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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 on dördüncüsü, teskon 2019 adıyla, 1720 Nisan 2019 tarihleri arasında yine İzmir’de gerçekleştirilmektedir. Teskon 2019 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, 14. 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 insanlarının sundukları bildirilerin yer aldığı ve bu yıl ilk kez sadece dijital olarak sizlerle buluşan
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+sodex 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

ÖNSÖZ
TMMOB Makina Mühendisleri Odası tarafından 1993 yılından itibaren iki yılda bir düzenlenen Ulusal Tesisat
Mühendisliği Kongrelerinin on dördüncüsünü 17–20 Nisan 2019 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 14. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi, alanında en yaygın katılımlı
ulusal bir platform olma özelliğini sürdürmektedir.
14. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi bu yıl “Mekanik Tesisatta Gerçekler ve Gelecek” ana teması ile
gerçekleştirilmiştir. Teskon 2019 kapsamında hakem incelemesinden geçirilen toplam 188 bildiri paralel
oturumlarda sözlü olarak sunulmak üzere kabul edilmiştir. Sunulan bu bildiriler “Bina Fiziği”, “Binalarda Enerji
Performansı”, “Isıl Konfor”, “İç Hava Kalitesi”, “Simülasyon ve Simülasyon Tabanlı Ürün Geliştirme”,
“Soğutma Teknolojileri”, “Termodinamik” sempozyumları ile “Akışkanlar Mekaniği", "Binalarda Enerji
Performansı ve Akıllı Binalar", "Isıl Konfor", “İç Hava Kalitesi”, “Simülasyon ve Simülasyon Tabanlı Ürün
Geliştirme”, "Soğutma Teknolojiler” ve “Termodinamik” sempozyumlarındadır. Ayrıca Kongre kapsamında
“Mekanik Tesisatta Dijitalleşme”, “Jeotermal Enerji”, “Yangın Güvenliği Konusundaki Yeni Gelişmeler;
Mekanik ve Elektrik Yangın Korunum Sistemlerinin Bütünleşik Tasarımı”, “Bacalar”, “Bina Performans
Simülasyonları: Uygulamalar, Fırsatlar, Kısıtlar”, “CO2 Salımlarının Azaltılmasında Ezber Bozan Yenilikçi
Önlemler ve Ekserji”, “Mekanik Tesisatta Ses ve Pasif Yangın Yalıtımı”, “Test Ayar Dengeleme (TAD) //
Commissioning - Kontrol İşletmeye Alma Kabul (KIK)” ve “Tesisatlarda Sismik Koruma” seminerleri ve
bilimsel/teknolojik araştırma oturumlarının bildirileri olarak bu kongrede sadece dijital olarak yayımlanarak Kongre
Bildiriler Kitabında yer almaktadır. Bununla birlikte 1993 yılında yapılan kongreden itibaren yayımlanan tüm
bildiriler USB içeriğine alınmış ve bu kapsamda 1621 bildiriye yer verilmiştir.
Kongremizin bir amacı da kurslar aracılığı ile delegelerimizin doğru bilgilerle donanımına yönelik sürekli
eğitimlerini sağlamaktır. Bu kapsamda; "Havuz Nem Alma İklimlendirmesi", "Sistem Seçimi", "Mekanik
Tesisatlarda Flushing ve Kimyasal Korozyon Koruma Uygulamaları", "İndüksiyon (Chilled Beam)
Sistemlerinin Tasarım Kriterleri ve Uygulaması", "VAV (Değişken Hava Debili) ve Laboratuvar
Havalandırma Sistemleri", "Pompaya Giriş ve Enerji Verimliliği", "Soğutma Sistemlerinin Tasarım
Esasları", "Bilgisayar Destekli Hidrolik Analiz Metodu İle Yangın Söndürme Sistemleri Hesaplamaları",
"Uygulamalı Psikrometri ve İklimlendirme", "Hastane Hijyenik Alanlar Proje Hazırlama Esasları",
"İklimlendirme Sistemlerinde Gürültü Denetimi Teorisi ve Pratik Hesaplamaları", "Hava Kanalı İmalatı
Montajı ve Testleri", "Havalandırma ve İklimlendirme Sistemlerinde Hava Dağıtım Ekipmanları", "Isıl
Sistemlerin Tasarımı" ve "Medikal Gaz Tesisatı" kursları düzenlenmiştir.
Tesisat Mühendisliği alanındaki sorunların ortaya konulduğu ve irdelendiği değişik platformları oluşturma amacına
yönelik olarak da bu yıl Kongremiz kapsamında "Mekanik Tesisat Proje Şartname ve Keşif Özetlerinde Uyum”
başlıklı bir panel ve “Tesisat Sektöründe Yeni Gelişmeler, Uygulamalar ve Eğilimler” başlıklı bir forum
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 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 üyelerine,
sundukları bildiri ve kurslarla Kongre’yi olanaklı kılan tüm uzmanlara 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
17 Nisan 2019
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KONUT BİNALARININ ENERJİ ETKİN İYİLEŞTİRMESİ İÇİN
YENİ BİR UZUN DÖNEM YAKLAŞIMI
A New Long-Term Approach for Energy Efficient Renovation of Residential Buildings

Touraj ASHRAFİAN
A.Zerrin YILMAZ
Nazanin MOAZZEN

ÖZET
Ülkedeki enerji tüketiminin büyük bir bölümden uzun ömürlü binalar sorumludur. Dolayısıyla sera gazı
salınımının çoğunluğundan sorumlu olan binaların enerji performansının iyileştirilmesi, AB
komisyonunun da vurguladığı gibi, hem yeni hem de mevcut binalarda önemli bir konu olarak
karşımıza çıkmaktadır. Binalarda enerji verimliliği ve bu konuda yapılan yatırımlar için ekonomik
kaynakların doğru kullanımını amaçlayan çalışmalar, başta Avrupa Birliği (AB) ülkeleri olmak üzere
tüm dünyada önem kazanmış ve daha da kazanmaya devam etmektedir. Mevcut binalarda enerji
performanslarını yeterli miktarda iyileştirmek için AB yönergelerinde de ifade edildiği gibi çok kapsamlı
iyileştirme önlemleri alınmalıdır. Kapsamlı iyileştirme önlemleri, bina/konut sahipleri için maliyetleri
artıracağı için iyileştirme projelerinin finansmanı da büyük önem arz etmektedir. Finansal zorluklar
iyileştirme oranını artırmak için ana engellerden biridir. Konut yapıları söz konusu olduğunda, bu
yapıların toplam bina stoku içinde büyük orana sahip olması nedeniyle, bu yapılarda yapılacak
iyileştirme çalışmaları ülkenin sera gazı salınımlarının azaltılmasına da önemli ölçüde etki edecektir.
Ancak konut yapılarının iyileştirilmesinde konut sahipleri aynı zamanda yatırımcılardır. Bu nedenle
konut yapılarının iyileştirilmesindeki ekonomik engellerin yaratıcı/yenilikçi finansal çözümlerle
desteklenmesi gerekmektedir. Eğer daire sahiplerinin kendi projeleri için ödeyecekleri miktar gelirlerine
oranla makul ve ödenebilir düzeyde kalırsa projenin sağladığı yararlar konut sahiplerini projeye
katılmak yönünde ikna edebilir. Ancak sağlanan yararlara rağmen iyileştirme projelerin sayısının az
olması, daire sahiplerinin bu tür projelere ikna olmadıklarının bir göstergesidir. Bu araştırma, konusu
geçen sorunu çözmek için yeni bir yaklaşım sunmaktadır.
Daire sahiplerinin iyileştirme projeleri için ödemeleri gereken tutarın ödeyebilecekleri makul tutar
seviyesinde ya da altında olması gerekmektedir. Bu tutar, hane halkının yıllık gelir ve giderleri esas
alınarak hesaplanmıştır. Bu miktar daire sahipleri tarafından düzenli olarak her yıl yatırım yapılabilecek
miktar olarak kabul edilebilir. Bu açıdan, eğer yüksek ilk yatırım maliyeti gerektiren kapsamlı iyileştirme
önlemleri yerine daha düşük ve makul bir yıllık ödeme gerektiren adım adım iyileştirme yapılabilirse,
bu kapsamlı iyileştirme önlemi o zaman uygulanabilir hale gelebilir.
Bu çalışmada, Türkiye’nin referans konut yapılarından biri ele alınarak üç farklı il ve iklim bölgesinde
analiz edilmiştir. İncelenen bina ve iyileştirme önlemlerinin birincil enerji tüketimi simülasyon yolu ile
tespit edildikten sonra ilgili maliyet hesaplanmıştır ve bu analizler sonucunda maliyet optimum seviyesi
tespit edilmiştir. Son olarak da bu seviyede yer alan önlemler için kademeli iyileştirme senaryoları ve
bu senaryoların uygulanabilirliği araştırılmıştır. Sonuç olarak adım adım iyileştirme ve sıradan
uygulamalar arasında çok az bir fark olduğu ancak kademeli iyileştirmenin daha fazla etkin olduğu
saptanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Enerji Etkin Bina, Bina Enerji Performansı, Optimum Maliyet, Kapsamlı İyileştirme
Önlemleri, Konut, Uzun Dönem İyileştirme.
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ABSTRACT
Buildings with long lifespans are responsible for a large portion of global energy consumption. Thus,
improving the energy performance of buildings, which are also responsible for the majority of
greenhouse gas emissions, is an important issue in both new and existing buildings as emphasized by
the EU commission. Studies aiming at the effective use of economic resources for energy efficiency
and investments in buildings have gained importance all over the world, mainly in the European Union
(EU) and are developing rapidly. Existing buildings’ energy performance should be improved
adequately through deep retrofit measures, as the indicated by the EU directives. Comprehensive
improvement measures include a large load of the budget for building owners, so the financing of
those projects is essential. Financial barriers are one of the main obstacles to increasing the rate of
renovation. When it comes to residential buildings, due to the presence of a large number of dwellings
within the total building stock the deep retrofit has a large share in reducing the greenhouse gas
emissions of a country. Owners are at the same time the investors in the residential retrofit actions.
Therefore, economic barriers to renovate the residential buildings is a significant issue that should be
supported by innovative financial solutions. If the cost of retrofit action is a reasonable amount that
they can pay with their incomes, the apartment owners can be convinced to participate in the project.
However, the current low number of retrofit projects despite the many benefits provided is an
indication of the fact that apartment owners are not convinced of such projects.
The study offers a new approach to solve that problem and encourage owners to involve in the actions
as financiers. In order to define the reasonable amount for owners, the average income of typical
household in Turkey is taken into account and calculated based on the annual income and expenses
of the household. This amount can be considered as the amount that can be invested by the owners
per year. Therefore, if deep retrofit measures that require high initial investment cost can be applied as
step-by-step improvement requires a lower and reasonable annual payment, then it can be a viable.
In this study, one of Turkish reference buildings were analyzed in three different provinces and climatic
regions. After the primary energy consumption of the case building under remediation measures were
determined using simulation, the necessary cost was calculated, and the cost optimum level was
determined as a result of these analyses. Then, a long-term retrofit action, step-by-step improvement
scenarios, and related applicability were investigated. As a result, there is little difference between
step-by-step improvement and common practices, but the step-by-step improvement has been found
to be more effective.
Key Words: Energy Efficient Building, Building Energy Performance, Cost-optimal, Deep retrofit,
Long-term renovation.

1. GİRİŞ
AB'de, toplam binaların taban alanlarının yaklaşık %75'i, toplam enerji tüketiminin %27'si ve yapı
stokunun enerji kullanımının yaklaşık %68'i konut binalarına aittir [1]. Türkiye'de, bina sektörü toplam
enerji tüketiminin yaklaşık %35'inden sorumlu iken CO 2 salınımının %32'sinden de sorumludur. 2008
istatistiklerine göre, Türkiye’de 18,4 milyon konut bulunmaktadır. Konutlar Türkiye'deki tüm enerji
tüketiminin %36'sını oluşturuyor. Birçok iyileştirme önlemlerinin arasından sadece doğru yalıtım
uygulamasıyla bile yılda yaklaşık 10 milyar dolar tasarruf sağlanabileceği tahmin ediliyor [2]. Avrupa
şehirlerinde, 2050 yılında var olacak bina stokunun dörtte üçünü bugün mevcut olan binaların
oluşturacağı öngörülmekte [3] ve bugün var olan binaların yaklaşık %35'i de 50 yaşından büyük [4]. Bu
gerçekler göz önünde bulundurulduğunda, mevcut konut bina stokunun enerji verimliliğinin
artırılmasının kaçınılmaz ve çok faydalı olduğu açıktır. Binaların kapsamlı tadilatı ile enerji verimliliğinin
arttırılması ve uygun maliyetli önlemlerle enerji tüketiminin azaltılması gibi önemli bir potansiyel vardır.
Mevcut binaların verimsizliği yüzünden bazen nispeten küçük değişiklikler bile, toplam enerji tüketimini
ve maliyetini önemli ölçüde azaltabilmektedir. Yenileme faaliyetlerinin finansmanı bu alanda bir engel
teşkil etmekle birlikte, yıllık maliyeti düşük ve uzun geri ödeme süreli uygulanabilirliği yüksek
yöntemlerin geliştirilmesi, daire sahiplerinin bu gibi faaliyetlere katılması konusunda teşvik edici olup
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katılımlarını sağlayabilir. Böylelikle yenileme pazarının tetikleneceği ve toplumlar için büyük fayda
sağlanacağı düşünülmektedir. Yenileme önlemleri düşük, orta ve yüksek ilk yatırım maliyeti olan
paketleri içerir. Bu paketlerin türlerinin her biri, tadilattan geçen binaların üzerinde benzersiz bir etkiye
sahiptir. Sadece düşük yatırım maliyeti ölçütleri değil, aynı zamanda orta ve yüksek yatırım
maliyetlerinde bile yıllık ödemelerin düşük kalmasını sağlayan aşamalı yenileme çalışmaları, yenileme
projelerinin sayısını artırabilir ve mal sahiplerini katılmaya teşvik ederek piyasayı tetikleyebilir. Aşamalı
yenileme konusunda önemli olan, yenileme faaliyetlerinin farklı dönemlere dağıtılırken, herhangi bir
kilitlenme etkisinin önlenmesi için doğru karar vermesi gerektiğidir.
2012/27/EU sayılı Direktif, AB'nin Enerji Verimliliği Direktifi [6], mevcut bina stokunun uygun maliyetli
yaklaşımlarla yenilenmesini gerektiğini vurgulamaktadır. Ayrıca, üye ülkeler Nisan 2014 itibariyle,
ulusal bina stokunun yenilenmesine yapılan yatırımın harekete geçirilmesi için uzun vadeli bir strateji
oluşturmalıdır. Bu strateji, inşaat türü ve iklim bölgesi ile ilgili iyileştirmelere yönelik uygun maliyetli
yaklaşımların tanımlamalıdır. Strateji aynı zamanda “bir tadilat yapılmasına neden olan düşük maliyetli
kapsamlı iyileştirmelere değinmeli, bir binanın hem teslim edilmesini hem de son enerji tüketimini
yenileme öncesi seviyelere kıyasla önemli bir oranda azaltarak çok yüksek bir enerji performansı elde
etmesini sağlamalıdır”. Ek olarak, “farklı aktörler arasındaki teşvikler temelinde mevcut bina stokunun
yenilenmesinin önündeki engeller de ulusal düzeyde ele alınmalıdır”. Bu strateji aynı zamanda
“aşamalı” kapsamlı tadilatları da içermelidir. Yalnızca düşük ilk yatırım maliyeti değil, aynı zamanda
orta ve yüksek yatırım maliyeti ile yapılan aşamalı yenileme, toplumlardaki yenileme projelerinin
sayısını artırabilir. Yenileme faaliyetlerinin farklı döneme uygun şekilde dağıtılması, aşamalı yenileme
işleminin en önemli adımıdır. Ayrıca, öngörülemeyen "kilitlenme" etkisinin önlenmesi için bileşenlerin
uygun olmayan termal köprü davranışından kaynaklanacak uygun aşamaların sıralanması önemlidir.
Aşamalı uygulama, konut sahiplerinin yenileme projesine dâhil olmasında da önemli rol oynayabilir.
Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan bir raporda [7], binalardaki enerji verimliliği için finansal
desteğin nasıl geliştirmesi gerektiği belirtilmektedir. Bina enerji performansı ve enerji verimliliği
direktifleri hakkındaki son Avrupa düzenlemesi, bina stokları için kademeli kapsamlı iyileştirmeyi de
içeren uzun vadeli yenileme stratejilerine bağlı kalmaktadır. Ve tüm üye devletlerin, konut ve konut dışı
özel ve kamu binalarının, 2050 yılına kadar yüksek enerji ve karbon tasarruflu bir binalara
dönüştürülmesini desteklemelerini zorunlu kılmaktadır [8].
AB'ye paralel olarak, Türkiye'de enerji verimliliği yenilemesi konusunda devam eden ve
sonuçlandırılmış çalışmalar bulunmaktadır. Enerji Verimliliği Kanunu 2007 yılında yürürlüğe girmiştir.
T.C. Bina Enerjisi Performansı (Bep-TR) yönetmeliği ile bina sertifikasyon sürecinin temeli atılmış ve
bina enerji performansının hesaplanması için ulusal bir yöntem geliştirilmiştir [9]. Maliyet optimum
enerji verimliliği için referans binalar ise, TÜBİTAK tarafından desteklenen bir proje ile geliştirilmiştir
[10].

2. Yöntem
Çalışmanın yöntemi EPBD-Recast 2010'da açıklanan [2] ve Ashrafian vd. [11] tarafından Türkiye
koşullarına uyarlanan metoda dayanmaktadır. Çalışmanın yöntemi referans bina belirleme kararından
başlayıp adım adım yenileme için senaryolar belirlenerek sona ererek toplamda beş adım
içermektedir. Genel olarak, bu çalışmanın yöntemi aşağıdaki adımlara ayrılmaktadır:
Adım 1: Referans olarak ele alınacak binanın fiziksel, termo-fiziksel ve aktif ve pasif enerji sistemleri
kullanıcı profili ile birlikte belirlenmesi,
Adım 2: Referans olarak ele alınan binanın enerji performansını ve birincil enerji cinsinden yıllık
tüketiminin belirlenmesi,
Adım 3: İyileştirme önlemlerinin ve paketlerinin belirlenmesi,
Adım 4: İyileştirme önlemleri için enerji ve maliyet analizleri yapılması, tasarruf miktarı ve mal sahipleri
tarafından ödenmesi gereken maliyet miktarına dayalı olarak optimum önlem/önlemlerin belirlenmesi,
bu adım enerji analizleri, birincil enerji tüketimi (BET) ve CO 2 emisyonu tespitini içerirken, güçlendirme
önlemleri için ekonomik analizler, yatırım maliyeti ve hesaplama dönemi için global maliyet tespiti
yapılmalıdır.
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Adım 5: Her daire için yatırım maliyetinin makul miktardan fazla olması durumunda, adım adım
iyileştirme senaryolarının belirlenmesi ve bunlar için enerji maliyet analizleri bir önceki adımda
belirlendiği kapsamda tekrar yapılması.
Bu yönteme göre ilk olarak referans bina tanımlanmalı ve ardından ilgili analizler yapılmalıdır. Genel
olarak iki farklı analiz yapılmalı; birincisi enerji analizi, diğeri ise maliyet analizi. Bu çalışmada, enerji
analizi detaylı benzetim yazılımı Energyplus kullanılarak yapılmıştır. Maliyet analizi ise EN 15459'da
[12] açıklanan hesaplama yöntemine göre yapılmıştır.
T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı açıklamasına ve Yeşil Bina Sertifikasyon Kılavuzu taslak sürümüne
dayanarak birincil enerji dönüşüm faktörleri elektrik için 2.36 iken, diğer yakıt türleri için 1 olarak ele
alınabilir. Farklı önlemlerin maliyet hesaplamasında enflasyon ve faiz oranları sırasıyla %6 ve %4
olarak belirlenmiştir. Hesaplama süresi, EPBD-Recast’in konut binaları için belirlediği gibi 30 yıl olarak
ele alınmıştır. Opak ve cam sistem iyileştirmelerinin ömrü 40 yıl iken, mekanik sistemler için 15-20 yıl
olarak hesaba katılmıştır. Elektrik ve doğal gaz maliyetleri, yerel dağıtıcıların duyurulan maliyetlerine
göre ele alınmıştır. İlk yatırım maliyetini hesaplamak için, malzeme ve bileşenler hakkında piyasa
analizi yapılmıştır ve üç farklı satıcı firmadan fiyat listesine bakılarak ortalama maliyet bulunup işçilik
maliyeti ile toplanmıştır.
Referans alınan binanın özellikleri
Türkiye'deki referans konut binalarını belirlemek için, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu
TÜBİTAK tarafından desteklenen bir araştırma çalışması ele alınmıştır [10]. Bu çalışma ile üç
kategoride 3 ayrı yapım dönemine ait 25 bina (Tek Aile Evleri, Daireler ve Yüksek Katlı Lüks Konutlar)
referans konut binaları olarak tanımlanmıştır. Bu 25 binadan biri olan 5 katlı sıralı apartman tipi bu
bildiride örnek bina olarak seçilmiştir. Yapının, Türkiye'nin sıcak ve nemli ikliminde bulunan Antalya'da
olduğu varsayılmaktadır.
Referans bina 2000-2008 yılları arasında inşa edilmiştir. Düz çatılı beş katlıdır. Her katın yüksekliği 3
metredir. Her katta iki daire var. Her dairede üç yatak odası ve bir oturma odası vardır. Yaşam
alanlarının çoğu Güney yönüne yönlendirilmiştir. Şekil 1, referans binanın plan çizimlerini ve 3B
görünüşlerini göstermektedir.

Şekil 1. Referans binasının çizim ve 3B görünüşlerini planı.
Binan bileşenlerinin U-değerleri TS825-2000 standardından alınmıştır. Cam sistemlerinin U-değeri 2,6
-2
-1
W.m ,ºK olarak belirlenmiştir. Bu standartta cam sistemlerinin SHGC ile ilgili herhangi bir bilgi
bulunmadığı için, standardın 2013 sürümü [13] ele alınmıştır. Tablo 1, referans bina’nın opak ve cam
bileşenlerinin U-değerlerini göstermektedir.
Tablo 1. Opak ve cam bileşenleri için U-değerleri [W.m .ºK ].
-2

Mevcut bina

Dış duvar
0.8

Tavan
0.5

-1

Toprak Üstü Döşeme
0.8

Cam sistemi
2.8
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Referans binanın mekanik ve aydınlatma özelliklerine bakıldığında, her dairenin ısıtma sistemi, dahili
bir radyatör tarafından desteklenen, 0.75 “Nominal Isıl Verimlilik” ile doğal gaz bazlı bir kombidir.
Soğutma sistemi, klima üniteleri tarafından desteklenen bireysel bir sistemdir. Soğutma sisteminin
etkinliği 2.6 COP olarak ayarlanmıştır. Binada mekanik havalandırma sistemi kullanılmamaktadır ve
sadece doğal havalandırma iş başındadır. Türkiye'nin Bina Enerji Performansı (Bep-Tr) yönetmeliğine
göre, sızdırma oranı 0,5 ACH olarak belirlenmiştir. Kombi kullanım sıcak suyu sağlamaktadır. Bep-Tr
tarafından belirlenen set sıcaklığına bağlı olarak, soğutma ve ısıtma için sıcak tanımlanır. Aydınlatma
için Bep-Tr temel alınarak, gerekli aydınlatma seviyesini sağlamak için, 36W ve 3250 Lümen floresan
lambalar tarafından suni ışığın %70'i, geri kalanı 75W ve 930 Lümen akkor lambalar tarafından
sağlanır. Alanların aydınlatma seviyeleri EN standartlarından seçilmiştir. EN 13465'te [14] açıklanan
yöntem bina infiltrasyon oranını hesaplamak için kullanılmıştır.
İyileştirme Önlemlerinin Belirlenmesi
Bu çalışmada, uygun ve makul yenileme önleminin belirlenmesi için binanın mimari, mekanik ve
aydınlatma bileşenlerine uygulanacak bir dizi senaryo geliştirilmiştir. Ashrafian vd. [11] mimari
önlemler için senaryo geliştirmiştir. Piyasa analizleri, mekanik ve aydınlatma önlemleri için temel
oluşturmuştur. İlk önce binaya tekil önlemler uygulanmış ve daha sonra önlemler kombinasyonları
geliştirilmiştir. Benzetim sayısını azaltmak için tekil önlemler analiz edildikten sonra makul önlemler
kombinasyonları oluşturmak için ele alınmıştır ve diğer önlemler çalışma dışı tutulmuştur. Tablo 2, tekil
önlemlerin niteliğini göstermektedir.
Tablo 2. Tekil iyileştirme önlemler.
Acr.
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
S9
S10
S11
S12
S13
S14
S15
S16
S17
S18
S19
S20
S21
S22
S23

Tekil Önlemler
TS825-2013 standardına göre %25 daha fazla duvar yalıtımı;
TS825-2013 standardına göre %50 daha fazla duvar yalıtımı;
TS825-2013 standardına göre, bütün opak bileşenlerin %25 daha fazla yalıtımı;
TS825-2013 standardına göre, bütün opak bileşenlerin %50 daha yüksek izolasyon;
1. Cam İyileştirme: U = 1,8 W.m-2.K-1, Tvis = 0.79, SHGC = 0.56 (TS825-2013 gereksinimi);
2. Cam İyileştirme: U = 1,6 W.m-2.K-1, Tvis = 0.79, SHGC = 0.56;
3. Cam İyileştirme: U = 1,6 W.m-2.K-1, Tvis = 0.71, SHGC = 0.44;
4. Cam İyileştirme: U = 1.3W. M-2.K-1, Tvis = 0.71, SHGC = 0.44;
5. Cam İyileştirme: U = 1.1 W.m-2.K-1, Tvis = 0.71, SHGC = 0.44;
6. Cam İyileştirme: U = 0.9 W. m-2.K-1, Tvis = 0.69, SHGC = 0.48;
7. Cam İyileştirme: U = 0.9 W. m-2.K-1, Tvis = 0.63, SHGC = 0.39;
Cephe üzerinde sabit gölgeleme elemanı;
Gölgeleme cihazı (Dış Perde);
Isıtma sistemi: Mevcut ısı pompalarının değişken debili pompalarla değiştirilmesi;
Isıtma sistemi: Isıtma sistemine güneş kolektörleri ekleme;
Isıtma elemanları: Radyatör sisteminin ısıtmalı zemin sistemi ile değiştirilmesi;
Isıtma sistemi: Mevcut kombileri yoğuşmalı sisteme değiştirilmesi;
Isıtma sistemi: Mevcut kombilerin merkezi yoğuşma sistemi ile değiştirilmesi;
Isıtma sistemi: Mevcut kombilerin merkezi yoğuşmasız sistem ile değiştirilmesi;
Soğutma sistemi: Mevcut clima'ların 3.5 COP’li yüksek verimli olanlarla değiştirilmesi;
Soğutma sistemi: Mevcut clima'ların 4.0 COP’li yüksek verimli olanlarla değiştirilmesi;
Fotovoltaik sistem uygulaması;
CFL lambaları LED’e dönüşümü.

Maliyet hesabı
Daire başına düşen maliyet, yatırım maliyetini binadaki mevcut daire sayısına bölerek hesaplanabilir.
Kabul edilebilir harcama miktarını tahmin etmek için bir literatür taraması yapılmıştır. Türkiye İstatistik
Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye'de ortalama gelire sahip olan hanehalkı 2013 yıllında geliri
22752 TL’dir. %8,8 enflasyon oranı göz önüne alındığında, böyle bir ailenin ortalama kazancı 2016
yılında 29302 TL olmalıdır. Türkiye'deki hane halkı harcamalarının ortalama %25'i konut kiralarına ve
bakımlarına aittir. Bir daire sahibi yıllık gelirinin tamamını tüketirse, konut için yaklaşık 7325 lira
Binalarda Enerji Performansı ve Akıllı Binalar Sempozyumu

14. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 17-20 NİSAN 2019/İZMİR

_______________________ 6 _______

harcamıştır. Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na göre, aynı yılda ortalama olarak, bir daire
sahibi elektrik için yaklaşık 73 TL ve doğal gaz için aylık 135 TL ödemiştir, buda daire başına enerji
faturası tutarı 2496 TL olduğu anlamına gelir. Böylelikle bu gelir gurubunda her daire sahibi tadilat için
yıllık 4829 TL tutarında harcama yapmaktadır. Bir alt kademede daha düşük gelir grubu için bu tutar
yaklaşık 2310 TL'dir. Bu nedenle, her daire sahibinin yenileme işlemi için yılda yaklaşık 2310 TL
yatırım yapabileceğini ve analizin yapılması için bu miktar makul ve uygun bir miktar olduğu
varsayılmıştır. Uygun miktardan daha yüksek ve daire başına 4620 TL'den daha düşük maliyetli olan
tedbirler makul fiyatlı adımlara bölünmeli veya bir yıl erteleme ile uygulanmalıdır. Daire başına
yaklaşık 4620 TL'den fazla olan önlemler ileri analizlerden hariç tutulmalıdır. Bu çalışmada iki farklı
kademeli senaryo incelenecektir. İlk senaryonun adımları daire başına maliyete dayanırken, ikinci
senaryonun seviyeleri her bir önlemin birincil enerji tasarrufuna dayanmaktadır. Böylelikle, ilk senaryo,
daire başına en düşük maliyeti sağlayan eylemlerle başlamakta iken İkinci senaryo, en çok birincil
enerji tasarrufunu sağlayan eylemle başlar.

3. SONUÇLAR VE TARTIŞMA
EnergyPlus yazılımı tarafından yapılan mevcut bina simülasyonunun sonucuna bakıldığında, referans
binasının BET'nin büyük bir miktarı soğutmaya ait olduğunu görülmektedir. Soğutmadan sonra, toplam
-2 -1
139.25 kWh.m .a birincil enerjinin %23'ü aydınlatmaya ve %22’si pompalar ve fanlara aittir. Isıtma
sistemi yıllık toplam birincil enerjinin sadece %4'ünü tüketmektedir. Evsel sıcak su kullanımı ise
BET'nin %7'sini oluşturmaktadır. (Şek. 2).

Şekil 2. Referans binasının Birincil enerji tüketimi yüzdesine göre.
Mevcut örnek bina yaklaşık 549 TL.m global maliyete sahiptir. Mevcut kombinin merkezi yoğuşmalı
-2
kazan ile değiştirilmesi (S18) 470 TL.m global maliyet ve 111 kWh.m-2 BET ile grafiğin en düşük
noktasına yer almaktadır. Dokuz önlem mevcut binanın üzerinde yer almaktadır, bu nedenle daha ileri
analizlerin dışında tutulmalıdır. Böylece, duvar ve bütün opak sistem değişiklikleri (S1-S4), gölgeleme
sistemi uygulamaları (S12-S13), güneş kolektörü uygulaması (S15), radyatör sisteminin yerden ısıtma
sistemi ile değişimi (S16), klima cihazının Yüksek 4.0 COP'ye sahip olan verimli bir klima ile
değiştirilmesi (S21) ileri analizlerden hariç edilmiştir. Cam sisteminin iyileştirilmesi, ilkten beşinci
seviyeye kadar (S7-S11) global maliyeti ve BET'ni düşürmektedir. Altıncı ve yedinci seviye cam
iyileştirmeleri (S10-S11), S9 ile karşılaştırıldığında daha fazla global maliyete sahip, bu nedenle, çoğul
önlemlerin global maliyete karşı birincil enerji tüketim grafiğinde daha düşük noktaya ulaşmaya yol
açmayacak ve bu yüzden ileri analizlerde göz ardı edilmelidir. Böylece gerekli simülasyon sayısı
önemli ölçüde azaltılmıştır (Şekil 3).
-2
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Şekil 3. Tekil önlemler için global maliyet ve birincil enerji tüketimi grafiği.
İyileştirme paketlerini tanımlamak için tekil önlemler birleştirilmiştir. Simülasyon sayısını azaltmak için
önce mimari ve mekanik sistem kombinasyonları tanımlanmış ve analiz edilmiştir. Bu durumda, mimari
iyileştirme önlemleri, daha önce belirtildiği gibi sadece cam sistemi değişiklikleriyle sınırlı olmaktadır.
Mimari ve mekanik kombine önlemlerden altı senaryo Ekonomik olarak Uygun Çoğul Önlemler
(EUÇÖ'ler) olarak tanımlanabilir. EUÇÖ senaryolarının özellikleri Tablo 3'te verilmiştir. Genel olarak,
üçüncü, dördüncü ve beşinci seviye cam sistemi değişiklikleri, birinci soğutma sistemi geliştirmesi
olsun veya olmasın, merkezi yoğuşmalı kazan uygulaması ile birleştiğinde, yenileme önlemleri
alınacaktır. Ayrıca, EUÇÖ global maliyeti yaklaşık %25 ve BET'yi yaklaşık %42 azaltmaktadır (Tablo
3).
Tablo 3. EUÇÖ'leri oluşturan enerji verimliliği önlemleri.

Enerji Verimliliği Önlemleri
(Mimari)
P25
P26
P27
P37
P38
P39

3. Cam (S7)
4. Cam (S8)
5. Cam (S9)
3. Cam (S7)
4. Cam (S8)
5. Cam (S9)

Enerji Verimliliği Önlemleri
(HVAC)
Yoğuşmalı Merkezi Kazan (S18)
Yoğuşmalı Merkezi Kazan (S18)
Yoğuşmalı Merkezi Kazan (S18)
Yoğuşmalı Merkezi Kazan + Çiller COP = 3.5 (S18 + S20)
Yoğuşmalı Merkezi Kazan + Çiller COP = 3.5 (S18 + S20)
Yoğuşmalı Merkezi Kazan + Çiller COP = 3.5 (S18 + S20)

Daha sonra, EUÇÖ'e aydınlatma sistemi iyileştirmeleri eklenmiş ve sonrasında kombinasyonlara PV
eklenmiştir. İlgili çoğul önlemler için benzer analizler yapılmakta ve bu işlemler için gerekli global
maliyete karşı birincil enerji tüketimi grafiği çizilmektedir. Aydınlatma sistemi değişikliği ve PV
-2
sisteminin EUÇÖ'e uygulanmasıyla, yaklaşık 375 TL.m global maliyete ve ortalama olarak 42.5
-2
kWh.m BET'ne ulaşmak mümkündür. Daha önceki durumlara benzer olarak, bu kombinasyonlar
grafiğin en düşük noktasına yer almaktadır, bu nedenle bu bina için uygun maliyetli önlemler olarak
tanımlanabilirler. Mevcut bina için %70 BET tasarrufu ve yaklaşık %37 global maliyet tasarrufu
sağlanabilmektedir.
En uygun maliyetli senaryoların ilk yatırım maliyeti ve daire başına maliyeti Tablo 4'te belirtilmiştir.
Görüldüğü üzere, her durumda her mal sahibinin katkısı makul fiyattan daha fazladır. Bu nedenle,
adım adım yenilemeler yapmak için hepsinin analiz edilmesi gerekir. Tüm senaryolarda on yıldan az
geri ödeme süresi bulunmaktadır.
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Tablo 4. Daire başına en uygun maliyetli senaryoların ilk yatırım maliyeti ve geri ödeme süresi.
Optimum Senaryo
P25+LED+PV
P26+LED+PV
P27+LED+PV
P37+LED+PV
P38+LED+PV
P39+LED+PV

İlk Yatırım Maliyeti (TL)
131,355.91
132,903.79
133,083.78
95,268.51
96,816.39
96,996.38

Daire Başına Maliyet (TL)
13,135.59
13,290.38
13,308.38
9,526.85
9,681.64
9,699.64

Geri Ödeme Süresi (yıl)
9.73
9.80
9.80
7.89
7.98
8.00

Soğutma sistemi iyileştirmeleri içermeyen senaryolar (P25 + LED + PV, P26 + LED + PV ve P27 +
LED + PV) beş kademe (Tablo 5), geri kalan senaryolar altı kademe (Tablo 6) içermektedir. Bir yıllık
erteleme, ısıtma ve soğutma sistemlerinin iyileştirmelerine uygulanmıştır.
Tablo 5. 5 kademeli adım-adım senaryolar için kademelerin tanımı
Adım
No.
1
2
3
4
5

Senaryo 1

Yıl

Cam ve aydınlatma
Merkezi Isıtma sistemi
1/3 PV entegrasyonu
1/3 PV entegrasyonu
1/3 PV entegrasyonu

0
2
3
4
5

Daire Başına
Maliyet (TL)
1620-1790
2456.54
1817.2
1817.2
1817.2

Adım
No.
1
2
3
4
5

Senaryo 2

Yıl

1/3 PV entegrasyonu
1/3 PV entegrasyonu
1/3 PV entegrasyonu
Merkezi Isıtma sistemi
Cam ve aydınlatma

0
1
2
4
5

Daire Başına
Maliyet (TL)
1817.2
1817.2
1817.2
2456.54
1620-1790

Tablo 6. 6 kademeli adım-adım senaryolar için kademelerin tanımı
Adım
Senaryo 1
No.
1
Cam ve aydınlatma
2
Merkezi Isıtma sistemi
3
Soğutma sistemi
4
1/3 PV entegrasyonu
5
1/3 PV entegrasyonu
6
1/3 PV entegrasyonu

Yıl
0
2
4
5
6
7

Daire Başına
Maliyet (TL)
1620-1790
2456.54
3608.74
1817.2
1817.2
1817.2

Adım
No.
1
2
3
4
5
6

Senaryo 2

Yıl

1/3 PV entegrasyonu
1/3 PV entegrasyonu
1/3 PV entegrasyonu
Merkezi Isıtma sistemi
Cam ve aydınlatma
Soğutma sistemi

0
1
2
4
5
7

Daire Başına
Maliyet (TL)
1817.2
1817.2
1817.2
2456.54
1620-1790
3608.74

Birincil enerji tüketimi sonuçlarına bakıldığında birinci senaryonun uygulaması ile ilk kademelerde
daha fazla birincil enerji tasarrufu sağlanacağı görülmektedir. İkinci senaryoya bakıldığında PV
sisteminin kendi içinde kademeli uygulaması bittikten sonra pompaların tükettiği enerjiyi en aza
indirerek ısıtma sisteminin merkezi sisteme çevrilmesi ve yenilenmesi ile daha efektif bir tasarruf
sağlanmaktadır. Şekil 4 ve 5 EUÇÖ’in kademeli uygulanmalarının birincil enerji üzerindeki etkiyi
göstermektedir.
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Şekil 4. Birinci senaryo uygulanması durumunda Brincil Enerji Tüketimi değişimi.

Şekil 5. İkinci senaryo uygulanması durumunda Brincil Enerji Tüketimi değişimi.
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Tanımlanan bu kademeli senaryoların global maliyeti ve BET’leri arasında çok az bir fark vardır. Genel
-2
-2
olarak, tüm hesaplama döneminde ortalama 47-57 kWh.m BET'ne ve 385-395 TL.m global
maliyetine sahiptir. Bu senaryoların global maliyete karşı birincil enerji tüketim grafiği üzerindeki
konumları maliyet optimum yenileme senaryoların konumu ile kıyaslandığında, hesaplama döneminde
global maliyet tasarrufunde sadece %8 oranında ve BET’te yaklaşık %7 oranında büyüme gösterdiğini
görünmektedir. Bu büyüme, adım adım senaryoların global maliyet ve BET tasarrufu sırasıyla %30 ve
%63 olan ile karşılaştırıldığında ihmal edilebilir düzeyde olduğu görünmektedir (Şekil 6).

Şekil 6. Tüm süreçi içeren global maliyete karşı birincil enerji tüketim grafiği.

SONUÇ
Binaların enerji performansının iyileştirilmesinde mevcut durum hem AB üye ülkelerinde hem de ilişkili
ülkelerde AB hedeflerinden çok uzaktır; çünkü hedefin yaklaşık yarısına ulaşan yenileme oranları,
hala çok düşüktür. Mevcut binaların derin tadilatlarının önündeki ana engellerden biri finansal
kaynaklardaki eksikliklerdir. AB üyelik sürecindeki Türkiye’de, bina enerji performansının
iyileştirilmesine ilişkin pek fazla eylem ve teşvik bulunmamaktadır. En yaygın yenileme işlemi, tek
teşvik seçeneği olan duvar destekli yalıtım uygulamasıdır, . Ancak yalıtım iyileştirmeleri, enerji
tüketiminin sadece küçük bir kısmını azaltabilir ve hatta bazen soğutma enerjisi tüketimini
artırabileceğinden, özellikle yüksek iç kazanımlara sahip binalarda zararlı hale gelebilir. Bu çalışma,
mülk sahiplerini finansör olarak iyileştirme eylemlerine katılmaya teşvik ederek yenileme faaliyetlerinin
uygulanabilirliğini arttırmaya yönelik bir yaklaşım getirmeyi amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda,
yerel piyasa koşullarını dikkate alan ulusal maliyet optimizasyon metodolojilerinin geliştirilmesi için
uygun global maliyet hesaplama yöntemi ile bir örnek süreç sunulmuştur. Ek olarak, anlık ve kademeli
yenilemeler için uygun maliyetli hesaplama yöntemlerinin adaptasyon süreci, ulusal bir referans binası
olarak tanımlanan, Türkiye'nin sıcak nemli bölgesinde yer alan bitişik nizam bir konut binasında analiz
edilmiştir.
Çalışmanın sonuçları, bir binanın enerji sistemlerinde ileri teknoloji gelişmelere sahip olmasa bile,
Türkiye'deki konutlarda %75'ten fazla birincil enerji elde etmenin ve %33'ten fazla global maliyet elde
etmenin mümkün olduğunu göstermektedir. Bu senaryolar CO 2 emisyonunu %70'den yüksek
oranlarda azaltabilir. Bu yenileme işlemlerinin tümü 10 yıldan az geri ödeme süresine sahiptir. Böyle
bir işlem daire başına en az 9527 TL başlangıç yatırım maliyetine sahiptir. Bu maliyet, kademesiz
uygulanması halinde, hane halkların yıllık gelirleriyle karşılaştırıldığında çok büyük bir miktar olduğu ve
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karşılanması büyük bir bütçe gerektirdiği için mülk sahiplerinin çoğu için kabul edilmemekte ve
karşılanamamaktadır. Bu nedenle, bu işlemler uygulanabilir kılmak için, çok adımlı veya kademeli
senaryolar kullanmak gerekir. Bu tür senaryolarla, başlangıçtaki yatırım maliyetini her adım için daire
başına yıllık yaklaşık 2310 TL'ye düşürmek mümkündür. Ortalama hane halkı geliri için ulusal
istatistiklere dayanarak, bu miktarın yıllık makul bir ödeme miktarı olduğu sonucu çıkarılabilir. Bu
durumda, birincil enerji ve global maliyet tasarrufunun miktarı sırasıyla yaklaşık %65 ve %30'dan fazla
olacaktır. Ulusal düzeyde yıllık yenileme oranındaki artıştan kaynaklanan faydalarla karşılaştırıldığında
tasarruflardaki düşüş miktarlarını ihmal edilebilir kadar az olduğunun kanaatine varılmaktadır.
Kesin bir sonuç elde etmek için, analizleri farklı bina tipleri de dâhil olmak üzere daha ileri çalışmalar
ile desteklemek gerekir. Ayrıca, geliştirilen hedefler daha fazla araştırma yaparak uygulanabilir.
Örneğin, benzer bir yöntem, optimal maliyet seviyesinden ziyade neredeyse sıfır enerji tüketen
binalara yapılan tadilatlarda uygulanabilir. En yaygın yenileme önlemleri, farklı iklim bölgelerinde
bulunan her türlü binada daha yüksek enerji performansına ulaşmak için yetersiz olabilir. Enerji
tüketimini yeterince azaltmak için binaların enerji sistemlerinde gelişmiş iyileştirmeler yapılması
gerekecektir. Bu tür yenileme önlemleri genellikle çok pahalıdır, ancak sahipler için kabul edilebilir
olması için adım adım yenileme yoluyla araştırılmalıdır.
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BİR İLKÖĞRETİM BİNASININ YAŞAM DÖNGÜSÜ ENERJİ
VERİMLİLİĞİ DEĞERLENDİRİLMESİ
Assessment of the Life Cycle Energy Efficiency of a Primary School Building

Nazanin MOAZZEN
Mustafa Erkan KARAGÜLER
Touraj ASHRAFİAN
Özge AKTÜRK

ÖZET
Enerji verimliliği, hayatımızın önemli bir parçası haline gelmiştir ve tüm ülkelerin sosyal ve ekonomik
gelişiminin üzerinde olumlu bir etkisi olduğu açıktır. Bu konu, Türkiye'de, özellikle bina sektöründe
yakıt taleplerine olan bağımlılığın artması nedeniyle kritik bir konu haline gelmiştir. Binaların yaşam
döngüsü değerlendirmesinde kullanılan ve çok yüksek değerlere ulaşan enerji ihtiyacı, malzemelerin
üretimi, ulaşımı, imalat ve geri dönüşümü sürecinde gereken, mekanik sistemler ve aydınlatma
tarafından tüketilen, bakım, onarım ve yıkım için kullanılan enerjiyi içermektedir. Genel olarak, Yaşam
Döngüsü Enerji (YDE) ihtiyacı, bina kullanım süresinde ihtiyaç duyulan enerji ile birlikte üretim, ulaşım,
yapım, yıkım ve geri dönüşüm süreçleri için gereken enerji miktarı olarak özetlenebilir. Üretim, ulaşım
ve imalat sürecinde kullanılan enerji gömülü enerji olarak adlandırılmaktadır.
Okullar, konut dışı bina sektörünün toplam enerji tüketiminin yaklaşık yüzde 15'inden sorumlu
tutulmaktadırlar ve bu yüzden ilgili sektörün enerji verimliliğini artırmak adına çok önemli bir konuma
sahiptirler. Yapım öncesi ve esnası, kullanım süreci ve yıkım için kullanılan enerji miktarları
kıyasladığında, kullanım sürecinde tüketilen enerjinin diğer enerji tüketimlerinden çok daha yüksek bir
miktar olduğu görülmektedir. Bu yüzden, yaşam döngüsü enerji tüketimini ve CO 2 emisyonunu
azaltmak için, binaların kullanım süresince tüketilen enerji en aza indirilmelidir.
Bu çalışmada, bir binanın enerji etkin iyileştirilmesinde mimari önlemlerin uygulanması ile gömülü
enerji ve kullanım süresince enerji tüketimleri üzerinde yoğunlaşmaktadır ve bu sayede düşük CO 2
emisyonu ve yüksek enerji performansına sahip bir eğitim binası elde etmek için yeni bir yaklaşım
sunulmaktadır. Simülasyon yolu ile olan yaklaşım yöntemi, İstanbul'da bir tip okul binası üzerinde
uygulanmıştır ve kullanım süresindeki birincil enerji tüketimi, dinamik simülasyon araçları olan
EnergyPlus ve DesignBuilder yardımıyla hesaplanmıştır. Sonraki adımlarda binanın cephesinde farklı
mimari enerji verimliliği önlemleri uygulanıp, önerilen eylemlerin YDE tüketimi ve Yaşam Döngüsü CO 2
(YDCO 2 ) emisyonları üzerindeki etkisi, Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi (YDD) yöntemine göre
değerlendirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Yaşam Döngüsü Enerji Değerlendirmesi, Okul Yapısı, Enerji Verimliliği, Enerji
Tüketimi, Yaşam Döngüsü CO 2 Emisyonları.
ABSTRACT
Energy efficiency has become a crucial part of human life, which has an adverse impact on the social
and economic development of any country. In Turkey, it is a critical issue especially in the construction
sector due to increase in the dependency on the fuel demands. The energy consumption, which is
used during the life cycle of a building, is a huge amount affected by the energy demand for material
and building construction, HVAC and lighting systems, maintenance, equipment, and demolition. In
general, the Life Cycle Energy (LCE) needs of the building can be summarised as the operational and
embodied energy together with the energy use for demolition and recycling processes.
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Besides, schools alone are responsible for about 15% of the total energy consumption of the
commercial building sector. To reduce the energy use and CO 2 emission, the operational and
embodied energy of the buildings must be minimised. Overall, it seems that choosing proper
architectural measures for the envelope and using low emitting material can be a logical step for
reducing operational and embodied energy consumptions.
This paper is concentrated on the operating and embodied energy consumptions resulting from the
application of different architectural measures through the building envelope. It proposes an
educational building with low CO2 emission and proper energy performance in Turkey. To illustrate
the method of the approach, this contribution illustrates a case study, which was performed on a
representative schoold building in Istanbul, Turkey. Energy used for HVAC and lighting in the
operating phase and the energy used for the manufacture of the materials are the most significant
parts of embodied energy in the LCE analyses. This case study building’s primary energy
consumption was calculated with the help of dynamic simulation tools, EnergyPlus and DesignBuilder.
Then, different architectural energy efficiency measures were applied to the envelope of the case
study building. Then, the influence of proposed actions on LCE consumption and Life Cycle CO 2
(LCCO2) emissions were assessed according to the Life Cycle Assessment (LCA) method.
Key Words: Life Cycle Energy Assessment, School Building, Energy Efficiency, Energy Consumption,
Life Cycle CO 2 Emissions.
1. GİRİŞ
Dünyada enerji tüketimindeki hızlı büyüme sonucunda, enerji kaynaklarının tükenmesi ve küresel
ısınma gibi önemli çevresel problemler konusundaki endişeler her geçen gün artmaktadır. Uluslararası
Enerji Ajansı'na göre son yirmi yılda birincil enerji %49, CO 2 emisyonları %43 ve yıllık sıcaklık
ortalaması 2 ºC civarında artış göstermiştir [1]. Yapı sektörü yeryüzündeki enerji tüketiminin ve CO 2
salınımının üçte birinin daha fazlasından sorumludur, bu yüzden enerji verimliliği bu sektörde oldukça
önemlidir. Ayrıca bu sektörde enerji açısından verimli olmayan çok sayıda mevcut bina nedeniyle
enerji verimliliğinin artırılması ve enerji tüketimindeki artışın yönetilmesi ve sınırlandırılması en önemli
konular arasında yer almaktadır. Özellikle, gelişme amacı ile olmayan durumlarda ve yer sıkıntısı
olmayan şehirlerde mevcut binaların yenilerinin yapılması amacıyla yıkılması, çevresel etkiler, maliyet,
süre vb. durumlardan dolayı doğru bir yaklaşım değildir. Ancak enerji verimliliğinin artırılması amacı ile
iyileştirme çalışmalarında daha düşük enerji kullanımını içeren binayı elde etmek için malzeme üretimi,
inşaat, işletme, yıkım ve dönüşüm aşamaları, başka bir deyiş ile binanın tüm yaşam döngüsü ele
alınmalıdır ve ele alınmadığı taktirde doğru sonuç elde edilemeyecektir.
Yaşam döngüsü değerlendirmesi (YDD); hammadde çıkarma, üretim, kullanım, elden çıkarma ve geri
dönüşüm de dahil olmak üzere, ürünlerin veya işlemlerin tüm yaşam döngüleri boyunca çevresel
performanslarını bilimsel olarak analiz etmek için gerekli bir araçtır. Bu nedenle, YDD’de çevresel
etkileri değerlendirmek için sıklıkla “beşikten mezara” yaklaşımı kabul edilir [2]. Yaşam döngüsü
çalışmaları kavramı, esas olarak 80'li ve 90'li yıllar içerisinde gelişmeye başlamıştır. Sonuç olarak, bu
yöntem, yenileme ve binaların yeni inşaatlarının daha verimli olması ve daha az yer kaplaması
konusunda daha verimli olabilir. YDE analizi bir binanın ömrü boyunca tüm enerji girdilerini açıklayan
bir yaklaşımdır [3]. Bu çalışmanın sistem sınırları, aşağıdaki aşamaların enerji kullanımını içerir;
üretim, işletme ve yıkım. Üretim aşaması, yeni binaların yapımı ve tadilatlarında kullanılan teknik
tesislerin imalatını ve taşınmasını içerir. İşletme aşaması, binanın içindeki konfor şartlarının kullanım
ömrü boyunca sürdürülmesi ile ilgili tüm faaliyetleri içerir. Son aşama olan, yıkım aşaması ise, binanın
yıkılmasını ve sökülmüş malzemelerin depolama alanlarına veya geri dönüşüm tesislerine
nakledilmesini içerir. YDE; gömülü, yapım, kullanım ve yıkım enerjilerini içerir. Binada ve
bileşenlerinde kullanılan tüm malzemelerin gömülü enerjisi hesaplandıktan sonra, yapım aşamasında
harcanan enerji ve daha sonra kullanım aşamasında ihtiyaç duyulan enerji ile birlikte yıkım enerjisi de
hesaba katılmalıdır. Ancak genel olarak duruma bakıldığında kullanım süresinde tüketilen enerjinin,
binaların YDE’sinin yaklaşık % 80 – 90’ı kadar önemli bir paya sahip olduğu ve ardından gömülü
enerjinin %10-20 oranında bir paya sahip olduğu, yıkım ve diğer işlemlerin enerjisinin ise az miktarda
olduğu için ihmal edilebilir olduğu sonucuna varılmıştır.
Binalarda Enerji Performansı ve Akıllı Binalar Sempozyumu

14. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 17-20 NİSAN 2019/İZMİR

______________________ 15 _______

Konfor koşullarını sağlamak ve HVAC, sıcak su kullanımı, aydınlatma ve ev aletleri için gerekli enerji
de dahil olmak üzere binaların bakımını yapmak için işletme enerjisi gereklidir. Yıkım enerjisi; binaların
kullanım ömrünün sonunda yıkılması, malzemenin depolama alanlarına veya geri dönüşüm tesislerine
taşınması için gerekli olan enerjidir [3]. Enerji performanslarının iyileştirilmesine yönelik farklı bina
tipolojisinin YDE'si hakkında birçok çalışma vardır. Ramesh vd. tarafından konut ve ofis binaları dahil
13 ülkede 73 örnek değerlendirilmiştir [3].
Ding [4] Avustralya orta öğretim okullarının YDE değerlendirmesini tartışmıştır. New South Wales
eyaletindeki 20 devlet ortaokulunun toplam enerji tüketimini incelemek için YDE analizini kullanmıştır.
Sonuçlar, enerji tüketiminin derin bir analizi için model teşkil etmiş ve okullar için çevresel performans
ilkeleri oluşturulmuştur. Mangan vd. [5], YDE ve yaşam döngüsü maliyet verimliliği ile ilgili olarak
Türkiye'nin farklı iklim bölgeleri için konut bina performanslarını araştırmıştır. Bu çalışmada, binaların
yaşam döngüsü enerjisini, ekonomik ve çevresel performanslarını değerlendirmek için, konut enerji
performansının iyileştirilmesinde kullanılan bazı önlemler belirlenmiştir. Bu çalışmaya göre YDE’sinin
İstanbul ve Antalya’da %18, Ankara’da %21, Diyarbakır’da %17 ve Erzurum’da %22 düşürülme
potansiyeli vardır.
Eğitim binaları, her ülkenin temelini oluşturmanın yanında, binalarda tüketilen enerjide önemli paya
sahiptir. Örneğin bu binalar, İngiltere’de konut dışı binaların toplam enerji tüketiminin yüzde 15'inden
sorumlu tutulmaktadır [6]. Öte yandan, eğitim binaları diğer bina türlerine kıyasla bütçe ve gelir
sıkıntısı yaşamaktadırlar. Enerji verimli teknolojilerin binalarda 80’lerden sonra kullanılmaya
başladığını ve Türkiye’de binalarda enerji performansını doğrudan etkileyen tek bir standardın,
TS825’in olduğunu ve bu standardında 2000 yılından sonra zorunlu hale geldiği göz önünde
bulundurulduğunda, okul binaların iyileştirmesinin ne kadar önemli olduğu anlaşılmaktadır. T.C. Milli
Eğitim Bakanlığı istatistiklerine göre, 2017-18 eğitim öğretim yılında Türkiye’de 55495 faal okul
bulunmaktadır. Türkiye nüfusunun çoğunluğu gençlerden oluştuğu için, bir akademik yıl boyunca
neredeyse dört kişiden biri zamanının çoğunu okulda geçirmektedir [7].
Eğitim binalarının yenilenmesi, sera gazı emisyonu ve enerji maliyetlerinin azaltılması, iş yaratma ve
pazar alımı yoluyla ekonomik faydaların artması da dahil olmak üzere, yoğun enerji, çevresel ve
ekonomik faydalar sağlayabilir. Bu çalışmada eğitim binaları için temel bir modeli temsil etmekte ve
hem enerji tüketimini hem de CO 2 emisyonlarını azaltmak için uygun iyileştirme senaryolarını
tanımlamak için bir örnek üzerinde yaşam döngüsü analizini uygulamaktadır. Bu çalışmanın amacı,
eğitim binalarında enerji performansının ve çevresel etkilerinin iyileştirilmesine yönelik pratik çözümler
geliştirmektir.
Stratejiler
yaşam
döngüsü
çerçevesinde
karşılaştırmalı
bir
yöntemle
değerlendirilmektedir.
2. Araştırma Metotu
YDD yönteminin yapısı dört ana aşamadan oluşur; ilk aşama, hedef ve kapsamın tanımı, diğer
aşamalar sırasıyla, yaşam döngüsü envanteri, etki değerlendirmesi ve yorumlanmasıdır. YDD
yöntemi, çevresel etki değerlendirmesi için kriter olarak YDE ve YDCO 2 analizi için de uygulanabilir
[8]. Çalışmanın temel amacı, Türkiye'deki eğitim binalarının YDCO 2 emisyonlarını dikkate alarak YDE
performansını ve çevresel performansı değerlendirmektir. Örnek çalışma binasının işletim enerjisi ve
karbon emisyonlarının modellenmesi ve hesaplanması, DesignBuilder ve Energy Plus simülasyon
araçları kullanılarak yapılmıştır.
2.1 Konunun Tanımı ve Çalışmanın Kapsamı
Çalışma, enerji verimliliğinin iyileştirilmesine yönelik çeşitli mimari senaryoların, YDE tüketimi ve bir
binanın YDCO 2 emisyonu üzerindeki etkisinin değerlendirmesi üzerinde yoğunlaşmıştır. Çalışma
kapsamında, ilköğretim binaları analiz için seçilmiştir. Analizler boyunca, toplam gömülü ve işletim
süresi boyunca enerji kullanımı ve binanın yaşam döngüsü aşamasına ilişkin CO 2 emisyonu, yaşam
döngüsü envanteri çerçevesinde kantitatif olarak belirlenecek ve araştırılacaktır. Bir binanın yaşam
döngüsü aşaması, ürünü, inşaatı, kullanımı ve kullanım ömrünün sonu aşamalarını içerir [9]. Yıkım,
atıkların / yıkım malzemelerinin taşınması, atık işlemlerini içeren yaşam sonu aşaması hakkında yeterli
veri bulunmadığından, YDE çalışmaları adımları çerçevesinde nadiren dikkate alınmaktadırlar [10].
Ayrıca, çeşitli çalışmalara göre, bir binanın inşası ve yıkılması için ihtiyaç duyulan enerji ihmal edilebilir
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veya toplam yaşam döngüsü enerjisinin yaklaşık %1'ine konulabilir [11]. Dolayısıyla, bu araştırmada
sistem sınırları, ürünün YDE ve YDCO 2 emisyon analizleri çerçevesinde kullanım aşamalarını içerir.
Türkiye'de, bina ömrünün genel olarak 30-50 yıl arasında olduğu varsayılmaktadır, bu nedenle, bu
çalışmada, iyileştirme sonrasında binanın geri kalan ömrü 30 yıl olarak kabul edilmektedir.
2.2. Örnek Yapının Özellikleri
Türkiye'de, her il idaresi tarafından ilköğretim binaları için tasarlanan ve T.C. Milli Eğitim
Bakanlığı'ndan onaylı tipik projeler bulunmaktadır. Bu tipik projeler, çoğu bölgede aynı geometri ve
özelliklere sahip olarak inşa edilmiştir [12].
Her tipik proje bazı yeni ve mevcut okul binalarını temsil ettiğinden, her biriyle ilgili çalışmalar ulusal
enerji verimliliğini artırmak için hayati öneme sahiptir. İstanbul, Türkiye'nin ana ili olduğundan, bu
çalışmada, İstanbul'un belirtilen yedi tipik projesinden biri örnek bina olarak seçilmiştir.

Şekil 1. DesignBuilder yazılımından türetilen örnek binasının aksonometrik görüntüleri
Türkiye'deki tüm eğitim binalarının üçte ikisi, 2000 yılında binalar için gerekli kod olan TS825 Türkiye
Isı Yalıtım Standardından önce inşa edilmiştir. Bu binaları temsil etmek için, örnek binanın ısı yalıtımı
olmadığı varsayılmıştır. Böylece, dış duvarın U-değeri, TS825 [13] Türk İzolasyon standardının gerekli
-2 -1
U-değerini aşan 1.85 W.m .K 'dir.
Bina tuğla duvarlar ve betonarme bir yapıya sahiptir. Çatı, eğimli bir çatıdır. İç zeminler granit karolarla
kaplanmıştır; Zemin kat kaplama malzemeleri seramiktir. Cam parçaları 6 mm kalınlıkta tekli şeffaf
cam ve PVC çerçevelerden oluşur. Örnek binanın cam sisteminin U-Değeri ve Güneş Enerjisi Kazanç
-2 -1
Katsayısı (SHGC) sırasıyla 5.77 W.m .K ve 0.81'dir. Tablo 1, yapı bileşenlerinin ve gömülü enerji
(GE) ve gömülü karbon (GK) dahil olmak üzere malzemelerinin birincil özelliklerini göstermektedir.
Tablo 1. Örnek yapı bileşenlerinin temel özellikleri.
Bileşen

Dış duvar
Bodrum
kat Dış
duvar
Çatı

Zemin
kat

Cam

Malzeme katmanları
(dışarıdan içeriye)

Isı iletkenlik
-2 -1
(W.m .K )

Kalınlık
(m)

Yoğunluk
-3
(kg.m )

Çimento
Tuğla
Alçı Sıva
Çimento
Su yalıtımı
Tuğla
Alçı Sıva
Çimento şapı
Betonarme
Alçı Sıva
Beton
Çimento şapı
Seramik karolar
Harç
Granit
6mm tek cam
PVC çerçeve

1.6
0.72
0.51
1.6
0.19
0.72
0.51
1.4
2.5
0.51
1.65
1.4
0.8
0.88
2.8
0.9
0.17

0.03
0.19
0.025
0.03
0.002
0.3
0.025
0.04
0.15
0.025
0.15
0.04
0.01
0.03
0.02
0.006
0.06

2000
1920
1200
2000
1100
1920
1200
2000
2400
1200
2200
2000
1700
2000
2600
2500
1390

Alan
2
(m )

3516.6

1025.8

1573.1

1587.9

596.8
148

GE
GK
U-değeri
-1
-1
-2 -1
(kWh.kg ) (kgCO 2 .kg ) (W.m .K )

0.16
2.5
0.56
0.16
21.6
2.5
0.56
0.44
0.55
0.56
0.36
0.44
0.79
0.37
0.99
4.42
39.8

0.09
0.22
0.12
0.09
1.92
0.22
0.12
0.18
0.2
0.12
0.19
0.18
0.46
0.19
0.39
0.96
7.23
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Sınıflardaki ve diğer mekanlardaki minimum havalandırma oranları ASHRAE Standardı 62.1-2013'ten
seçilmiştir. Gerçek projelerde mekanik havalandırma bulunmadığından, mola zamanlarında sınıfların
pencerelerinden havalandırmanın yapıldığı varsayılmaktadır. Örnek bina için infiltrasyon oranı, tüm
çevre bölgeler için 0,5 ACH olarak kabul edilir. Soğutma talebi, ilkbahar döneminde 27 Nisan - 15
Haziran arasında, sonbahar dönemi için de 15 Eylül - 1 Kasım arasında başlar. Sınıflarda herhangi bir
aydınlatma kontrolü yoktur. Bir elektrikli cihaz tarafından salınan ısı miktarı ASHRAE 90.1-2007'den
alınmıştır. TS825-2013'e göre, okullarda konfor aralığı sıcaklığına ulaşmak için, iç mekanların ısınma
süresi için 20 °C, diğer kullanım süreleri için ise 24 °C sıcaklığa sahip olduğu varsayılmaktadır.
Isı jeneratörü, 0.8 COP'lik bir kazan ve soğutma jeneratörü, 1.5 COP'lik bir soğutucudur. Tablo 2,
örnek binanın genel özelliklerini göstermektedir.
Tablo 2. Enerji sistemlerinin örnek binanın özellikleri.
Parametreler
Doluluk süresi ve
zamanlamaları
Isıtma ayar noktaları
Soğutma Ayar Noktaları
Isıtma Sistemi Jeneratörü
Soğutma Sistemi Jeneratörü
Havalandırma sistemleri
Aydınlatma Takvimi ve Sistemi

Hafta içi 08: 00-17: 00
Güz dönemi = 15 Eylül - 31 Ocak
Bahar dönemi = 15 Şubat - 15 Haziran
Mesai saatleri için 20 °C, mesai saatleri için 7 °C
Mesai saatleri için 24 °C, boş saatler için 32 °C
Sıcak su kazanı, verim = 0.8 COP (Performans Katsayısı)
1.5 COP'li Çiller (Performans Katsayısı)
Mola zamanlarında pencerelerden doğal havalandırma

2.3. Enerji Verimliliğini Artırmak için Mimari Önlemlerin Belirlenmesi
Binanın kullanım ömrü boyunca YDE ve YDCO 2 'yi hesaplamak için, simülasyon yazılımında
modellenen bina üzerinde tek ve birleşik enerji verimliliği iyileştirme mimari önlemleri uygulanmaktadır.
Bu önlemler bina kabuğunda kullanılan en yaygın önlemlerdir. Bunlar, ısı yalıtımı, cam sistemi
yükseltmeleri ve Fotovoltaik (PV) sistemi kurulumunun eklenmesidir. Isı yalıtımı dış duvarlarda, çatı ve
zemin katlarında uygulanır.
Türkiye'de beş farklı iklim bölgesi bulunmaktadır. TS825-2013'e göre, her iklim bölgesi bina kabuğu
için farklı sınırlı U değerlerini gerektirir. İstanbul, dış duvarlar, tavan, zemin kat ve pencereler için sınırlı
-2 -1
U-değerinin sırasıyla 0.57, 0.38, 0.57 ve 1.8 W.m .K olduğu ikinci bölgede yer almaktadır. Isı yalıtımı
uygulama alternatifleri üç farklı seviyede değerlendirilir. İlk seviye TS825-2013’in gerekli U-değerine
dayanmaktadır. İkinci ve üçüncü seviyeler, sırasıyla TS825 gerekli U-değerlerinden yaklaşık %25 ve
%50 daha iyidir. Cam sistemlerinin iyileştirmeleri de üç seviye boyunca uygulanmaktadır. İlk cam
-2 -1
iyileştirme seviyesi, TS825-2013'e, 1.8 W.m .K U-değerine ve 0.70 SHGC'ye dayanmaktadır. Bir çift
-2 -1
cam sistemi, 1.5 W.m .K U-değeri ve 0.56 SHGC ile ikinci seviye cam iyileştirme sağlar. Üçüncü
-2 -1
seviye cam iyileştirme, üçlü bir Low-E camı içerir ve sırasıyla 1.1 W.m .K ve 0.52 'ye eşit bir Udeğerine ve bir SHGC'ye sahiptir. Çalışma çerçevesinde, eğimli çatıya 85 adet PV modül takılması da
bir başka iyileştirme önlemidir. Bu PV sistem, monokristal (Mono-cSi) hücrelerden oluşmaktadır. PV
2
sistem çatı alanının 68 m 'sini kaplar. Tablo 3, enerji verimliliğini artırmak için tek ve birleşik mimari
önlemlerin alternatiflerini sunmaktadır.
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Tablo 3. Enerji verimliliğini artırmak için önerilen alternatifler.

Duvar

Alt.
Nu.
Al.1
Al.2

Kombinasyonlar

Cam

Zemin kat

Çatı

Al.3
Al.4
Al.5
Al.6
Al.7
Al.8
Al.9
Al.10
Al.11
Al.12
Al.13
Al.14
Al.15
Al.16
Al.17
Al.18
Al.19
Al.20
Al.21

U-Duvar
U-Çatı U-Döşeme U-Cam
-2 -1
-2 -1
-2 -1
-2
1
(W.m .K ) (W.m .K ) (W.m .K ) (W.m .K- )

Açıklama
Birinci seviyede dış duvar yalıtım uygulamas
İkinci seviyede dış duvar yalıtım
uygulaması
Üçüncü seviyede dış duvar yalıtım
uygulaması
Birinci seviyede Çatı kat yalıtım uygulaması
İkinci seviyede Çatı kat yalıtım uygulaması
Üçüncü seviyede Çatı kat yalıtım uygulamas
Birinci seviyede Zemin kat yalıtım
uygulaması
İkinci seviyede Zemin kat yalıtım uygulamas
Üçüncü seviyede Zemin kat yalıtım
uygulaması
İlk seviye cam iyileştirme
İkinci seviye cam iyileştirme
Üçüncü seviye cam iyileştirme
Al.1, Al.4 ve Al.7'nin kombinasyonu
Al.2, Al.5 ve Al.8'in kombinasyonu
Al.3, Al.6 ve Al.9’un kombinasyonu
Al.13 ve Al.10'un kombinasyonu
Al.14 ve Al.11'in kombinasyonu
Al.15 ve Al.12'nin kombinasyonu
Al.13 ve Al.10'un PV sistemi ile
kombinasyonu
Al.14 ve Al.11’in PV sistemi ile
kombinasyonu
Al.15 ve Al.12'nin PV sistemi ile
kombinasyonu

PV

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0.38
0.3
0.2
-

-

-

-

-

-

0.5

-

-

0.57
0.45
0.3
0.57
0.45
0.3

0.38
0.3
0.2
0.38
0.3
0.2

0.57
0.5
0.4
0.57
0.5
0.4

1.8
1.5
1.1
1.8
1.5
1.1

0.57

0.38

0.57

1.8

Var

0.45

0.3

0.5

1.5

0.3

0.2

0.4

1.1

0.45
0.3

0.57

0.4

2.4. Yaşam döngüsü envanteri.
Bir yaşam döngüsü envanteri, YDD için veri toplama bölümüdür. Eğitim binaları için, YDE ve YDCO 2
stokları, ürüne ve kullanım evrelerine ilişkin enerji tüketiminin ve CO 2 emisyon miktarının
belirlenmesini içerir. Her gelişim alternatifinin bu aşamalarında tüketilen enerjiyi belirlemek için, yapı
bileşenleri için birim enerji başına gömülü enerji ve gömülü karbon değerleri GABI 6.0 YDD
yazılımından [14] ve PV sistem bileşenleri için doğrudan literatürden elde edilmiştir [15].
Gömülü enerji ve gömülü karbondioksit katsayılarının belirlenmesi için süreç analizi yöntemi dikkate
alınır. Hammadde çıkarma seviyesinden başlayarak, üretim sürecinde “Beşikten kapıya” yaklaşımı
temel alınır. İyileştirme senaryolarına dahil edilen malzemelerin ömrü, metodolojide tarif edilen binanın
ömründen daha fazla olduğu için, iyileştirme sonrası yenileme, binanın kullanım ömrü boyunca
beklenmemektedir. Dolayısıyla, tekrarlayan gömülü enerji ve karbon dikkate alınmaz. Kullanım
aşaması ile ilgili enerji tüketiminin hesaplanmasında birincil enerji tüketimi dikkate alınmaktadır.
Türkiye'de tüketilen yakıt türleri için birincil enerji dönüşüm faktörleri, doğal gaz için 1,00 ve elektrik için
2,36 olarak verilmektedir [16]. Tüm alternatiflerin kullanım aşamasında HVAC sistemlerinin nihai enerji
tüketimini hesaplamak için DesignBuilder ve EnergyPlus simülasyon araçları kullanılmıştır [17, 18].
Ayrıca, kullanım aşamasında CO 2 emisyonunun hesaplanması için, doğal gaz ve elektrik için emisyon
-1
faktörleri sırasıyla 0.234 ve 0.626 kg.eq.CO 2 .kWh olarak alınmıştır [19].
3. Simülasyon Sonuçları
Tüm yaşam döngüsü boyunca, mevcut durumda, bina 10.404,05 ton CO 2 emisyonundan ve 43.491,25
MWh birincil enerji tüketiminden sorumlu olacaktır. Sonuçlar, binada %27 civarında CO 2 emisyonu ve
%31 birincil enerji tasarruf potansiyeli bulunduğunu göstermektedir. Tablo 4'te farklı alternatifler ve
Örnek Bina’nın YDE ve YDCO 2 sonuçları gösterilmiştir.
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Tablo 4. Örnek Bina’nın incelemesi ve farklı alternatifler için YDE ve YDCO 2 analiz sonuçları.
Alternatif
Numara.
Ref.
Al.1
Al.2
Al.3
Al.4
Al.5
Al.6
Al.7
Al.8
Al.9
Al.10
Al.11
Al.12
Al.13
Al.14
Al.15
Al.16
Al.17
Al.18
Al.19
Al.20
Al.21

Gömülü
Enerji
(MWh)
6,078.04
6,204.74
6,252.26
6,363.12
6,161.57
6,189.42
6,256.24
6,120.36
6,133.73
6,156.00
6,091.23
6,117.61
6,157.18
6,330.60
6,419.32
6,619.29
6,370.17
6,458.89
6,698.42
6,386.63
6,475.35
6,714.89

Gömülü
Karbon
(tonCO 2 )
867.12
880.60
885.65
897.44
876.01
878.97
886.07
871.62
873.04
875.41
869.99
875.72
884.31
893.98
903.42
924.69
902.58
912.01
941.87
903.22
912.66
942.52

Nihai Enerji
Tüketimi
-1
(MWh.y )
766.34
578.44
570.89
561.55
638.16
637.92
637.63
629.46
629.78
626.93
626.36
619.88
618.69
552.30
541.94
529.47
531.97
511.81
496.10
514.97
494.81
479.10

Birincil
Kullanım
Enerji
Karbonu
-1
-1
(MWh.y ) (tonCO 2 .y )
1,247.11
317.90
983.79
252.19
976.74
250.57
967.94
248.54
1,043.05
266.03
1,042.84
265.99
1,042.58
265.93
1,038.65
265.24
1,043.46
266.61
1,037.20
264.96
1,027.73
262.26
1,018.13
259.84
1,015.94
259.28
963.11
247.65
953.71
245.50
942.19
242.86
940.34
242.19
916.98
236.55
901.13
232.83
900.22
231.55
876.86
225.90
861.01
222.19

YDE tüketimi
(MWh)
43,491.25
35,718.53
35,554.49
35,401.37
37,453.08
37,474.70
37,533.55
37,279.79
37,437.51
37,272.04
36,923.12
36,661.39
36,635.43
35,224.03
35,030.61
34,885.05
34,580.31
33,968.17
33,732.37
33,393.17
32,781.03
32,545.23

YDCO 2
emisyon
(tonCO 2 )
10,404.05
8,446.36
8,402.71
8,353.61
8,857.00
8,858.55
8,863.83
8,828.70
8,871.21
8,824.10
8,737.71
8,670.93
8,662.58
8,323.47
8,268.43
8,210.40
8,168.19
8,008.42
7,926.83
7,849.57
7,689.80
7,608.21

Al.3 alternatifi dış duvarların ısı yalıtımı seçeneklerini karşılaştırarak, YDE ve YDCO 2 emisyonu için
optimum performans sağlar. YDE tüketimi ve YDCO 2 emisyonlarında, sırasıyla %18,6 ve %19,7
azalma ile sonuçlanır. Opak sistemlere uygulanan tüm senaryolar arasında dış duvar yalıtımı, en
düşük YDE ve YDCO 2 ile sonuçlanmıştır. Cam sistemi iyileştirme senaryoları arasında karşılaştırma
-2 -1
yapıldığında, Al.12'nin en uygun durum olduğu anlaşılmaktadır. Bu alternatif, 1.1 W.m .K U-değeri
ve 0.52 SHGC içeren üçlü düşük emisyonlu camı içermektedir. Opak bileşenlerin ve cam sistemlerinin
iyileştirmelerinin kombinasyonları arasında uygun alternatifler, en düşük YDCO 2 emisyonlarını ve
YDE'yi sağlayan Al.15 ve Al.18'dir. PV sisteminin çatıya montajı ve üçüncü seviye bütün opak ve cam
sistemleri iyileştirmesi, Al.21, en düşük YDE ve YDCO 2 emisyonları nedeniyle diğer tüm alternatifler
arasında en iyi performansı ortaya koymaktadır. Bu alternatif, %25,2 oranında YDE ve %27 oranında
YDCO 2 emisyon tasarrufu sağlamaktadır. Bu nedenle, en uygun iyileştirme alternatifidir. Güçlendirme
seçeneklerinin YDE tüketimlerinin YDCO 2 emisyonları ile dağılımı şekil 2'de gösterilmiştir.

Şekil 2. YDE tüketimlerinin YDCO 2 emisyonları ile dağılımı.
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Şekil 3, örnek incelemesi oluşturma ve sonradan iyileştirme seçenekleri için YDE'ye karşılık
düzenlenmiş enerjiyi göstermektedir. Daha fazla gömülü enerjili seçenekler, yaşam döngüsü boyunca
minimum enerji tüketimine neden olur. Al.21 iyileştirme senaryoları arasında en yüksek gömülü
enerjiye ve en düşük YDE tüketimine sahiptir. Bu seçenek, TS825 için gerekli miktardan %50 daha iyi
bir U-değeri ile toplam opak geliştirmelerini, cam sistemi iyileştirmelerini ve PV kurulumunu içerir.
Şaşırtıcı olmayan bir şekilde, AI.21 alternatifi, yalnızca en düşük gömülü enerjiye değil, tüm
alternatifler arasında en yüksek YDE tüketimine sahiptir.

Şekil 3. YDE, farklı iyileştirme senaryoları ile Birleşik Enerji'ye karşı.
4. Sonuç
Çalışmanın temel amacı, mimari enerji verimliliği iyileştirme senaryolarını uygulayarak eğitim binasının
yaşam döngüsü boyunca enerji tüketimini ve CO 2 emisyonunu azaltmaktır. Aslında, eğitim binaları her
ülkede bina stokunun önemli bir bölümünü kapsamaktadır. Önerilen prosedürü uygulayarak, enerji
tasarrufunun faydalarını artırmak ve aynı zamanda topluma ve çevreye etkiyecek CO 2 emisyonunu
azaltmak mümkündür. Çalışma boyunca, var olan yaşam döngüsü enerji verimliliğini arttırmaya
yönelik farklı mimari önlemler mevcut ilköğretim okullarından birine uygulanmış ve sonuçlar
değerlendirilmiştir. YDE ve YDCO 2 analizlerinin sonuçları, fotovoltaik sistem kurulumuyla birlikte tüm
opak ve cam sistemlerindeki iyileştirmeler dahil alternatiflerin, toplam enerji miktarındaki artışa
rağmen, en fazla enerji tasarrufu ve en düşük CO 2 emisyonuna sahip olduğunu göstermektedir. Başka
bir deyişle, daha yüksek miktarda gömülü enerjiye sahip olan alternatifler, YDE tüketiminde ve YDCO 2
emisyonunda daha fazla azalma sağlamıştır. Ayrıca, uygun ısı yalıtımı gibi enerji verimliliği stratejileri
uygulayarak, sırasıyla YDE ve YDCO 2 emisyonlarının yaklaşık %25 ve %27 azaltma potansiyelini
sağlamak mümkündür.
Enerji ve CO 2 emisyonu tasarruf potansiyelini belirlemek için kullanılan geleneksel yöntemlerle
karşılaştırıldığında, bu çalışmada kullanılan yöntem binanın tüm yaşam döngüsünü ele alarak
bütünsel bir yaklaşım kullandığı için daha doğrudur. Enerji tasarrufu ve sağlıklı çevre gibi doğrudan,
istihdam ve ekonomik büyüme gibi dolaylı avantajlara kadar büyük faydalar elde edebilmek için
toplumların diğer türde yapılarındaki YDE ve YDCO 2 emisyonlarını önemli ölçüde azaltmak için benzer
bir yaklaşım geliştirilmelidir. Hesaplamaların yapılma şekli belirsizlikten bağımsız değildir, çünkü
hesaplamalarda uygulanacak oldukça kesin olmayan veriler ve girdilerin belirlenmesinde çok sayıda
girdi verisi vardır. Bu tür verilerin kaynakları, doğru bir tahminde bulunmak için çok önemlidir ve
ülkeden ülkeye farklılık gösterebilir ve hatta materyal üreticisinin fabrikasına bağlıdır. Bu nedenle,
Türkiye dahil olmak üzere tüm ülkelerdeki çeşitli malzemelerin gömülü enerjisini daha güvenilir
sonuçlara sahip olarak tanımlamak için kapsamlı bir çalışma yapılması önem taşımaktadır.
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BİNA KABUĞUNDA FORM VE MALZEME SEÇİMİNİN KABUĞUN
OLUŞUM ENERJİSİ, KARBON SALIMI VE MALİYETİNE ETKİSİNİN
İNCELENMESİ
Examination Material Selection in The Building Shell and Form Determination’s Effects on Building Shell’s Embodied
Energy, Embodied Carbon Emission and Cost.

Kemal Ferit ÇETİNTAŞ

ÖZET
Dünyada gerçekleşen enerji tüketiminin büyük bir kısmının binalardan kaynaklandığı bilinmektedir. Bu
nedenle binalarda enerji verimliliğinin sağlanması, enerji tüketimi kaynaklı çevresel sorunların
önlenmesi ve tüketimin ekonomik maliyeti açısından önemlidir. Binaların enerji etkin tasarlanması,
binanın konumu, yönü, binalar arası mesafeler, bina formu ve bina kabuğunun termofiziksel özellikleri
gibi parametrelere bağlıdır. Ancak yapma çevrede gerçekleşen bina tasarımında mimarların binalar
arası mesafe gibi parametrelere müdahale etme imkânı bulunmadığından dolayı bina kabuğu tasarımı
büyük önem taşımaktadır. Binanın formu ve biçim faktörü bina kabuğunun alanını belirlerken, kabuğu
oluşturan malzemeler ise termofiziksel özellikleri nedeniyle binanın ısı kayıp ve kazançları üzerinde
önemli etkiye sahiptir. Günümüzde binalarda enerji verimliliği bağlamında gerçekleştirilen
çalışmalarda, bina kabuğunu oluşturan malzemelerin yaşam döngüsü sürecindeki enerji tüketimi ve
karbon salımı performansları dikkate alınarak, konu bütüncül bir bakış açısı ile irdelenmektedir.
Türkiye’de binalarda enerji verimliliği bağlamında yürürlükte olan standart ve yönetmelikler, kabuğu
oluşturan yapı malzemelerinin oluşum enerjisi ve karbon salımını dikkate almamaktadır. Ancak yapı
malzemelerinin oluşum aşamasında gerçekleşen enerji tüketimi ve karbon salımı performansı,
malzemenin üretildiği ham maddelerin sayısı, temin şekli ve üretim tekniğine bağlı olarak ciddi
miktarda farklılık göstermektedir. Söz konusu farkın yaşam döngüsü sürecinde binanın enerji tüketimi
performansını etkilediği bilinmektedir. Bu nedenle, bu çalışmada bina kabuğunda farklı form ve
malzeme alternatiflerinin bina kabuğunun oluşum aşamasındaki enerji tüketimi, karbon salımı ve
maliyetine olan etkisi irdelenmiştir. Oluşturulan alternatifler, referans bina kabuğunun performansı ile
karşılaştırılarak oluşum enerjisi, karbon salımı ve maliyet açısından optimum performans gösteren
alternatifler elde edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Bina kabuğu, Enerji verimliliği, Oluşum enerjisi, Oluşum karbon salımı, Maliyet.

ABSTRACT
It is known that most of the energy consumption in the world is caused by buildings. Therefore, energy
efficiency in buildings is an important issue to prevent the environmental and economic problems
which is caused by energy consumption. The energy efficient building design depends on some
parameters such as the location, direction of the building, distances between buildings, building form
and the thermophysical properties of the building shell. However most of these parameters couldn’t
take into account in architectural design because of limitations in the built environment. Therefore,
design of the building shell is an important issue for energy efficiency in buildings. Building shell’s
area, form and materials affect building’s energy consumption directly. In the studies carried out
energy efficiency in buildings today, the subject is examined from a holistic point of view. Energy
consumption and carbon emission performances are taken into account from life cycle perspective.
However, materials’ embodied energy and carbon emission performance are not taken into account in
energy standards and regulations in Turkey. Energy consumption and carbon emission performance
of the building materials varies considerably depending on the number of raw materials produced, the
type of supply and the production technique. It is known that the material selection affects the energy
consumption performance of the building during the life cycle. Therefore, in this study, the effects of
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different form and material alternatives in the building shell on the energy consumption, carbon
emission and cost performance are examined. The alternatives were compared with the performance
of the reference dwelling building’s shell to get alternatives which have optimum performance from
point of energy consumption, carbon emission and cost.
Key Words: Building Shell, Energy efficiency, Embodied energy, Embodied carbon emission, Cost.

1. GİRİŞ
Enerji, tüm dünya ulusları için kalkınmanın en önemli bileşenlerinden biri olarak görülmektedir. Enerji
arzının güvenliği, yenilenemez enerji kaynaklarının tüketimi kaynaklı çevresel sorunlar ve enerji
ithalatının gelişmekte olan ülkelerin ekonomilerine olumsuz etkisi gibi nedenlerden dolayı enerji
üretimini ve enerjinin verimli kullanımını önemli konular haline getirmektedir. Dünyada tüketilen
enerjinin 1/3’ü ve enerji tüketimi kaynaklı gerçekleşen sera gazı salımlarının 1/3’ü binalardan
kaynaklanmaktadır [1]. Bu nedenle, binalarda enerji verimliliği, sürdürülebilir kalkınma ve çevresel
kirliliğin azaltılması açısından büyük önem taşımaktadır. Binalarda gerçekleşen enerji tüketiminin
önemli bir kısmı binaların ısıtma, soğutma ve aydınlatılması için kullanılmaktadır [2]. Binalarda enerji
verimliliğinin sağlanması, binaların enerji etkin tasarlanması ile mümkündür.
Enerji etkin bina, alınan pasif tasarım tedbirleriyle konfor koşullarından ödün verilmeden enerji ihtiyacı
asgari seviyede olan ve ihtiyacı olan enerjiyi verimli mekanik sistemler ile yenilebilir enerji
kaynaklarından karşılayan bina olarak tanımlanabilir. Binalarda konfor koşullarından ödün verilmeden
enerji ihtiyacının asgari seviyede gerçekleşmesi binanın pasif sistem olarak tasarlanması ile
mümkündür. Bu bağlamda bina tasarımında enerji etkinliğinin sağlanması için güneş ışınımı şiddeti,
hava sıcaklığı, nem oranı ve rüzgâr hızı gibi iklimsel bileşenler ile aşağıda maddeler halinde verilen
binaya ilişkin bileşenlerin dikkate alınması gerekmektedir. Binaya ilişkin bileşenler,
•
•
•
•
•

Binanın yeri,
Binanın konumu ve diğer binalar ile arasındaki mesafe,
Binanın yönlendiriliş durumu,
Bina formu,
Bina kabuğunun optik ve termofiziksel özellikleridir.

Yapma çevrede gerçekleşen bina tasarımında, yapma çevre koşullarının kısıtlarından dolayı yukarıda
yer alan bina yeri, konumu, yönlendiriliş durumu ve formu gibi parametrelere müdahale imkânı
olmayabilir. Ancak bina kabuğu tasarımı ve bina kabuğunun optik ve termofiziksel özelliklerinin
belirlenmesi mimarın inisiyatifindedir. Bu nedenle, bina kabuğunda malzeme seçimi ve katmanlaşma
düzeni binada gerçekleşecek enerji tüketimi üzerinde önemli etkiye sahiptir. Binanın yer aldığı iklim
bölgesi ve bina fonksiyonuna bağlı olarak bina kabuğu tasarımının gerçekleştirilmesi gerekmektedir.
Bina kabuğu, binayı oluşturan elemanlar arasında dış ortam ile temas eden en büyük alana sahip
yüzeydir. Bu nedenle kabuğun optik ve termofiziksel özellikleri bina kabuğundan gerçekleşen ısı kayıp
ve kazançları sayesinde bina enerji tüketimini önemli ölçüde etkilemektedir.
Binalarda enerji verimliliği çok boyutlu bir konu olup, bütüncül bir bakış açısı ile alınması
gerekmektedir. Yapılan literatür taramasında binalarda enerji verimliliği bağlamında gerçekleştirilen
uygulamaların çevresel etkilerinin ve maliyet analizlerinin de mutlaka yapılması gerekliliği
vurgulanmaktadır [3,4,5]. Ayrıca Avrupa Birliği tarafından 2010 yılında revize edilen Binalarda Enerji
Verimliliği Direktifi (EPBD), binalarda enerji verimliliği bağlamında gerçekleştirilen uygulamaların
ekonomik boyutunun hesaplanarak enerji verimliliği ve maliyet arasındaki optimum değerin
bulunmasını zorunlu kılmıştır [6]. Binalarda enerji verimliliği bağlamında gerçekleştirilen çalışmalar
tarandığında enerji verimliliğinin bütüncül bir bakış ile yaşam döngüsü sürecini dikkate alarak
değerlendirildiği görülmüştür. Bu çalışmanın amacı, bina kabuğu tasarımında malzeme seçimi ve form
tercihinin binanın yaşam döngüsü sürecinde enerji tüketimi, karbon salımı ve maliyet açısından
etkisinin incelenmesidir. Türkiye’de binaların önemli bir kısmını konut binalarının oluşturmasından
dolayı çalışma konut binaları ile sınırlandırılmıştır. Yaşam döngüsü sürecinin uzun bir dönemi
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kapsaması, performans analizleri için ihtiyaç duyulacak sayıca fazla veri temin edilmesi gerekliliği ve
karmaşık hesaplama yöntemlerinden dolayı çalışma yaşam döngüsünün oluşum aşaması ile
kısıtlanmış, yaşam döngüsünün diğer aşamaları dikkate alınmamıştır. Enerji tüketimi kaynaklı çevresel
etkilerin çeşitli alt kategorilerde gerçekleştiği ve her alt kategoride gerçekleşen çevresel etkilerin
hesaplanmasının karmaşıklığı ve ihtiyaç duyulacak verilerin fazlalığı göz önüne alındığında çevresel
etki kategorisinde kısıtlamaya gidilmesi ihtiyacı duyulmuştur. Çevresel etki kategorisi içerisinde küresel
ısınma üzerinde en fazla etkiye sahip olduğu bilinen karbon salımı dikkate alınarak çalışma söz
konusu çevresel etki kategorisinde kısıtlanmıştır. Oluşturulan alternatifler, seçilen referans konut
binasının karşılaştırılarak oluşum aşamasında enerji tüketimi, karbon salımı ve maliyet açısından
optimum performans gösteren alternatifler elde edilmiştir.

2. YAŞAM DÖNGÜSÜ DEĞERLENDİRMESİ KAVRAMI VE AŞAMALARI
Yaşam döngüsü değerlendirmesi (YDD) kavramı, ürün veya hizmetlerin yaşam döngüsü sürecinde
çevresel etkilerini değerlendirilebilmesi açısından geliştirilen uluslararası kabul görmüş bir yaklaşımdır.
YDD yapı sektöründe, performans değerlendirmesi, karar alma ve stratejik hedef belirleme gibi çeşitli
amaçlar için kullanılmaktadır. Bir binanın yaşam döngüsü, üretim, oturma ve yıkım olmak üzere üç
temel aşama ve bu temel aşamaları oluşturan alt aşamalardan oluşmaktadır (Şekil 1) [7]. Ancak söz
konusu aşamalar literatürde farklı şekilde tanımlanabilmektedir. Örneğin, üretim, kullanım ve yıkım
aşamaları yapı öncesi, yapı ve yapı sonrası evre olarak tanımlanmakta ancak aynı dönemi ve alt
aşamaları içermektedir [8]. Üretim aşaması, yapıyı oluşturacak yapı malzemelerinin ham maddelerinin
temin edilmesi, üretileceği fabrikaya nakledilmesi, üretiminin gerçekleşmesi, yapının inşa edileceği
şantiye sahasına nakliyesini ve yapının inşa edileceği süreci kapsamaktadır. Kullanım dönemi ise,
binanın kullanıldığı ve kullanım süreci içerisinde gerçekleştirilen tüm bakım, onarım ve yenileme
faaliyetlerini kapsamaktadır. Yıkım dönemi ise, bina hizmet ömrünü tamamladıktan sonra binanın
yıkılması, oluşan atıkların geri dönüşümü, yeniden kullanımı ve bertaraf edilmesi süreçleri ile bu
süreçlerde gerçekleşecek nakliyeleri kapsamaktadır. YDD yönteminden yola çıkılarak, yapıların
yaşam döngüsü sürecinde gerçekleşen enerji tüketimi, çevresel etki ve maliyet analizleri için çeşitli
yöntemler geliştirilmiştir.

Şekil 1. Yapının yaşam dönemi sürecinde geçirdiği evreler [7].
Yaşam döngüsü enerji analizi (YDEA), bir yapının yaşam döngüsü sürecinde gerçekleşecek enerji
tüketimi analizini ifade etmektedir. Binalar, yaşam döngüsü sürecinin farklı safhalarında farklı miktarda
enerji tüketimi gerçekleşmektedir. Bu alanda yapılan çalışmalar incelendiğinde ortalama olarak yaşam
döngüsü sürecinin üretim aşamasında gerçekleşen enerji tüketimi tüm sürecin yaklaşık %10-15’ine,
eşittir [7, 9, 10]. Binaların yaşam döngüsü sürecinde enerji tüketimi kaynaklı çeşitli çevresel etkiler
meydana gelmektedir. Söz konusu çevresel etkiler, yaşam döngüsü sürecinin farklı aşamalarında
tüketilen enerji miktarı ve yakıt tipine bağlı olarak farklı kategorilerde farklı miktarlarda
gerçekleşmektedir. Çevresel etkiler içerisinde karbon salımı küresel ısınmaya olan etkisi nedeniyle
analizlerde en fazla dikkate alınan etki kategorisi olarak karşımıza çıkmaktadır. Yaşam döngüsü
karbon analizi (YDKA), binaların yaşam döngüsü sürecinde gerçekleşen enerji tüketimi ve yakıt tipine
bağlı olarak gerçekleşen karbon salımını analiz etmeye yarayan yöntemdir. Karbon salımı miktarı,
tüketilen enerji miktarı ve enerji kaynağına bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. Binaların yaşam
döngüsünde gerçekleşen en yüksek enerji tüketimi, kullanım döneminde gerçekleşmektedir. Buna
bağlı olarak yaşam döngüsü sürecinde gerçekleşen en yüksek karbon salımı da kullanım döneminde
gerçekleşmektedir. Üretim döneminde gerçekleşen karbon salımı yine enerjide olduğu gibi tüm sürecin
yaklaşık %10-15’ine eşittir [3,4,5,10]. Yaşam dönemi maliyeti analizi (YDM), binaların yaşam döngüsü
sürecinde gerçekleşen toplam maliyet performansını ifade etmekte, alternatiflerin performanslarının
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karşılaştırılarak seçim yapılmasında karar verme aracı olarak kullanılmaktadır. YDM analizi, binaların
sadece ilk yatırım maliyetini değil, kullanım döneminde gerçekleşen bina işletme, bakım onarım ve
yıkım dönemindeki hurda maliyeti gibi maliyetleri de dikkate almaktadır. YDEA, YDKA ve YDM analizi
çeşitli yaklaşımlar bulunmaktadır. Bu çalışma kapsamında seçilen yöntemler, yapılan kabuller ve
çalışmanın gerçekleştirilmesinde izlenilen yaklaşım sonraki bölümde aktarılmaktadır.
3. BİNA KABUĞUNDA FORM VE MALZEME SEÇİMİNİN KABUĞUN OLUŞUM ENERJİSİ,
KARBON SALIMI VE MALİYETİNE ETKİSİ
Bina kabuğunda form ve malzeme seçiminin bina kabuğunun yaşam döngüsü sürecinde oluşum
enerjisi tüketimi, oluşum aşamasında gerçekleşen karbon salımı ve maliyetine olan etkisinin
incelenmesinde izlenen yaklaşım,
1. Referans binanın belirlenmesi,
2. Performans analizlerine ilişkin yöntem seçimi, verilerin toplanması ve gerekli kabullerin
yapılması,
3. Alternatiflerin belirlenmesi,
4. Hesaplamaların yapılması ve sonuçların elde edilmesi adımlarından oluşmaktadır.
3.1. Referans Binanın Belirlenmesi
Çalışma kapsamında gerçekleştirilecek performans analizlerinin karşılaştırılması ve elde edilen
bulgulardan optimum performansa sahip seçeneklerin belirlenebilmesi açısından referans binaya
ihtiyaç duyulmaktadır. Bu çalışma kapsamında referans konut binası olarak Toplu Konut İdaresi
Başkanlığı (TOKİ) tarafından Türkiye’nin çeşitli illerinde uygulaması gerçekleştirilmiş olan ‘C Tipi’
olarak adlandırılan konut binası referans bina olarak belirlenmiştir [11]. Belirlenen referans binaya
ilişkin mimari çizimler ve teknik detaylar seçilen projenin teknik dokümanlarından elde edilmiştir.
Referans konut binası, bir bodrum, zemin ve 11 kattan oluşmaktadır. Binaya ait tip kat planı şekil 1’de
görülmektedir. Her tip kat planı bağımsız dört konut ünitesinden ve her ünite üç adet yatak odası,
servis mekânları ve salondan oluşmaktadır. Konut binasının ve binayı oluşturan yapı elemanlarının
fiziksel özellikleri tablo 1 ve 2’de yer almaktadır. Referans konut binasının İstanbul ilinde bulunduğu
kabulü yapılmıştır.

Şekil 1. Uygulama çalışmasının yapıldığı konut binasının tip kat planı [11].
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Tablo 1. Referans konut binasının mimari özellikleri [11].
Kat sayısı
Taban alanı
Kat yüksekliği

1 Bodrum,1 zemin,11 normal
kat
2
26 m × 23 m, toplam: 576 m
279 cm

Konut sayısı

Her katta 4 adet

Konut büyüklüğü
Bina yüksekliği

130 m
37.5 m

2

Tablo 2. Referans konut binasının yapı elemanlarını oluşturan katmanlar [11].
Yapı Elemanı
Dış duvar
Çatı
Döşeme (iç)
Döşeme
(toprağa oturan)
İç Duvar
Pencere
Saydamlık
oranı

Katmanlar
Dış cephe boyası, çimento sıva (2 cm), tuğla (19 cm), alçı sıva (1 cm) U=1.16 Wm
2 -1
K
Çakıl (5 cm), su yalıtımı (1 cm), şap(3 cm), ısı yalıtımı (EPS 8 cm), betonarme
-2 -1
döşeme (20 cm), sıva (1 cm). U= 0.55 Wm K
Seramik kaplama (1 cm), şap(1 cm), betonarme döşeme (20 cm), sıva (1 cm),
-2 -1
U= 3.44 Wm K
Seramik kaplama (1 cm), şap (3 cm), ısı yalıtımı (EPS 8 cm), betonarme temel (20
-2 -1
cm), su yalıtımı(1 cm),grobeton (10cm) blokaj (10 cm). U= 0.6 Wm K
-2 -1
Sıvar (1 cm), tuğla (8.5 cm), tuğla (1 cm) U= 1,43 Wm K
-2 -1
Hava dolgulu çift berrak camlı PVC doğrama (3 × 13 × 3 mm) U= 1,71 Wm K
22% (ortalama)

3.2. Performans Analizine İlişkin Yöntem Seçimi, Verilerin Toplanması Ve Gerekli Kabullerin
Yapılması
Çalışmada, yaşam döngüsü sürecinde gerçekleştirilecek performans analizleri enerji tüketimi, karbon
salımı ve maliyet alanlarında gerçekleştirilecektir. Çalışma yaşam döngüsünün oluşum aşaması ile
sınırlanmıştır. Bu nedenle sadece binayı oluşturan malzemelerin oluşum aşamasında tüketilen enerji
miktarına bağlı olarak gerçekleşen enerji tüketimi, karbon salımı ve malzemelerin birim maliyetleri
dikkate alınacaktır. Çalışma kapsamında bina kabuğuna odaklanılmasından dolayı kabuğun
performansı dikkate alınmış, binayı oluşturan diğer elemanların çatı, taşıyıcı ve döşeme vb.
performansları dikkate alınmamıştır.
3.2.1. Oluşum Enerjisi Performansının Analizi
Oluşum enerjisi, binayı oluşturan yapı malzemelerinin ham maddelerinin çıkartılması, üretimin
gerçekleştirileceği fabrikaya nakliyesi ve üretimin gerçekleştirilmesi aşamalarında gerçekleşen enerji
tüketiminin toplamını ifade etmektedir. Kabuğun oluşum enerjisinin hesaplanmasında K. Adalbert
tarafından geliştirilen eşitlik 3.1’de yer alan yöntem kullanılmıştır [7]. Her malzemenin oluşum enerjisi,
malzemeyi oluşturan ham maddelerin niteliği, niceliği ve üretim yöntemine göre değişkenlik
göstermektedir. Günümüzde yapı malzemelerinin oluşum enerjisi değerleri uluslararası kabul gören
çeşitli veri tabanlarından temin edilebilmektedir. Bu çalışmada ihtiyaç duyulan yapı malzemelerine
ilişkin oluşum enerjisi değerleri çeşitli veri tabanlarından temin edilmiştir [12, 13, 14]. Aynı malzeme
için farklı değerler olması durumunda değerlerin ortalaması alınmıştır.

(3.1)
Q oluşum : Yapı malzemesinin oluşumu için tüketilen toplam enerji miktarı (kWh)
n: yapı malzemelerinin sayısı
i: ilgili yapı malzemeleri
m i : yapı malzemesinin miktarı (ton)
wi: yapının inşası sırasında kullanılan malzeme fire faktörü (%)
M İ : inşaat malzemesinin üretimi için kullanılan enerjiyi kWh/ton
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3.2.2. Oluşum Sürecinde Gerçekleşen Karbon Salımı Performansının Analizi
Yapı malzemelerinin üretilmesi sürecinde enerji tüketimine bağlı olarak gerçekleşen karbon salımı
oluşum karbonu olarak tanımlanmaktadır. Oluşum aşamasında gerçekleşen karbon salımı, enerji
tüketimi ve kullanılan yakıt tipine bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. Bina kabuğunun oluşum
karbonu eşitlik 3.2 ile hesaplanmıştır [15]. Yapı malzemelerinin üretilmesi esnasında gerçekleşen
karbon salımının hesaplanması için çok sayıda veriye ihtiyaç duyulmaktadır. Bu çalışmada yapı
malzemelerinin oluşum karbonu değerleri, oluşum enerjisinin hesaplanmasında olduğu gibi
uluslararası alanda kabul gören veri tabanlarından elde edilmiştir [12, 13, 14].
(3.2)
K oluşum : Yapı malzemesinin üretiminde gerçekleşen karbon salımı (ton CO 2 /ton)
n: Yapı malzemelerinin sayısı
i: İlgili yapı malzemeleri
m i : Yapı malzemesinin miktarı (ton)
K i : Birim yapı malzemesinin birim başına karbon salımı (ton CO 2 /ton)
3.2.3. Kabuğun Maliyet Performansının Analizi
Bina kabuğunun maliyet performansının analizinde kabuğun ilk yatırım maliyeti dikkate alınarak
maliyet hesaplamaları gerçekleştirilecektir. Maliyet hesaplamalarında ihtiyaç duyulan, kabukta yer alan
malzeme miktarları mimari çizimler ve detaylardan hesaplanmıştır. Yapı malzemelerinin birim fiyatları
ve yapım fiyatları ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 2017 yılı için yayınladığı inşaat birim
fiyatlarından elde edilmiştir [16].
3.3. Alternatiflerin Belirlenmesi
Çalışma kapsamında performans analizlerinin gerçekleştirileceği alternatifler, bina formu, kabuğun
biçim faktörü, kabukta kullanılan gövde malzemesi, ısı yalıtım malzemesi ve ısı yalıtım kalınlığı gibi
ölçütler altında oluşturulmuştur. Kabukta kullanılan malzemeler, inşaat sektöründe malzemelerin
kullanım yoğunluğuna göre belirlenmiştir. Bina kabuğunu oluşturan, malzeme, ısı yalıtım malzemesi
ve kalınlığına ilişkin alternatifler tablo 3’de yer almaktadır. Bina kabuğu alternatifleri, bina formu ve
biçim faktörü gibi ölçütlerde oluşturulan alternatifler ile kombine edilerek performans analizlerinin
gerçekleştirileceği senaryolar oluşturulmuştur. Toplamda 104 adet senaryonun performans analizi
gerçekleştirilmiştir. Tablo 4’de performans analizinin gerçekleştirileceği senaryoların özeti
bulunmaktadır.
Tablo 3. Bina kabuğu alternatiflerin listesi
Alternatif
no
1

İç ortama bakan
katmanlar
Boya, alçı sıva

2

Boya, alçı sıva

3

Boya, alçı sıva

4

Boya, alçı sıva

5

Boya, alçı sıva

6

Boya, alçı sıva

Gövde
katmanı
Tuğla
19cm
Tuğla
19cm
Tuğla
19cm
Tuğla
19cm
Tuğla
19cm

Isı Yalıtım
katmanı
Yok

Isı Yalıtım
Kalınlığı
0

EPS

3 cm

EPS

5 cm

EPS

8 cm

XPS

3 cm

Tuğla
19cm

XPS

5 cm

Dış ortama bakan katmanlar
Çimento
boyası
Çimento
boyası
Çimento
boyası
Çimento
boyası
Çimento
boyası

esaslı sıva, dış cephe
esaslı sıva, dış cephe
esaslı sıva, dış cephe
esaslı sıva, dış cephe
esaslı sıva, dış cephe

Çimento esaslı sıva, dış cephe
boyası
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İç ortama bakan
katmanlar
Boya, alçı sıva

Gövde
katmanı
Tuğla
19cm

Isı Yalıtım
katmanı
XPS

Isı Yalıtım
Kalınlığı
8 cm

Dış ortama bakan katmanlar

8

Boya, alçı sıva

Tuğla
19cm

Cam Yünü

3 cm

Çimento esaslı sıva, dış cephe
boyası

9

Boya, alçı sıva

Tuğla
19cm

Cam Yünü

5 cm

Çimento esaslı sıva, dış cephe
boyası

10

Boya, alçı sıva

Tuğla
19cm

Cam Yünü

8 cm

Çimento esaslı sıva, dış cephe
boyası

11

Boya, alçı sıva

Tuğla
19cm

Taş Yünü

3 cm

Çimento esaslı sıva, dış cephe
boyası

12

Boya, alçı sıva

Tuğla
19cm

Taş Yünü

5 cm

Çimento esaslı sıva, dış cephe
boyası

13

Boya, alçı sıva

Tuğla
19cm

Taş Yünü

8 cm

Çimento esaslı sıva, dış cephe
boyası

14

Boya, alçı sıva

Gazbeton
20cm

Yok

0

Çimento esaslı sıva, dış cephe
boyası

15

Boya, alçı sıva

Gazbeton
20cm

EPS

3 cm

Çimento esaslı sıva, dış cephe
boyası

16

Boya, alçı sıva

Gazbeton
20cm

EPS

5 cm

Çimento esaslı sıva, dış cephe
boyası

17

Boya, alçı sıva

Gazbeton
20cm

EPS

8 cm

Çimento esaslı sıva, dış cephe
boyası

18

Boya, alçı sıva

Gazbeton
20cm

XPS

3 cm

Çimento esaslı sıva, dış cephe
boyası

19

Boya, alçı sıva

Gazbeton
20cm

XPS

5 cm

Çimento esaslı sıva, dış cephe
boyası

20

Boya, alçı sıva

Gazbeton
20cm

XPS

8 cm

Çimento esaslı sıva, dış cephe
boyası

21

Boya, alçı sıva

Gazbeton
20cm

Cam Yünü

3 cm

Çimento esaslı sıva, dış cephe
boyası

22

Boya, alçı sıva

Gazbeton
20cm

Cam Yünü

5 cm

Çimento esaslı sıva, dış cephe
boyası

23

Boya, alçı sıva

Gazbeton
20cm

Cam Yünü

8 cm

Çimento esaslı sıva, dış cephe
boyası

24

Boya, alçı sıva

Gazbeton
20cm

Taş Yünü

3 cm

Çimento esaslı sıva, dış cephe
boyası

25

Boya, alçı sıva

Gazbeton
20cm

Taş Yünü

5 cm

Çimento esaslı sıva, dış cephe
boyası

26

Boya, alçı sıva

Gazbeton
20cm

Taş Yünü

8 cm

Çimento esaslı sıva, dış cephe
boyası

Alternatif
no
7

Çimento esaslı sıva, dış cephe
boyası

Tablo 4. Performans analizi gerçekleştirilen senaryoların özeti
Form
Referans bina
formu
Kare
Dikdörtgen
3

Biçim
Faktörü
1x1,5
1x2

2

Gövde
Malzemesi
Tuğla (Yatay
delikli 19cm)
Gazbeton
(19cm)
2

Isı Yalıtım
Malzemesi
EPS
XPS
Cam yünü
Taş yünü
4

Isı Yalıtım
Kalınlığı
Yalıtımsız
3 cm
5 cm
8cm

Toplam

104

4
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3.3. Hesaplamaların Yapılması Ve Sonuçların Elde Edilmesi
Performans analizine ilişkin yöntem seçimi, gerekli kabullerin yapılması, verilerin toplanması ve
senaryoların belirlenmesinin akabinde performans hesaplamaları gerçekleştirilmiştir. Elde edilen
bulgular, belirlenen referans konut binasının kullanım dönemindeki bir yıllık enerji tüketimi ve karbon
salımı performansı ile mukayese edilerek aktarılacaktır. Kullanım döneminde gerçekleşen enerji
performansının analizinde detaylı dinamik hesaplama yöntemiyle Design Builder yazılım kullanılarak
birincil enerji cinsinden analiz edilmiştir [17]. Referans konut binasının kullanım döneminde
gerçekleşen bir yıllık enerji tüketiminin hesaplanmasında ihtiyaç duyulan kabullerin yapılmasında ilgili
standartlardan yararlanılmıştır [18,19]. Birincil enerji dönüşüm katsayısı doğalgaz için 1, elektrik için
2,36 kabul edilmiştir [18]. Referans konut binasının birincil enerji cinsinden bir yıllık enerji tüketimi ve
karbon salımı performansları tablo 5’de yer almaktadır.
Tablo 5. Referans konut binasının yıllık birincil enerji tüketimi ve karbon salımı performansları.
Referans Konut Binasının (İstanbul) Yıllık Birincil Enerji Tüketimi ve Karbon Salımı
Performansları
2
2
2
kWh/m yıl
Mj/m yıl
kg CO 2 /m yıl
Isıtma
29.14
104,93
6,70
Soğutma
31.43
113,18
19,17
Aydınlatma
23.70
85,34
14,45
Sıcak su
17.12
61,65
3,93
Toplam
101,38
365,07
44,25

Şekil 2. Kabuk alternatiflerinin toplam ısıl geçirgenlik katsayısı (W/m²K).
Oluşturulan kabuk alternatiflerinin toplam ısıl geçirgenlik katsayısı şekil 2’de yer almaktadır. Isı yalıtım
malzemelerinin ısıl iletkenlik değerlerinin birbirine yakın olması farklı ısı yalıtım malzemelerine sahip
alternatiflerin kabuk alternatiflerinin toplam ısı geçirme katsayısı değeri üzerinde ciddi bir etkisi
bulunmamaktadır. Ancak gövde malzemesi olarak kullanılan tuğla ve gazbeton’un ısıl iletkenlik
değerleri arasındaki farkın kabuğun toplam ısıl geçirgenlik değerini önemli ölçüde etkilediği
görülmüştür. TS 825’de yer alan dış duvar için azami toplam ısıl geçirgenlik değeri (U değeri) dikkate
alındığında toplam 26 alternatiften 1. iklim bölgesi için 25, 2. iklim bölgesi için 25, 3. iklim bölgesi için
19 ve 4. iklim bölgesi için 15 kabuk alternatifinin azami değeri karşıladığı görülmüştür.
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Şekil 3. Referans konut binasında kabuk alternatiflerinin oluşum enerjisi (Mj/m ).
2

Bina kabuğunda kullanılan malzeme ve katman sayısına bağlı olarak kabuğun oluşum enerjisi ciddi
2
miktarda farklılık göstermektedir (Şekil 3). Oluşum enerjisi en yüksek alternatif 967,52 Mj/m ile tuğla
ve 8cm kalınlıkta XPS ısı yalıtım katmanına sahip kabuk olurken, en düşük oluşum enerjisi
2
performansı 452,6 Mj/m gazbeton ve ısı yalıtım katmansız alternatifte gerçekleşmiştir. Alternatiflerin U
2
-1
2
-1
değerleri sırası ile 0,31 W/m K ve 0,59 W/m K dir. Alternatifler içerisinde ısı yalıtım katmanı
olmayan alternatifler olan 1 ve 14 numaralı alternatifler karşılaştırıldığında oluşum enerjisi açısından
2
330,6 Mj/m fark bulunmaktadır. Söz konusu fark, referans konut binasının kullanım döneminde
yaklaşık olarak birincil enerji cinsinden bir yıllık enerji tüketimine eşittir.Kabukta kullanılan malzeme
sayısı ve malzemenin oluşum enerjisine bağlı olarak kabuğun oluşum enerjisi tüketimi ve binanın
yaşam döngüsü enerji tüketimini doğrudan etkilenmektedir.

Şekil 4. Referans konut binasında yalıtım malzemesi ve kalınlığı alternatiflerinin oluşum enerjisine
2
etkisi (Mj/m ).

Binalarda Enerji Performansı ve Akıllı Binalar Sempozyumu

14. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 17-20 NİSAN 2019/İZMİR

______________________ 32 _______

Referans konut binasında farklı yalıtım malzemesi ve kalınlığı seçeneklerinin kabuğun oluşum
enerjisine olan etkisi şekil 4’de yer alan grafikte görülmektedir. Yalıtım malzemelerinin oluşum enerji
değerleri arasında ciddi fark söz konusudur. En düşük oluşum enerjisine sahip ısı yalıtım malzemesi
cam yünü, xps ise en yüksek oluşum enerjisi değerine sahiptir. Yalıtım kalınlığı arttıkça malzeme
miktarı arttığından dolayı kabuğun oluşum enerjisi de yükselmektedir. Aynı kalınlığa sahip (8 cm) cam
2
yünü ve xps yalıtım malzemelerine sahip kabuk alternatifleri (no: 7 ve no: 10) arasında 152,32 Mj/m
fark bulunmaktadır. Söz konusu fark referans konut binasının birincil enerji cinsinden bir yıllık ısıtma
enerjisi tüketiminden yaklaşık %50, soğutma enerjisi tüketiminden yaklaşık %40 fazladır. Bina
kabuğunda yalıtım malzemesi tercihi ile binanın enerji performansında tasarruf potansiyeli
bulunmaktadır. Isı yalıtım malzemesi ve yalıtım kalınlığı seçeneklerinin bina kabuğunun oluşum
aşamasında gerçekleşen karbon salımına olan etkisi şekil 5’de yer almaktadır. Oluşum enerjisinde
olduğu gibi ısı yalıtım malzemesi ve yalıtım kalınlığı tercihi bina kabuğunun oluşum karbonu
performansını etkilemektedir. Oluşum karbonu açısından aynı kalınlığa sahip seçenekler arasında en
yüksek salım xps seçeneğinde en düşük salım ise taş yünü seçeneğinde gerçekleşmektedir (no: 7 ve
2
no: 10). İki seçenek arasındaki fark 2,74 kg CO 2 / m yıl değeri ile referans konut binasının bir yıllık
ısıtma enerjisi tüketimi sonucu gerçekleşen karbon salımının yaklaşık %40’ına eşittir. Yalıtım
kalınlığının artmasıyla oluşum enerjisi ve oluşum karbon salımı değerleri artmaktadır. Bina kabuğunda
ısı yalıtım uygulaması gerçekleştirilirken ısı yalıtım malzemelerinin ısıl iletkenlik değerinin yanında
oluşum enerjisi ve karbonu performansına da dikkat edilmelidir. Türkiye’de binalarda enerji verimliliği
ile ilgili yürürlükte olan standart ve yönetmelikler oluşum enerjisi ve karbonu performanslarını dikkate
almamaktadır. Yukarıda karşılaştırması yapılan ısı yalıtım malzemelerinin ısıl iletkenlik değerlerinin
birbirlerine yakın olduğu bilinmektedir. Aynı kalınlığa sahip yalıtım malzemeleri arasındaki oluşum
enerjisi ve kabon salımı farkı dikkate alındığında malzeme seçimi ile enerji tasarrufu ve kabon
salımının azaltılması potansiyeli bulunmaktadır. Bu nedenle mevcut standart ve yönetmeliklerin
kabuğu oluşturan yapı malzemelerinin oluşum enerjisi ve oluşum karbon salımı değelerini dikkate
alacak şekilde revize edilmesi gerekmektedir.

Şekil 5. Referans konut binasında yalıtım malzemesi ve kalınlığı alternatiflerinin oluşum karbonuna
2
etkisi (kg CO 2 /m ).
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Şekil 6. Bina formu ve biçim faktörü alternatiflerinin bina kabuğunun oluşum enerjisine etkisi (Mj).

Şekil 7. Bina formu ve biçim faktörü alternatiflerinin bina kabuğunun oluşum karbon salımına etkisi
(ton CO 2 ).
Şekil 6 ve 7’de bina formu ve biçim faktörü alternatiflerinin bina kabuğunun oluşum enerjisi ve oluşum
karbon salımı performansına etkisi görülmektedir. Biçim faktörü, bina genişliğinin derinliğine olan oranı
olarak tanımlanmaktadır. Bina kabuğunun formu ve biçim faktörü bina kabuğunun alanını belirleyerek,
binada kabuk yoluyla gerçekleşecek ısı kayıp ve kazançlarını etkilemektedir. Ayrıca kabuk alanı, bina
kabuğunda kullanılacak malzeme miktarını etkilemesiye bina kabuğunun oluşum enerjisi ve oluşum
karbon salımı performansını da doğrudan etkilemektedir. Çalışmada taban alanı referans konut binası
ile aynı kalmak koşulu ile kare ve iki farklı biçim faktörü değerine sahip dikdörtgen formlu alternatifler
geliştirilmiştir. Bina kabuğunun formuna bağlı olarak kabuğun oluşum enerjisi ve karbon salımının en
yüksek seviyede gerçekleştiği alternatif referans konut binasının formu, en düşük seviyedeki oluşum
enerjisi tüketimi ve karbon salımı performansı kare forma sahip alternatifde gerçekleşmektedir.
Kabuğun oluşum enerjisi açısından fark 490.000 Mj ile referans konut binasının bir yıllık ısıtma enerjisi
tüketiminin yaklaşık %70’ine eşittir. Bina kabuğunun oluşum karbonu açısından alternatifler arasındaki
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fark 48,8 ton CO 2 ile referans konut binasında gerçekleşen bir yıllık toplam enerji tüketimi kaynaklı
gerçekleşen karbon salımının yaklaşık %16’sına eşittir. Bir ağacın ömrü boyunca 1 ton CO 2
soğurduğu göz önüne alındığında bina formu tercihi ile yaklaşık 48 ağacın soğurabileceği karbon
salımını azaltmak mümkündür [20]. Bina formu ve taban alanı aynı kalmak koşulu ile biçim faktörünü
değiştirmek suretiyle oluşturulan dikdörtgen forma sahip alternatifler arasında ise kabuğun oluşum
enerjisi açısından 48.242,91 Mj, oluşum karbonu açısından 4,81 ton CO 2 , fark söz konusudur. Bina
formunun sabit kalması koşulu ile boyutların değişmesi ile referans konut binasının bir yıllık
aydınlatma enerjisi tüketiminin yaklaşık %40’ı kadar enerji tasarruf potansiyeli bulunmaktadır. Ayrıca,
bir yıllık sıcak su eldesi için harcanacak enerji kaynaklı gerçekleşecek karbon salımını miktarından
fazla karbon salımını engellemek mümkündür. Yalıtım malzemesinde olduğu gibi bina formu ve biçim
faktörü de bina kabuğunun oluşum enerjisi ve oluşum karbonu performansını etkilemekte, bütüncül bir
bakış açısı ile tasarım aşamasında gerçekleştirilecek analizler eşliğinde tasarım aşamasında alınacak
kararlar ile enerji tasarrufu ve karbon salımının azaltılması potansiyeli bulunmaktadır. Bina kabuğunun
formu ve biçim faktörü bina kabuk alanını belirleyerek binanın kullanım döneminde gerçekleşecek
enerji performansını doğrudan etkilemektedir. Bina kabuğunda kompakt form tercihi binanın yaşam
döngüsü sürecinde gerçekleşecek enerji tüketimi performansında tasarruf, karbon salımının ise
azaltılmasında önemli katkıda bulunacağı ortaya konulmuştur. Ayrıca bina kabuğunda kompakt form
tercihi bina kabuğunda kullanılacak malzeme miktarının azaltılmasını sağlayarak sürdürülebilirlik
açısından kaynakların korunumuna ve bina hizmet ömrünü tamamladığında ise bina kabuğu kaynaklı
oluşacak katı atık miktarının azaltılmasıyla olası çevresel etkilerin de önemli ölçüde önüne geçilmesine
olanak sağlayacaktır.

Şekil 8. Bina kabuğu alternatiflerinin ilk yatırım maliyeti performansı (tl /m ).
2

Şekil 8’de bina kabuğu alternatiflerinin ilk yatırım maliyeti performansları görülmektedir. Kırmızı renk
ile renklendirilen alternatifler, ısı yalıtım uygulamasının olmadığı alternatiflerdir. Yapı malzeme
fiyatlarına bağlı olarak bina kabuğu maliyetinin değişkenlik gösterdiği, yalıtım kalınlığının artmasının
binanın kabuk maliyetini arttırdığı görülmektedir. Isı yalıtım uygulaması olmayan tuğla ve gazbeton
2
kabuk alternatiflerinde 33,47 tl/m fark söz konusudur. Aynı ısı yalıtım kalınlığına sahip seçenekler
2
karşılaştırıldığında en düşük ilk yatırım maliyeti 125,95 tl /m ile 8cm eps yalıtıma sahip tuğla duvarda,
2
en yüksek ilk yatırım maliyeti ise 179,92 tl /m ile 8cm taş yünü yalıtıma sahip gazbeton duvarda
gerçekleşmektedir. Yalıtım kalınlığının arttırılmasının binanın enerji performansına olan etkisi binanın
yer aldığı iklim bölgesine göre değişkenlik göstermektedir. Yalıtım kalınlığının arttırılması özellikle
sıcak nemli iklim bölgelerinde binada gece soğutması yapılmasına engel olmasından dolayı soğutma
enerjisi tüketimini arttırdığı, elektrik kullanılarak gerçekleştirilen soğutmanın da binanın birincil enerji
tüketimini arttırdığı daha önce yapılan çalışmalarda ortaya konulmuştur [21,22]. Bu nedenle yalıtım
kalınlığına karar verilirken binanın birincil enerji cinsinden performansının analiz edilmesi büyük önem
taşımaktadır.
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Tablo 6. Optimum performans gösteren alternatiflerin listesi.
Alternatif
No
41
42
47
48
67

Form
Kare
Kare
Kare
Kare
Dikdörtgen

Biçim
Faktörü
1
1
1
1
1x1,5

Gövde
Malzemesi
Gazbeton
Gazbeton
Gazbeton
Gazbeton
Gazbeton

Isı Yalıtım
Malzemesi
EPS
EPS
Cam yünü
Cam yünü
EPS

Isı Yalıtım
Kalınlığı
3 cm
5 cm
3 cm
5 cm
3 cm

Aktarılan bulgulardan görüldüğü üzere seçilen ölçütlere göre alternatifler farklı şekilde performans
göstermektedir. Yalıtım katmanı olmayan alternatifler haricindeki tüm alternatiflerin, oluşum enerjisi,
karbon salımı ve maliyet açısından performanslarının ortalaması alınarak ortalama değerin altında
kalan seçenekler elenmiştir. Buna göre seçilen tüm ölçütlere göre optimum performans gösteren ve
TS 825’e göre dış duvarda tavsiye edilen U değerini sağlayan kabuk alternatiflerinin listesi tablo 6’da
yer almaktadır. Performans analizleri gerçekleştirilen 104 alternatiften toplam 5 adedi yaşam döngüsü
süreci oluşum aşamasında enerji tüketimi, karbon salımı ve maliyet açısından optimum performansı
göstermektedir.

SONUÇ
Bu çalışmada, oluşturulan bina kabuğu alternatifleri performans analizi için seçilen oluşum enerjisi,
oluşum karbon salımı ve ilk yatırım maliyeti ölçütlerine göre incelenmiştir. Elde edilen bulgulardan yapı
kabuğunda malzeme seçimi ve form tercihlerinin bina kabuğunun oluşum enerjisi, oluşum karbonu ve
maliyetini doğrudan etkilediği görülmektedir. Oluşum enerjisi açısından en yüksek ve en düşük enerji
tüketimi performansına sahip alternatifler arasındaki fark, referans konut binasının birincil enerji
cinsinden bir yıllık enerji tüketimine eşittir. Form alternatifleri açısından en düşük oluşum enerjisi
tüketimine sahip alternatifin en düşük kabuk alanına sahip kare form, en yüksek enerji tüketimine ise
en yüksek kabuk alanına sahip referans bina formunun olması bina tasarımında form tercihinin
binanın enerji tüketimi açısından önemini bir kez daha ortaya koymaktadır. Bina formunun
sadeleşmesi ile referans konut binasının bir yıllık ısıtma enerjisi tüketimin yaklaşık %70’i kadar enerji
tasarrufu potansiyeli bulunmaktadır. Ayrıca kompakt form tercihi ile yıllık 48,8 ton karbon salımını
engellemek mümkündür. Söz konusu salım değeri 48 adet ağacın bir yılda soğurabileceği
karbondioksit miktarına eşittir. Elde edilen bulgular ısı yalıtım malzemesi alternatifleri açısından
karşılaştırıldığında, malzemelerin ısı iletim değerlerinin birbirine yakın olmasına karşın oluşum enerjisi
ve oluşum karbonu performansları açısından ciddi farkların olduğu, söz konusu farkın referans konut
binasının yıllık ısıtma enerjisi tüketim değerinden %50 fazla olduğu görülmüştür. Gerçekleştirilen
performans
analizi
çalışmalarından
görüldüğü
üzere,
binalarda
enerji
verimliliğinin
gerçekleştirilmesinde bina kabuğu tasarımının büyük önem sahibi olduğu ve bina kabuğu tasarımının
yaşam döngüsü yaklaşımı ile ele alınmasının gerekliliği bu çalışma ile desteklenmiştir. Bina kabuğu
tasarımında malzeme seçimi binanın yaşam döngüsü sürecinde enerji tüketimi ve karbon salımı
performansını doğrudan etkilemektedir. Bina kabuğunun tasarımında oluşum enerjisi ve karbon salımı
düşük değerlere sahip malzeme seçimi ile enerji tasarrufu ve karbon salımının azaltılması potansiyeli
bulunmaktadır. Bu nedenle binalarda enerji verimliliği ile ilgili yürürlükte olan standart ve
yönetmeliklerin bütüncül bir bakış açısına sahip olacak şekilde revize edilmesi, malzemelerin oluşum
enerjisi ve karbon salımı performanslarının da mutlaka dikkate alınması gerekmektedir. Bu çalışmada
tüm alternatifler yaşam döngüsü sürecinde oluşum enerjisi, karbon salımı ve maliyet açısından
değerlendirilmiştir. Farklı ölçütlerin dâhil edileceği çalışmaların sonucunda farklı bulgu ve sonuçların
elde edileceği unutulmamalıdır. Bina kabuğundan performans beklentisinin artması, malzeme ve
yapım teknolojilerinin gelişmesiyle bina kabuğu için malzeme seçimi, tasarım aşamasında analiz
edilerek optimum seçeneklerin elde edilmesinin gerektiği bir problem haline gelmiştir.
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TS 825 STANDARDI: GÜNCELLEMELER ÜZERİNE KRİTİK
BİR DEĞERLENDİRME
TS 825 Standard: A Critical Evaluation On Updates

Özgür BAYER
Ömer ÜNAL
Sadettin ÖZKALENDER

ÖZET
Bina enerji performansının en baskın parametresi, bina kabuğunun binanın bulunduğu iklim şartlarına
göre göstereceği ısıl davranışa bağlı ısıtma ve soğutma enerjisi ihtiyacıdır. Bu sebeple, ısıtma ve
soğutma enerjisi ihtiyacını belirlerken, bina kabuğunun ısıl davranışa bağlı olarak yapılacak analizlere
göre tasarlanması önem arz etmektedir.
Ülkemizde bina kabuğu detayının belirlendiği ve zorunlu olarak uygulanan TS 825 Standardı ile
binaların ısıtma enerjisi ihtiyacının sınırlandırılması öngörülmüştür. Ancak, bu standardın, ısıtma
gereksinimine yönelik olarak düzenlendiği için, soğutma yükünün yüksek olduğu binalarda ne kadar
sağlıklı sonuçlar verdiği belirsizdir. Ayrıca ilgili standart; iklim ve konfor şartlarının değiştiği ve
teknolojik gelişmelerin getirdiği yeni nesil malzemelerin de kullanımda olduğu düşünüldüğünde
günümüzde güncel olmaktan uzaktır.
Bu çalışmada, TS 825 standardının eksik yönleri ve yenilenmesi halinde eklenmesi ve iyileştirme
yapılması gereken noktalar teknik olarak değerlendirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Derece gün, Isı kayıpları, Isı kazançları, Bina kabuğu, Isıtma ve soğutma enerjisi
ihtiyacı.

ABSTRACT
Depending on the thermal behavior of the building shell according to the climatic conditions, most
dominant parameters for building energy performance are the heating and cooling energy needs.
Therefore, while determining the need for heating and cooling energy, it is important to perform
analyses for designing the building envelope considering the thermal behavior of it.
In our country, it is desired to limit the heating energy need of the buildings by the TS 825 standard
which is mandatory and in which the envelope details are determined. But as this standard only
calculates the heating needs, it is not clear how accurate results could be achieved for buildings with
high cooling loads. Additionally, due to change in climate and comfort conditions and use of new
generation materials regarding technological developments, the standard is out of date nowadays.
This study focuses on deficiencies of the current TS 825 standard and technically evaluates issues
which need to be added or improved in case of a renewal prosess.

Keywords: Degree day, Heat losses, Heat gains, Building envelope, Heating and cooling energy
needs,
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1. GİRİŞ
TS 825 ilk olarak 06 Mart 1989 yılında yayımlanmıştır. Daha sonra dönemin Avrupa Standartları esas
alınarak 29 Nisan 1998 tarihinde tadil edilmiş ve mülga Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından 14
Haziran 1999 tarihinde resmi gazetede yayımlanmıştır. 05 Mayıs 2000 tarihinde Binalarda Isı Yalıtımı
Yönetmeliği yayımlandıktan sonra 14 Haziran 2000 tarihinden itibaren TS 825 Standardı zorunlu
standart olarak yürürlüğe girmiştir.
Standart, günün gelişen şartları ve ihtiyaçları doğrultusunda yapılarda konfor ve dolayısıyla daha
sağlıklı yaşam koşullarının oluşturulması, enerji verimliliğinin arttırılması, daha küçük ve ekonomik
ısıtma ve soğutma yatırımları yapılmasını sağlamak amacıyla iyileştirilerek 2008 yılında zorunlu
standart olarak yürürlüğe girmiştir.
Halen yürürlükte olan standart; sınırlandırılmış enerji miktarına göre mimari detay projesine uygun
olacak biçimde, tasarım aşamasındaki binanın kabuk kompozisyonunu belirlemede ve kabuktaki yapı
bileşenlerinin toplam ısıl geçirgenlik katsayısı (U) değerlerinin hesaplanmasında temel rehber
durumundadır.
Uygulaması zorunlu olan standart kapsamında, ülkemiz sıcaktan soğuğa doğru dört iklim bölgesine
ayrılmıştır. Standart, tip binalar için dış ve iç ortam sıcaklık değerlerini dikkate alarak yıllık ısıtma
enerjisi ihtiyacını belirlemeyi hedeflemektedir. İzlenen yöntemde; aylık ortalama meteorolojik değerler
üzerinden ısı kaybı ve ısı kazancı (güneş enerjisi vb.) hesapları yapılarak ısı kayıplarından ısı
kazançlarının çıkarılması ile yıllık ısıtma enerjisi ihtiyacı elde edilmektedir.
Hesaplama yöntemi, oda yüksekliği h≤2,60 m olan yapılarda hesaplanan ısıtma ihtiyacı (Qyıl) değeri,
2
bina kullanım alanına (A n ) bölünerek bulunan metrekare başına enerji ihtiyacı (Q) (kWh/m yıl)
değerinin veya oda yüksekliği h>2,60 m olan yapılarda ise ısıtma ihtiyacı (Qyıl) değeri binanın ısıtılan
3
hacmine (V brüt ) bölünerek bulunan metreküp başına enerji ihtiyacı (Q) (kWh/m yıl) değerinin, bina için
2
3
sınırlandırılmış enerji ihtiyacı üst sınır değerini (Q’) (kWh/m yıl - kWh/m yıl) aşmaması üzerine
oluşturulmuştur. Bina için sınırlandırılmış enerji ihtiyacı üst değeri olan (Q’) ısı kaybının oluştuğu bina
kabuğu toplam yüzey alanı (A top ) ile binanın ısıtılan hacminin (V brüt ) oranının (A top /V brüt ) fonksiyonudur.
Eğer bina için hesaplanan Q değeri, Q’ değerinden büyükse, yalıtım kalınlıkları artırılarak veya kabuk
bileşenlerinin (yapı malzemeleri, pencereler vs.) kompozisyonunda ya da kalınlıklarında değişiklik
yapılarak (U değeri düşürülerek) Q<Q’ koşulu sağlanır [1].
TS 825 ayrıca yapı bileşenleri içerisindeki buhar geçişi ve yoğuşma riski konusunda da geliştirilmiş
hesap yöntemi yardımıyla sınırlama getirmektedir.
Mevcut TS 825 Standardı kapsamında;
• Dört iklim bölgesi için aylık ortalama dış sıcaklık değerleri,
• Aylık ortalama güneş ışınımı şiddeti değerleri,
• Farklı amaçlarla kullanılan (konut, yönetim binaları, iş ve hizmet binaları, otel, öğretim binaları,
tiyatro ve konser salonları, hava limanları, hastaneler, imalat ve atölye binaları vb.) binalar için
iç sıcaklık değerleri,
• Muhtelif pencere sistemlerinin U değerleri,
• Yapı malzeme ve bileşenlerinin; birim hacim kütlesi, ısıl iletkenlik katsayısı (λ) ve su buharı
difüzyon direnç faktörü (µ) değerleri tablolar halinde verilmiştir [1].
Sadece ısıtma hesabının yapılabilmesi, gelişen konfor şartları ve sosyal ihtiyaçlar doğrultusunda
ortaya çıkan soğutma ihtiyacı belirleme gereksinimi, ayrıca hastane vb. farklı bina tipleri için yapılan
hesaplamalarda sağlıklı sonuçlar alınamaması nedenleriyle mevcut TS 825 Standardının ülkemizin
şartlarını karşılayamaz durumda olduğu değerlendirilmektedir. Türkiye’nin, enerji darboğazından
kurtulması perspektifinden bakıldığında, ülke politikası olarak binalarda ısı yalıtımına daha çok önem
vermesi, tasarruf ve verimliliği arttırıcı gelişmeleri ve tedbirleri bir an önce hayata geçirmesi ve topluma
yaygınlaştırması gerekmektedir.
Bu kapsamda standartta, soğutma ihtiyacı hesaplarının da yapabilmesi için yöntem belirlenmesi ve
buna bağlı olarak iklim bölgelerinin tekrar tanımlanması, tüm bina tiplerinde sağlıklı sonuç verecek
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şekilde hesaplama metodunun yenilenmesi, tavsiye edilen U ve belirlenmiş Q’ değerlerinin yeniden
incelenmesi gerekmektedir.
Dünyada bina kabukları binanın enerji performansı kapsamında bir bütün içerisinde
değerlendirilmektedir. Bu çerçevede, son olarak CEN ISO 52016-1, 52016-2, 52017-1 ve 52017-2
standartları geliştirilmiştir [2-5]. Teknik gelişmeler doğrultusunda TS 825 standardının da söz konusu
standartlarda dikkate alınan felsefe ışığında ülkemiz şartlarına uygun olacak şekilde geliştirilmesi ve
genişletilmesi şarttır. Bu nokta, Avrupa Birliği ülkeleri ile hesaplama metodu uyumunun sağlanması
açısından da önemlidir.
Standardın güncellenmesi sürecine katkı sağlayabileceği düşünülen bu çalışma, TS 825 Standardının
mevcut sıkıntılı konularını, uygulamasında ortaya çıkan problemleri, yenilenmesi halinde eklenmesi
gereken bölümleri ve iyileştirmeye muhtaç kısımları teknik açıdan değerlendirmektedir.

2. TS 825 STANDARDINDA YENİLENMESİ VEYA DÜZELTİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR
2.1. Isıtma ve soğutmada derece saat ve derece gün değerlerinin belirlenmesi
Bilindiği gibi mevcut standart ile binaların sadece ısıtma enerjisi ihtiyacı hesaplanabilmektedir.
Ülkemizin iklim şartları nedeniyle bazı bölgelerimizde yıl bazında ısıtmadan çok soğutmaya gerek
duyulmaktadır. Bu nedenle standart kapsamında binanın soğutma enerjisi ihtiyacının
hesaplanabilmesi ve gerektiğinde soğutmaya göre de yalıtım kalınlığının belirlenmesi önemli bir
eksikliği giderecek ve sonuçta daha sağlıklı ısıl hesaplamalar yapılabilecektir. Bunun için öncelikli
yapılması gereken çalışma ısıtma ve soğutma derece gün (SDG) değerlerinin hesaplanmasıdır.
Derece saat ve derece gün yöntemleri binalarda enerji performans analizlerinde kullanılan en eski
yöntemlerdendir. Günümüzde detaylı ve karmaşık enerji analiz yöntemleri geliştirilmiş olmasına
rağmen, derece gün yöntemi hala geniş bir şekilde kullanılmaktadır. Ülkelerin farklı ısıtma, soğutma ve
yalıtım hesaplamalarında kullanılmak üzere derece gün bölgelerini tayin etmeleri yaygın olarak
görülebilen bir işlemdir [6-8]. Ülkemiz için değişken tabanlı derece gün ve derece saat hesaplamaları
üzerine yapılan değişik çalışmalar da mevcuttur [9-12].
Şekil 1’de sunulduğu gibi, ısıtma ve soğutma için denge noktası sıcaklık aralığı, bir binada ısıtmaya
veya soğutmaya ihtiyaç duyulmadığı zamanki dış ortam sıcaklık aralığı olarak tanımlanabilir. Dış
ortam sıcaklığı, ısıtma için denge noktası sıcaklığı (T den ) altına düştüğünde ortamı ısıtmak
gerekecektir. Aksi olarak dış ortam sıcaklığı soğutma için denge noktası sıcaklığı (T den ) üstüne
çıktığında ise, ortamı soğutmak gerekecektir [13].

Şekil 1. Isıtmaya veya soğutmaya ihtiyaç duyulmadığı zamanki dış ortam sıcaklık aralığı
Derece saat ve derece gün hesabı, saatlik veya günlük ortalama sıcaklık değerleri ile kabul edilen
denge sıcaklığı arasındaki farka göre yapılmaktadır. Isıtma ve soğutma için denge noktası sıcaklığı
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(T den ) alt ve üst eşiklerinin doğru olarak belirlenmesi ısıtma ve soğutma enerjisi hesaplamalarında
temel parametredir.
Denge sıcaklığı ile ilgili farklı değerler alınabilmekle beraber genel olarak yalıtımsız bir binada ısıtma
0
0
0
0
için 15 C - 18 C aralığında ve soğutma için de 22 C - 28 C aralığında alınmaktadır. Denge sıcaklığının
belirlenmesinde binanın; konfor şartları, kullanım özellikleri, yalıtım durumu ile ısı kazançları ve
kayıpları dikkate alınmalı ayrıca özellikle soğutma hesapları yapılırken, dış hava bağıl nem değeri, gizli
ısı ve geri-dönüşüm havası oranı dikkate alınmalıdır [14]. Buna göre derece saat ve derece gün
değerlerine göre hesaplanan ısıtma enerjisi ihtiyacı ve soğutma enerjisi ihtiyacı, aynı yerleşim
merkezinde olsa bile, her bir bina için farklı değerlerde olabilmektedir.
Sonuç olarak; 81 ilimiz ve bazı kritik ilçelerimizin her biri, ısıtma veya soğutma bölgesi olarak kabul
edilerek, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün ısı, nem ve güneş ışınım verilerine dayanılarak ısıtma ve
soğutma için denge noktası sıcaklıkları belirlenmeli ve bu denge noktası sıcaklıklarına göre derece
saat ve derece gün değerlerinin güncel olarak hesaplanması gerekmektedir.
Ülkemiz iklim şartlarına göre denge sıcaklıklarının ısıtma için 15 C ve soğutma için de 28 C alınarak
ısıtma ve soğutma için derece gün değerlerinin hesaplanması enerji verimliliği ve tasarrufu açısından
uygun olacaktır. Ayrıca ısıtma ve soğutma için hesaplanan derece saat ve derece gün değerleri,
standart bünyesinde ekler bölümünde yer almalıdır.
0

0

2.2. Ülkemiz şartlarına göre ısıtma ve soğutma için iklim bölgesi sayısının belirlenmesi
Halen yürürlükteki TS 825 Standardında ülkemiz sadece ısıtma derece gün (IDG) değerlerine göre
dört iklim bölgesine ayrılmıştır. Birbirinden farklı iklim özelliklerinin olduğu bölgelere sahip ülkemizde
sadece dört iklim bölgesi yetersiz kalmaktadır. İklim bölgelerinin belirlenmesiyle ilgili bazı çalışmalar
yapılmıştır.
İklim bölgelerin sınıflandırılmasında ısıtma ve soğutma derece saat hesaplamalarında enlem, boylam,
rakım ilişkisi araştırılmış ve yeryüzündeki sıcaklık dağılımını etkileyen önemli parametrelerden olan
rakım ve enlem etkisinin yanında; yer şekillerinin güneş ışınlarına olan konumu yani bakı, nem, rüzgâr
ve güneş şiddeti gibi etkilerin de göz önünde bulundurulmasının uygun olacağı değerlendirilmiştir [15].
IDG ve SDG sayılarının entegrasyonu çalışmasında ise, bir bölgedeki bina tasarımında hem ısıtma ve
hem de soğutma dönemleri baz alındığında, bina kabuğuna ait hem ısıtma hem de soğutma için ayrı
ayrı ısı transfer katsayısı olamayacağından, hangi döneme ait derece gün değeri büyükse yalıtım
kalınlığı dolayısıyla U, toplam ısı geçirgenlik katsayısı da o döneme göre belirlenmeli ayrıca özellikle
soğutma sistemlerinin projelendirilmesi açısından hassas olunan noktalarda iklim bölgelerinin
belirlenmesinde güneş ışınımı ve nem etkisinin de göz önüne alınması gerektiğini belirtilmiştir [16].
Başka bir çalışmada Türkiye’nin birinci iklim bölgesindeki şehirler için optimum yalıtım kalınlıkları
güneş radyasyonunu da dikkate alarak hesap edilmiş ve buna göre sıcak iklim bölgelerindeki
binalarda optimum yalıtım kalınlıklarının soğutma yüklerine göre değerlendirilmesi gerektiği
vurgulamıştır [17].
Ülkemizdeki en sıcak il olan Adana ve en soğuk il olan Ardahan için ortalama IDG ve SDG değerleri ile
0
0
sıcaklıkların 15 C altı ve 22 C üstü olduğu gün sayıları Tablo 1’de sunulmuştur [18].
Tablo 1. En Sıcak ve Soğuk İllerimiz için Isıtma ve Soğutma Derece Gün Sayıları
IDG

Isıtma Gün Sayısı
0
( < 15 C )

SDG

Soğutma Gün Sayısı
0
( > 22 C )

ADANA

826

107

769

149

ARDAHAN

4569

294

0

0

Buna göre Ardahan ve Adana’nın IDG büyüklüklerinin oranı 5,53 ve ısıtma gün sayısı oranı ise
2,74’dir. Bu tespit Ardahan’ın ısıtmaya ihtiyaç duyacağı sürenin Adana’dan 5,53 kat fazla olduğunu
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göstermektedir. Aynı illerin SDG ve soğutma gün sayısı dikkate alındığında ise Adana’da 149 gün
soğutma yapılması gerekirken, Ardahan’da soğutma yapılması gerekmediği görülmektedir.
Yapılacak yenileme çalışmalarında sadece IDG değerlerine göre değil, aynı zamanda SDG değerleri
ile beraber bölgelerin nem ve güneş ışıma süresi ve şiddeti değerlerinin de dikkate alınarak iklim
bölgelerinin belirlenmesi uygun olacaktır.
Ülkemizin iklim şartları özelinde sıcak bölgelerin, nem, sıcaklık ve güneş ışıma değerleri ve süreleri
değerlendirilerek çok sıcak ve nemli bölge ile sıcak bölge olmak üzere iki bölgeye ayrılması ve ılıman
iklime sahip illerin üçüncü bir bölge olarak değerlendirilmesi gerektiği, aynı şekilde soğuk bölgelerinde
soğuk, çok soğuk ve aşırı soğuk ve nemli olmak üzere üç ayrı bölgeye ayrılmasının daha doğru
hesaplamaların yapılmasını sağlayacak ve bununla bağlantılı olarak ısıl konfor, enerji verimliliği ve
tasarrufu açısından da olumlu katkıları olacaktır.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün ısıtma ve soğutma için derece gün değerleri kapsamında, Tablo 2’de
sunulduğu şekilde Türkiye’nin ısıtma ve soğutmaya göre toplam altı iklim bölgesine ayrıştırılmasının
uygun olacağı değerlendirilmektedir.
Tablo 2. Önerilen İklim Bölgeleri
Çok sıcak ve nemli iklime sahip il ve ilçeler
(Adana, Antalya, İçel, Milas, Bodrum, Marmaris)

SDG > 730
(Soğutmaya göre)

2. BÖLGE

Sıcak iklime sahip il ve ilçeler
(İzmir, Hatay, Aydın, Osmaniye, Çanakkale, Denizli, Samsun,
Yalova, Rize, Kahramanmaraş vb.)

SDG < 730
IDG 890 – 1610

3. BÖLGE

Ilıman iklime sahip il ve ilçeler
(İstanbul, Ordu, Burdur, Gaziantep, Kocaeli, Tekirdağ, Zonguldak,
Düzce, Balıkesir, Malatya vb.)

4. BÖLGE

Soğuk İklime sahip il ve ilçeler
Ankara, Konya, Eskişehir, Nevşehir, Bolu, Karabük, Elazığ, Çankırı,
Kütahya vb.)

IDG 2211 - 2750
(Isıtma ve soğutmaya göre)

5. BÖLGE

Çok soğuk iklime sahip il ve ilçeler
(Kayseri, Sivas, Erzincan, Gümüşhane, Hakkari, Kastamonu, Bitlis,
Bayburt vb.)

IDG 2751- 3900
(Isıtma ve soğutmaya göre)

6. BÖLGE

Aşırı soğuk iklime sahip il ve ilçeler
(Ağrı, Erzurum, Kars, Ardahan)

IDG > 3900
(Isıtmaya göre)

1. BÖLGE

(Soğutma ve Isıtmaya göre)

IDG 1611 - 2210
(Isıtma ve soğutmaya göre)

2.3. Isıtma enerjisi ihtiyacı hesaplamalarının güncellenmesi
2008 yılı Mayıs ayından beri yürürlükte olan TS 825 Standardı hesap yönteminde kabuk tasarlanırken
bina, sadece dış kabuktan ibaret içi boş bir hacim olarak düşünülmekte, ısıtma enerjisi ihtiyacı ve buna
bağlı olarak yapılacak ısı yalıtımı için seçilen malzemeye göre kalınlık hesaplamaları yapılmaktadır.
Söz konusu hesaplamalar, standardın yürürlüğe girdiği tarihteki Avrupa Birliği Standartlarına paralel
hesaplama yöntemleriyle gerçekleştirilmektedir.
Yıllar itibarıyla ortaya çıkan sosyal ihtiyaçlar ve taleplerle beraber yaşanan teknolojik gelişmeler
neticesinde Avrupa Birliği tarafından konu ile ilgili standartların tamamı aynı çatı altına toplanarak
doğrudan bina enerji performansının ölçülmesini işaret eden EN-52000 serisi standartlar
yayımlanmıştır. Binalarda enerji verimliliğine yönelik olarak; EN-52016-1, ısıtma ve soğutma enerjisi
ihtiyaçları ve duyulur ve gizli ısı yüklerinin hesaplama prosedürünü, EN-52017-1, duyulur ve gizli ısı
yüklerini ile iç sıcaklıklarının genel hesaplama metodunu, EN-52016-2, ISO 52016-1 ve ISO 52017-1
ısıtma ve soğutma enerjisi ihtiyaçları ve duyulur ve gizli ısı yüklerinin hesaplama metodunun
açıklamalarını ve doğrulamalarını, EN-52017-2 ise ISO 52017-1 standardını doğrulamayı amaçlayan
ve bina bölgesi için dinamik ısıl denge hesap metodunu kapsamaktadır [2-5].
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Söz konusu standartlar aylık ve saatlik olarak ısıtma ve soğutma enerjisi ihtiyaçlarının hesap
metotlarını tanımlamakta olup aylık hesap metodundaki meteorolojik verilerin de saatlik verilerden
oluşturulduğu belirlenmiştir.
Ülkemizdeki binaların enerji verimliliği BEP-TR programı ile ölçülmekte ve sınıflandırılmaktadır [19].
Ancak TS 825 standardı bina henüz tasarlanırken sadece binanın ısıtma ve soğutma enerjisi
ihtiyacına göre bina kabuğundaki yapı elemanlarının (dolgu duvar, betonarme duvar, kolon, kiriş,
toprak temaslı taban, çıkma, çatı, pencere, kapı, ısıtılmayan hacme komşu duvar vb) tasarımı ile
ilgilidir. Yani TS 825 standardı bina enerji verimliliğine yönelik olmamakla beraber, hesaplama
metodunda Avrupa Birliği ile birlikteliği sağlamak amacıyla, 52016 ve 52017 standartlarındaki hesap
metotlarının incelenip ülkemiz şartlarına uygun olacak şekilde düzenlendikten sonra, TS 825
standardındaki hesaplamaların ilintili olması sağlanmalıdır. Hesap metodunun belirlenmesinde;
• Yeterli meteorolojik verinin sağlanıp sağlanamayacağı,
• Aylık ve saatlik metot ile yapılan hesaplama sonuçları arasındaki farkların değerlendirilmesi,
• Aylık ve saatlik hesaplama metodunda programa girilmesi gereken veri sayısının çokluğu,
• Hesap metodunun makine mühendislerinin kullanabileceği basitlikte ve pratiklikte olması
önemlidir.
2.4. Soğutma enerjisi ihtiyacı hesaplamalarının standarda dâhil edilmesi
Ülkemizin Adana, Aydın, Hatay, Mersin, İzmir, Osmaniye ve Muğla (Bodrum, Fethiye, Marmaris, Milas)
sıcak iklime sahip olup, 1. iklim bölgesini oluşturmaktadır. 2007 - 2014 yılları ölçümlerindenki IDG
değeri ve SDG değeri ile ısıtma ve soğutma yapılan gün sayıları ortalamaları Tablo 3’te sunulmuştur
[18].
Tablo 3. 2007- 2014 arası IDG VE SDG değerleri ile ısıtma ve soğutma gerçekleşen gün sayıları

Adana
Antalya
Aydın
Hatay
Mersin
İzmir
Osmaniye
Muğla
ORTALAMA DEĞERLER

2007-2014
Ort. IDG

2007-2014
Ort. SDG

Isıtma Gün Sayısı
(2014, T dış <
o
15 C)

Soğutma Gün Sayısı
o
(2014, T dış > 22 C)

826
823
1104
957
596
962
994
732
874

769
733
663
671
822
662
650
749
715

107
106
139
116
92
132
113
108
114

149
132
124
144
157
127
135
136
138

Bu değerlere göre 1. bölgedeki illerin ortalama IDG değeri 874, SDG değeri 715’tir. Ayrıca 2014 yılı
o
o
ölçümlerine göre ortalama 114 gün 15 C’nin altında (ısıtma ihtiyacı), ortalama 138 gün 22 C’nin
üzerinde (soğutma ihtiyacı) sıcaklık ölçülmüştür. Buradan da görüldüğü gibi bu bölge için soğutma
yapılması gereken gün sayısı, ısıtma yapılması gereken gün sayısından daha fazladır.
Açıklanan nedenlerle özellikle bu bölgede ısıtma ve soğutma hesaplamalarının birlikte göz önüne
alınarak baskın olan değerlere göre yalıtım kalınlığının belirlenmesi daha doğru olacaktır.
Sonuç olarak Standardın revize çalışmalarında ısıtma ihtiyacı yanında soğutma ihtiyacı
hesaplamalarının da yapılmasının ve yalıtım kalınlıklarının sıcak iklime sahip bölgelerde soğutma
ihtiyacına göre belirlenmesinin hem ısıl konfor hem de enerji verimliliği açısından öneminin büyük
olacağı düşünülmektedir.
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2.5. Tavsiye edilen “U” değerlerinin iyileştirilmesi
Mevcut TS 825 standardında bina kabuğu için bölgelere göre tavsiye edilen U değerleri aşağıda
verilmiştir. Betonarme ve dolgu duvar için tek bir U değerinin kabul edilmiş olması dikkat çekicidir. Öte
yandan; ısıl geçirgenlik katsayısı (λ) dikkate alındığında; donatılı beton için λ=2,5 W/mK, dolgu duvar
malzemeleri (tuğla, bims, gazbeton) için ise λ=0,025 - 0,40 W/mK aralığında olduğu görülmektedir.
Buradan hareketle donatılı betonun ısıl geçirgenliği dolgu duvarın yaklaşık 5 katıdır.
Yürürlükteki mevcut standartta bölgelere göre yapı bileşenlerinin tavsiye edilen U değerleri ile aynı
2
büyüklüğün Avrupa ülkelerinde kabul edilmiş değerleri W/m K cinsinden sırasıyla Tablo 4 ve Tablo5’te sunulmuştur [17, 19].
Tablo 4. Bölgelere göre yapı bilenleri için tavsiye edilen mevcut U değerleri [W/m K]
2

TS 825 (2008)

U DUVAR

U ÇATI

U TABAN

U PENCERE

1. BÖLGE

0,70

0,45

0,70

2,4

2. BÖLGE

0,60

0,40

0,60

2,4

3. BÖLGE

0,50

0,30

0,45

2,4

4. BÖLGE

0,40

0,25

0,40

2,4

Tablo 5. Avrupa’daki bazı ülkelerde yapı bileşenleri için tavsiye edilen U değerleri [W/m K] [19]
2

U DUVAR

U ÇATI

U TABAN

U PENCERE

NORVEÇ

0,18

0,13

0,15

1,2

DANİMARKA

0,15

0,12

0,1

1,2

ALMANYA

0,28

0,20-0,24

0,24

1,3

SLOVAKYA

0,22

0,1

0,1

1,0

BULGARİSTAN

0,28

0,25

0,4

1,6

0,36-0,43

0,22-0,25

0,43

2,3

C IDG 901-1400

0,54

0,32

0,4

2,1

D IDG 1401-2100

0,29

0,26

0,34

2,0

E IDG 2101-3000

0,27

0,24

0,3

1,8

F IDG > 3000

0,26

0,23

0,28

1,6

FRANSA
İTALYA

Avrupa ülkelerinde bina kabuğu için zorunlu olan en yüksek U değerleri bizim değerlerimizin oldukça
altındadır. Türkiye’nin IDG değeri Avrupa’daki ülkelerin birçoğundan daha büyük olmasına rağmen,
tavsiye edilen U değerleri Avrupa’dakilerin iki katından fazladır. U değerinin büyük olması; ısı
kayıplarının fazla olmasına yol açacağından ısınmak ve soğutmak için daha fazla enerji gereksinimi,
daha fazla emisyon, daha büyük kapasiteli kazan, radyatörler, klimalar vb. sistemler anlamına
gelmektedir.
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Grafik 1. Derece gün sayılarına göre ülkemizin mevcut ve önerilen U değerleri ile Avrupa’daki bazı
ülkelerin U değerleri [19]
Bu bilgilerin değerlendirilmesi sonucunda standarttaki tavsiye edilen U değerlerinin, iklimi ülkemizin
iklimine benzer ülkelerdeki U değerlerinden oldukça yüksek olduğu görülmektedir. U değerinin yüksek
olması daha fazla enerji tüketimi ve dolayısıyla daha fazla para kaynağının ayrılması demektir. Bizim
de standartta tavsiye edilen U değerlerimizi daha alt değerlere çekerek, duvarlarımızdan ısı
kayıplarımızı azaltarak çok daha az enerjiyle aynı konfor şartlarını sağlamamız mümkün olup, bu
sayede ülke olarak harcanan enerjiden çok ciddi miktarda tasarrufta bulunmak mümkündür.
Yürürlükteki TS 825 (2008) standardındaki U değerleri ve bu değerlerini sağlayan yalıtım malzemesi
kalınlıkları ile revize çalışmalar kapsamında yenilenmesi önerilen iklim bölgelerine bağlı U değerleri ile
bu değerleri sağlayacak yalıtım malzemesi kalınlıkları Tablo 6’da mukayeseli olarak verilmiştir. Ek-1’de
örnek değerleri verilen tip bina için yapılan hesaplamalarda ısı yalıtım malzemelerinin ısıl iletkenlik (λ)
değerleri EPS, cam yünü ve XPS için sırasıyla; 0,035 W/mK, 0,040 W/mK ve 0,030 W/mK olarak
kabul edilmiştir.
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Tablo 6. TS 825 (2008) Standardı U değerleri ve yalıtım kalınlıkları ile revize standart çalışması
kapsamında önerilen iklim bölgeleri için U değerleri ve yalıtım kalınlıklarının mukayesesi
U DUVAR
[W/m2K]

Betonarme
Duvar
EPS KAL
[mm]

Dolgu
Duvar
EPS KAL
[mm]

U ÇATI
[W/m2K]

Çatı
Camyünü
Şilte [mm]

[W/m K]

2008

0,70

39,6

12,0

0,45

77,0

0,70

28,8

2,4

2019

0,55

53,3

25,6

0,35

102,5

0,55

40,1

2,4

2008

0,60

48,0

20,4

0,40

88,0

0,60

36,0

2,4

2019

0,45

67,4

39,7

0,30

122,0

0,45

52,7

2,4

3. BÖLGE
(ILIMAN)

2008

0,60

48,0

20,4

0,40

88,0

0,60

36,0

2,4

2019

0,38

82,0

54,0

0,28

131,0

0,35

71,5

2,4

4. BÖLGE
(SOĞUK)

2008

0,50

59,6

32,1

0,30

122,0

0,45

52,7

2,4

2019

0,35

89,7

62,0

0,25

148,0

0,30

85,8

2,0

5. BÖLGE
(ÇOK
SOĞUK)

2008

0,40

77,4

50,0

0,25

148,0

0,40

61,0

2,4

2019

0,30

106,4

78,8

0,20

188,0

0,28

93,2

2,0

6. BÖLGE
(AŞIRI
SOĞUK)

2008

0,40

77,4

50,0

0,25

148,0

0,40

61,0

2,4

2019

0,28

114,7

87,0

0,18

210,0

0,25

106,0

2,0

TS 825
1. BÖLGE
(ÇOK SICAK,
NEMLİ)
2. BÖLGE
(SICAK)

U TABAN
ÇIKMA
2

Taban
Çıkma
XPS
[mm]

U PENCERE
[W/m2K]

3. SONUÇ
Bu çalışmada 2008 yılından beri yürürlükte olan TS 825 Binalarda Isı Yalıtım Kuralları Standardının
yenilenmesi veya düzeltilmesi gereken hususları ayrı ayrı incelenmiş, örnek hesaplamalar ile bulunan
sonuçlar değerlendirilmiş ve yapılacak revizyon çalışmalarına yardımcı olması amacıyla öneriler
sunulmuştur.
Standart kapsamında yenilenmesi veya düzeltilmesi gerektiği düşünülen hususlar aşağıda
listelenmiştir:
i. 81 ilimiz ve bazı kritik ilçelerimizin her biri, ısıtma veya soğutma bölgesi olarak kabul edilerek,
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün ısı, nem ve güneş ışınımı şiddeti ve süresi verilerine
dayanılarak ısıtma ve soğutma için derece gün değerlerinin güncel olarak hesaplanarak
yenilenmesi ve hesaplanan derece gün değerlerinin, standart bünyesinde ekler bölümünde yer
alması uygun görülmüştür.
ii. Ülkemizin en soğuk ve en sıcak iklimine sahip iki kentinin IDG değerlerinin oranı 5,53 olup bu
değer ülkemizin çok farklı iklimler bölgelerinden oluştuğunu göstermesine rağmen, standartta
sadece 4 iklim bölgesi tanımlıdır. Dış hava sıcaklığı ile beraber bölgenin bağıl nem oranı, güneş
ışıma süresi ve şiddeti değerleri de dikkate alınarak Tablo-2’de görüldüğü gibi altı iklim
bölgesine ayrılmasının daha doğru hesaplamaların yapılmasını sağlayacağı; bununla bağlantılı
olarak ısıl konfor, enerji verimliliği ve tasarrufu açısından da olumlu katkıları olacağı
değerlendirilmektedir.
iii. Birinci bölgedeki iller için soğutma yapılması gereken gün sayısı, ısıtma yapılması gereken gün
sayısından daha fazladır. Bu nedenle standardın revize çalışmalarında yapılacak
düzenlemelerle ısıtma enerjisi ihtiyacı ile soğutma enerjisi ihtiyacı hesaplamalarının seçilecek
hesap metoduna göre yapılabilmesi ve yalıtım kalınlıklarının sıcak iklime sahip bazı iller için
soğutma ihtiyacına göre belirlenmesi ısıl konfor ve doğru hesaplama açısından önem
taşımaktadır.
iv. Tablo-6’da önerildiği gibi toplam ısı geçirgenlik katsayısında iyileştirmeler yapılmalıdır.
v. TS 825 standardının metin içerisinde sözü edilen EN- 52016-1, EN-52016-2, EN-52017-1 ve
EN-52017-2 standartlarının yarattığı çerçeveye benzer bir şekilde; tanımlanması gereken çatı
standart altında yer alacak ve BEP-TR’yi düzenleyen temel alt standarda yardımcı standart
olarak uygulanması ön görülmektedir.
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Ek-1 Örnek tip binanın TS 825 hesap programı çıktıları
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DUVARDAN / TAVANDAN ISITMA VE SOĞUTMA
SİSTEMLERİNDE YOĞUŞMA KONTROLÜNDE YENİ BİR
YAKLAŞIM
A New Approach To Condensation Control In Ceiling/Wall Cooling And Heating Systems

Artuğ FENERCİOĞLU
Remzi UĞUR
Hakan KARA

ÖZET
Duvardan ve tavandan ışıma ile ısıtma ve soğutma yapan sistemler; mahal yüzeylerine monte edilen
ve içinde su dolaşan radyant paneller vasıtası ile mahallin ısıtılmasını veya soğutulmasını sağlarlar.
Radyant panellerle ısı transferinin %60’ı ışıma ile gerçekleşir. Isının geniş yüzeyler kullanılarak
üretilmesi düşük sıcaklıkta ısıtma, yüksek sıcaklıkta serinletme imkânı sağlar. Mahalde yüksek termal
konfor verimli, yenilenebilir enerjinin etkin kullanımı radyant iklimlendirme sistemlerinin tercih edilme
sebebidir. Özellikle de uygun dış ortam koşulları göz önüne alındığında ülkemizin batı ve kıyı
kesimlerinde uygulamaları artmaktadır. Bu uygulamalarda iklimlendirme yapılan binanın zon olarak
tanımlanan her bölümünde birbirinden bağımsız olarak sıcaklık, nem ve çiğ noktası sıcaklığı kontrolü
yapılır. Yapılan uygulamalarda tasarım koşullarının bozulması ile ortaya çıkan farklı şartlarda yoğuşma
olasılığı ortaya çıkabilir. Kontrol sistemi, bu koşullar ortaya çıktığı zaman, mahallin konfor şartlarını
koruyacak şekilde sistemi çalıştırması beklenir.
Kontrol mekanizması sağlanmadan yapılan
uygulamalarda yoğuşma sorunları ortaya çıkmaktadır. Karşılaşılan bu sorunlar, sistemin kullanımı
konusunda tasarımcıların, karar vericilerin ve son kullanıcıların aklında soru işaretlerine yol
açmaktadır.
Bu çalışmada radyant iklimlendirme sistemlerinin kontrolü için tasarlanan bir kontrol sistemi anlatılacak
ve İzmir’de birden fazla bağımsız bölümü olan bir konutta yapılan başarılı uygulamanın sonuçları
paylaşılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Radyant İklimlendirme, Yenilenebilir enerji, Akıllı bina, Enerji verimliliği, Temiz
enerji, Sürdürülebilir çevre, Nem ve çiğ noktası sıcaklığı kontrolü.
ABSTRACT
Systems that provide heating and cooling by radiating from the wall and ceiling; allow heating or
cooling of the space by means of radiant panels which are internatlly water circulated and mounted on
the surfaces of the spaces.
By radiant panels, 60% of heat transfer is carried out with radiation. Therefore heat is produced using
large surfaces; heating at low temperature and cooling at high temperature, high thermal efficiency,
high energy efficiency and efficient use of renewable energy are the reasons why radiant air
conditioning system is preferred. Especially in the western and coastal regions of our country, the
applications are increasing considering the appropriate external environment conditions. In these
applications; temperature, humidity and dew point temperature are controlled independently from each
other in each defined section of the air conditioned building. In practice, condensation may occur under
different conditions resulting from the deterioration of design conditions. When these conditions arise,
the control system is expected to operate the system in such a way as to maintain comfort conditions
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of space. Condensation problems occur in applications without this control mechanism, as known by
automation.
These encountered problems, bring question marks about the use of the system in the minds of
designers, decision makers and end users.
In this study, a control system designed to control radiant air conditioning systems will be described
and the results of the successful implementation in a residence with more than one independent
section in İzmir will be shared.
Key Words: Radiant Air Conditioning, Renewable energy, Smart building, Energy efficiency, Clean
energy, Sustainable environment, Humidity and dew point temperature control.
1. GİRİŞ
Temel prensip olarak yüzeyden ısıtma-soğutma sistemleri, kontrol edilen mahal sıcaklığını tavan,
zemin ve duvar içerisine yerleştirilmiş panellerden ya da ıslak yapı içine gömülmüş borulardan
şartlandırılmış su veya farklı bir akışkanın dolaşımı ile sağlandığı iklimlendirme sistemleridir. Bu
sistemlerde ısıtma amacıyla ortama geçen ısı veya ortamdan serinletme için çekilen ısı, büyük oranda
ışınım ile transfer edilir; Amerikan Tesisat Mühendisleri Derneği (ASHRAE) 'nin tanımına göre; eğer ısı
transferinin %50'den fazlası radyasyon (ışınım) ile gerçekleşiyorsa sistem radyant olarak adlandırılır.
Bu sistemler, kontrol edilen yüzey sıcaklığının oda sıcaklığına yakın bir değerde olmasıyla karakterize
edilir.
Yüzeyden ısıtma-soğutma sistemlerinde; iklimlendirilen mahal içerisindeki insanlar mahalin ısıtıldığını
veya soğutulduğunu hissetmezler. Konfor şartlarının en yüksek düzeyde sağlandığı bu sistemde,
yüzeyler arasındaki sıcaklık farkları azaltılarak, aksi durumlarda meydana gelen konforsuzluk ortadan
kaldırılır. Radyant ısıtma soğutma sistemleri mahal içerisinde yer işgal etmediğinden, kullanıcının aktif
yaşam alanında herhangi bir yer kaplamaz. Mimari tasarıma yeni serbestlikler, insan sağlığı ve
rahatlığı, mekan temizliği ve genel hijyen gibi bir çok konuda yeni boyutlar getirmektedir. Radyant
ısıtma-soğutma sistemleri, atık enerjinin değerlendirilmesinde, alternatif enerji ve yenilenebilir (örn:
güneş enerjisi, jeotermal ve ısı pompası) enerji kaynaklarından yeterince yararlanma konularında
rakipsizdir. Böylelikle milli kaynaklarımızın kullanılması, enerji kaynaklarımızın ve doğal çevrenin
sürdürebilirliği açısından oldukça önemlidir.

Şekil 1 : Tavan ve Duvar Paneli
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2.ENERJİ VERİMLİLİĞİ YÜKSEK, RADYANT TAVAN VE DUVAR İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİ
Konutların iklimlendirme sistemleri, genel olarak birincil enerji kaynakları kullanılarak yapılmaktadır..
Bu durumun ortaya çıkardığı sonuç, sürdürülebilir çevre kavramına uygun değildir. Bu nedenle yeni
geliştirilen sistemler, klasik sistemlerin aksine temel prensip olarak sürdürülebilir enerjinin
kullanılmasının amaçlandığı; atık ısıların, alternatif enerji kaynaklarının ve ısı pompası gibi yeni
cihazların kullanımının yaygınlaştırılmak istendiği sistemlerdir.
Yüzeyden (Radyant) ısıtma ve soğutma sistemleri günümüzde kullanılan tüm iklimlendirme
sistemlerine alternatif; yüksek enerji verimliliğiyle çalışan sistemlerdir. Mahallerin zemin ya da duvar
yüzeyleri, ısı transfer yüzeyi olarak kullanılmaktadır. Dolayısıyla mahal için gerekli olan ısı yükleri,
geleneksel ısıtıcılara göre çok daha büyük yüzeylerden gerçekleştirildiği için, düşük sıcaklık farkları ile
gerekli ısıtma veya soğutma sağlanabilmektedir.

Şekil 2 : Bir noktadan şartlandırma ile radyant sistem kullanılarak şartlandırma farkı
Isı pompası ile birlikte kullanıldığında, yüksek enerji tasarrufu sağlar. Radyant ısıtma-soğutma enerji
yüklerini kolayca dengede tutar; bina ısıtma ve soğutma giderleri, donanım bakım maliyetleri açısından
tasarruf sağlar.. Radyant iklimlendirme sistemi, çevre dostu, sürdürülebilir, az enerji tüketen ve ihtiyaç
duyduğu enerjiyi yenilenebilir kaynaklardan sağlayan binaların tasarımına katkıda bulunduğu için, diğer
klasik iklimlendirme sistemlere göre kıyasla daha çok tercih edilmektedir.
Yüzeyden ısıtma-soğutma sistemleri, ısıtma yaptığı dönemde ek maliyet getiren donanım gerektirmez.
Fakat soğutma yaptığı dönemde, sadece duyulur soğutma yükünü karşıladığından, havanın içinde
bulunan su buharının faz değiştirmesinden kaynaklanan gizli ısıyı karşılayamaz. Su buharının artması
konfor şartının bozulmasına sebep olur. Sıcaklık değişimi ile yoğuşan su buharı panel yüzeyinde
toplanır.y. Bu iki olumsuz durumun meydana gelmesini önlemek için, psikrometrik değerlerin yüklendiği
sıcaklık, nem ve çiğ noktasının kontrolünü sağlayan ve yöneten bir otomasyon programına ve
ekipmanlarına ihtiyaç vardır.
2.1. Nem Kontrolü
Radyant sistemde nem kontrolü, iklimlendirilen mahalde çekilen havanın, soğuk sulu serpantili nem
alıcıdan geçirilerek, kurutulduktan sonra tekrar mahale verilmesi ile gerçekleştirilir. Mahalde hedeflenen
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bağıl nem %50, mutlak nem 9,2 gr/kg tır. Nem, yapı malzemelerini, bina sakinlerinin konforunu ve
birçok durumda, tesiste yapılan çalışmayı etkiler. Çiğ noktası sıcaklığını kontrol etmek için, sistemde
dolaştırılan suyun sıcaklığı, mahal çiğ noktası sıcaklığının üzerinde tutulmalıdır. Nemin, ortamlar,
insanlar ve süreçler üzerindeki etkisi bulunmaktadır. Nem ile sıcaklık, nem içeriği ve basınç arasında
doğrusal olmayan ilişkilerbulunmaktadır.. Bu ilişkiler, en iyi psikrometri bilimi kullanılarak resmedilmiştir.
Nem giderme sistemi tasarımı ile ilgili öncelikli konu, enerji tüketimidir.. 18 ͦ C sıcaklıkta ki 453gr (1
lb)su -17 ͦ C' ye soğutulması yaklaşık 0.0003 kWh enerji gerektirirken, 453gr (1 lb)su buharının suya
yoğunlaştırılması yaklaşık 0.3 kWh enerji gerektirir. (1)
Radyant iklimlendirme sistemi yaygınlaşmaya başladığında, konut uygulamaları için radyant sistemler
iyi bir seçenek olarak görülmüyordu. Radyant panellerde mahal havasının nemden arındırılmış
olmasına ve dikkatli kontrol edilmesine gerek vardır. Bir mesken mahal içinde camların açık
bırakılması veya çıkış kapılarının açık olması durumunda, nemli dış havanın mahal içine girmesine
izin verilmiş olacaktır. Bu ortam içindeki yoğunlaşma noktası sıcaklığının artmasına sebep olabilir.
Yoğuşmayı bu tür bir ortamda engellemek demek, panellerin nispeten yüksek sıcaklıklarda çalışması
demektir. Panellerin soğutma kapasiteleri panel ve oda arasındaki sıcaklık farkına bağımlı olmasında
dolayı, panel sıcaklığının düşük tutulması gereklidir. Konutlarda yoğuşmanın engellenememesi,
panellerinde kullanımına bir engel teşkil etmektedir. Konutta radyant sistemi kullanabilmek için
mutlaka nem kontrolü yapmak gerekir. Nem kontrolünü sağlamak için titizlikle kurulmuş bir otomasyon
sistemine ihtiyaç duyulmaktadır.
3. RADYANT İKLİMLENDİRME OTOMASYON SİSTEMİ
Merkezi kontrol, dış sıcaklığa bağlı olarak radyant sistem için besleme suyu sıcaklığını kontrol eder.
Oda kontrolü daha sonra oda ayar noktası sıcaklığına göre her oda için su akış oranını veya su
sıcaklığını kontrol eder. Besleme suyu sıcaklığını kontrol etmek yerine, dış ve / veya iç ortam
sıcaklığına göre ortalama su sıcaklığının (besleme ve geri dönüş suyu sıcaklığının ortalama değeri)
kontrol edilmesi önerilir. Isıtma periyodu sırasında, iç yük arttıkça, radyant sistemden ısı çıkışı azalacak
ve dönüş sıcaklığı artacaktır. Kontrol sistemi, ortalama su sıcaklığını kontrol ediyorsa, artan dönüş
suyu sıcaklığı nedeniyle besleme suyu sıcaklığı otomatik olarak azalacaktır. Bu, ısı çıkışının alana
daha hızlı ve daha hassas bir şekilde kontrol edilmesine neden olacak ve besleme suyu sıcaklığının
kontrol edilmesinden daha iyi bir enerji performansı sağlayacaktır.
Radyant yüzey soğutma sistemlerinde, yoğuşmayı önlemek için kontrole ihtiyaç vardır. Bu, en yüksek
çiğlenme noktası sıcaklığına sahip bölgeye bağlı olarak, minimum su sıcaklığını sınırlayan besleme
suyu sıcaklığının merkezi kontrolü ile yapılabilir. Besleme suyu sıcaklığı sınırlanırsa, sistemin geri
kalan kısmının sıcaklığı çiğ noktasından daha yüksek olacaktır ve borular üzerinde ve radyant sistemin
yüzeyinde yoğuşma riskini yok edecektir. Besleme suyu sıcaklığının sınırlandırılması, radyant sistemin
soğutma gücünü arttıracak, iç mekan nem seviyelerini düşürecektir. Nem alma, havalandırma için
kullanılan havanın çiğ noktası sıcaklığını düşürecek ve radyan sistemin daha yüksek soğutma
kapasitesine izin verecektir.
Enerji ve kontrol performansını optimize etmek için büyük binalar birkaç farklı termal bölgeye
ayrılmalıdır. Her bölge, bölgenin temsili bir alanında bulunan bir sıcaklık sensörü ile kontrol edilebilir.
Yüksek seviyeli konfor ve daha fazla enerji tasarrufu için, her odaya özel oda termostadı kullanılır,
kollektör üzerindeki her vana, her bir odada ki termostat tarafından kontrol edilir. Bir apartman ya da
tek ailenin yaşadığı evi normalde bir bölge olarak kabul edildiğinde, her oda için termostat kullanımı
uygun olur. Daha iyi termal konfor için, oda sıcaklığının, operatif sıcaklığın bir fonksiyonu olarak kontrol
edilmesi tercih edilir. Gömülü boruların olduğu yüzeylerin ısı kapasitesi, ısıtma sisteminin termodinamik
özellikleri ve dolayısıyla sistemin kontrol stratejisi için önemli bir rol oynar. Geleneksel zeminden
ısıtmanın tepki süresinin bariz bir sonucu, ısıtma gücünün anlık kontrolünün gerekli olmamasıdır.
Isı transfer ortamının sıcaklığı, tepki süresi ve sistemlerin termal kapasitesi, boruların gömülü olduğu
yüzey tabakasının kalınlığına bağlıdır. Düşük sıcaklıkta ısıtma ve yüksek sıcaklıkta soğutma sistemi
için önemli bir etken, sistemin kendi kendini denetlemesini sağlayan bir kontrol sistemidir. Bu
“kendinden regüleli” kısmen oda ile ısıtılmış / soğutulmuş yüzey arasındaki sıcaklık farkına ve kısmen
de gömülü borulardaki oda ve ortalama su sıcaklığı arasındaki farka bağlıdır. Bu etki, oda sıcaklığına
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yakın yüzey sıcaklıklarına sahip sistemler için daha büyüktür, çünkü küçük sıcaklık değişimi, yüksek
sıcaklık farklılığındaki aynı sıcaklık değişikliğine kıyasla daha yüksek bir yüzdeyi temsil eder. Sistemin
mahal içinde ki parametreleri baz alarak kendi kendini kontrol etmesini sağlayan otomasyon, sabit bir
termal ortamın korunmasını sağlayarak, mahal ki kişilere 24 saat aynı konforu verir.(2)

Şekil 3: Radyant Sistem Tasarımı
Yukarda yaptığımız bilgilendirme ışığında, İzmir Bornova da 2 adet konutta uyguladığımız, Radyant
İklimlendirme Sisteminin otomasyonu ekipmanları ve çalışma şeklini aşağıda açıklamaya çalışalım.
4. OTOMASYON SİSTEMİ EKİPMANLARI VE ÖZELLİKLERİ

Şekil 4: Otomasyon sistemi ekipmanları
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Ekipmanlar ve özellikleri:
1. Kontrol vanası ve motoru:Vana gövdesi üç yollu ve oransal motorludur.
2.Yüzey tipi sıcaklık hissedicisi:Isıtma/Soğutma paneli yüzey/boru tipi sıcaklık hissedicisi(Sistem
tasarımında kullanmayı planladık. Fakat sistemin kurulumunu yaparken kullanmadık.)
3. Zon vanası ve vana motoru: vana gövdesi iki yollu ve on/off motorludur.
4. Kurutucu:Mahal tipi kurutucu ünite dışardan gelen kontak ile devreye girmektedir. (Proje
başlangıcında her zon için ayrı kurutucu olacağı hesaplanmıştır. Daha sonrasında zonların birleştiği
koridorlara kurutucu konulmuştur. İki katlı bir villa projesi için 2 adet kurutucu kullanılmıştır.)
5. Oda ünitesi
5.1.Sıcaklık hissedicisi ile mahal sıcaklığını ölçülmektedir.
5.2.Bağıl nem hissedicisi ile mahal bağıl nem ölçülmektedir.
4.4.3.5.3. Sıcaklık ve bağıl nem hissedicisinden yapılan ölçümleri kullanarak çiğ nokta sıcaklığını
ve mutlak nemi hesaplanmaktadır..
5.4. On/Off kesme vanası motorunu kontrol etmektedir.
5.5. Mahal tipi kurutucuyu kontrol etmektedir.
5.6.Opsiyonel olarak haberleşme yeteneği olacaktır.(Sistem kurulumunda, kablosuz haberleşmeli
sıcaklık ve nem hissedici kullanılmıştır.)
5.7. Kullanıcının aşağıdaki işlemleri oda ünitesi üzerinden yapılması planlandı. Kurulan sistemde,
sistem ayarları akıllı telefon üzerinden yapılmaktadır.
5.7.1. Oda ünitesi açık kapalı konumu görülüp değiştirilebilmelidir. (Devrede / devre dışı)
5.7.2.Mahal sıcaklık set değeri görülüp değiştirilebilmelidir.
5.7.3.Mahal sıcaklığı görülebilmelidir.(opsiyonel)
5.7.4.Isıtma/soğutma geçişi yüzey sıcaklık hissedicisine göre otomatik yapılabilmelidir.
5.7.5.Vananın konumu görülebilmelidir. (opsiyonel)
5.7.6.Mahal tipi kurutucunun konumu görülebilir olmalıdır. (opsiyonel)
5.7.7.Çiğlenme durumu görülebilmelidir.

5. KONTROL SİSTEMİNİN İŞLEYİŞİ
5.1. Oda ünitesi açık konumu getirildi ise (sistem devrede);
5.1.1. Isıtma modunda mahal sıcaklığı mahal set değerinden önceden belirlenen ölü bölge değeri
kadar düşük olduğunda vana motoruna aç sinyali gönderilir. Mahal sıcaklığı set değerine eşitlendiğinde
veya üzerine çıktığında vana motoru kapalı konuma getirilir. Mahalin ölü bölge değeri kadar soğuması
durumunda tekrar vana açılır.
5.1.2.Soğutma modunda mahal sıcaklığı mahal set değerinden önceden belirlenen ölü bölge değeri
kadar yüksek olduğunda vana motoruna aç sinyali gönderilir. Mahal sıcaklığı set değerine
eşitlendiğinde veya altına düştüğünde vana motoru kapalı konuma getirilir. Mahalin ölü bölge değeri
kadar ısınması durumunda tekrar vana açılır. Soğutma modunda iken mahalin sıcaklığı ve bağıl nemi
sürekli ölçülerek çiğlenme sıcaklığı hesaplanır. Hesaplanan çiğlenme sıcaklığı, panel yüzey
sıcaklığının 1 derece altında veya daha düşükse yukarıda anlatıldığı gibi vananın açılmasına izin
verilir. Aksi durumda çiğlenme riski olduğu için vananın açılmasına izin verilmez. Oda ünitesi tarafından
hesaplanan mutlak nem değeri önceden belirlenmiş olan tasarım değerinden yüksek olduğu
durumlarda kurutucu kumandası aktif edilerek mahalin kurutularak tasarım değerlerine gelmesi
sağlanır. Mutlak nemin tasarım değerlerine gelmesi durumunda kurutucu durdurulur.
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5.2. Oda ünitesi kapalı konumu getirildi ise (devre dışı) ;
Vana ve kurutucuya kapat sinyali gönderilir.
5.3. Merkezi kontrol opsiyonu
Haberleşme yeteneği olan oda üniteleri kullanıldığında, bir merkezi kontrol birimi vasıtası ile tüm
zonların hesaplanan çiğlenme sıcaklıkları alınır. Bunların içinden en yüksek olanı seçilerek soğutma
suyu sıcaklığı buna göre ayarlanır.
Tesisata mahallerde çiğlenmeye yol açmayacak soğuk su gönderilmesi için 3 yollu vana ve pompa
kullanılmıştır.
Merkezi kontrol ünitesinde tüm zonların verileri toplanabilir olduğundan bu ünite üzerinden pc, tablet ya
da telefon ile izleme ve kontrol yapıldı.

Şekil 5: İzmir Konut Projesi Sistem Çözümü
SONUÇ
Bu uygulama ile radyant sistemlerin serinletme tasarım koşullarını dikkate alınarak kurulan sürekli
kontrol yapan bir sistem ile yoğuşma oluşması engellenmiştir. Pencerenin veya balkon kapısının
açılması ile doğrudan daireye giren nemli hava; mutfaktaki su ısıtıcısından buharlaşan su; banyoda
ortaya çıkan su buharının daire içinde yayılması gibi konut günlük yaşamındaki sıradan olaylarla konut
içindeki mutlak nem artabilmektedir. Artan nem ile radyant sistemlerin yüzeyinde yoğuşma
başlayabilmektedir. Nem miktarının ölçülerek farkedilmesi ile yüzey sıcaklığının çiğlenme sıcaklığı
üstünde tutulmasını sağlayan tesisat ve kontrol sistemi bütünü ile her koşulda yoğuşma engellenmiştir.
Bu sırada daire içinde artan nem nedeni ile hissedilen konfor kaybı, kurutucunun çalıştırılması
giderilmiştir.
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İzmir’deki uygulama da radyant İklimlendirme sisteminin yapısından ileri gelen verimlilik, otomasyon
sisteminin devreye girmesi ile en üst seviyeye çıkmasının yanında, konfor ve süreklilik sağlamıştır.
Otomasyon sistemi ile radyant iklimlendirme sisteminin işleyişini kendi kendine(akıllı) kontrol etmesi,
sisteme müdahale gerektirmediğinden, konutta yaşayanlar tarafından varlığı unutulmuştur.
İklimlendirme sistemi 7 gün 24 saat çalışmasına rağmen elektrik faturalarının 1 sene öncesine
karşılaştırıldığında, binanın yıllık ısıtma enerji ihtiyacı, elektrik tüketimi, 6702 kWh değerinden 5585
kWh değerine, yıllık soğutma enerji ihtiyacı, soğutma için harcanan elektrik 15016 kWh değerinden
11290 kWh değerine düşmüştür.Otomasyon konutu akıllı bina konseptine taşımış, 12 ay boyunca
yaşam alanını aynı konfor düzeyinde tutmuştur.
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BÜTÜNLEŞİK YAPILARDA KARBON TEKNOLOJİLERİ VE
ENERJİ YÖNETİMİ
Carbon Technologies and Energy↵
Management in Integrated Structures
M. Ziya SÖĞÜT
Enver YALÇIN
T. Hikmet KARAKOÇ

ÖZET
Enerji verimliliği ve enerji yönetimi, işletmelerin veya kurumların enerji maliyetleri yanında çevresel
etkileri yönüyle sürdürülebilirliğin önemli bir kriteri haline gelmiştir. Özellikle kampüs kışla gibi yerleşke
özellikli bütünleşik yapılarda karbon teknolojilerine bağlı düşük veya sıfır karbon yapılar, enerji
kaynaklı sürdürülebilirliğe önemli katkılar sağlayacaktır. Bu yönüyle çoklu yönetim özelliği gösteren
bütünleşik yapılarda, enerjinin çevresel etkisini de azaltmak için, öncelikle enerji talebini azaltacak
unsurlar gerekmektedir. Bu çalışmada, öncelikle, bir bütünleşik yapı için enerji kaynaklarının etkinliğini
geliştirmek için düşük ve sıfır karbon bina tercihinin etkinliği incelenmiştir. Özellikle örnek bir modele
bağlı olarak bina teknolojilerindeki değişimin performans etkinliği değerlendirilmiştir. Bu kapsamda
bütünleşik yapılar için, yapı bileşenleri ve enerji talebi, 43.6 kWh/m2/yıl olmak üzere geliştirilen bir
eylem planı oluşturulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Bütünleşik yapılar, Karbon binalar, Karbon teknolojiler, Verimlilik, Emisyonlar.
ABSTRACT
Energy efficiency and energy management have become an important criterion of sustainability in
terms of the energy costs and the environmental impacts of enterprises or institutions. Low or zero
carbon structures due to carbon technologies in the integrated structures such as campus barracks
will provide significant contributions to energy sustainability. In this aspect, integrated structures with
multiple management features need primarily to reduce the energy demand by reducing the
environmental impact of energy. In this study, firstly, the effectiveness of low and zero carbon building
preferences was investigated to improve the efficiency of energy resources for an integrated structure.
In particular, the performance efficiency of the change in building technologies was evaluated,
depending on a model. In this context, an action plan has been developed for the integrated structures
2
including the building components and energy demand, 43.6 kWh /m /year.
Key Words: Integrated structures, Carbon buildings, Carbon technologies, Efficiency, Emissions.
1. GİRİŞ
Bina sektörü, sürdürülebilir kalkınma ve çevre stratejilerinde gelişimi doğrudan etkileyen önemli bir
oyuncudur. Bu kapsamda teknolojik alt yapısını sürekli geliştiren sektör, enerjinin etkin kullanımı ve
düşük karbon teknolojilerinin yaygınlaştırılması ile hareket alanını geliştirmiştir. Sektörde, düşük
karbon, sıfır emisyona yönelik çalışmalar fosil bazlı teknolojilerin yerini alan düşük karbonlu teknolojiler
ve enerjiyi verimli kullanabilen akıllı şebeke uygulamaları öne çıkan uygulamalar olarak görülmektedir.
Bugün, fosil enerji tüketimine dayalı sera gazı emisyonları ve buna bağlı olarak küresel iklim değişikliği
etkisi dünyanın karşı karşıya kaldığı en önemli sorunlardan biri olarak görülmektedir. Özellikle bu
tehdide ilişkin çözümlerde emisyonları veya enerji tüketimini kontrol etmek veya azaltmak için en etkili
yöntem, her alanda enerji verimliliğini geliştirmektir. Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA)
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değerlendirmelerine göre, 2050 yılına kadar enerjinin verimli kullanılmasıyla toplam CO 2
emisyonlarının % 31-53 oranında azaltılacağı tahmin edilmektedir [1]. Düşük karbon standartlarının
düşük karbon teknolojilerinin yaygınlaştırılması ve kullanımının arttırılması, bina sektörüne önemli
katkılar sağlayacaktır.
Sektörel enerji verimlilik analizleri genellikle termodinamik yasalarına göre şekillendirilir. Birinci kanun
niceliği tanımlarken, verimlilik değerlendirmeleri ve kayıp potansiyelleri çevre parametrelerinden
bağımsız olarak incelenir. Enerji tüketen sistemlerde geri dönüşümsüzlük nedenleri, öncelikle çevre
parametreleri ile birlikte, sistemlerin işletme parametrelerine bağlı oluşan kayıplar olarak görülmelidir.
Bu açıdan, ikinci kanuna dayanan ve kullanımı yaygınlaşan ekserji kavramı, tüm ısıl süreçler için geri
dönüşümsüzlük ölçütü olarak tanımlanmaktadır ve bunu referans alan inşaat sektörü için birçok
çalışma bulunmaktadır [2,3]. Ekserji kısaca geri dönüşümsüz süreçlerde, özellikle termal sistemler için
referans ortama bağlı elde edilebilecek maksimum faydalı iş olarak tanımlanmaktadır. Yapı sektörü
için ekserji talebi enerji talebi gibidir ve ekserji analizleri için önemli bir parametredir. Ekserji, bir
binanın iç çevre konfor koşulları için genel tanımlamanın tersine asgari yararlı enerji olarak
tanımlanmaktadır. Bu tanım, bir bina tasarımında minimum enerjili iç konfor koşullarının sağlanması
ve sürdürülebilir bir çevre için minimum emisyon potansiyelinin tanımı olarak değerlendirilir [4,5].
Binalardaki fosil kaynaklı enerji kayıpları, sürdürülebilir çevre açısından en önemli tehdit noktası olarak
kabul edilebilir. Düşük karbonlu standartların uygulanmasında, binalardaki enerji yüklerinin azaltılması
ve yapısal niteliklerin iyileştirilmesiyle birlikte kayıpların azaltılması, sürdürülebilir çevre ve iklim
değişikliği çalışmalarında önemli kazanımların elde edileceği anlamına gelir. Düşük karbon
standartlarını sadece bina standardı olarak değil, teknolojik alt yapının geliştirilmesi ile birlikte
değerlendirilmelidir. Bu kapsamda düşük karbon teknolojilerinin kullanımı bir stratejik hedef olarak
geliştirilmelidir. Özellikle ulusal enerji eylem planında enerji verimliliği öncelikli hedef olarak
görülmüştür. Ancak bina teknolojileri yönüyle düşük karbon teknolojilerinin de kullanımının
yaygınlaştırılması, öncelikle ulusal hedefler ile birlikte küresel iklim değişikliği ile mücadelede önemli
bir kazanımdır. Bu yönüyle hazırlanan bu çalışma, öncelikle bina sektöründe önemli bir paya sahip
bütünleşik yapılar için düşük karbon teknolojilerinin kullanımının etkinliği araştırılmıştır. Bu kapsamda
yapı etkinliği kaynak tüketimi çok yönlü ele alınmıştır.

2. BİNA SEKTÖRÜNDE BÜTÜNLEŞİK YAPILAR
Enerji tüketiminde sanayi sektörüyle beraber hareket eden bina sektörü, nihai enerji tüketiminin
yaklaşık %30’una sahiptir. Bu tüketim dağılımında elektrik kaynaklı küresel emisyon potansiyelinin de
%50’sine sahiptir. Bu yönüyle bina sektörü su kaynak tüketiminin de de öncü rolünü oynarken, ısıtma
ve soğutma kaynaklı enerji tüketiminin de yaklaşık %80’nine sahiptir. Toplumsal stratejilerde önemli bir
parametre olan bina sektörü, , enerji yönetim politikalarında temel uygulama alanı olarak görülmelidir.
Türkiye'de nüfus artışına paralel olarak hane sayısı hızla artmaktadır. Türkiye'de şu anda sanayi
merkezli sosyal yapı hızla gelişmekte ve nüfusun % 75,5'i şehirlerde yaşamaktadır. Bu açıdan Türkiye,
modern bina uygulamalarının gittikçe yaygınlaştığı bir ülkedir. Türkiye nüfusu 2018 yılında yaklaşık 81
milyona ulaşmış ve hane halkı gelişimi ortalama %3,4 artış eğilimiyle devam etmektedir. Bu kapsamda
bina sektörünün de büyüme eğilim devam etmektedir. Ancak bu büyümeye karşın, kentleşme oranı
1990 referans alındığında, yaklaşık % 47 artmış, ve bu süreç doğrudan iç göçlerle birlikte kentleşme
talebini de arttırmıştır [6]. Nitekim 2016 yılında nitelikli konut sayısı 7,9 milyon olmak üzere toplamda
9,1 milyon sayısına ulaşmıştır. Özellikle kentleşme tercihleriyle birlikte konut özellikli bina sayısı
toplam dağılımın yaklaşık %86’sına ulaşmıştır. Şekil 1’de bu dağılımlar verilmiştir.
Binaların özelliklerinde konut türü yapılar dışında çok amaçlı kullanılan bütünleşik yapılar, pek çok
disiplinin bir arada değerlendirildiği yapılar olarak, konut, ticari ve eğitim olmak üzere birçok özellikte
kullanılmaktadır. Farklı ihtiyaç özelliklerine göre yapılan bu tür yapılar, yerleşke kışla gibi bütüncül
özellikler göstermektedir. Kapsamlı yapı farklılıkları imalat sürecinden itibaren sadece enerji sistemleri
yönüyle değil, yapı özellikleri yönüyle de değerlendirilmesi gereken bütünleşik yapılardır.
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Şekil 1. Türkiye’de bina dağılımları[6]
Bu tür yapılar için daha imalat sürecinde etkin ve sürdürülebilir bir tasarım süreci temel alınır.
Günümüzde yapı fiziği yönüyle klasik tercihlerle imalat değil, sürdürülebilir ve yaşanılabilir bir yapı
tasarımı için, maliyet etkilerinden farklı olarak, enerji etkin yapılar olarak tasarlanması esas olmuştur.
Bir bütünleşik yapı için tasarım alt yapısı, sadece mimari temeller ile değil, pek çok disiplin ve
yaklaşımla şekillendirilir. Enerji bu yönüyle yaşam döngü maliyetlerinde %83’lük bir etkiye sahiptir.
Ancak günümüzde konutlarda enerji tercihleri oldukça dağınık bir yapıya sahiptir. Şekil 2’de bu
dağılımlar verilmiştir.

Şekil 2. Türkiye’de konutların enerji tüketim davranışları[6]
Yapılarda enerji tüketim davranışları sadece konut türleri üzerinden değerlendirilmemelidir. Bu
konutların enerji tüketim alışkanlıkları kullanılan sistem etkinlikleri yönüyle de incelenmelidir. Bu
kapsamda kullanılan sistem verimlilikleri de oldukça düşük değerlere sahiptir. Tüm bu
değerlendirmeler, bina sistem tercihlerinde düşük veya sıfır karbon yaklaşımlarını değerli hale
getirmiştir.
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3. SIFIR VE DÜŞÜK KARBON YAKLAŞIMI
Bina sektöründe enerjiyi temel alan standartlar, ulusal sınırlar içinde farklılıklar göstermektedir. Ancak,
ulusal standartlar her ne kadar bir standardizasyon sağlasa da, yerel koşulların etkisine bağlı olarak
bazen beklentilerin altında kalmıştır. Dünyada bu yönüyle geliştirilen düşük karbon standartları,
uygulamalar için sektörel bir hedef olarak geliştirilmiştir. Özellikle bina kaynaklı fosil yakıt tüketimini
azaltırken, sürdürülebilir enerji yönetimi yönüyle tüketimin ve maliyetlerin düşürülmesine olumlu katkı
sağlamıştır. Karbon stratejilerinde bir diğer yaklaşım, sıfır karbon teknolojileridir. Sıfır karbon
yaklaşımı, doğrudan sıfır emisyon etkisi olan teknolojilerin uygulandığı çözümleri geliştirmiştir.
Örneğin, binaların kaynak taleplerinde, fosil yakıt yerine herhangi bir atık özelliği olmayan ve
yenilenebilir enerji kullanımını en üst seviyeye çıkaran, bazı uygulamalar için enerji geri dönüşüm
teknolojilerini kullanan ve hidro veya biokütle enerji kaynaklarının tercih edildiği yaklaşımlar olarak
ifade edilebilir [5]. Son yıllarda pek çok ülke standardı ile desteklenen düşük ve sıfır karbon
uygulamaları, yeni ve mevcut binalarda enerji verimliliğine sahip olması, düşük ve sıfır karbonlu veya
pasif teknolojilerin tercihi ve binalarda düşük sıcaklıklı ısıtma sisteminin kullanılmasını
yaygınlaştırmıştır [7]. Ancak bu tür teknolojilerini de tercihlerinde, enerjinin nasıl kullanıldığı, etkinliği
ve sürdürülebilirliği önemlidir. Düşük karbonlu teknolojilerin avantajları, özellikle yeni binalara entegre
tasarımla, üretim ve montaja dayalı enerjinin etkin yönetim ile sürdürülmesidir. Bu bağlamda, bu tür
stratejiler süreç yönetiminde strateji ve standartlarla şekillenmiştir. Binalardaki düşük karbonlu
teknolojiler, özellikle pasif sistemler olmak üzere birçok yönden değerlendirilmesi gereken
teknolojilerdir. Şekil 3'te parametreli ve sıfır enerji bina olarak tanımlanan bu yapılar, bina ve yönetim
araçlarının enerji talebini de tanımlamaktadır.
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Şekil 3. Sıfır ve düşük karbon stratejilerinde kavram haritası
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Tüm bu düşük karbonlu veya sıfır karbonlu uygulamalar binalarda enerji kullanımında yeni bir standarda
ihtiyaç duyuyordu. 2006 yılında, Avrupa Birliği bina enerji performansı direktifini yayınladı ve ülkelerin
enerji performans hesaplamalarına bağlı olarak binalarda enerji verimliliği sertifikaları istedi. Bu
bağlamda, İngiltere ve İskoçya'da oluşturulan Düşük Karbon Standartları, sera gazı emisyonlarının% 80
oranında azaltılmasını hedefleyen bir standart olarak geliştirilmiştir. Bu kapsamda, 2008 yılında
yürürlüğe giren uygulama ile birlikte 2019 yılına kadar tüm yeni binalar bu standartta sayılmaktadır.
Standart kapsam olarak, bina yapıları, yönetim gibi süreçlerle birlikte veya binaların geri dönüşümü veya
restorasyonu, binaların yaşam döngülerinde sağlıklı bir uygulamadır. Sera gazı emisyonlarının
azaltılması ile ilgili olarak, binalardaki bina bileşenlerinin karbon standartlarına göre şekillendirilmesi,
2
2
ortalama etkinin% 80 ile 1000-1500 kgC0 2 / m 'den (sadece inşaat için yaklaşık 500 kgC0 2 /m )
azaltılması olarak kabul edilmelidir. ) Tüm çevresel dönüşümlerin sağlanması ile birlikte tipik bir bina
için, yani atık yönetimi ve transferi. Standart, bu yönüyle bir uygulama alanı bulmuştur ve yapılarda
kullanılan malzemelerin azaltılmasını, düşük emisyon faktörlü malzemelerin seçilmesini ve geri
dönüştürülebilir teknolojilerin geliştirilmesini içerir.
Binaların kullanım özelliklerine ve yapılarına göre emisyon potansiyeli yılda 0 ile 100 kg C0 2 /m
2
arasında değişmektedir. Yılda 10 kgC0 2 /m 'nin altındaki binalarda yön emisyon yüklerini azaltmak için
düşük karbon standartları geliştirilmiştir. Bu amaçla, yukarıda belirtilen yapısal gelişmelere ek olarak
önemli kazanımlar, enerji tüketiminin azaltılması, yenilenebilir enerji kullanımının iyileştirilmesi ve enerji
geri dönüşümü ile sağlanacaktır. Mevcut yapı teknolojilerinin neden olduğu binaların enerji ihtiyacı, iklim
ve bölgesel değerler nedeniyle yüksektir. Düşük karbon standardı, sıfır karbon stratejileri için bir geçiş
aşaması olarak düşünülmelidir [8].
2

Bir yapıda sıfır veya düşük karbon standsrdını oluşturmanını üç temel evresi vardır. Bunlr sırayla;
öncelikle enerji talebinn azaltılmasıdır. Bu kapsamda yapı bileşenleri temel alınarak enerji ihtiyacını
minimize edecek önlemler pasif uygulamalarla beraber geliştirilmesi ve standardın tanımlandığı
2
minimum kuralına uyulmasıdır. Bu kapsamda; örneğin 75 m bir ev için enerji verimliliği yönüyle
2
minimum 46 kWh/m .yıl değerini sınır olarak görüp ihtiyacı buna göre tanımlamak.. İkinci temel yaklaşım
karbon uyum sınırını belirlemektir. Bu kapsamda yukarıda tanımlanan karbon eşdeğeri sınır olarak
görülüp, neden olan enerji noktaları için aksiyon geliştirmek gerekir. Üçüncü aşamada ise kalan CO 2
emisyon yüklerinde etki yönü tanımlanarak nedenler sorgulanmalıdır. Özellikle satın alınana enerji
türleri ile etkinin nasıl yönetilmesi gerektiği, talebin azaltılması gibi aksiyon süreçleri geliştirilir. Düşük ve
sıfır karbon binalar Tablo 1’de da görülebileceği gibi bu kapsamda pek çok uygulamayla ve değişik
standart yaklaşımlarla görülmektedir[9].
Tablo 1. Sıfır veya düşük karbon bina uygulamaları[9]
Ülke

Bina tip

Ölçüt

Enerji tipi

Performans
ölçütü
2
kWh/m .yıl
45

Yenilenebilir
enerji oranı
%
-

Standart

Belçika

Konut

Enerji

Isıtma sıcak
su

Kıbrıs

Konut

Enerji

Şebeke

180

25

Sıfır enerji
binalar aksiyon
planı

Fransa

Konut

Enerji

Şebeke

50

-

RT2012

Danimarka

Konut

Enerji

Şebeke

20

51-56

BR10

Letonya

Konut

Enerji

Şebeke

95 kWh/m .yıl

-

Konut
yönetmeliği
No 383
09/07/2013

2

Brüksel hava
iklimlendirme ve
enerji kodu
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4. BULGULAR VE DEĞERLENDİRMELER
Binalarda enerji yönetimi kaynak yönetiminden başlayarak sistem tercihlerine kadar pek çok disiplini
içeren süreçlerdir. Genellikle klasik uygulamalarda, çoğunlukla mimari ve ekonomik sınırlar nedeniyle
sistem tercihlerinde klasik uygulamalar değer kazanır. Bu konuda ticari hareketler bina enerji yük
değerleri ile önemli zıtlıklara sahiptir. Bir binanın ömür maliyet sürecinde enerjinin payı yaklaşık
%83’tür. Bu kapsamda sürdürülebilir etki yönüyle enerjinin yönetimi binalarda önemli bir tercihtir.
Bir binada enerji yönetimi tasarım süreciyle başlamalıdır. Tasarım kriterlerinde enerji etkin bina
yaklaşımını temel aldığımızda öncelikle bina bileşenlerinin bu yönlü tercihi önemlidir. Düşük karbon
binalarda bu yaklaşım sınırlandırılmıştır. Türkiye’de Bursa ölçeğinde yapılan bir saha çalışmasında bu
değerlendirmeler yapı bileşenleri yönüyle tercih edilen tipe göre bir çalışma yapılmıştır. Bina tiplerine
bağlı enerji talep dağılımı Tablo 2’de verilmiştir.
Tablo 2. Bina tiplerine bağlı enerji talepleri
Bina tipi

Sayısı

Ad.

Dağılım

%

Doğal gaz

Elektrik tük.

Min.

Maks.

Min.

kWh

kWh

m /h

3

Bir dairenin yıllık enerji tük.

Ad.

%

YALITIMSIZ BİNA

Konut

1790

75

4,01

5,18

0,11

Konut

1790

75

Ticari

143

6

2,40

81,33

1,85

Ticari

143

6

Kamu

262

11

11,2

100,24

7,75

Kamu

262

11

TS 825

TS 825

Konut

1790

75

4,01

5,18

0,03

Konut

1790

75

Ticari

143

6

2,40

81,33

0,52

Ticari

143

6

Kamu

262

11

11,2

100,24

2,17

Kamu

262

11

DÜŞÜK KARBON BİNALAR
Konut

1790

75

3,25

4,20

0,01

Konut

1790

75

Ticari

143

6

1,94

65,88

0,14

Ticari

143

6

Kamu

262

11

9,10

81,19

0,61

Kamu

262

11

Yapılan analizlere göre sadece yapı bileşen tercihlerinde, enerjinin minimum koşullarda önemli
kazanımlara sahip olduğu görülmüştür. Bu kapsamda binalarda u değerleri ve II bölge dış hava
sıcaklıkları referans alındığında, binaların enerji tüketimlerinde yalıtımsız binaya göre TS 825
standardı için minimum %11,35 daha az enerji tüketirken, düşük karbon binalar için minimum
%30,53’lük bir değere sahiptir.
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Bu tercih doğrudan bina enerji kaynak seçimleriyle de ilişkilidir. Nitekim farklı enerji tercihlerinde klasik
sistem tercihlerinin geri dönüşüm süreçleri oldukça yüksektir. Bu kapsamda paramtrik bir çalışma
yapılmıştır. Fosil kaynaklı enerji tüketimi ile çalışan prosesler ile düşük karbon teknolojilerinde tercih
edilebilecek ünitelerin tüketim davranışları değerlendirilmiştir. Yaklaşık 200 kW pik ihtiyacı olan bir
bina için 6 farklı sistem mukayese edilmiştir.
Binanın ortalama tüketim davranışları aktif 5 saat, elektrikte 12 saat olarak alınmıştır. Binanın 6 ay
ısıtma sürecinde tüketim davranışları gözlenmiştir. Bunun için tüketim süreçlerindeki değişim
dağılımlarının yıllara bağlı kümülatif toplamları sorgulanmıştır. İşletmede bakım maliyet etkisi %10
enerji maliyet değişimi sıfır ve ıskonto oranı da sıfır olarak alınmıştır. Ayrıca proses verimliliği ve COP
değerleri, kömürde %70, doğal gaz ve CNG de %90, elektrik ısıtmada %100, ısı pompasında ve DX
bataryada COP değerleri sırasıyla 5 ve 4,2 alınmıştır. Buna göre piyasa yaklaşık maliyetlerde dikkate
alındığında, dağılımlar. Buna göre dağılımlar Tablo ’de verilmiştir.
Tablo 3. Enerji kaynak tercihi ve proses maliyet dağılımları
Parametreler

Kömür

Doğal gaz

CNG

Elektrik

DX batarya

Isı
pompası
kWh

kg

m3

m3

kWh

Toplam talep (kW)

200

200

200

200

200

Verim

70

90

90

100

4,2

Yıllık Tüketim (kWh)

32875,56

15286,14

11464,6

333413,7

31573,26

26395,25

Yıllık Tüketim Maliyeti (TL/yıl)

26300,44

21400,59

23158,5

146702

8209,049

6862,765

Bakım %10

28930,49

23540,65

25474,35

161372,2

9029,954

7549,041

80000

80000

60000

80000

1

88930,49

103540,7

105474,3

221372,2

89029,95

147549

2

117861

127081,3

130948,7

382744,4

98059,91

155098,1

3

146791,5

150622

156423

544116,6

162647,1

4

175722

174162,6

181897,4

705488,9

170196,2

5

204652,4

197703,3

207371,7

866861,1

7

262513,4

200

5

Maliyet
Yıllar

60000

140000

1189606

Bu dağılım eğrisi dikkate alındığında elektriğin en pahalı bir tercih olacağı, fosil kaynak tercihlerinin de
yüksek maliyet etkisi görülmüştür. Özellikle DX sistemler ile ısı pompa tercihlerinde önemli bir tasarruf
ve geri dönüşüm maliyeti dikkat çekicidir. Enerji maliyetlerindeki değişim de dikkate alındığında
işletmelerde düşük karbon teknolojilerinin tercihi önemli bir kazanım olacağı değerlendirilmiştir.
Son örnek özellikle bir su kaynaklı sıs pompası ile bütünleşik yapılarda uygulama tercihidir. Bu
yönüyle değerlendirildiğinde fosil kaynaklı yakıt tüketimine etkisi önemli farklılıklar göstermiştir. Nitekim
tercih edilen VRV su kaynaklı ısı pompa tercihinde çalışma koşulları aşağıda verilmiştir.
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Tablo 4. İşletme parametreleri
Çalışma şartları
Yaz

Birimi
°C

Değerler
20/24

kış
Uniteler
Kondenser
Yaz

°C

14/9

°C

20/24

kış
Primer Devre
Sekonder devre

°C
°C
°C

14/9
50/40
10/45

Sıcak su devresi
Kondenser devresi
Primer Devre

°C
°C

14/9
70/60

Yerleşkenin enerji kaynak tercihleri, doğal gaz ve fuel-oil 4 temel alınmış ve analizler bu kapsamda
incelenmiştir. Öncelikle Tablo 5’de VRV ile doğal gaz kış koşulları için irdelenmiş, VRV de COP değeri
4,5 alınmıştır.
Tablo 5. VRV-Doğalgaz karşılaştırması
VRV/VRF
TOPLAM ISITMA ENERJİ (kWh)

682.883,00

ELEKTRİK DEĞERİ

151.751,78

(kWh)

ELEKTRİK BİRİM FİYATI (TL/kWh)

0,569515

TOPLAM ELEKTRİK TÜKETİMİ

86.424,91

(TL)

DOĞAL GAZ
TOPLAM ISITMA ENERJİ (kWh)

682.883,00

HARCANAN DOĞAL GAZ (m )

79.094,87

3

DOĞAL GAZ BİRİM FİYATI (TL/m )

1,42

ISITMA DOĞAL GAZ TUTARI (TL)

112669,39

MALİYET FARKI (TL)

26.244,47

3

MALİYET TASARRUFU (%)

23%

Yerleşkede VRV tercih doğrudan tüketimlerde bugünkü maliyet üzerinden %23’lere varan tasarruf
sağlamıştır. Benzer değerlendirmeler Tablo 6’da Fuel-oil(4) için yapılmıştır, ki bu yakıt kamu
yerleşkelerinde çoğunlukla tercih edilen bir kaynaktır.
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Tablo 6. VRV-Fuel-oil karşılaştırması
VRV/VRF
TOPLAM ISITMA ENERJİ (kWh)

682.883,00

ELEKTRİK DEĞERİ (kWh)

151.751,78

ELEKTRİK BİRİM FİYATI (TL/kWh)

0,569515

TOPLAM ELEKTRİK TÜKETİMİ (TL)

86.424,91

FUEL-OİL 4
TOPLAM ISITMA ENERJİ (kWh)

682.883,00

HARCANAN FUEL-OİL 4 YAKIT (kg)

74.339,16

FUEL-OİL BİRİM FİYATI (TL/kg)

3,58

TOPLAM TÜKETİMİ (TL)

266.134,20

MALİYET FARKI (TL)

179.709,29

MALİYET TASARRUFU

68%

Bu tür yapı dağılımlarında öncelikle binanın enerji talebi düşürülmeli ve buna bağlı sistem tercihi düşük veya sıfır
karbon yaklaşımı ile birlikte önemli bir kazanıma sahip olacağı görülmüştür.

5. SONUÇLAR
Bütünleşik yapılar her ne kadar yük dağılımında düşük bir potansiyele sahip olsa da, yaşayan alanlar
olarak tüm yıl boyunca yüksek enerji tüketim potansiyeline sahip alanlardır. Bu yönüyle enerji
yönetimlerince etkin aksiyonların geliştirilmesi gereken yapılar olarak değerlendirilmelidir. Bu yönüyle
düşük ve sıfır karbon yaklaşımları, yapı tasarımından sistem seçimine, pek çok disiplinle birlikte ele
alınmalıdır. Her ne kadar Türkiye’de bu standart bağlayıcı bir özellik göstermese de yapısal ihtiyaçlarla
birlikte sürdürülebilir bir etki yönüyle ele alınmalıdır. Enerji talebinin azaltılması, maliyet avantajı
yaratacağı gibi önemli çevresel kazanımlar da sağlayacaktır. Bu çalışmada verilen örnekler, piyasa
koşullarında bu yapıların sağlanabileceğini göstermiştir ve enerji yönetimleri için etkin aksiyon
tanımlamalarına katkı sağlayacaktır.
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MEKANİK TESİSAT YALITIMINDA KARŞILAŞILAN
SORUNLAR ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
Problems And Solution Proposals In Technical Insulation

Bengül BÖKE DİZ

ÖZET
Mekanik tesisat yalıtımı yapılması; enerji verimliliği sağlanması, tesisatın korunması ve ömrünün
uzatılması, ayrıca sıcak hat yalıtımlarında işçi sağlığı ve iş güvenliği kuralları çerçevesince gereklidir.
Tesisatlar vücudumuzdaki damarlara benzer şekilde yapının her bölümünden geçerler. Bu sebeple ısı
yalıtımı yanı sıra gürültünün ve yangının tesisatlar vasıtasıyla yayılmasına yönelik tedbirler de
alınmalıdır.
2ʺ bir borunun 22 °C ortam sıcaklığında ,60 °C sıcaklıkta akışkan taşıması durumu yalıtımsız ve
yalıtımlı olarak enerji verimliliği açısından incelenmiştir. Yalıtımsız durumda birim boyda meydana
gelen ısı kaybı 52,77 W/m iken aynı tesisatın sadece 30 mm kalınlığında camyünü ile yalıtılması
durumunda %86 enerji verimliliği sağlanmıştır.
Benzer şekilde soğuk hat yalıtımlarında da ortam şartlarına göre seçilen optimum yalıtım kalınlıkları ve
yüksek su buharı difüzyon direnç katsayısı olan uygun yalıtım malzemeleri kullanıldığı ve uygulamanın
doğru yapıldığı durumda yoğuşma kontrolü sağlanmıştır.
Anahtar kelimeler: yalıtım, yoğuşma, optimum kalınlık, tesisat yalıtımı, ısı yalıtımı, ses yalıtımı,
yangın yalıtımı

ABSTRACT
Technical insulation; to ensure energy efficiency, to protect the installation and to extend the service
life, and also in the hot line insulation is required by the rules of occupational health and safety.
Installations pass through every part of the structure in a way similar to the veins in our bodies.
Therefore, in addition to thermal insulation, measures should be taken to spread the noise and fire
through the installations.
A pipe carrying fluid at a temperature of 60 ° C was examined for energy efficiency. In the case of
uninsulated heat loss of 52,77 W / m, the same installation was achieved by insulating only 30 mm
thick glass wool, thus ensuring 86% energy efficiency. (ambient temperature 22 ° C, pipe diameter 2ʺ)
Similarly, in cold line insulations, suitable insulation materials with optimum insulation thicknesses and
high water vapor diffusion resistance coefficients are selected and condensation control is provided
when the application is done correctly.
Key Words: Insulation, condensation, optimum thickness, technical insulation, thermal insulation,
sound insulation, fire safety.
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1. TESİSAT YALITIMI NEDİR?
Tesisat yalıtımı, içinden akışkan geçen borular, vanalar, havalandırma amaçlı kullanılan kanallar,
radyatörler, kazan daireleri, hidrofor, soğutma üniteleri, kombi-boyler vb. cihazlarda ısı, ses, yangın
yalıtımı yapılmasıdır. Bir binanın ısıtılması veya soğutulması için harcanan enerjinin azaltılmasının en
etkin yolu mekanik tesisat yalıtımı yapılmasıdır.
Tesisat yalıtımı; herhangi bir proseste akışkanın taşınması sırasında meydana gelebilecek ısı kayıp
veya istenmeyen ısı kazançlarının azaltılmasının en etkin yoludur. Tesisat ömrünün uzatılması, proses
sıcaklığının muhafaza edilmesi, soğuk hatlarda yoğuşmanın önlenmesi, sıcak hatlarda, işçi sağlığı ve
güvenliğinin sağlanması yapılacak yalıtım ile sağlanabilir.
Tesisatlar vücudumuzdaki damarlara benzer şekilde yapının her bölümünden geçerler. Bu sebeple
gürültünün ve yangının tesisatlar vasıtasıyla yayılmasına yönelik tedbirler de alınmalıdır.
Tesisatta yalıtım bir bütün olarak ele alınmalı, ısı, ses ve yangın yalıtım çözümlerinin tümü birbiriyle
uyumlu sistemler oluşturularak işçi sağlığı ve güvenliği göz ardı edilmemelidir. Yalıtım yapılacak tüm
detaylarda uygun yalıtım malzemesi seçiminden sonra optimum yalıtım kalınlığı belirlenmeli, kalınlık
seçimi ilgili yönetmelik ve standartlara uygun yapılmalıdır.
1.1 Tesisatta Isı Yalıtımı Nedir?
Boruların ve havalandırma kanallarının içinde taşınan akışkanın ve havanın dış ortam koşul ve
sıcaklıklarından etkilenmeden ısı kazanımını ya da ısı kaybını engelleyebilmek ve sistemin sağlıklı
olarak çalışmasını sürdürmesini sağlamak adına yapılan işlemlere tesisatta ısı yalıtımı denir.
Özellikle binaların ısıtma ve soğutma tesisatlarının, ısıtılmasına ve soğutulmasına gerek olmayan
mahallerden geçen bölümleri ve bu bölümlerdeki vana ve armatürler yalıtıldıkları taktirde sağlanacak
enerji tasarrufu çok önemli mertebelerdedir. Bu yüzden mekanik tesisatı oluşturan boruların, tankların,
depoların, klima kanallarının, vanaların ve armatürlerin, içinden geçen akışkanın sıcak veya soğuk
oluşuna göre uygun özelliklere sahip ve uygun kalınlıktaki yalıtım malzemeleri ile yalıtılmaları
gerekmektedir. Isı yalıtımı ile binanın daha az enerji kullanarak ısınması veya serinlemesi dolayısıyla
çevre kirliliğinin azaltılması, cihazların daha verimli çalışması ve parasal kazanç sağlanır.
1.2 Tesisatta Ses Yalıtımı Nedir?
Cihazların çalışması sırasında çıkardığı ses, titreşim ve ısıl genleşmeler gürültünün temel
sebeplerindendir. Borulardan geçen akışkan hızı, kanallardan geçen havanın kanal yüzeyine
çarpmasıyla oluşan ses de gürültü olarak nitelendirilebilir. Bu tip ses ve titreşimlerin en aza indirilmesi
için alınan tedbirlere tesisatta ses yalıtımı denir.
Gürültüler tesisat üzerindeki çapraz boru geçişleri, bitişik tesisatlar ve temas ettiği yapı bölümleri
aracılığıyla yapıya iletilebilir. Bina tesisatından kaynaklanan gürültüler, teknik tedbirler alınmadığı
takdirde komşu hacimlerde şiddetli seslere neden olacaktır. Bu tip tesisata; sıhhi, pis su, havalandırma
ve klima, ısıtma tesisatları örnek olarak verilebilir. Su tesisatları armatür veya tesisattan iletilen ses,
tavan ve duvarlar vasıtasıyla çok uzak bina hacimlerine kadar iletilebilir.
Hava doğuşlu seslerin yayılmaması için ya ağır malzeme kullanılmalı veya ses yutucu malzeme ile
kaplanmalıdır. Katı doğuşlu sesin iletilmesini önlemek için de katı malzemenin katı malzeme ile direkt
temas etmemesi gerektiğinden araya ses yutucu nitelikte fakat belirli basınca dayanımlı esnek bir
malzeme (mineral yünler -camyünü, taşyünü) konulmalıdır. Mesela tesisatın döşemeyi veya duvarı
delip geçtiği yerdeki boşluklar montajdan sonra betonlanarak kapatılmakta, böylece gürültünün
oluştuğu katı malzeme olan boru, yine katı malzeme olan betonla temas ettirilmiş olmaktadır.
Geçişlerde bu teması önlemek için tesisatın döşeme veya duvar kalınlığı kadar olan kısmına dinamik
sertliği düşük ses yutucu prefabrik boru yalıtım malzemesi ile yalıtılabildiği gibi, yangın güvenliği de
göz önünde tutulduğunda camyünü, taşyünü ile de yalıtım mümkündür. Böylece katı doğuşlu ses
iletimi önlenmiş olacaktır. Pis su tesisatlarının aşırı derecede yüklenmesi ile bölme duvar ve tavan

Binalarda Enerji Performansı ve Akıllı Binalar Sempozyumu

14. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 17-20 NİSAN 2019/İZMİR

______________________ 72 _______

boru geçişlerinden kaynaklanan seslerde bunlara dahildir. Kanal içinden geçen pis su tesisatının
neden olduğu ses yayılımı kanal içlerinden ses yutucu iç kaplamalar vasıtasıyla emilmelidir.
1.3 Tesisatta Yangın Yalıtımı Nedir?
Tesisat yalıtımında yangın güvenliği açısından en önemli noktalardan biri hem tesisatın yangın
etkilerinden korunmasının hem de yangın esnasında mümkün olduğunca küçük bir hacme hapsedilen
alev ve dumanın yayılmasının durdurulmasıdır. Yaşam alanlarımızda risk oluşturan ekipmanlar tesisat
boruları, havalandırma kanalları, elektrik kablolarının, şaftların yangının ilerlemesinde en riskli noktalar
olduğu bilinmektedir. Bu noktalarda yangının ilerlemesini engellemek için alınan tüm tedbirlere
tesisatta yangın yalıtımı denir.
Boru geçişlerinde borular malzeme cinsine göre yanar borular ve yanmaz borular olmak üzere iki
grupta toplanabilir. Yalıtım uygulamaları ve alınacak önlemler ise; tesisat malzemesinin yanıcılık
özelliğine, tesisatın geçtiği yatay veya düşey yapı elemanının kalınlığına ve yapısına bağlı olarak da
farklılık göstermektedir. Seçilecek yalıtım malzemeleri yüksek sıcaklığı dayanıklı ve yangın
standardına göre hiç yanmaz A1 sınıfı malzemelerden olmalıdır. A1 sınıfı hiç yanmaz yalıtım
malzemeleri ise mineral yünler grubu olup; ülkemizde genellikler 250 °C’ye kadar sıcaklıkların
yalıtımında camyünü;1000 °C’ye kadar sıcaklıkların yalıtımında taşyünü kullanılır.

2. TESİSAT YALITIMI NERELERDE UYGULANIR?
Tesisat yalıtımı;









Tüm dikey ve yatay tesisat borularında, ısıtma ve soğutma yapılan havalandırma kanallarında,
vanalarda, radyatör arkasında uygulanır.
Binaların kazan daireleri ve hidroforlarda, kombi-boyler vb. ekipmanlarda ısı kaybını
engellemeye yönelik ısı yalıtımı yapılır.
Soğutma ünitelerinde, split klima ve klima santrallerinde ısı kazanımını ve yoğuşmayı
engellemeye yönelik ısı yalıtımı yapılır.
Havalandırma kanallarının içinde özellikle menfez çıkışlarından gelen sesin azaltılması için
ses yalıtımı yapılır.
Boru, hidrofor, brülör ve kazanlarda oluşan gürültü ve titreşimi engellemeye yönelik ses
yalıtımı yapılır. Titreşim yayan cihazların zeminle temas ettiği noktalarda uygulanır.
Genellikle yangın kaçış koridorlarını besleyen havalandırma kanallarında ve yatay-dikey
geçişlerin olduğu şaftlarda (elektrik kabloları, borular, kanallar) yangını önleme amaçlı olarak
uygulanır.
Kazan dairelerinde iş güvenliği ve yangın riski açısından yüzey sıcaklığı yüksek olan
ekipmanların (vana, kazan, flanş) dış yüzeylerinde yangın yalıtımı amaçlı uygulanır.
Bacalar, ısı kaybı ve yoğuşmaya karşı yalıtılır.

3. TESİSAT YALITIMINDA MALZEME SEÇİM KRİTERLERİ
Isı kayıp ve kazançları, yüzeyin büyüklüğüne, yalıtılacak olan yüzey ile ortam sıcaklıkları arasındaki
farka ve ısı yalıtım malzemesinin özelliklerine bağlıdır. Bu yüzden kullanılacak olan yalıtım
malzemesinin özelliklerini ve nerelerde kullanılabileceğini çok iyi bilmek gerekmektedir. Yalıtım
malzemesi seçiminde akışkanın sıcaklığı ve ortam sıcaklığı belirleyici bir özelliktir.
Tesisat ve endüstriyel uygulamalarda, tesisat içinden geçen akışkan sıcaklığına göre 3’e
ayrılmaktadır.
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1. Soğuk Hatlar: Akışkan sıcaklığı +6 °C’den düşük hatlar
2. Ilık Hatlar: Akışkan sıcaklığı +6 °C ile +100 °C arasındaki hatlar
3. Sıcak Hatlar: Akışkan sıcaklığı +100 ° C’den daha yüksek hatlar
Ülkemizde yaygın olarak sıcak hatlarda camyünü, taşyünü; soğuk hatlarda elastomerik kauçuk köpüğü
tercih edilmektedir
Yalıtım malzemesinde kullanım sıcaklığına ilave olarak aranılacak diğer özellikler de şöyledir;
 Isı iletkenlik katsayısı (λ): Hesaplamalarda yalıtım malzemesinin maruz kaldığı
sıcaklıklardaki ısıl iletkenlik değerleri kullanılmalıdır.
 Su buharı difüzyon direnç katsayısı (µ): Soğuk hatlarda ya µ değeri yüksek olan kauçuk
köpüğü gibi ürünler ya da camyünü ve taşyünü kullanılacak ise yalıtım µ değeri yüksek olan
alüminyum folyo, galvaniz sac veya plastik kaplamalar ile korunmalıdır.
 Yangına karşı tepki sınıfı
 Korozif madde içeriği
 Uygulama rahatlığı
 Ekonomiklik

4. YALITIM KALINLIĞI HESAPLAMA PROGRAMLARI ve BIM (YAPI BİLGİ MODELLEMESİ)
Tesisat ekipmanlarında ısı kaybı, yoğuşma, yüzey sıcaklığı, donmanın zararlı etkilerinden korunması
ve verim hesapları için gerekli yalıtım kalınlıkları TS EN ISO 12241’e göre hazırlanmış çeşitli yalıtım
kalınlığı hesaplama programları ile yapılabilir.
Günümüzde Yapı Bilgi Modellemesi (BIM) ile bütünleşik bina tasarım yaklaşımı üzerinden çalışmalar
yürütülmektedir. Bütünleşik Bina Tasarımı Yaklaşımı, bina tasarımında farklı uzmanlık birikimlerinin
çevreye müdahale ve bina yapma süreçlerinin en başından itibaren bir araya getirilmesini ve tasarım
sürecinin tüm girdilerinin birbirleri ile etkileşim içinde ele alınmasını sağlamaktadır.
BIM ile yapıya dair tasarım, planlama, inşa etme ve yönetim süreçlerinde bütün disiplinler birbirleriyle
koordineli çalışmaktadır. Bu sayede projedeki olası uyuşmazlıklar yapı tasarım aşamasında fark
edilebilir böylece yapım aşamasında maksimum verim elde edilerek yapım maliyetleri ve proje
süresinde ekonomi sağlanır, projenin ömrü boyunca verimli bir çalışma ortamı meydana gelir.
Mekanik tesisat yalıtımı için kullanılan yalıtım sistemleri de BIM eklentileri ile kütüphanelere işlenir ve
tasarımcı proje aşamasında yalıtım programları ile hesaplamış olduğu kalınlıktaki yalıtım sistemini
kolaylıkla seçebilir. Böylelikle tasarım ile uygulama arasında oluşabilecek uyuşmazlıklar en başta
ortadan kaldırılmış olur.

5. ÜLKEMİZDE TESİSAT YALITIMINDA KULLANILAN MALZEMELER
Camyünü: Silis kumunun yüksek sıcaklıklarda ergitilerek (1200-1250 °C), elyaf haline getirilmesi
bunların organik bağlayıcılar ile sıcaklık ve basınç altında şekillendirilmesi ile oluşan açık gözenekli bir
malzemedir. Sıcak ve ılık hatlar, klimalar, havalandırma kanallarında tesisat yalıtımı amacıyla
kullanılmak üzere farklı kaplama malzemeleri ile şilte, levha veya boru formunda üretilirler. Kullanım
sıcaklığı -50 °C/+250 °C aralığındadır. Kaplamasız tipleri A1 sınıfı hiç yanmaz malzemelerdir.10 C’deki
ortalama ısıl iletkenlik katsayıları λ =0,031-0,045 W/ (m.K) aralığındadır. Su buharı difüzyon direnç
katsayısı µ=1’dir.
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Şekil 1. Camyünü.
Taşyünü: İnorganik bir hammadde olan bazalt ve diabez taşlarının 1350-1400 °C sıcaklıklarda ince
eleklerden geçirilerek elyaf haline getirilip bunların bağlayıcılar ile sıcaklık ve basınç altında
şekillendirilmesi ile oluşan açık gözenekli bir malzemedir. Sıcak ve ılık hatlar, havalandırma
kanallarında tesisat yalıtımı amacıyla kullanılmak üzere farklı kaplama malzemeleri ile şilte, levha veya
boru formunda üretilebilirler.

Şekil 2. Taşyünü.
Elastomerik Kauçuk Köpüğü (FEF): Ekstrüzyon metoduyla boru veya levha şeklinde üretilen
elastomerik kauçuk köpüğü esaslı malzemelerdir. Soğuk ve ılık hatların tesisat yalıtımında kullanılmak
üzere levha ve boru biçiminde üretilirler. Kaplamalı ürün tercihleri için alüminyum folyo kaplamalı veya
kaplamasız olabilirler. Kullanım sıcaklığı -45/+116 °C aralığındadır. (Özel üretimler farklı sıcaklık
aralıklarında üretilebilir) Yangına tepki sınıfları B, C veya D sınıfı olabilir. Duman oluşumları ve
damlama özellikleri de beyan edilir.10 °C deki ortalama ısıl iletkenlik değeri λ =0,030-0,050 W/(m.K)’
dir. Su buharı difüzyon direnç katsayısı µ≥3000’dir.

Şekil 3. Elastomerik Kauçuk Köpüğü
Polietilen Köpüğü (PEF): Ekstrüzyon metoduyla, boru veya levha şeklinde üretilen polietilen esaslı
malzemelerdir. Soğuk ve ılık hatlarda ve kanallarda tesisat yalıtımında kullanılmak üzere levha ve
boru biçiminde alüminyum folyo kaplamalı veya kaplamasız olarak üretilir. Kullanım sıcaklığı -80/+95
°C aralığındadır. Yangına tepki sınıfı E veya F’dir. 10 °C’deki ortalama ısıl iletkenlik değeri λ=0,0350,050 W/(m.K)’dir. Su buharı difüzyon direnç katsayısı µ≥1000’dir.
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Şekil 4. Polietilen Köpüğü
Seramik Yünü: Alüminyum, silis, zirkonyum ham maddelerinin 650- 1430°C arası yüksek
sıcaklıklarda ergitilip birleştirilmesi ile üretilir. Seramik Yünü; endüstriyel fırın izolasyonlarında, kazan
boru ve bacaların izolasyonunda, her türlü yüksek sıcaklık gerektiren teknik yalıtımlarda kullanılır.
Yüksek sıcaklıklarda dahi düşük ısıl iletkenlik katsayısına sahiptir. A1 sınıfı hiç yanmaz malzemedir.

Şekil 5. Seramik yünü

6. TESİSAT YALITIMI İLE İLGİLİ YASAL DÜZENLEMELER
05.12.2008 tarih ve 27075 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Binalarda Enerji Performansı
Yönetmeliği’nin 11. maddesi uyarınca; binaların ısıtma, soğutma, havalandırma ve klima gibi enerji
kullanımını etkileyen tesisatlarında kullanılan borular, kollektörler ve bağlantı malzemeleri, vanalar,
havalandırma ve iklimlendirme kanalları, sıhhi sıcak su üreticileri ve depolama üniteleri, yakıt depoları
ve diğer mekanik tesisat ekipmanları, ısı köprüsüne yol açmayacak şekilde ve yüzey sıcaklığı ile iç
ortam sıcaklığı arasında 5°C’den fazla fark ve yüzeyde yoğuşma olmayacak şekilde yalıtılması
gereklidir. Mekanik tesisatta meydana gelen ısı kayıp ve kazançları prEN ISO 12241:2008 standardına
göre hesaplanır.
Yönetmelikte ayrıca şartlandırılan mekanların içerisinde yer alan kanalların, ısıl direnci 0,6 m²K/W’ den
küçük olmayacak şekilde, diğer mekanlarda yer alan ve yalıtılması gereken kanalların ısıl direnci 1,2
1
m²K/W ’den küçük olmayacak şekilde yalıtılması ön görülmektedir.
Boruların ve klima kanallarının askıya alınmaları ile kalıcı veya sabit mesnetle desteklemelerinde ısı
kayıplarının ve ısı köprülerinin oluşmasına izin verilmemesi gerektiği ifade edilmektedir.
Soğuk su ve soğutma tesisatlarındaki borular ve soğuk akışkan taşıyan klima kanalları, ısı kazançları
ve yoğuşma riskini önlemeye yönelik olarak iki ayrı hesaplama yöntemi sonucunda elde edilen en
büyük kalınlık değeri esas alınarak dıştan yalıtılır. Yoğuşmanın ve korozyonun önlenebilmesi için
yapılan hesaplamalarda, borunun ve kanalın yüzey sıcaklığının, çiğ noktası sıcaklığının altına
düşmemesini sağlayan yalıtım kalınlığı göz önünde bulundurulur. Soğuk su ve soğutma
tesisatlarındaki borular ve soğuk akışkan taşıyan klima kanalları açık gözenekli ısı yalıtım malzemeleri
kullanılması durumunda, yoğuşmanın engellenmesi için dıştan buhar kesici bir malzeme ile kaplanır.

1

05.12.2008 tarih ve 27075 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği
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9 Eylül 2009 tarih ve 27344 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Binaların Yangından Korunması
Hakkında Yönetmeliğin 26’ncı maddesi uyarınca su, elektrik, ısıtma ve havalandırma tesisatı ile
benzeri tesisatların döşemeden geçmesi hâlinde, tesisat çevresi, açıklık kalmayacak şekilde en az
döşeme yangın dayanım süresi kadar, yangın ve duman geçişine karşı yalıtılması gereklidir.
6.1 Yönetmeliklere Uygun Yapılacak Tesisat Yalıtımı:









Isıtma veya soğutma amacıyla yapılan harcamalardan tasarruf ettirir, kışın daha iyi ısınmayı,
yazın ise serin kalmayı sağlar.
Tesisat yalıtımı yoğuşmayı engellediğinden tesisatın korozyona karşı uzun ömürlü olmasını
sağlar.
Yakıt tüketimini ve dolayısıyla atık gaz salımlarını azaltarak çevre kirliliği ve küresel ısınmanın
önlenmesine katkıda bulunur.
İçerisinde yüksek sıcaklıklarda akışkan taşınan tesisatlarda yalıtım uygulamaları ile, hattın
çevresinde bulunan diğer teçhizat ya da ekipmanın ve bu tesisat hatlarında görevli personelin
sıcaklık etkisinden korunması sağlanır.
Sağlayacağı verimlilikle, ülkemizin enerjide dışa bağımlılığını azaltır.
Tesisattan kaynaklı seslerin azaltılması, insanların daha gürültüsüz bir ortamda yaşamasını
sağlar,
Titreşim kaynaklı seslerin yalıtılması sayesinde binanın taşıyıcı sisteminin zarar görmesi
engellenir, bina ömrünü uzatır.
Yangın yalıtımı tesisat kanalları ile katlar ve bölümler arası duman ve alev geçişini geciktirir.
Yangın esnasında insan ve diğer canlıların tahliyesi için zaman kazandırır.

7. YETERSİZ YALITIM UYGULAMALARI ve ÇÖZÜM
Düşük sıcaklıkların söz konusu olduğu borularda, genellikle dış ortam sıcaklığı, borunun dış yüzey
sıcaklığından yüksek olmaktadır. Ortamın sıcaklık ve nemine bağlı olarak, boru dış yüzey sıcaklığı
öyle bir kritik değere gelir ki, bu değerin altında olunması durumunda yüzeyde terleme başlar. Bu
durumda yalıtım yapılmazsa, boru yüzeyinde yoğuşma ortaya çıkar. Eğer kullanılan yalıtım malzemesi
ya da kalınlığı uygun değilse, yalıtım malzemesinin dış yüzeyinde veya bünyesinde yoğuşma oluşur.
Tesisatta kullanılan yalıtım malzemesinin su buharı difüzyon direnç katsayısı (μ) değeri de önem
taşımaktadır. Malzemenin su buharı difüzyonuna karşı göstermiş olduğu direnç, söz konusu
malzemenin μ değeri ve kalınlığı (d) ile doğru orantılıdır (Sd= μ x d)
Soğut hat uygulamalarında ısı yalıtımı yapılmadığı durumlarda tesisat yüzey sıcaklığı terleme noktası
sıcaklığının çok altında kalacaktır. Bu durumda tesisat yüzeyinde yoğuşma oluşması ve tesisatın
korozyona uğraması kaçınılmaz sondur.

Ts= 6.1 °C < Td= 22.8 °C – “Yüzeyde yoğuşma olur.”
Şekil 6. Yalıtımsız boruda yoğuşma
Yalıtım uygulamalarında ısı yalıtım malzemesinin olması gereken minimum yalıtım kalınlığından düşük
seçilmesi en kritik uygulama hatalarındandır. Yalıtım için bir maliyet ve zaman ayrılmasına rağmen
tesisat istenildiği gibi korunamamış ve sonuç alınamamıştır.
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Ts = 21,3°C < Td = 22,8°C - Yalıtım kalınlığı yetersiz olan uygulamalarda yalıtım yapılmış olsa dahi
yüzeyde yoğuşma meydana gelir.
Şekil 7. Yetersiz kalınlıkta yalıtım yapılması durumda yoğuşma


Çözüm:

Soğuk hat yalıtımlarında doğru çözüm; su buharı difüzyon direnç katsayısı (µ) yeteri kadar yüksek
olan malzemeler ile optimum yalıtım kalınlığında ürün seçimi yapılması ve uygulamanın ısı köprüsü
oluşturmayacak şekilde doğru yapılması esastır.

Ts= 23.6 ͦ C > Td = 22.8 ͦC
µ değeri yüksek olan malzeme, yoğuşma olmaz. Uygulamanın Sızdırmazlığı Sağlanmalıdır.
Şekil 8. Yeterli kalınlıkta yalıtım yapılması durumu – Yoğuşma yok
Soğuk hat yalıtımlarında camyünü ve taşyünü kullanılacak ise yalıtım mutlaka µ değeri yüksek olan
alüminyum folyo, galvaniz sac veya plastik kaplamalar ile korunmalıdır.
İçerisinde yüksek sıcaklıklarda akışkan taşınan tesisatlarda ise yalıtım uygulamaları ile, hattın
çevresinde bulunan diğer teçhizat ya da ekipmanın ve bu tesisat hatlarında görevli personelin de
sıcaklık etkisinden korunması sağlanır. İşçi sağlığı ve iş güvenliği açısından bakıldığında tesisat
elemanlarının dış yüzey sıcaklığının 60°C’nin altında olması gereklidir. Bu kriterin sağlanması için
tesisat elemanları yalıtılmalıdır. Bu husus vana gibi işçiler tarafından açılıp, kapatılabilen tesisat
elemanlarının yanı sıra kişilerin çarpma, düşme vb. istemsiz temas etme olasılıkları da düşünülerek
boru vb. tüm tesisat için göz önüne alınmamalıdır.
Örnek1.
25 °C ortam sıcaklığında bulunan ve içinden 150 °C akışkan geçen 1ʺ boruda sadece 25 mm
kalınlığında camyünü ile yapılan yalıtım uygulamasıyla yüzey sıcaklığının 38,09 °C değerine
düşürülmesi mümkündür.
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Şekil 9. Camyünü ile yalıtılmış tesisatlarda yüzey sıcaklığı
Örnek2.
60 °C sıcaklığa sahip akışkan taşınan, çapı 2ʺ boru hattının 22 °C sıcaklığındaki bir ortamdan geçmesi
durumunda birim boyda meydana gelen ısı kaybı 52,77 W/m iken aynı tesisatın 30 mm kalınlığında
camyünü ile yalıtılması durumunda %86,91 oranında enerji verimliliği sağlanarak ısı kaybının 6,9
W/m’ye düşmesi sağlanmaktadır. Isı yalıtımıyla sağlanan yüksek olan enerji verimliliği, bu
uygulamalarının geri ödeme sürelerinin düşük olması sonucunu da beraberinde getirmektedir.
Sıcak hatlarda ortam ve akışkan arasındaki sıcaklık farkları binalara oranla çok daha yüksek
olacağından yalıtımlı tesisatlarda enerji verimliliği potansiyeli de çok daha fazladır
Tesisatlarda yalıtım yapılırken vana yalıtımları da atlanılmamalıdır. Bir vanayı yalıtmamanın aynı çaplı
borudan yaklaşık 3-4 m ‘yi yalıtmamakla aynı olduğu ve bu vanadan olan ısı kaybının 3-4 m borunun
ısı kaybına eşdeğer olduğu da gözden kaçırılmamalıdır.
Günümüzde vana yalıtımları için demonte edilebilen yalıtım ceketleri imal edilmektedir. Vana ceketleri,
sıcak su ve buhar gibi ısıtma sistemlerinde vana yüzeyinde olan ısı kaybını, soğutma sistemlerinde ise
ısı kazancını ve yoğuşmayı önlemek amacı ile kullanılmaktadır.

Şekil 10. Vana ceketi uygulamaları

SONUÇ
Kullandığı enerjinin %75’ini ithal eden ülkemizde enerjide dışa bağımlılığı azaltmanın yollarından en
önemlisi binalardaki ısıtma-soğutma tüketimlerini azaltarak, yalıtımlı binalar oluşturmaktır. Tesisat
yalıtımı binadan ayrı düşünülmemeli, bir bütün olarak ele alınarak, ısı, ses ve yangın yalıtım
çözümlerinin tümü birbiriyle uyumlu sistemler oluşturularak iş sağlığı ve güvenliği de göz ardı
edilmemelidir. Yalıtım yapılacak tüm detaylarda uygun yalıtım malzemesi seçiminden sonra optimum
yalıtım kalınlığı da belirlenmelidir. Kalınlık seçimi, tesisat konusunda çalışan makine mühendislerine
danışılarak yönetmelik ve standartlara uygun yapılmalı, uygulama kontrolü mutlaka sağlanmalıdır.
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BİNALARDA ENERJİ TASARRUFU SAĞLAYAN
ELEKTROKROMİK CİHAZ TASARIMI
Fabrication Of Energy Saving Electrochromic Device For Buildings

Esra ZAYİM
İsmail BÜTÜN
ÖZET
Bu çalışmada, polianilin (PANI) organik filmler hem elektrodepozisyon hem de kimyasal oksidasyon
yöntemleri ile cam kaplı ITO yüzeyleri üzerine ince film kaplamaları yapılmıştır. Elektrodepozisyon
yönteminde, kaplanan filmlerin elektrokimyasal özellikleri H 2 SO 4 , HCl ve HNO 3 asitleri içinde farklı
oranlarda test edilmiş ve en iyi elektrokromik sonuçlar 0,1 M H 2 S0 4 çözeltisi ile kaplanmış PANI
filmlerinde gözlenmiştir. Elde edilen sonuçlar doğrultusunda, PANI filmlerinin optik ve elektrokimyasal
davranışları incelenmiş ve 90°C'de ısıl işleme tabi tutulan PANI filmlerinde elektrokromik özellikler için
optimum sonuçlar elde edilmiştir. Aynı zamanda, elektrodepozisyon ile hazırlanan PANI filmleri, 30
dakika süreyle kimyasal banyoda tutularak kimyasal oksidasyon yöntemi ile ITO kaplı cam üzerlere
kaplamak suretiyle karşılaştırılmıştır. Son aşamada, elektrodepozisyon ve kimyasal oksidasyon
yöntemleri ile hazırlanan filmlerin optik ve elektrokromik özellikleri detaylı olarak incelenmiş ve
karşılaştırmıştır.
Anahtar Kelimeler: Organik elektrokromizm, PANI, Elektrodepozisyon, Enerji Tasarrufu
ABSTRACT
In this study, polyaniline (PANI) organic films are coated on glass coated ITO surface by both
electrodeposition and chemical oxidation methods. In the electrodeposition method, H 2 SO 4 , HCl, and
HNO 3 acids were tested in determined ratios and the best electrochromic results were observed in
PANI films coated with 0.1M H 2 SO 4 solution. According to the results, optical and electrochemical
behaviors of PANI films were investigated and optimum results for electrochromic properties were
o
obtained in PANI films which were subjected to heat treatment at 90 C. At the same time, it was
compared to PANI films prepared by electrodeposition by covering the PANI film to ITO films which
were kept in the bath for 30 minutes by chemical oxidation method. Then, the optical and
electrochromic properties of the films prepared by electrodeposition and chemical oxidation methods
were investigated and compared.
Key Words: Organic electrochromism, PANI, Electrodeposition, Energy Saving
1. GİRİŞ
En temel yaşamsal gereksinimlerimizden olan korunma ihtiyacını sağlayan binaların; dayanıklılık,
kullanışlılık ve estetik gibi farklı gereksinimleri de karşılaması beklenmektedir. Binaların dış ortamla
bağlantısını sağlayan saydam yüzeyler iç ortam koşullarını (sıcaklığı ve aydınlatması) insanlar için
elverişli tutabilmelidir. Yatay güneş açıları ve bulutlu gökyüzünün hakim olduğu kuzey bölgelerindeki
camların mümkün olduğunca fazla ışık geçirmesi beklenirken, güney bölgelerinde aşırı parlaklıktan
kaçınmak için camın ışık geçirgenliğinin daha düşük olması istenmektedir. Işık geçirgenliğinin
ayarlanmaması daha fazla elektrik enerjisi kullanımına, yapay aydınlatmanın yarattığı ısı nedeniyle de
soğutma yükü ve maliyetinin artmasına sebep olmaktadır. Bu nedenle tasarlanan akıllı cam
teknolojileri ile binanın kullanım amacına ve tüm bu faktörlere bağlı olarak enerji ve aydınlatma
tasarrufu sağlanmaktadır.
Enerji tüketimi ve maliyeti her geçen gün artmaktadır. Enerjinin verimli kullanılması, enerjinin
kullanıldığı ortamdaki kayıplarının azaltılması ile sağlanabilir. Şekil 1’de dünya birincil enerji
tüketiminin sektörlere göre yüzdesel dağılımı ve bu sektörler içerisinde ticari binalar ve konutların
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kullandığı enerjinin dağılımı verilmiştir [1]. Dünya geneline bakıldığında, binaların kullanılan toplam
birincil enerjinin %40’ını tükettiği görülmektedir. Binalarda ısı kayıp ve kazançlarının en fazla olduğu
kısımlar pencereleridir. Bu nedenle, pencere sistemlerinde enerji tasarrufu sağlayan camların
geliştirilmesi önemlidir. Mimari uygulamalarda bina dış cephelerinde cam kullanım oranı her geçen
gün artmaktadır bu durum cam sistemlerin enerji tasarrufuna yönelik şekilde geliştirilmesi gerekliliğini
ortaya çıkarmaktadır. Enerji tasarrufu sağlayan camlar içerisinde, değişen ortam koşullarına otomatik
olarak tepki verebilen dinamik camlar, ya da akıllı camlar, son dönemde oldukça önem kazanmıştır.
Akıllı camlar potansiyel, ışık, sıcaklık vb. dış şartların değişmesi ile optik özelliklerini değiştirerek ısı ve
ışık kontrolü sağlayan kromojenik camlar üzerine yapılan çalışmalar özellikle son yıllarda yoğun olarak
çalışılmaktadır. Bu çalışma kapsamında elektrodepozisyon ve kimyasal oksidasyon yöntemleri ile cam
kaplı ITO yüzeyleri üzerine polianilin (PANI) filmleri kaplanmıştır. Farklı asidik çözeltiler, asit
konsantrasyonu ve ısıl işlem etkisi detaylı olarak incelenmiştir.

Şekil1. Dünya enerji tüketiminin sektörlere göre dağılımı [1]

2. ELEKTROKROMİK KAPLAMA KARAKTERİZASYON YÖNTEMLERİ
Elektrokromik camların optik ve elektrokimyasal özelliklerinin belirlenmesi amacıyla yapılan ölçümler,
çevrimsel voltametri, kronoamperometri, spektrofotometri optik geçirgenlik ölçümleri şeklinde
özetlenebilir.
2.1. Çevrimsel Voltametri
Çevrimsel voltametri ölçümünde aktif elektrokromik filmin kaplandığı ITO katman (çalışma elektrotu)
ve sayıcı elektrot olarak kullanılan asitle tepkimeye girmeyen metalden yapılmış (genellikle platin)
çubuk arasına sabit potansiyel uygulanır. Bu sabit potansiyel V1 ve V2 gibi iki farklı potansiyel
arasında bir potansiyel değerine sahiptir ve belirli bir tarama hızı ile V1 den V2 potansiyeline doğru
ilerlenirken elektrokimyasal hücre içerisinde gerçekleşen kimyasal tepkimeler sonucu ölçülen akım
değerinde değişmeler meydana gelmektedir [2]. Akımın voltaja bağlı bu değişim eğrisi çevrimsel
voltametri grafiğini oluşturmaktadır. Çevrimsel voltametri eğrileri ile elektrokromik camların optik
geçirgenliğin değişimi sağlayan iyon miktarı ve redoks potansiyeli değerleri bulunmaktadır.
2.2. Kronoamperometri
Kronoamperometri ölçümünde ITO katman üzerine belirli bir zaman aralığında uygulanan adım
gerilimi ile akım yoğunluğu değişimi ölçülmektedir. Kronoamperometri eğrileri ile yapıya giren-çıkan
yük miktarları belirlenmektedir. Kronoamperometri ölçümünde indirgenme ve yükseltgenme
potansiyelleri belirlenmiş elektro-aktif maddenin elektrokimyasal hücre içerisinde, çalışma elektrotuna
uygulanan sabit indirgenme veya yükseltgenme voltajında, zamanla elektrot hücrelerine giren iyon
değişimi akım değişimine sebep olmaktadır [3]. Bu akım değişimi elektrot alanına bölündüğünde akım
yoğunluğunun zamana göre değişimi bulunmaktadır. Bu ölçüm yöntemi iyon difüzyon katsayısını, optik
ölçümlerde maksimum ve minimum verimlerin hesaplanmasında ve aynı zamanda sistemde dolaşan
yük miktarını hesaplamada kullanılmaktadır.
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2.3. Spektrofotometri ile optik geçirgenlik
Spektrofotometri ile elektrokromik camların optik geçirgenliklerinin renkli ve saydam olduğu
durumlarda belirli dalga boyu aralıklarında geçirgenlik değerleri ölçülmektedir. Bu ölçüm ile
elektrokromik camların görünür bölgede renklenme etkinlikleri belirlenebilmektedir. Bina içerisine giren
ışık miktarı, elektrokromik cihaza uygulanan elektrik potansiyeli değiştirilerek ayarlanabilmektedir.
Ölçüm sonuçlarında elde edilen yük miktarları ve optik geçirgenlik değerleri ile uluslararası aydınlatma
komisyonu (CIE) tarafından elektrokromik çalışmalara uygulanan kolorimetrik metot ile [4] renklenme
verimi hesaplanmaktadır. Renklenme verimi (CE), yapı içerisine giren/çıkan yük miktarına bağlı olarak
optik yoğunluğunun ne kadar değiştiğinin bir göstergesidir. Görünür bölgedeki belirli bir dalgaboyu için
hesaplanmaktadır. CE=ln(T b /T c )/Q giren formülü [5] ile hesaplanmaktadır , burada T b , optik geçirgenliğin
yüksek olduğu durumdaki geçirgenlik değeri ve T c , optik geçirgenliğin düşük olduğu durumdaki
geçirgenlik değeridir.

3.DENEYSEL ÇALIŞMALAR
3.1. Elektrodepozisyon İle Kaplama
3.1.1. Asidik Ortamın Belirlenmesi
Polyanilin 3 farklı oksidasyon durumu yani belli voltajlara göre farklı renklenme gösterebilen
elektrokromik özelliklere sahip önemli bir organik malzemedir. Polyanilin, anilin adlı organik
monomerin asidik ortamda polimerleştirilmesi ile elde edilmektedir ve asit doplanmasıyla artan
delokalize elektronlar sayesinde filmin iletkenlik seviyesi artırılmaktadır [6].
Polimerleştirme işleminde asidik ortam tayini için literatürde kullanım açısından öne çıkan üç farklı
asidik ortam [7] denenerek en uygun asit seçimi yapılmıştır. 0,5 M anilin; 0,1 M seyreltik sülfirik asit,
hidroklorik asit ve nitrik asit ayrı beherler içinde elektropolimerizasyon için hazırlanmıştır. Hazırlanmış
anilin çözeltileri aynı kaplama parametreleri ile ITO yüzeylerine çevrimsel voltametri (CV) yöntemi ile
kaplanmış ve ardından CV ölçümleri gerçekleştirilmiştir. HCl ile hazırlanan PANI filmlerinin ITO
yüzeylerine tutunması iyi olmamıştır. Öte yandan HNO 3 ile hazırlanan filmler elektrokromik özellik
göstermemiştir. En iyi fiziksel ve elektrokimyasal sonuçlar seyreltik H 2 SO 4 ile hazırlanan filmlerden
elde edilmiştir.

Şekil 2. Farklı asit ortamında hazırlanan PANI filmlerin görüntüleri
3.1.2. Sülfürik Asit Konsantrasyonunu Belirleme
Sülfirik asit ile elde edilen PANI filmlerin sonuçlarına göre konsantrasyon değişiminin PANI filme olan
etkisi gözlemlenerek en uygun elektrokromik filmin hangi konsantrasyon oranında elde edileceği
bulunmuştur. 0,5 M anilin sırasıyla 0,1M-0,5M arasında farklı H 2 SO 4 solüsyonları ultrasonik banyoda
homojen çözelti olarak hazırlanmıştır. Asit derecesi arttıkça solüsyonun renginde şekil 2’de görüldüğü
gibi koyulaşma meydana gelmektedir.
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Şekil 3. Farklı asit konsantrasyonu ve elektrodepozisyon yöntemi ile elde edilen filmlerin görüntüsü
Hazırlanan solüsyonlar -0,3V dan 1,2V’a kadar 20 mV/s tarama hızında çevrimsel voltametri
yöntemiyle ITO yüzeylerine kaplanmıştır ve spektrometre ile optik geçirgenlik değerleri ölçülmüştür.
Şekil 3’te farklı konsantrasyonlarda hazırlanan PANI filmlerin elektrodepozisyon ile kaplama sırasında
alınan CV eğrileri görülmektedir. İlk kaplama film üzerine olduğundan siyah eğriler benzer özellikler
göstermektedir ancak kırmızı eğriler ikinci çevrimde kaplama olduğu için asit konsantrasyonuna göre
değiştiği gözlemlenmiştir. 0,1M ile hazırlanan PANI filmlerin depozisyon eğrisinde, filmin iletkenliği
artmaktadır ancak diğer örneklerde iletkenlik düşmektedir. Çevrim sayısı filmlerin kalınlıklarını
değiştirmektedir ancak çevrim sayısındaki artış oransal olmamaktadır. Çevrim sayısına bağlı olarak
film kalınlıklarının değişimi Tablo 1 de verilmiştir.

Şekil 4. Elektrodepozisyon ile film oluşumu sırasında alınan CV eğrileri
Tablo 1. Polyanilin filmlerin çevrim sayısına göre kalınlıklarındaki değişim.
Çevrim sayısı
Kalınlık (nm)

1

2

700

900

3
1200

4
1500

5
1700
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3.1.3 Isıl İşlem Etkisi
Pet ve cam ITO altlıklarına aynı parametreler ve aynı ortam koşullarında kaplanan PANI filmlerin ısıl
işlem altında elektrokromik özelliklerindeki değişimler incelenmiştir. 0,5M anilin 0,1M H 2 SO 4 içinde
ultrasonik banyo ortamında homojen hale gelene kadar bekletilmiştir. Hazırlanan çözelti, 50 mV/s
tarama hızında ITO yüzeylerine başarı bir şekilde kaplanmıştır. Isıl işlem etkisini gözlemlemek için
hem pet-ITO hem de cam-ITO filmler kullanılmıştır. Esnek pet-ITO üzerine kaplı filmler farklı
o
o
o
sıcaklıklarda (oda sıcaklığında, 45 C, 60 C ve 100 C) 30 dk ısıl işleme maruz bırakılmışlardır.
o
45 C’den yüksek sıcaklıklarda ısıl işleme tabi tutulan filmler elektrokromik özelliklerini yitirmişlerdir.
o
o
o
o
Cam-ITO altlıkları üzerine kaplanan filmler ise oda sıcaklığı, 60 C, 120 C, 180 C ve 240 C’de 30 dk
o
süre ile ısıl işleme bırakılmışlardır. Görünür dalga boyu aralığında 120 C’den yüksek sıcaklıklarda ısıl
o
o
işleme tabii tutulmuş filmlerde elektrokromik etki zayıfladığından 60 C-120 C aralığında ısıl işlem
görmüş filmler incelenmiş ve en uygun (filmlerin altlıklara tutunması, homojenlik, kalınlık vb.) ısıl işlem
o
sıcaklığı olarak 90 C bulunmuştur.

Şekil 5. Elektrodepozisyon yöntemi ile film oluşumu sırasında alınan I-V eğrileri

Şekil 6. Farklı altlıklar üzerine kaplanan PANI filmlerinin ısıl işlem sonrası geçirgenlik değerleri
3.1.4 Elektrodepozisyon yöntemi ile kaplanmış PANI ince filmlerin karakterizasyonu
Cam-ITO altlıklar üzerine -0,3-1,2V aralığında 100 mV/s tarama hızıyla kaplanan PANI filmlere
o
90 C’de 30 dk süre ile ısıl işlem uygulanmıştır. Elde edilen filmlerin 100 mV/s, 75 mV/s, 50 mV/s ve 25
mV/s tarama hızlarında CV ölçümleri alınmıştır (Şekil 7). Elektrodepozisyon yöntemi elde edilen
homojen PANI filmlerin sabit voltaj altında akım yoğunluğunun zamana göre değişimi ve filmlere girençıkan yük miktarları şekil 8’de verilmiştir.
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Şekil 7. PANI filmlerin a) kaplama sonrası, b) 90 C’de ısıl işlem sonrası görüntüleri
CV ölçüm esnasında renk değişimi ve CV (vs SCE) grafikleri
o

Şekil 8. Elektrodepozisyon yöntemi ile kaplanan PANI filmlerin sabit (-0.3V ve 1V) voltaj
altında akım yoğunluğunun zamana göre değişimi ve giren-çıkan yük miktarları
Tablo 2. Elektrodepozisyon yöntemi ile kaplanan PANI filmlerin farklı dalga boylarında renklenme
verimi (Coloration efficiency, CE) değerleri
Dalga boyu (nm)

550

Dalga boyu (nm)

100

-2

2

Q giren (mC x cm )

T c (%)

Alan (cm )

2.86861

43.2

1.2

Q çıkan (mC x cm )

T b (%)

CE (cm x C )

-2.07702

88.3

249.2146414

Q giren (mC x cm )

T c (%)

Alan (cm )

2.86861

27.1

-2

-2

2

-1

2

Q çıkan (mC x cm )

T b (%)

1.2
2
-1
CE (cm x C )

-2.07702

67.2

316.5782451

-2
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Şekil 9. Isıl işlem uygulanmamış ve ısıl işlem uygulanmış PANI filmlerin sabit voltaj (-0.3V ve 1V)
altında akım yoğunluğunun zamana göre değişimi
3.2 Kimyasal oksidasyon yöntemi ile PANI filmlerin kaplanması
Kimyasal oksidasyon yöntemiyle anilinin polimerleştirme süreci çalışılmıştır. 1M Seyreltik HCl asidik
ortamında uygun konsantrasyonda hazırlanan anilinin (0,2 M), iyi bire yükseltgen olan amonyum
persulfat (APS) ile yükseltgenmesi sonucu polimerleştirilerek polyanilin elde edilmiştir [8]. Kimyasal
oksidasyon ile elde edilen filmlere ITO yüzeyine tutunması, fiziksel işlemlere karşı dayanımı, uzun
süre muhafaza sonucu bozulmaması ve kullanım ömrünün uzun olması (oda koşullarında ve ışıklı
ortamda yaklaşık 1 ay) sebebiyle ısıl işlem uygulanmamıştır. Kimyasal oksidasyon işlemi oda
o
koşullarında 15 C sabit banyo sıcaklığında gerçekleştirilerek yaklaşık olarak 600 nm civarında
kalınlıklı filmler elde edilmiş ve bu parametrelerle film kaplamanın tekrarlanabilir olduğu
gözlemlenmiştir. Deneyler sonrasında elde edilen bulgulardan biride kimyasal oksidasyon ile
kaplamada iletken yüzeylere ihtiyaç duyulmamasıdır. Elektrokromik özellikler açısından önemsiz olsa
da polyanilinin iletkenlik özelliğinin kullanılacağı çalışmalarda bu yöntemden yararlanılarak istenilen
yüzeylere PANI film kaplaması gerçekleştirilebilmektedir.

Şekil 10. Kimyasal oksidasyon ile 30 dk kimyasal banyoda bekletilerek kaplanan PANI filmlerin farklı
tarama hızlarında CV (vs SCE) grafikleri
Kimyasal oksidasyon ile polimerizasyon sonucu elde edilen filmlerin 0.2M H 2 SO 4 elektroliti içinde
çevrimsel voltametri yöntemiyle elektrokimyasal ölçümü ile elde edilen renk değişimi ve voltaj tarama
hızının değişimiyle elde edilen I/E ölçüm grafikleri şekil 10 verilmiştir. Hem polianilinin elektokimyasal
olarak farklı voltaj değerlerinde 3 farklı renk alması açısından hem de çevrimsel voltametri yöntemiyle
elektrokimyasal ölçüm sonuçlarının (şekil 7) ile karşılaştırıldığında elektrodepozisyon yöntemiyle elde
o
edilen polianilin filmin 90 C ısıl işlem sonrasındaki renk değişimi ve elektrokimyasal ölçüm sonucu I/E
grafikleri neredeyse aynı sonuçları vermektedir.
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Şekil 11. Kimyasal oksidasyon ile hazırlanan PANI filmin sabit voltaj altında toplam yük giriş ve
çıkışına göre akım yoğunluğunun zamana göre değişimi.
Elektrodepozisyonla elde edilen fimlerin kronoamperometri grafikleri (Şekil 8) ile kimyasal oksidasyon
yöntemiyle elde edilen filmlerin kronoamperometi grafikleri (Şekil 11) karşılaştırıldığında, kimyasal
oksidasyon yönteminde elde edilen filmlere yük girişinin daha az olduğu ancak benzer renklenme
özelliklerini gösterdikleri elde edilmiştir.
Filmlerin kaplanmasından sonra optik geçirgenlik ölçümlerinde, görünür bölge için % geçirgenliğin en
fazla 500 nm de olduğu (Şekil 6 ve Şekil 13) de görülmektedir. 500 nm referans alınarak yapılan insitu ölçümlerde optik kontrast farkı yaklaşık 20 dir ancak IR bölgede yapılan ölçümde (1000 nm)
yaklaşık 40 olduğu (Şekil 12) de görülmektedir. Bu sonuçlar Tablo 3 de verilen renklenme verimi
hesabına da yansımaktadır. Renklenme veriminin 1000 nm de daha yüksek olduğu görülmektedir.

Şekil 12. PANI film renk değişim esnasında 500nm ve 1000nm dalga boylarında optik geçirgenliğin
zamana göre değişimi.
Tablo 3. Kimyasal banyo yöntemi ile kaplanan PANI filmlerin farklı dalga boylarında renklenme
verimi (Coloration efficiency, CE) değerleri
Dalgaboyu (nm)
550
Dalgaboyu (nm)
1000

Qgiren (mC x cm-2 )

Tc (%)

Alan (cm2 )

1.80182
Qçıkan (mC x cm-2 )
-0.97441
Qgiren (mC x cm-2 )
1.80182
Qçıkan (mC x cm-2 )
-0.97441

52.3
Tb (%)
74.1
Tc (%)
34.6
Tb (%)
77.3

1.2
CE (cm2 x C-)
193.3706814
Alan (cm2 )
1.2
CE (cm2 x C-)
504.0123429
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3.3 Elektrodepozisyon ve kimyasal oksitleme yöntemlerinin karşılaştırılması

Şekil 13. Optik geçirgenlik ve sabit voltaj altında PANI filmlerin davranışları

SONUÇLAR
Isıl işlem filmlerin dayanımlarında ve yük geçişinde dengelenmeye olumlu yönde etki etmiş olsa da
filmlerde iyon difüzyonunun azaldığı gözlemlenmiştir. Bunun sebebi ise daha sıkı bir yapıya kavuşan
filmlere iyon girişinin zorlaşmasıdır. Elektrodepozisyon ile geliştirilen filmlerde en iyi parametreler
bulunduktan sonra kimyasal oksitlenme yöntemiyle PANI filmler üretilmiştir. Benzer şekilde asidik
ortamda PANI filmler geliştirilse de oksidasyon aşamasında voltaj yerine APS kullanılmaktadır. Isıl
işlem uygulanan elektrodepozisyon ile elde PANI filmlerin kimyasal oksitlenme yöntemiyle elde edilen
filmlerle benzer özelliklere sahip oldukları gözlemlenmiştir. Isıl işlemsiz filmlere oranla daha sağlam ve
uzun ömürlü filmler elde edilmiştir.
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YENİ SU VE ENERJİ TASARRUFÇULARI; SICAK KULLANIM
SUYU “BY-PASS POMPALI SİRKÜLASYON” SİSTEMLERİ
VE “SİRKÜLASYON İŞLEVLİ MUSLUK” ELEMANLARI
New Water And Energy Savers; Domestic Hot Water By-Passed Circulation Systems And Circulation Function Tap Elements

İskender KOSTAK

ÖZET
Avrupa birliği üye ülkelerinin, 2014-2020 yılları arasında, yıllık en az %1,5 daha az enerji kullanımlarını
sağlayacak yeni enerji verimliliği düzenlemeleri yapmaları zorunlu kılınmıştır.
Ayrıca EU ülkeleri 2015 ten 2040 a kadar olan 25 yıllık su verimliliği çalışma raporu hazırlamışlardır.
Suyun kullanım noktasına gelene kadar ve kullanım noktasında; büyük pompalama, ısı ve deşarj
kayıpları bulunmaktadır.
Özellikle çevre ve sosyo ekonomik etkilere dayalı, “su ve enerji verimliliği” konusunda; su ve enerji
kayıplarını, azaltan ve israfı önleyen; “yeni ve farklı tesisat sistem ve elemanlara” ihtiyaç vardır.
Bu yeni tesisat sistem ve elemanları; boşa su akıtmadan sıcak su gelmesini; su ve enerji tasarrufu
sağlayan; lokal “by-pass pompalı” sirkülasyon üniteleri ile “sirkülasyon işlevli” sıcak soğuk su musluk
kombinasyonu ve kendinden “by-pass pompalı musluk” ünitesi ürünleri olup; iki ve üç borulu
sistemlerde, kombi, boyler, heat-pump, kat ısı istasyonu vb. sıcak kullanım suyu kaynağı ve ısı
eşanjörü cihazlarına bağlantılı çalışmaktadır.
Gerekli noktada, gerektiği zaman ve anlık olarak musluk ağzına kadar sıcak su sirkülasyonu
sağlayarak, bir damla su boşa akıtmadan sıcak su elde ederler.
Akıllı ev ve binalar, enerji verimliliği ve “neredeyse sıfır enerjili binalar” (NSEB) konuşulurken; sıcak
kullanım suyu sistemlerindeki verimlik ile birlikte; “su ve enerji israfında” azaltma yöntemleri
değerlendirmeye alınmalı, iki borulu sistemlerde sıcak su gelene kadar boşa su akıtmayı sıfıra
indirecek yeni “by-pass pompalı” sıcak kullanım suyu sirkülasyon sistemleri ve üç borulu sistemlerde
sürekli sıcak su sirkülasyonundaki ısı kayıplarını ve pompa elektrik enerji sarfiyatını minimuma
indirecek; yeni “sirkülasyon işlevli” by-passlı musluk elemanları üretimi ile birlikte enerji verimliliği
kanunu tesisat yönetmeliklerinde düzenleme ve ilaveler yapılmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Sıcak kullanım suyu, Su, Enerji, Tasarruf, Valf, Musluk, Sirkülasyon, Pompa.
ABSTRACT
The European Union member states are required to make new energy efficiency arrangements
between 2014 and 2020, which will provide at least 1.5% less energy use per year.
EU countries have also prepared a 25-year water efficiency study report from 2015 to 2040.
Until the point of use of water and point of use; there are large pumping, heat and discharge losses.
Especially in terms of water and energy efficiency, based on environmental and socio-economic
impacts; for reducing and preventing of the water and energy losses; new and different installation
systems and elements are needed.
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This new installation system and its elements; hot water to drain without wasting water; water and
energy saving; hot-cold water faucet combination with “circulating function” and circulation unit with
“local by-pass pump”; in two and three pipe systems, boiler, heat-pump, floor heat station and so on. it
is connected to the domestic hot water supply and heat exchanger devices.
At the required point, by providing hot water circulation to the tap mouth when and when needed, they
obtain hot water without wasting a drop of water.
Smart home, buildings, energy efficiency and Almost Zero Energy Buildings (AZEB) are spoken;
combined with the efficiency in the domestic hot water systems; water and energy reduction methods
should be taken into consideration,
the two-pipe systems until hot water to reduce the drain water to zero until the new “by-pass pumped”
hot water circulation systems and three-pipe systems in the continuous heat loss of hot water
circulation and pump electric energy consumption will be minimized; with the production of new bypass faucet elements with “circulation function”, regulations and additions should be made in the
energy efficiency legislation installation regulations.
Key Words: Domestic hot water, Water, Energy, Savings, Valve, Faucet, Circulation, Pump.

1. GİRİŞ
1.1 ENERJİ VERİMLİLİĞİ YÖNETMELİK, KURUM VE KAVRAMALARI
26.09.2015 tarihinde Avrupa Birliği’ nde yürürlüğe giren ERP (Energy Related Products) yönetmeliği;
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 21.04.2018 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan
Türkiye’de yürürlüğe girmiştir.
AB ‘‘Enerji Eylem Planı’’nda 2020 hedeflerine ulaşmayı: %20 enerji verimliliği, %20 yenilenebilir enerji
ile sağlamayı planlamaktadır.
Avrupa birliği enerji verimliliği direktifinde genel koşullar belirlenmiş, bu genel koşul ve kurallara ilişkin
kapsamlı ve detaylı mevzuatın çıkarılması üye ülkelere bırakılmıştır. Ülkeler burada belirlenen şartlara
uygun olarak kendi çalışmalarını yaparak Avrupa birliği komisyonunu bilgilendireceklerdir.
AB’nin 2020 stratejisi ile uyumlu bir şekilde, 2012 Enerji Verimliliği Direktifi (2012/ 24/AB sayılı
Direktif), AB’nin 2020’de % 20 enerji verimliliği hedefine ulaşmasına yardımcı olmak için bir dizi
bağlayıcı tedbirler getirmiştir. Direktif kapsamında tüm AB ülkelerinin üretimden nihai tüketime kadar
enerji zincirinin tüm aşamalarında enerjiyi daha verimli bir şekilde kullanması gerekmektedir.
AB üye devletleri, ulusal ve bölgesel imar yasaları tarafından belirlenen enerji performansı
gerekliliklerini daha iddialı hale getirmeyi teşvik eden karşılaştırmalı değerlendirme sisteminin
kullanıma sokulmasının ve bu düzenlemelerin düzenli olarak gözden geçirilmesinin temin edilmesi
zorluğu getirmiştir.
Bu durum, yeni ve teknolojik olarak yenilenmiş “neredeyse sıfır enerjili binalar” ın NSEB, bina kabuğu
ve teknik sistemleri için minimum şartların belirlenmesinde en uygun maliyetli metodolojinin
uygulanmasını işaret etmektedir. [1]
Ülkemizde ise Enerji Verimliliği Kanunu, Missing Paylaşım Yönetmeliği, BEP Yönetmeliği (EPBD) ile
bağlantılı enerji verimliliği politikalarına yönelik olarak:
•
•

Enerji Verimliliği Strateji Belgesi 2012-2023
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Stratejik Plan 2013-2017
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İklim Değişikliği Strateji Belgesi 2010-2020
KENTGES: Kentsel Gelişme Strateji Belgesi ile 2010-2023 strateji belgelerinin hedefine
ulaşılabilmek ve sürdürülebilir bir çevre ile sosyo-ekonomik kalkınma sağlayabilmeyi
amaçlamaktadır.

Enerji Verimliliği Kanunu (EVK) (2 Mayıs 2007 tarihli 56 24 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan) Enerji
Verimliliği Koordinasyon Kurulu (EVKK), Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü (YEGM) EVKK, enerji
verimliliği çalışmalarının ülke genelinde ve tüm ilgili kuruluşlar nezdinde etkin olarak yürütülmesi,
sonuçların izlenmesi ve koordinasyonu amacıyla, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (ETKB) ile diğer
ilgili kurum ve kuruluş temsilcilerinden oluşmaktadır. Kurul tarafından alınan kararların uygulanması ve
sekretarya hizmetlerinin yürütülmesi işlemlerinin YEGM tarafından yapılması öngörülmektedir.
EVKK, ulusal düzeyde enerji verimliliği stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanmasını sağlamaktadır.
Kanunun 5’inci maddesi uyarınca üniversite ve meslek odaları da Kurul ve YEGM tarafından yetki
verilmesi halinde uygulamalı eğitim yapacak ve bu konularda şirketleri yetkilendirmektedir.
Yönetmelikler kapsamında; enerji verimliliği etiketi, ısıtma cihazları, su ısıtıcıları, boylerler ve hatta bu
cihazların birlikte kullanıldığı sistemler için zorunlu olacaktır.
Avrupa Birliği genelinde yürürlükte olan ERP direktifinde hem mahal ısıtması, hem de kullanma suyu
ısıtması sağlayan ısıtıcılar her iki kategoride de ayrı ayrı etiketlenmektedir.

Şekil 1. Enerji verimliliği etiketi
Çok daireli ya da çok amaçlı binalarda kullanılan merkezi ısıtma/soğutma sistemlerinde, ayrı ısıtma
sistemi birimlerinde ve birden çok binaya hizmet veren ısıtma soğutma sistemlerinde, bireysel ısı ve
sıcak soğuk su tüketiminin ölçülebilmesi için her ünite için ayrı sayaç kullanılmasına maliyet verimli
olmak kaydıyla, 01 Ocak 2017 tarihinde geçilmiştir.
9’uncu madde NSEB’lere ilişkindir. Bu maddeyle AB ülkeleri için 31 Aralık 2020 tarihinde üye
ülkelerdeki tüm yeni yapılacak binalar NSEB olarak inşa edilecektir. Aynı maddede kamu binaları için
bu hedef daha da öne çekilmiş ve 31 Aralık 2018 olarak belirlenmiştir. [2]
30374 Sayılı Yönetmeliğin ve Tebliğlerin Sıcak Su Kullanımı İle İlgili Bölümleri
•
•

•

Sıvı ve gaz yakıtlı yeni sıcak su kazanlarının verimlilik gereklerine dair yönetmelik’te (92/42/at)
değişiklik yapılmasına dair yönetmelik
Mahal ısıtıcıları, kombine ısıtıcılar, mahal ısıtıcısı, sıcaklık kontrolü ve güneş enerjisi cihazı
paketleri ve kombine ısıtıcı, sıcaklık kontrolü ve güneş enerjisi cihazı paketlerinin enerji
etiketlemesine dair tebliğ (2018/1)
Su ısıtıcıları, sıcak su tankları ve su ısıtıcısı ve güneş enerjisi cihazı paketlerinin enerji
etiketlemesine dair tebliğ (sgm: 2018/2)
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Mahal ısıtıcıları ve kombine ısıtıcılar ile ilgili çevreye duyarlı tasarım gereklerine dair tebliğ (sgm:
2018/3)
Su ısıtıcıları ve sıcak su depolama tankları ile ilgili çevreye duyarlı tasarım gereklerine dair tebliğ
(sgm: 2018/4) bu yönetmelik, 2013 yılında avrupa birliği’nde yayınlanan ve 26.09.2015 tarihinden
itibaren yürürlüğe giren eco tasarım yönetmeliği’nin Lot 1 olarak adlandırılan 4-400 kw arasında
çıkış kapasitesi olan sıvı ve gaz yakıtlı sıcak su kazanları, kombileri, ısı pompalarını ve lot 2
olarak adlandırılan su ısıtıcılarını, boylerleri kapsayan kısımlarıdır. [3]

1.2. ÇEVRE VE ENERJİ VERİMLİLİĞİ İLE İLGİLİ GÜNCEL PROJE VE KONGRELERİ
Politik, Finansal, Kurumsal Teknolojik Engellerin Ve Fırsatların Belirlenmesi Projesinde, Enerji
Kullanımı ve Düşük Karbonlu Kalkınma Vurgusu
Binalar, AB’deki enerji tüketiminin %40’ından ve CO2 salınımının %36’sından sorumludur. Türkiyede
2015 yılında inşaat sektörünün nihai enerji tüketimi, milli toplamın %35'ini teşkil etmektedir. Ayrıca
sektör, nihai tüketim için mevcut elektriğin yaklaşık %50’sini tüketmiştir. Son 15 yıl içinde, sektörün
nihai enerji talebi iki kattan fazla artarken, elektrik tüketimi 6 kattan fazla artış göstermiştir. Bu
eğilimler, diğer faktörlerin yanı sıra, yüksek inşaat hızı, kentleşme, yükselen yaşam standartları ve
ticaretin gelişmesinden kaynaklanmaktadır. Bu nedenle, bina sektörü ülkenin karbonsuzlaşma
politikalarının temelinde yer almaktadır.
Davranış, yaşam tarzı ve kültürel etki çalışması
Enerji kullanımındaki değişikliklerin kullanıcı davranışlarının bir fonksiyonu olduğunu göstermektedir.
Birbirine yakın mesafede, aynı tip konutlara ilişkin araştırmalarda, en düşük ve en yüksek enerji
tüketimine sahip konutlar arasında ısıtma enerjisi kullanımı arasında iki farktan oluşan bir faktörün
varlığı anlaşılmaktadır.
Söz konusu çalışmada, davranış ve kullanımla ilgili uygulamaların binalarda enerji kullanımı üzerine
etkisinin teknolojininkinden daha büyük olabileceği ve hatta daha büyük olduğuna işaret edilmektedir
(Ürge-Vorsatz ve ark. 2012). Genel olarak, davranışsal, yaşam tarzına bağlı ve kültürel engellerin
nasıl aşılacağı konusunda bilgiler sınırlı kalmaktadır. [4]
COP24 Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansında Dikkat Çekici Konuşmalar
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri António Guterres Polonya’nın Katoviçe şehrinde başlayan COP24
konferansı’nın açılışında yaptığı konuşmada iklim değişikliğinin yarattığı tehdidin boyutuna ve hızla
harekete geçilmesinin önemine vurgu yaptı.
Guterres ”Başımız belada. İklim değişikliği ile başımız büyük belada” diye başladığı konuşmasında;
iklim değişikliğinin çok hızlı ilerlediğini, birçok kişi, bölge ve hatta ülke için hali hazırda bir ölüm kalım
meselesi haline geldiğini söyledi.
Enerji, şehirler, arazi kullanımı, su ve endüstri gibi beş önemli ekonomik alanda dönüştürücü iklim
eylemine ihtiyaç olduğunu da kaydeden António Guterres 2050 yılında ihtiyaç duyulacak altyapının
%75’inin henüz inşa edilmediğini, bunun nasıl yapılacağını dünyanın yüksek emisyonlu bir geleceğe
mahkûm olacağı ya da gerçek anlamda sürdürülebilir düşük emisyonlu kalkınmaya doğru
yönlendireceğini ifade etti.
Genç Greta Thunberg, COP24 oturumuna hitap etti, 12 Aralık 2018. [5]
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Resim 2. G.Thunberg, COP24 konuşması.

2. SU VE SUYA BAĞLI GENEL ENERJİ SARFİYATLARI
Enerji, su devrinde 6 aşamada kullanılır:
* Suyun çıkarılması ve depolanması:
Suyun nehirlerden, kuyulardan çıkarılması ve toplanması için baraj, depo, boru, kanal ve pompa
tesisleri alt yapısına ihtiyaç vardır. Kullanım yerlerine taşınması için enerji gereklidir.
* Suyun arıtılması:
Su arıtma tesislerinde; suyu işlemek ve pompalamak için enerji kullanır.
* Suyun dağıtılması:
Suyun şebeke dağıtımı için enerji gereklidir.
* Suyun İşletmesi:
Su ihtiyacına göre; su transferi için gerekli olan pompa ve boru kapasiteleri atmakta büyümeyen bir alt
yapı ilk “yatırım, yenileme ve işletme maliyeti vardır.
* Atık su toplama ve işleme:
Sarf edilen atık suyun arıtma tesisine pompalanması, havalandırılması ve fabrikada filtrelenmesi için
enerji kullanılır.
Aslında belediyeler su için para almazlar, suyun musluktan akış maliyeti için para alırlar.
* Ek olarak son kullanıcılarda, suyun kullanılması esnasında:
Su yumuşatma veya filtrelerle suyu arıtma, hidrofor ile basınç altına almak ve suyu pompa ile sirküle
etmek, suyu ısıtmak ve soğutmak için yerel enerji ve malzeme tüketirler.
* Yapılmış olan istatistiklere göre dünya enerji tüketiminin yaklaşık %4 ü kullanım suyu teminde ve
tüketiminde kullanılan pompalara harcanmaktadır.

3. ENERJİ VERİMLİLİĞİNDE; SICAK KULLANIM SUYU TASARRUFUNUN YERİ VE ÖNEMİ;
SICAK SU KULLANIMINDA YAŞANAN SORUN VE İHTİYAÇLAR
10-20 dk. banyo zamanında ort. 100-185 Lt, mutfak ve lavaboda 6-10 Lt/dak su tüketilmektedir. [7]
Özellikle soğuk iklim bölgelerinde kullanım suyunun 12 aya varan ısıtılması söz konusudur.
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3.1. Üç Borulu Merkezi Pompalı Tesisatta: Otel, İş Merkezinde Boyler, Eşanjör vb ile
* Standart bir musluktan sıcak su elde etmek için, üçüncü bir sirkülasyon (dolaşım) boruları ve (24
saat) "sürekli çalışan" sirkülasyon pompası bulunmaktadır.
* Sürekli sıcak su sağlayan sirkülasyon pompalı sistemde; ek üçüncü boru hattı için; ilave malzeme,
işçilik ve yere ihtiyacı vardır.
* Sürekli çalışan bu pompa elektrik tüketir ve boru kaynaklı ısı kaybına sebep olur. 16 daireli bir
apartmanda bu elektrik enerjisi kaybı = 2800 KW / Yıl dır.
* Üçüncü sıcak su devri-daim hattı musluk bağlantısına ulaşmıyorsa, sıcak su gelene kadar ve sıcak
su kullanımı başlarken veya dururken (sabunlama yaparken) 3-60 saniye .0.5-10 Lt su boşaltmanız
gerekir.
(3/4”-20mm'lik boruda 10 m de 3.1 Lt su bulunmakta, standart bir kova 16 Lt dir.)
* Üç borulu sirkülasyon pompalı sistemlerde, özellikle villalarda sürekli su dolaşımı nedeni ile oluşan
elektrik ve ısı kaybı nedeniyle (duvar ve döşemelerde ısınma meydana gelmekte) bunun sonucunda
kullanıcılar pompa kullanımını iptal etmektedir. (Isı kaybı ve süre dış hava şartına göre değişmektedir.)
3.2. İki Borulu Yerel Kat Tesisatında: Konut ve Ofis vb.
Kombi, kat ısı istasyonu ve ısı pompası su ısıtıcısı vb. İle musluk arasındaki mesafe fazla olan
tesisatlarda:
* Standart bir muslukta sıcak su kullanımı başlatılırken veya durdurulduğunda (sabunlama yapılırken)
sıcak su gelene kadar (1-2 dak.) boşa su akıtılması gerekir.
Bu su kaybı: “tasarruf ihtiyacı olan 5 kişilik bir ailenin” banyosunda: 10-30 Lt/ her seferde,
Toplam = 1200-2000 Lt / ay, 15-25 m3 / Yıl dır.
* Soğuk bölgelerde, kışın dış duvarlardaki borularda su donmaktadır.
3.3. Musluk Su Verimliliğinde
* Yakın zamanda BEK belgelerinde musluk “debi değeri ve tasarruf faktörü” olarak hesaplamaya
girecektir. (2010 yılında Avustralya ve Yeni Zelanda hükümeti musluklarda “ortalama max 5.5 L/dak”
debi kısıtlaması getirmiştir.)
Genellikle piyasadaki standart musluk suyu tüketimi 6-10 Lt / dakikadır.
Bir 20 dakikalık banyo için 20 Lt boşa su harcanması; 1 Lt / dk sarfiyat yapar.
Musluk şirketleri 1 Lt / dk su tasarrufu sağlamak için büyük arge çalışmaları yapmaktadır.
Musluk elemanlarına ek olarak: akış kontrolüne dayalı pahalı ürünler; hareket sensörü ve termostatik
vana ve kısa sürede tıkanan düşük debili: duş başlığı, musluk perlatörleri kullanılır.
3.4. Suyun Temini Ve Isıtılması İçin Harcanan Enerjinin Atmosferik Dispersiyon CO2 Emisyonu
1 litre suyu 10 °C'den 38 °C sıcaklığa kadar ısıtmak için gereken enerji: 0,03248 kWh / litre dir.
1 kWh elektrik = 0,60 kg CO2, 1 kWh elektrik = 0,60 kg CO2 emisyonu yaratır.
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(Uluslararası birim sistemine (IS) göre genel hesaplama ilkelerine dayalı bir enerji formülü kullanılarak
hesaplanmıştır.) [6]
Bu nedenle; özellikle “çevre, su ve enerji verimliliği” konusunda, su ve enerji israfını, kayıplarını
azaltan ve önleyen; “farklı tesisat elemanlarına ve sistemlere” ihtiyaç vardır.

4. SICAK SU KULLANIMINDA MEVCUT FARKLI TASARRUF ÇÖZÜMLERİ
4.1. By-Passlı Sıcak Su Sirkülasyon Üniteleri
Evsel 2 borulu lokal tesisatlar için ürünlerdir.
* Lavabo Altı By-pass Bağlantılı Sirkülasyon Pompa Ünitesi
Pompa en uç musluk noktasında olup; diğer musluk girişinde kısa boyutlu soğuk hatlar oluşur.
Pompa yüksek gerilimli AC220V ve yüksek güçlüdür 40-100W, fiyatları 350-700 USD arasındadır.

Şekil 2. Lavabo altı by-pass bağlantılı pompa ünitesi bağlantı şekli.
* Kombi Altı Direkt Bağlantılı Sirkülasyon Pompa Ünitesi Ve Lavabo Altı (By-pass) Köprüsü
Uç kullanım noktasından birinde “termostatik köprü” elemanı olup; pompa kombi altında su akış hattı
üzerinde olduğundan; pompa dururken şebeke basıncı ile akışta direnç oluşturur, su basıncında ve
debide düşme yaratır. Diğer musluk girişinde kısa boyutlu soğuk hatlar oluşur. Pompayı zaman saati
kumanda eder. Pompa yüksek gerilimli AC220V ve yüksek güçlü 40-100W, fiyatları 300-400 USD dır.

Şekil 3. Sirkülasyon pompa ünitesi ve lavabo altı köprüsü bağlantı şekli.
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*Akıllı Sirkülasyon Kontrolörü
Herhangi bir sıhhi tesisat armatüründen sıcak su çekildiğinde ve sirkülasyon devresindeki su sıcak
olana kadar sirkülasyon pompasını çalıştırmak üzere tasarlanmış “talep üzerine” akış ölçer tabanlı
sirkülasyon pompası kontrolörüdür. Sıcak su kullanıldığında suyunun sıcak kalmasını sağlamak için
çift sıcaklık sensörü tasarımı kullanır. Akıllı sirkülasyon kontrolü ayrıca bir zamanlayıcı tabanlı pompa
kontrolörü olarak da çalışır. Pompayı sadece döngü ısıtılana kadar çalıştıran 10 zamanlayıcı ve akış
talebinin yanı sıra döngüdeki suyun sıcaklığını izleyerek pompayı kapatır. Zamanlayıcılar Android
veya iPhone akıllı cihazlarından ayarlanır.

Şekil 4. Akıllı sirkülasyon kontrolörü
* Kombi Bağlantılı Termostatik Manşon
Kombi sıcak su çıkışına bağlanır, sıcak suyu bir süre düşük debide göndererek boşa akan su debisini
azaltır, ama yok etmez. Çalışabilmesi için kombi eşanjör ön ısıtma fonksiyonu iptal edilmesi gerekir,
buda suyun daha da geç ısınmasına sebep olmaktadır. Sıcak suyun en sıcak çıkış noktasında
bulunduğundan kireçlenme ile cihazda fonksiyon kaybına neden olmaktadır.
Çapı ½”. Fiyatları işlevine göre maddesel olarak çok yüksektir. 90£

Şekil 5. Termostatik manşon
4.2. Digital Akış Kontrollü Musluklar
* Dokunmasız “Sıcak-Soğuk Ayarlı” Musluk Sistemi
Suyu açar / kapatır, su sıcaklığını ve akışını ayarlar, üç kullanıcı tanımlı ön ayarı kaydetmek,
etkinleştirmek için beş sensör bulunur. Lavabonun altında gizli bir dijital kontrolör tarafından kontrol
edilir. Kontrolör, bir kontrol kutusu, iki elektrikli solenoid valf ve musluk fonksiyonlarını kontrol eden bir
PC kartından oluşur. Bu musluk gücünü AC-DC adaptör ve 4AA pilinden alır.
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Şekil 6. Dokunmasız “sıcak-soğuk ayarlı” musluk
* Musluk Ağzına Takılan Sensörlü Valf
Musluk ağzı pasosuna rakor ile bağlanabilir, 4AAA pil ile çalışır, otomatik veya manuel açama kapama
yapılabilir. Sıcak su ayarı musluk üzerinden yapılır. Evye ve çukur lavabolarda kullanıma uygundur.

Şekil 7. Sensörlü musluk ağzı valfi
* Modüler Veya Mono-Blok Gövdeli “Akıllı Digital Termostatik Kontrollu” Musluklar
Su miktarını ve sıcaklığını hassas olarak ayarlar, seçilen su hacmini ekonomik su akışı ve sıcaklık
ayarı ile tekrar su kullanabilmek için ayar tercihlerini saklar. Böylece her kullanıcı her kullanım şartına
göre su sıcaklık ayarı yaparken su akıtmadan ve zaman kaybetmeden su kullanımına geçebilir.
Uzaktan kumandalı ayar ve programlama imkanı vardır.

Şekil 8. Banko üstü modüler dijital lavabo musluğu
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Şekil 9. Duvara gömülü modüler dijital duş musluğu

Şekil 10. Duvara asılı monoblok dijital banyo muslukları
5. SICAK SU KULLANIMINDA YENİ SİRKÜLASYONLU TASARRUF ÇÖZÜMLERİ [8]
5.1. İki Elemanlı By-Passlı Sirkülasyon Sistemi
5.1.1. Temel Ürünler: By-Passlı Valfler
“Gerektiği zaman ve gerekli noktada, musluk ağzına kadar anlık ve bölgesel sıcak su sirkülasyonu”
sağlayarak, bir damla su boşa akıtmadan sıcak su gelmesini; su ve enerji tasarrufu sağlayan; “bypasslı” sıcak soğuk su musluk diski valfi ve “by-passlı” elektronik kontrollü musluk valfidir.
“By-passlı valfler“; hem kombi, boyler, kat istasyonu, heat-pump vb. su ısı eşanjörü cihazlarına
bağlantılı iki borulu lokal su tesisatında bir “sirkülasyon pompası eşliğinde” kullanılabilir, hemde
merkezi boyler, eşanjörlü vb. su ısıtma cihazlarına bağlantılı, üç borulu sıcak su sirkülasyon dolaşım
pompalı merkezi tesisatlı sistemlere bağlı olarak “bağımsız olarak” kullanılabilir. Aklıllı ev ve bina
yönetimine entegre olabilir.
Temel Ürün I: By-Passlı Disk Valf
Su kullanımında devrim yaratan, farklı ve evrensel bir seramik disk valftir. Musluk üzerinden sıcak
sudan, üçüncü sirkülasyon hattına veya soğuk su hattına (by-pass) geçiş sağlar. iki veya üç borulu
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tesisatlarda su bağlantılı seçenekli montaj ve kullanım şekli vardır. By-passlı disk valf” standart mix
musluk içine montajlanarak kullanılır. Sıcak su musluğu, ilk açıldığı zaman; su kolu kaldırılmadan, sola
çevrildiğinde (bir "bekleme" konmunda ve by-pass durumunda); suyun akışını üçüncü sıcak su
sirkülasyon hattına (veya iki borulu lokal tesisatlarda soğuk su hattına) geri aktarıp döngü yaparak, "bir
damla" su boşaltmadan musluğun ağzına sıcak su sağlayarak, kullanıma hazır hale gelir.
By-Passlı Disk Valf Genel Yapısı
* Yapısı çok basit ve ucuzdur.
* Diskler ek by-pass kanalı(4a) ile ek bir veya iki delik (5a,b) içerir.
* Mekanik ilave hiçbir parça yoktur. Arızalanma ihtimali çok azdır.
* Musluk kolunun stand-by / by-pass haraketi basittir, kaldırmadan sola çevirmek yeterlidir.
* İstenirse uygun kanal, delik boyutu ve konumu tasarımı ile kol inik iken (ortada veya solda)
sirkülasyon yapılabilir.
* Piyasadaki sıcak-soğuk standart mix diskli musluk gövdelerine uygulanma imkanı da vardır.

Şekil 11. Standart Disk Valfli Musluk Kartuşu

Şekil 12. Disk Valf Kartuşu Musluk

Bir Delikli By-Passlı Disk Valf Yapısı
Soğuk su hattına veya sirkülasyon hattına sıcak su by-pass işlemi; sıcak su deliğinden(1a) ilave bir
hareketli disk kanal(4b) ile bir tek delik(5b) üzerinden yapılır.
Bir delikli by-passlı disk valflerde; mevcut sıcak su deliği(1a) basınçlı akışa göre küçük olduğu için
buna uygun by-pass deliği(5b) ve kanal(4b) boyutu da küçük olduğu için sürtünme kayıpları fazladır.

Şekil 12. Bir delikli by-passlı disk valf yapısı
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Şekil 15. By-pass disk valf

Şekil 16. Bir delikli by-passlı disk valf çalışma şekli
Şekillerdeki Parçalar:
1a.Sıcak su girişi, 1b. Soğuk Su girişi, 2.Sirkulasyon su çıkışı,
3a.(Primer, sirkülasyon by-passı) Kanal (boru)-1, 3b.(Sekonder, soğuk su by-passı)Kanal (boru)-2,
4a. (By-pass) Yarık (boru, kanal) -1, 4b. (By-pass) Yarık (içi boş) -2, 5a.Hole-1, 5b.Delik-2, 6a. Sabit
disk, 6b. (Çift (By-pass) delikli) Sabit disk, 6c. (Tek(By-pass) deliği ile) Sabit disk, 7a.Standart hareketli
disk, 7b. (By pass) yarık hareketli disk-1, 7c. (by-pass) yarık hareketli disk-2 ile, 8.Pompa, 9.Elektrik
motoru, 10.Tek yol (yön) valfi (çek valf), 11. Volan (çevirmeli) kafa, 12.Termostatik kafa, 13.Selenoid (
elektrik bobini) kafa, 14.Servo motor kafa, 15. Üç yönlü vana, 16a. İki yönlü vana-1, 16b.İki yollu vana2, 17.Kontrol kolu, 18.(Pompa) Çevirme kollu, 19.Dişli çark , 20.Termometre, 21.Termostat, 22.Lamba,
23b.Elektrik switch-2, 24.Kontrol ünitesi (CPU), 25.Siren, 26.Sıcaklık duyar elemanı (termistör,
termokupl vb.), 28.Kablo bağlantı elemanı, 29a.Temel disk-1, 29b.Temel disk-2, 29c. Temel disk-3,
30a.Musluk gövdesi-1, 30b.Musluk gövdesi-2, 31a.Mix ( standart, by-pass deliği ve / veya yarık
olmayan )) disk valfi-1 (kartuş), 31b.Mix (by-pass) disk valfi-2, 31c.Mix (by-pass) disk valfi-3, 32. Akış
ünitesi
İki Delikli By-Passlı Disk Valf Yapısı
* İki delikde(5a) sıcak-soğuk su girişinden(1a,1b) bağımsızdır,
* By-pass kanalı(4a) sıcak su girişinden(1a,1b) ayrıdır,
* Delik(5a) ve kanal(4a) boyutunu daha büyük yapma imkânı olduğu için; sürtünme kayıpları min
seviyede kalır.
* Üç borulu merkezi sistem devrelerinde mevcut merkezi sirkülasyon pompa sisteminde daha düşük
bir basınç kaybı ile kullanılabilir.
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Şekil 18. By-passlı disk valf delrin prototip

Şekil 19. Bir delikli by-passlı disk valf çalışma şekli
Ayrıca iki delikli disk valf ile: musluk üzerine by-pass köprü bağlantısı ile “by-pass pompası”
entegrasyonu yapılabilir. Musluk üzerinde küçük (DC)voltajlı ve kapasiteli bir pompa kullanılabilir.
Pompalı musluk; iki borulu kombili lokal tesisatlarda sıcak su ve enerji tasarrufu için kullanılabilir.

Şekil 20. Duvar tipi disk valfli musluk

Şekil 21: Banko üstü disk valfli musluk
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Şekil 22.a.b. Üçüncü sirkülasyon çıkışlı disk valfli musluk
By-Passlı Disk Valf Kartuşlu Musluk Gövdesindeki İlave Kontrol Elemanları
* Üçüncü sirkülasyon çıkışlı bağlantısı bulunan gövde tasarımı yapılabilinir.
* Opsiyonel olarak özel digital tasarımlı sıcaklık sensörü, akış sensörü, sıcaklık göstergesi, sesli ve
ışıklı uyarı, elektrik switchi, kablo bağlantılı veya uzaktan kumandalı CPU kontrol ünitesi içeren musluk
gövdesine entegre olarak çalışabilir.
* “Sürekli by-pass modlu valf” tasarımı ve musluk üzerindeki “fotoselli elektrik anahtarlı” tasarım ile
umumi yerlerde el değmeden çalışabilir.
* Termostat musluk içinde değildir, yer kaplamaz,
(Termostatik piston valfli by-passlı musluk birimleri; arızalanmaya müsayit, pahalı ve musluk
gövdesinde su akış kanalında büyük yer kaplayan bir yapıya sahiptir.)
Temel Ürün II: Elektronik Kontrollü By-Passlı Valf Ünitesi Evu
(Lavabo Bankosunun, Musluğun Altında Veya Duvarda, Gömülü veya Asılı)
* Yapısı basit olup; sıcak-soğuk su girişleri arasında by-pass boru (kanal) konumlanmıştır.
* İki veya üç yollu motorlu (termostatik, selenoid vb.) vana ve tek yönlü (çekvalf) vana içerir.
* Lokal sıcak su by-pass işlemini; mevcut standart musluklara; duvar içinde, üzerinde, banko altında, boru veya
spiral bağlantılı olarak yada musluk gövdesine entegre blok bir yapı ile uygulamayı sağlar.

Şekil 23. İki borulu sistem için EVU2 (Temsili şekil)

Şekil 24. Üç borulu sistem için EVU3

* Musluk üzerinden sıcak su hattından, üçüncü sirkülasyon hattına veya soğuk su hattına (by-pass)
geçiş sağlar. iki veya üç borulu tesisata su bağlantılı seçenekli montaj ve kullanım şekli vardır.
* Standart musluğa bağlantılı veya özel bir musluk tasarımı ile tümleşik üretilebilir.
* Özel tasarımlı musluk gövdelerine entegre ile tam otomatik olarak çalışabilir.
* Tüm standart musluklarla uyumludur.
* Opsiyonel olarak sıcaklık sensörü, emniyet termostatı, akış sensörü, sıcaklık göstergesi, sesli ve
ışıklı uyarı, elektrik switchi, kablo bağlantılı veya uzaktan kumandalı CPU kontrol ünitesi içermektedir.
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Temel Ürün III: Sirkülasyon İşlevli Standart Musluk ve Lokal By-Pass Elemanları
Mevcut standart musluklardaki diğer bir özel bir tasarımda; sirkülasyon işlevli sıcak-soğuk su musluğu
olup; standart akışlı (volanlı veya mix disk kartuş) valfler içeren; standart tip sıcak-soğuk su musluğu
özelliğindedir. Yani sıcak-soğuk su “musluk valfleri” üzerinde ilave özel kanal, yarık, delik ve “by-pass
akış yönlendirme elemanları” içermez, yalın durumdadır.
Genel olarak bu muslukta; sıcak-soğuk su akış karışım noktasında bir açma-kapama ve/veya
yönlendirme valfi ile/yada sıcak-soğuk su akış kanalı veya ağzında (gagada) konumlanmış, en az bir
ikincil (sekonder) valf bulunmaktadır.
Bu çok yollu ve konumlu, çok işlevli valf elemanları ile musluk su akışı kontrol altına alınarak; musluk
sıcak-soğuk su valfleri açık durumdayken by-passlı musluk özelliği kazanarak “sirkülasyon işlevi”
kazanması sağlanır.
Ayrıca bu standart volanlı sürgülü valfli muslukta: sıcak su musluk valfinden sonra konumlanmış,
standart disk valfli muslukta: su akış kanalı üzerinde konumlanmış; ilave üçüncü bir hat sirkülasyon
hattı ve çıkışı içermektedir.
Diğer by-passlı musluklardaki gibi ilave by-pass akış yönlendirme valf ve kanal elemanları olmadığı
için; musluk (valf ve) gövdesinde alan ve hacim problemi yoktur; standart valf kanalları büyüktür, akış
kayıpları ve direnç küçüktür, sirkülasyon kolaydır, su ses seviyesi düşüktür.
Sirkülasyon çıkışlı bazı musluk modellerinde; boylerli sistem merkezi sirkülasyon pompası sıcak su
gidişi yönünde montajı ve soğuk su girişine çekvalf konulması gerekmektedir.
Aşağıdaki musluk resimleri bazı alternatif örnek çözümleri içermektedir. [8]

Şekil 25. Sirülasyon işlevli bir standart musluk tasarım örneği
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Şekil 27. Musluk ağzı ventili

Lokal By-Pass Elemanları
By-pass pompalı sirkülasyon ünitelerine bağlı, standart musluklarda sirkülasyon sağlamanın diğer bir
yolu da; musluk sıcak-soğuk su girişleri arasına servomotor kontrollü bir by-pass köprüsü kullanmaktır.
Valf akış kontrolü, by-pass pompa ünitesi ve musluklarındaki benzer kumanda sistemi ile sıcaklık veya
zaman referanslı olarak yapılır.

Şekil 28. Servo motor valf
Temel Ürünler I, II ve III İçin Çalışma ve İşlem Şekli
Musluk sıcak suyu kapalı ("bekleme" ve “by-pass”) durumundayken; bir "damla" boşa su akıtmadan
dolaşım yaptırır.
İki borulu tesisatta; sıcak su, soğuk su hattına karışmadan yerel pompa ve by-pass işlemi durur.
Sürekli sirkülasyon yapmaz, bölgesel ve geçici dolaşım ile ısı ve elektrik tasarrufu sağlar. Sıcak su
geldikten sonra; musluk sıcaklık sensörü "sıcak su uyarısı" verir, sıcak ve soğuk su normal
kullanımında, by-pass üzerindeki valf sirkülasyon dönüşü ve yardımcı ürün: “lokal by-passlı pompa”
kapanmaktadır.
Üç borulu merkezi dolaşım pompalı sisteminde: "tek başına" çalışabilir. Gerekli zamanda ve gerekli
muslukta, anlık dolaşım sağlar, ara hatlarda sıcak su kullanılmadığı zaman su dolaşımı olmaz,
merkezi pompa su debisi azalır, İnverter sirkülasyon pompası tam kapasite çalışmaz, debi düşer ve
boru ısı iletim ve elektrik enerjisi kaybından gece % 80 civarında tasarruf sağlanır.
Ortak su paylaşımlı merkezi sistemlerde, zaten mevcut olan dönüş suyu sayacından geçen su ve ısı
debisine göre (bir algoritma ile) ısı ve elektrik sarfiyatı hesaplanarak; tüketici tasarrufa teşvik edilir.
Geri dönen su miktarı sıcak su sayacından düşülerek sıcak su tüketimi hesaplanır.
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Temel Ürünler I, II ve III İçin Uygulama Alanları ve Yöntemi
Üç Borulu Sıcak Su Sirkülasyon Tesisatlı Merkezi Sistemde Gerekli Alt Yapı
(Otel, İş Merkezi, Hastane, Devlet Binası, Villa vb.)
* Sirkülasyon (dönüş) hattı kolonda bırakılmayıp kat içine girilerek musluğa kadar; sıcak-soğuk ve
sirkülasyon üç çıkışlı tesisat ağızı bırakılır,
* Üç bağlantılı by-passlı musluk veya elektronik kontrol valf kullanılır.
* Sıcak su sirkülasyon bağlantısı; sıcak su yerine, soğuk su hattına yapılır.
* Sirkülasyon kat çıkışında sıcak su dönüş sayacı yeri bırakılır.
(Üç Borulu merkezi sirkülasyonlu sistemlerde zaten bir dönüş su sayacı kullanılmaktadır.)
* İsteğe bağlı tam otomatik kullanım için banko altından musluk yakınına AC220, DC24V elektrik besleme
kablosu bırakılır.

Şekil 29. Üç borulu sıcak su sirkülasyon tesisatlı merkezi sistemde by-passlı musluk kullanımı
İki Hatlı ,Yerel Sıcak Su Tesisat Sisteminde Gerekli Alt Yapı Tesisatı
(Konut ve Ofis vb. Kombi, Kat Isı istasyonu ve Isı Pompası Su Isıtıcısı vb. İle)
* “By-passlı pompa” tercihen Kombi soğuk su (eşanjöre) girişinde bulunmaktadır.
Kombiye entegre üretim yapılabilir veya mevcut kombi tesisatı soğuk su girişine bağlanabilir.
* “By-passlı pompa” Merkezi ısıtmalı kat istasyonlarındaki lokal sıcaksu eşanjörüne bağlantılı olabilir.
* En uç noktadaki duş veya lavaboda en az bir adet “by-passlı valf musluk” veya “köprü” kullanılır.
En uçtaki bir muslukta by-passlı valf musluk kullanılıyorsa; tercihen diğer aradaki bir muslukta sıcak
sudan soğuk su hattına ek bir “köprü boru” bağlantısı yapılabilir.
* Ek üçüncü sirkülasyon (dönüş) boru hattı gerekmez.
* Yeni yapılarda banko altından musluk yakınına AC220, DC24V-32V elektrik besleme kablosu ve
kombi, kat istasyonu ile musluk hatları arasında CAT6 kumanda kablosu ile uzaktan kumanda
olmadan kullanılabilir.
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5.1.2. YARDIMCI ÜRÜN: “BY-PASSLI YEREL DOLAŞIM POMPA ÜNİTESİ”
İki borulu tesisatlı, lokal sistemlerde (kombi, boyler vb bağlantılı veya tümleşik) kullanılır.
Kombi, Boyler, Isı Pompası, kat istasyonu vb. su değiştiricisi için “by-passlı disk valfli musluk” veya
“elektrik kontrollü by-passlı valf ünitesi” ile birlikte çalışarak sıcak su hattındaki soğuk suyun soğuk su
hattına dolaşımını sağlar. Ek bir üçüncü boru hattı ve tadilata gerek yoktur.
Don olasılığı olan bölgelerde, pompa sürekli çalıştırılıp suyun donması önlenebilir.

Şekil 30. By-passlı dolaşım pompa ünitesi
5.1.2.1. “By-Passlı Yerel Dolaşım Pompa Ünite” Yapısı
* Bir by-pass kanalı ve sirkülasyon pompası.
* Motorlu (termostatik veya selenoid) iki veya üç yollu vana ve tek yönlü vana, akış kontrol sensörü,
* Emniyet ventili, 55°C emniyet termostatı, sıcak genleşme tankı (ortalama) 0.2 Lt.
* CPU röle kontaktör elemanları,
* Cihaz boyutları 16x16x12.5 cm, 1.6 kg,
* Bir by-pass kanalı ve motorlu iki yollu vana, 4 adet 3/8” nipel sıcak-soğuk musluk su giriş-çıkışı.
* 2 adet 3/8”paslanmaz çelik flex somun rakorlu boru, basınç dayanımı max 8 Bar.
* Opsiyonel yüksek basınçlı tesisatlarda kombi altında 3-10Bar, genleşme tankı 0.5LT ve emniyet
ventili.
* Küçük boyut ve tasarımda; düşük voltajlı (DC24V,32V) ve düşük enerji (18-30-100W) tüketimli,
fırçasız elektrik motorlu, max 8 Bar, yüksek basınçlı (2-5mss) ve servis ömrü 20-40000 saat) bir “bypass sirkülasyon pompa” içermektedir.
* AC220, DC24V-32V voltaj regülatörü. CPU kontrol devresi, voltaj regülatörü, röle kontaktör, 25-27°C
ayarlı termostat, sabit 55°C emniyet termostatı,
* Opsiyonel yüksek basınçlı tesisatlarda kombi altında sıcak genleşme tankı 200 Lt (3-5 Bar) ve
6 bar emniyet ventili. (opsiyonel olarak elektrikli termosifon ve güneş enerjisi gibi depolu ısıtıcılarda
sadece emniyet ventili vardır)
* Opsiyonel RF veya APP bluetooth uzaktan kumanda yada zaman ayarlı on-off kumanda.
(Pompa ve servomotorlu valf çalışması; tespit edilen bir çalışma süresine göre; zaman saatiyle
ve/veya uzaktan kumandalı anahtar devresi ile bir termostat kontrollü kontrol edilen ile yönetilir.)
Gerekli Alt Yapı Tesisatı, Çalışma ve İşlem Şekli
* Tercihen uç noktalardaki duş veya lavaboda 1 adet “by-pass valfli musluk” veya lavabo altında sıcak
sudan soğuk su hattına ek bir te ile bağlanan; termostat kontrollü veya uzaktan kumandalı anahtar
devresi ile kontrol edilen “servo motor, selenoit valf” yada manual “lokal by-pass elemanı” kullanılır.
* İlave bir üçüncü sirkülasyon (dönüş) hattı gerekmez.
* Pompa çalışması; tespit edilen çalışma süresine göre; bir zaman saatiyle veya en uç hattaki by-pass
köprüsü üzerine konmuş olan termostat kontrollü veya uzaktan kumandalı anahtar devresi ile kontrol
edilen selenoit valf ile yönetilir.
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* Musluk sıcak su açılmadan önce kol kaldırmadan sola çevrilerek (“ bekleme” durumunda = “by-pass”
konumunda); sirkülasyon pompasını çalıştırır.
* “By-pass pompası" geçici bir süre by-pass valfli musluk üzerinden gelen soğuk suyun kombi soğuk
su girişine doğru ve kombi üzerinden akış yaparak; suyun sıcak su hattına dönüşünü sağlar; sıcak su
musluğa ulaştıktan sonra termostattan gelen komut ile pompa kapanır, akış şebeke yönüne döner.
* Boşa su akıtmadan sıcak su elde edilir.
* Pompa boru hattı mesafe ve basınç kaybına göre, yaz-kış durumuna göre; sadece 10-60 saniye
boyunca çalışır, sürekli çalışmaz ve pompa elektrik tüketimi çok az olur.
* Musluk üzerindeki by-pass devresi veya musluk altındaki termostatik valfli köprü bağlantısı kapanır.
* Sıcak su soğuk su ile karışmadan, by-pass işlemi ve pompa durur.
* Normal sıcak ve soğuk su kullanımında sirkülasyon dönüşü by-pass valfi ve pompa kapalıdır.
* İsteğe bağlı olarak üç veya iki yönlü vana yerine, bir veya iki çek valf ile şebeke basıncı altında
sürekli çalışma sağlanır.
* Bazı tasarruf cihazlarındaki gibi, kombi “ön ısıtmanın” kapatılması gerekmez. Bu şekilde sıcak suyun
gelmesi için çok daha uzun süre beklenmez.
* Don olan bölgelerde, özel bir program ile pompa sürekli çalıştırılıp suyun donması önlenebilir.
5.1.2.2. Uygulama Alanları ve Yöntemleri
A. Merkezi Sisteme Bağlı, Kat İstasyonlu İki Borulu Tesisatlı Lokal Sistemler
Kat istasyonundaki sıcak su eşanjörüne entegre olarak yukardaki benzer şekilde çalışır.
KAT
İSTASYONU

By-passlı
Sirkülasyon
Poması

By-pass
Ünitesi

Şekil 31. Merkezi sistemde kat istasyonunda by-passlı dolaşım pompa ünitesi kullanımı
B. Bağımsız, Kat Bazında İki Borulu Tesisatlı Lokal Sistemlerde Kombi Altında, By-Pass
Pompalı Sıcak Su Sirkülasyon Ünitesi
Lavabo altında fazla bir yer kaplamadan, aynı anda birden fazla muslukta çözüm üretmesi avantajına
sahiptir. Zaman saati ile kontrol edilebilir.
İki yan çıkış 1/2” flex boruları Kombi ve Termosifon gibi soğuk su girişine 2 adet aralıklı Te ve çek valf
koyularak by-pass hattı yapılarak bağlanır. Kat Tipi 24-32V,30-40W, Villa tipi 220V,100W kapasitelidir.
Musluk üzerinde By-pass işlemi için; kullanılacak olan lavabo ve duş musluklarına By-passlı musluk
valfi, By-passlı valf ünitesi, “Musluk ağzı ventili” veya Lavabo altına “Servo motor kotrollu valf” takılır.
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Şekil 32. Lokal sistemde kombi altında veya sıcak su kaynağına bağlantılı kullanımı

Şekil 33. By-pass pompa ünitesi

Şekil 34. Bluetooth App uygulamalı kumanda görseli

Küvet veya Lavabo Altında By-Pass Pompalı Sıcak Su Sirkülasyon Ünitesi Cihaz Yapısı ve
Tesisat Bağlantı Şekli
Mevcut iki borulu daire tesisatlarında; en uzak musluk – sıcak su kaynağı arasında max 20m
mesafede, ana hat min ¾”- musluk ve kombi min 1/2” çaplı dirsek ve boru (yaklaşık basınç kaybı:
2-5mss) bulunmakta olan tesisata bağlı olarak; küvet veya lavabo altında ara musluk su girişlerine
flex boru ile bağlanarak kullanılır. Ek üçüncü sirkülasyon (dönüş) boru hattı gerekmez.

Şekil 35. Musluk altı sirkülasyon ünitesi

Şekil 36. Uzaktan kumandalı duvar anahtarı
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* Mevcut iki borulu apartman dairesi veya villa yerel tesisatlarında;
(üçüncü sirkülasyon (dönüş) boru hattına gerek olmadan) kullanılabilir.
Çok katlı villada: (her katta ayrı ayrı) en uzakta bulunan “Lavabo veya küvet altında”
* Mevcut üç borulu apartman dairesi veya villa yerel tesisatlarında;
Çok katlı villada (her katta ayrı ayrı) en uzakta bulunan “Lavabo veya küvet altında”
sıcak ve soğuk su girişlerine bağlanarak kullanılır.
Tesisat boru dağılım şeması incelenir, ana sirkülasyon pompası ana hat borularında çalıştırılır veya
devreden çıkarılır.
* Giriş çıkış su bağlantı çapları 3/8”x 2 adet paslanmaz çelik flex rakorlu borudur.
İki yan çıkış 3/8” flex boruları sıcak ve soğuk ara musluğa, mevcut musluk hortumları ise cihaz
üzerindeki üst sıcak ve soğuk çıkışlarına bağlanır.
* Üç borulu sistemde cihaz sıcak su yan çıkış 3/8” flex borusu ara musluk üzerine, mevcut sıcak su
musluk hortumu cihaz üzerindeki üst sıcak çıkışına, cihaz üzerindeki sağ yan çıkış flex borusu üçüncü
sirkülasyon hattına bağlanır. Musluk soğuk su flex borusu soğuk su ara musluğuna bağlı kalır.
* Küçük boyut ve tasarımda; düşük voltajlı DC24-32V ve düşük enerji tüketimli, fırçasız 18-30W,1-3A
elektrik motorlu, max 10 Bar, yüksek basınçlı (2-5mss) ve servis ömrü 20-30000 saat) bir “by-pass
sirkülasyon pompa” içermektedir. Cihaz boyutları 17x17x12 cm, 1.6 kg,
* Banko altından musluk yakınına AC220, DC24V-32V regülatörlü elektrik besleme.
* Bir by-pass kanalı ve motorlu 2 yollu vana, 4 adet 3/8” nipel sıcak-soğuk musluk su giriş-çıkışı.
* Akış kontrol sensörü, termostat röle, 55°C limit termostatı, voltaj regülatörü, CPU röle kontaktör.
* Basınç dayınımı max 10 Bar. Opsiyonel yüksek basınçlı tesisatlarda kombi altında 3-5 bar, sıcak genleşme
tankı 200 mLt ve 6 bar emniyet ventili. (El.termosifon ve güneş enerjisi gibi depolu ısıtıcılarda
opsiyonel olarak sadece emniyet ventili vardır)
* Zaman saati ayarlı ve on-off kumandalı,
* RF (radyo frekans) veya APP (telefon uygulamalı) bluetooth uzaktan kumanda.
* Opsiyonel olarak; pompa ve servo motorlu valf çalışması; tespit edilen bir çalışma süresine göre;
zaman saatiyle ve/veya uzaktan kumandalı anahtar devresi ile bir termostat ile kontrol edilir.
Küvet veya Lavabo Altı By-Pass Ünitesi Çalışma ve Kullanım Şekli:
* Musluk sıcak su açılmadan önce; cep telefonunuzdan APP uygulama veya RF uzaktan kumandadan
(Opsiyonel özel tasarımlı kumandalı musluk ile kol kaldırmadan sola çevrilerek) sirkülasyon pompası
ve by-pass vanası açılır, sesli "çalışma su uyarısı" verir.
* Uzaktan kumandalı “duvar anahtarı” ile kumanda seçeneği bulunmaktadır.
* Pompa çalıştıktan (3-4 sn sonra kombi gaz brülörü ateşlenmekte) musluğun kombiye uzaklığına göre
10-60 sn süre sonunda musluktan sıcak su alınmaktadır.
* “By-pass pompası" geçici bir süre by-pass valfli üzerinden sıcak su hattından gelen soğuk suyun
soğuk su hattına dönüşünü ve sıcak su kaynağı (kombi) soğuk su girişi üzerinden akış yaparak; suyun
sıcak su hattına gelişini sağlar.
* APP programı veya RF kumanda devresindeki ayarlanabilir zaman saati ile veya sıcak su musluğa
gelerek 27°C ulaştığında termostattan gelen komut ile pompa ve by-pass vanası kapanır.
* Uzaktan kumandalı “duvar anahtarı” ile kumanda seçeneği bulunmaktadır.
* Su sıcak su musluğa ulaştıktan sonra musluk sıcaklık sensörü "sıcak su uyarısı" verir,
termostattan gelen komut ile pompa kapanır.
* Sıcak su, soğuk su hattına karışmadan by-pass işlemi durur, akış normal şebeke yönüne döner.
Boşa litrelerce su akıtmadan sıcak su elde eder.
* Musluğun normal sıcak ve soğuk su kullanımı esnasında; by-pass (sirkülasyon dönüşü) valfi ve
pompa kapalıdır.
* Pompa boru hattı mesafe ve basınç kaybına göre, yaz-kış durumuna göre; sadece 10-60 saniye
boyunca çalışır. Merkezi sirkülasyon pompaları gibi sürekli çalışmaz, ve elektrik tüketimi çok az olur.
* Duvar ve döşemelerinizde ısı kayıpları oluşmaz, bölgesel ve geçici dolaşım ile ısı ve elektrik
tasarrufu sağlar.
* Duş veya lavaboda termostatik vanalı musluk ile beraber kullanımda sıcaklık ve debiyi etkilemez.
* Lavabo altı modelde; elektrik kesildiğinde pil devreye girerek; by-pass vanasını kapalı duruma getirir.
* Opsiyonel: Lavabo altı modelde; muslukta sabunlanma esnasında musluk kapatıldığında; borudaki
su soğuduğunda (25°C altına düştüğünde) pompa otomatik olarak çalışarak sıcak suyun tekrar
gelmesi sağlanır.
* Termostatik vanalı musluk kullanımında sıcaklık ve debiyi etkilemez.
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* Bazı tasarruf cihazlarındaki gibi, Kombi “ön ısıtmanın” kapatılması gerekmez.
* Don olan bölgelerde, özel bir program ile pompa sürekli çalıştırılıp suyun donması önlenebilir.
5.1.2.2. İki Hatlı, Lokal Tesisat Sisteminde Sıcak Su Dolaşımı ve Hidronik Durum
* Sıcak su ile soğuk su dengededir, (şebeke basıncı altında bir kapalı devrede ve Pascal prensibi
altında) pompa gücü ile sıcak suyun soğuk su ile yer değiştirmesi ile döngü oluşur.
* Eğer su hızı ve boru sürtünme kaybı mühendislik hesabı standardına uygun çap: ana-ortak hat
borusu çapı: min ¾ "(DN25 PPRC) veya üstü, sıcak su kaynağı (kombi) ve musluk hattı boru çapı:
min ½"(DN20 PPRC) veya üstü çaplarda; sıcak-soğuk su ters akış dirençleri olsada, uygun basınçlı bir
pompa ile döngü sağlanır.
* Pompa debisi ve basıncı; yerel boru uzunluğuna ve musluk sayısına göre uygun ve yeter değerdedir.
5.1.2.3. “By-Pass Pompalı Sirkülasyon Ünitesi” Fonksiyonellik Testi
Kombi ile musluk arasında 18m mesafede, ¾”-1/2” çaplı, 10 dirsek ve boru (yaklaşık basınç kaybı:
3mss) bulunmakta olan tesisata bağlı (min-max 2.2 -12 Lt/dak su debisinde kombi ateşlemesi çalışan)
kombi eşanjör su girişine by-pass bağlantılı; (küçük boyut ve tasarımda; düşük voltajlı DC24V ve
düşük enerji tüketimli, fırçasız 18-30W,1-1.5A elektrik motorlu, yüksek basınçlı (2-5mss ve servis ömrü
20-30000 saat) bir “by-pass sirkülasyon pompa ünitesi” ile aralık- ocak ayında yapılan deneyde;
DC24V, 3 Amp elektrik besleme ile pompa çalıştıktan 4 sn sonra kombi gaz brülörü ateşlenmiş;
yaklaşık 60 sn süre sonunda musluktan sıcak su alınmıştır.” (Süre dış hava şartına göre azalabilir.)
Kombi Altında Uygulama

Şekil 35. Kombi altı by-pass sirkülasyon ünitesi

Şekil 36. Lavabo altı by-pass valf

Lavabo Altında Uygulama

Şekil 37. Lavabo altı by-pass sirkülasyon ünitesi

Şekil 38. Radyo Frekans Uzaktan Kumanda
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5.2. Bağımsız Ürün: “Sirkülasyon Pompalı Musluk ”; (İki Borulu Yerel Kullanımda)
Musluk üzerinde sıcak-soğuk su girişleri arasında konumlanmış bir by-pass pompası içermekte olup;
bağımsız olarak, iki borulu tesisatlarda kombi, boyler, kat istasyonu, heat-pump su eşanjörü vb.
cihazlara bağlantılı kumanda ile çalışmakta; anlık ve bölgesel sirkülasyon ile boşa su akıtmadan sıcak
su gelmesi ile; su ve enerji tasarrufu sağlamaktadır.
Banyo mahalinde duşa veya lavaboya takılacak tek bir by-pass pompalı musluk, aynı hattaki her iki
musluğu da çok yakın sıcak su gelmesini sağlamaktadır.
Hem standar volanlı ve termostatik valfli musluklara,(Şekil 5) hemde disk valfli musluklara
uygulanabilir. iki delik ilaveli by-passlı disk valf musluk ile entegre çalışabilmektedir. (Şekil 6-7)

Şekil 36. Volanlı tip musluk

Şekil 37. Disk valfli musluk

Şekil 38. Disk valfli tip musluk

5.2.1. “BY-PASS POMPALI MUSLUK” YAPISI
İki borulu tesisat sistemlerine uygulanan ünitede bulunan asgari elemanlar:
* Bir by-pass kanalı ve düşük voltajlı ve kapasiteli sirkülasyon pompası (DC24V, 18-30W)
* Motorlu (termostatik veya selenoid) iki veya üç yollu vana ve tek yönlü vana
* 55°C emniyet termostatı
* Bir akış kontrol sensörü, CPU röle kontaktör elemanları, APP bluetooth uzaktan zaman kumanda.
* Pompa tespit edilen çalışma süresine göre; zaman saatiyle veya en uç hattaki by-pass köprüsü
üzerine konmuş termostat kontrollü uzaktan kumandalı verici-alıcı anahtar devresi ile kontrol edilir.
* Opsiyonel olarak sıcak su kaynağı soğuk su girişinde sıcak genleşme tankı 0,2 Lt. ve 8 bar emniyet ventili,
Gerekli Alt Yapı Tesisatı
* Tercihen uç noktadaki duş musluğunda veya lavabo musluğunda 1 adet de kullanılabilir.
En uçtaki bir muslukta by-pass pompalı musluk kullanılıyorsa tercihen diğer aradaki bir muslukta sıcak
sudan soğuk su hattına ek bir “köprü” bağlatısı yapılabilir.
* Yeni yapılarda banko altından musluk yakınına AC220, DC24V adaptör elektrik besleme kablosu
(CAT6 kumanda kablosu veya uzaktan kumanda koyulabilir)
* İlave bir üçüncü sirkülasyon (dönüş) hattı gerekmez.
Çalışma ve İşlem Şekli
İki borulu tesisatlı, lokal sistemlerde: kombi, ısı pompası eşanjörü vb. bağlantılı by-pass pompalı
musluk sıcak su açılmadan önce kol kaldırmadan sola çevrilerek (“ bekleme” durumunda = “by-pass”
konumunda); sirkülasyon pompasını çalıştırır,
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“By-pass pompası" geçici bir süre musluğun soğuk su girişine doğru akış yaparak; suyun soğuk su
hattına dönüşünü sağlar; sıcak su musluğa ulaştıktan sonra musluk üzerindeki termostattan gelen
komut ile pompa kapanır. Sıcak su soğuk su ile karışmadan, by-pass işlemi durur.
* "Bir damla" su boşaltmadan sıcak su elde edilir.
* Boru hattı mesafe ve basınç kaybına göre, yaz-kış durumuna göre; pompa sadece 10-60 saniye
boyunca çalışır, sürekli çalışmaz ve pompa elektrik tüketimi çok az olur.
* Kombiden bağımsız çalışabilir.
* Pompa; zaman saatiyle bir çalışma süresine göre veya en uç hattaki by-pass köprüsü üzerine
konmuş olan termostat kontrollü uzaktan kumandalı verici-alıcı anahtar devresi ile kontrol edilir.
* Don olasılığı olan bölgelerde, bir program ile pompa sürekli çalıştırılıp tesisat borularındaki su
donması önlenebilir.
5.2.2. “Sirkülasyon Pompalı Musluk” İle İki Hatlı Tesisat Sisteminde, Sıcak Su Dolaşımı ve
Hidronik Durum
* Sıcak su ile soğuk su dengededir, (şebeke basıncı altında bir kapalı devrede ve Pascal prensibi
altında) pompa gücü ile sıcak suyun soğuk su ile yer değiştirmesi ile döngü oluşur.
* Eğer su hızı ve boru sürtünme kaybı mühendislik hesabı standardına uygun çap: ana-ortak hat
borusu çapı: min ¾ "(DN25 PPRC) veya üstü, musluk hattı boru çapı: min ½"(DN20 PPRC) veya üstü
ise; sıcak-soğuk su ters akış dirençleri olsada, min. basınçlı bir pompa ile döngü sağlanır.
* Pompa debisi ve basıncı; boru uzunluğuna ve musluk sayısına göre uygun ve yeter değerdedir.
5.2.3. “SİRKÜLASYON POMPALI MUSLUK” İÇİN İŞLEVSELLİK DENEYİ
Kombi ile “by-pass pompalı musluk” arasında 18 m mesafede, ¾”-1/2” çaplı, 10 dirsek ve boru
(yaklaşık basınç kaybı: 3 mss) bulunmakta olan kombili (min-max 2.2 -12 Lt/dak su debisinde kombi
ateşlemesi çalışan) tesisata bağlantılı; musluk girişleri arasına montajlı küçük boyut ve tasarımda;
düşük voltajlı DC24V ve düşük enerji tüketimli, fırçasız 18-30W,1-1.5A elektrik motorlu, yüksek
basınçlı (2-5mss ve servis ömrü 20-30000 saat, bir “by-pass pompalı musluk” ile aralık-ocak ayında
yapılan deneyde; DC24V, 3 Amp elektrik besleme ile pompa çalıştıktan 4 sn sonra kombi gaz brülörü
ateşlenmiş; yaklaşık 60 sn süre sonunda musluktan sıcak su alınmıştır.
(Süre dış hava şartına göre azalabilmektedir.)
* By-pass pompalı musluk üzerinde tasarım ve üretim çalışmaları devam etmektedir.

Şekil 39. Duş by-pass pompalı musluk düzeneği
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6. KULLANIM KAYIPLARI ve ÜRÜN MALİYETİ, GERİ DÖNÜŞ SÜRESİ
A. Kombi Altı, Sirkülasyon Ünitesi ve By-Passlı Musluk İçin
(İki Borulu, Yerel Sıcak Su Sistemli Tesisatta)
Sıcak su kullanımına başlarken veya durdurulduğunda;
* 5 kişilik bir ailenin banyosunda, ilk kullanımda ve sabunlanma sırasında boşa akıtılan su:
her kullanımda: yaklaşık 15-30 Lt, ayda ortalama 5 kişi x12 kere x 20 Lt = 1200 Lt/ay
Evye ve Lavabolarda kullanım esnasında 30 kere x 10 Lt = 300 Lt/ay,
Toplamda aylık min 1500 litre su boşa akıtılır.
(su fiyatı 20m3 üzeri İSKİ: konut 9.3 TL/m3, işyeri 11.5 TL/m3)
1500 Lt/ay x 9.3 TL/m3 x12 ay= 168 TL/yıl su kaybı
* Her kullanımda sıcak su geldiği son anlarda boşaltılan yaklaşık 1 Lt suda ısı kaybı :
q = m x c x (tç – tg), 1 Lt x 2 kere x 30 kcal = 60 kcal/defa = 0.07 kw/defa
0.07 kw/defa x 5 kişi x 15 kere/ay x 12 ay = 63 kw x 0.5 TL/kw = 31.5 TL/ay
1 Dairede suyun yıllık toplam parasal kaybı: 200 TL/yıl
1 adet by-passlı disk valf kartric ve pompa ünitesi ürün fiyatı kdv dahil: 380 TL/adet
1 adet uzaktan kumanda ünitesi fiyatı kdv dahil: 70 TL/adet
Zaten bir musluk gövdesi ve kartriç satın alınmaktadır.
Standart 2 çıkışlı musluk tasarımı musluk gövdesi ile:
Ortalama amorti süresi: 2 yıl dır.
(Opsiyonel olarak kartriç yerine1 adet musluk altı by-pass valfi kontrol ünitesi 160 TL/adet)
* Bir kombi by-pass pompası için elektrik sarfiyatı:
24V, 30 W/sa, 1.25 Amp. pompa her 1 dak. kullanımında aylık sarfiyat:
0.03 kw/h / 60 min x 3 kere/kullanım x5 kişi x 15 kere/ay = 0.1125 kw/ay
0.1125 kw/ay x 0.5 TL/kw = 0.056 TL/ay ihmal edilir.
B. By-Passlı Disk Valf (Kartuj) Musluk Ünitesi İçin
(Üç Borulu, Merkezi Sıcak Su Sirkülasyon Sistemli Tesisatlarda)
* 1 daire için birinci maddedeki bir dairelik konuttaki gibi akıtılan su kaybı:
Toplam yıllık max. parasal kayıp 200 TL /yıl daire olup,
Sıcak su kullanımına başlarken veya durdurulduğunda oluşan kayba ilave olarak;
* Sürekli çalışan merkezi sirkülasyon pompası elektrik tüketimi ve boru ısı kaybı
16 daireli bir apartmanda 0.32 kw/h lık bir pompa %100 kapasite ile 24 saat/gün çalışmaktadır.
Elektrik Enerjisi Kaybı = 0.32 kw/h x 24 x 365 = 2803 KW / Yıl elektrik kaybı.
Bina ekstra elektrik tüketimi 2803 KW / Yıl x % 60 x 0.5 TL / kW = 840 TL / yıl apt.
840 TL / yıl / 16 daire = 52,5 TL / yıl.daire.
* Her katta iç tesisattaki sıcak su boru yüzeyinden ekstra ısı kaybı:
¾’’ -pprc 25mm lik izolasyonsuz boru ısı kaybı yaklaşık 4 w/m.h.
Sıcak-soğuk 2x16 m 32 m boru x 4 w/m.h = 128 w/h, 128 w/h x 24 h x 365 gün = 1120 kw/yıl
DG fiyatı 0.1067 TL/kWh için 1 dairede ısı kaybı 1120 kw/yıl x 0.1067 TL/kw= 120 TL/yıl. daire
1 Dairede yıllık toplam parasal kayıp: 372.5 TL/yıl.daire,
Özel 3 çıkışlı musluk tasarımı ve kartriç dahi büyük bir maliyet getirmemektedir.
Normal kartriç fiyatlarıda kalitesine göre 20-40 TL/adet arasındadır.
1 Dairede: 2 adet by-passlı disk valf kartric ürün fiyatı kdv dahil: 2x40= 80 TL/adet daire dir.
Zaten bir musluk gövdesi ve kartriç satın alınmaktadır.
Standart 2 çıkışlı musluk tasarımı musluk gövdesi ile:
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Ortalama amorti süresi: 2.5 ay.
Özel 3 çıkışlı musluk tasarımı musluk gövdesi farkı ise 2 adet için 2x50= 100 TL/adet daire dir.
Ortalama amorti süresi: 6 ay.
Not: 16 daireli apartman genel toplam yıllık parasal kaybı: 310 TL x 16 = 4960 TL/yıl
C: Lavabo Altı, By-Passlı Sirkülasyon Ünitesi İçin
(İki Borulu Kombili Yerel Tesisatlarda)
1 dairede yıllık toplam parasal kaybı: 200 TL/yıl
Bir musluk pompa için elektrik sarfiyatı:
24V, 30 W/h, 1.25 Amp. pompa her 1 dakika kullanımında aylık sarfiyat:
0.03 kw/h / 60 min. x 3 kere/kullanım x5 kişi x 15 kere/ay = 0.1125 kw/ay
0.1125 kw/ay x 0.5 TL/kw = 0.056 TL/ay ihmal edilir.
Bir by-pass pompası için elektrik sarfiyatı: 0.1125 kw/ay x 0.5 TL/kw = 0.056 TL/ay ihmal edilir.
1 adet by-passlı pompa ünitesi ürün fiyatı kdv dahil: Tam otomatik, UK: 660 TL/adet
1 adet by-passlı pompa ünitesi ürün fiyatı kdv dahil: Tam otomatik:
580 TL/adet
1 adet by-passlı pompa ünitesi ürün fiyatı kdv dahil: Manuel kontrollü: 460 TL/adet
Ortalama amorti süresi: 3 yıl.
D. By-Pass Pompalı Musluk Ünitesi İçin
(İki Borulu Kombili Yerel Tesisatlarda)
1 Dairede suyun yıllık toplam parasal kaybı: 200 TL/yıl
Bir by-pass pompası için elektrik sarfiyatı: 0.1125 kw/ay x 0.5 TL/kw = 0.056 TL/ay ihmal edilir.
1 adet by-pass pompalı musluk ünitesi ürün fiyatı kdv dahil: Tam otomatik,UK: 640 TL/adet
1 adet by-pass pompalı musluk ünitesi ürün fiyatı kdv dahil: Tam otomatik:
560 TL/adet
1 adet by-pass pompalı musluk ünitesi ürün fiyatı kdv dahil: Manuel kontrollü: 440 TL/adet
Ortalama amorti süresi: 1.5-3 yıl.
Opsiyonel akülü ömrü ve maliyeti:
* Akü, Li-iyon, 18- 24V, 3 Amp/saat, akü devresi ilavesi maliyeti 290 TL dir.
Akü deşarj ömrü: pompa akımı 1.25 A/saat, akü kapasitesi 2 Asaat = 1.6 saat. akü ömrü
Pompa kullanım süresi 1 dak. için x 3 start x 5 kişi x 10 kere/ay = 150 dak/ay = 2.5 saat/ay
Sürekli regülatör ile kesintisiz kullanım veya akü ile ayda 2 kere şarj işlemi yaparak mümkündür.

SONUÇ
By-passlı valf musluk ve by-passlı sirkülasyon sistemleri;
* Kullanıcının aile bütçesine parasal tassruf ile sosyo ekonomik durumun iyileşmesine katkı,
* CO2 emisyonu tasarrufu,
* Enerji verimliliğinde yeni kanunlar ve yeni düzenlemelerde yükümlülük olan BEC ve BREEAM, LEED
sertifikaları ile vergi muafiyeti ve VAP desteği alınmasını,
* A+ sınıf etiketli sıcak kullanım suyu cihazları üretici firmalara pazarlama avantajı,
* Dünya üretim standartlarına ve enerji verimliliğine uygun olup; dünya çapında kitlesel olarak
satılabilme özelliği ile ülke ekonomisine döviz girdisi ve istihdam sağlayabilmektedir.

Binalarda Enerji Performansı ve Akıllı Binalar Sempozyumu

14. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 17-20 NİSAN 2019/İZMİR

_____________________ 116 _______

Toplum Bireyleri ve Sivil Toplum Kuruluşları Olarak
STK lar tarafından enerji verimliliğinin yanında, iklim değişikliği ile artan su kıtlığına karşı su israfının
önlenmesi, su tasarrufu ve suyun etkin kullanımı için eğitici çalışmalar yapılmalı ve bunları birey olarak
uygulamak gerekmektedir.
Cihaz Üreticileri Olarak
Enerji “tasarrufu” kavramı yaşam konforunu düşürdüğü için, “enerji verimliliği” : enerji kayıplarını
azaltarak ve “boşa sarfiyatı” önleyerek sağlanmalıdır. Kombi, heat-pump, eşanjör vb sıcak su cihazları
ve musluk üreticilerini, tesisat uygulama tecrübesi olan hidronik sistem mühendislerini aralarına alarak;
işletim sistemine dayalı su tasarruflu “by-pass sirkülasyonlu” ürün tasarımı yapmaları gerekmektedir.
İnşaat-Tesisat Mühendisleri ve Taahhütçüleri Olarak
Günümüzde; sadece hareket sensörlü ve termostatik vana musluk elemanlarındaki debi kontrolüne
dayalı pahalı ürünler ve duş başlığı, perlator gibi düşük debiye dayalı çabuk tıkanıp kireçlenip
fonksiyonunu yitiren ürünler; su tasarrufu ve su verimliliği için yeterli olmamakta; sirkülasyonlu merkezi
sistem ve sirkülasyonsuz lokal su ısıtıcılı sistemlerdeki kullanım şekillerinden kaynaklanan, su ve
enerji kayıplarını yok edecek; yeni “ekonomik” elemanlar ve sistemler: sirkülasyon özellikli “by-passlı
valf” ve lokal “by-pass pompalı” sirkülasyon üniteleri kullanılmalıdır.
Devlet Bilim ve İdari Kurumları Olarak
Enerji verimliliğinin yanında, iklim değişikliği ile artan su kıtlığına karşı “su israfının önlenmesi”, su
tasarrufu ve suyun etkin kullanımı için eğitici çalışmalar ve yayınlar yapılmalı.
İnşaat müteahhitlik ve mekanik tesisat firmalarının projelerinde, sirkülasyon özellikli “by-passlı
musluk” ve lokal “by-pass pompalı” sirkülasyon sistemlerinin kullanımı için; bakanlık, oda ve dernekler
nezninde çalışmalar yapılmalıdır.
Enerji verimliliği yönetmeliklerinde ve İmar yönetmeliklerinde; musluk elemanları “water label” su
etiketine sahip ve min. A+ sınıfı olmalı, “by-passlı musluk” ve “by-pass pompalı” sirkülasyon sistemi
kullanmayı teşvik edici yeni yasal düzenleme ve ilaveler yapılmalı, parasal teşvikler verilmelidir.
Prosedür gereği değil, ekonomiye katkı, döviz ve istihdam sağlayan, çevreci ve enerji verimliliği
projelerinin takipçisi olmalı ve desteklemelidir.

KAYNAKLAR
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]

ERP AB Enerji verimliliği direktifleri.
BEPY Direktifleri.
30374 sayılı yönetmelik 21.04.2018
Lowcarbonturkey.org. düşük karbonlu kalkınma için çözümsel tabanlı strateji ve eylem
geliştirilmesi teknik destek projesi analiz raporu. 2013
COP24 Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı, Katowice. Aralık 2018
Hansgrohe-int.com, Savings-calculator. 2018
GUIDE SAVING. Water efficiency in new developments UK. 2010
İskender Kostak, TPE Patent tarifnamesi. 2016, 2017, 2019

Binalarda Enerji Performansı ve Akıllı Binalar Sempozyumu

14. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 17-20 NİSAN 2019/İZMİR

_____________________ 117 _______

ÖZGEÇMİŞ
İskender KOSTAK
1961 yılı İzmir doğumludur. 1978 yılı İzmir Atatürk Lisesi Fen Bölümü,
1985 yılı Ege–Dokuz Eylül Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü Lisans, 1989 yılı Dokuz Eylül
Üniversitesi Deniz Bilimleri Enstitüsü Gemi İnşaatı Bölümü Yüksek Lisans mezunudur.
1987 yılında Politen Mühendislikte konstrüksiyon ve mekanik tesisat proje tasarım işine başlamıştır.
1990 yılında serbest mekanik tesisat projeciliği, 1992 yılında Ankoterm Mühendislikte kurucu ortak
olarak taahhüt işlerine başlamış,1995 yılından 2005 yılına kadar kendi adına mekanik tesisat proje ve
taahhüt işleri yapmıştır.
2005-2006 yıllarında Pagetel ve Japar Aş.de üretim, tasarım ve arge çalışmaları yürütmüş,
2006-2007 yıllarında Genta Aş. Moskova Metropolis İş Merkezi ve AVM projesi müdür yardımcılığı,
2008-2009 yıllarında Özer İnş. Aş. Bükreş Toplu Konut ve İş Merkezi projesinde mekanik müdür
yardımcılığı ve Sinaia Toplu Konut projesinde mekanik şantiye şefliği,
2010-2012 yılları arasında kendi adına mekanik tesisat proje ve taahhüt işleri,
2013 yılında Sembol-Esta İnşaat Aş. Konsorsiyumunda Sochi 2014 Kış Olimpiyatları, Siberbank Otel
Projesinde Hazinedaroğlu İnşaat Aş. mekanik şantiye şefi olarak görev yapmıştır.
2006 yılında Duyar Vana Tasarım Ödülü almış, 2017 yılında GCIP Global Cleantech Innovation
Program, Tübitak-Türkiye Proje Yarışmasında yarı finalisti olmuştur.
2015 yılından bu yana tesisat malzemeleri konusunda arge ve tasarım işleri yapmaktadır.

Binalarda Enerji Performansı ve Akıllı Binalar Sempozyumu

14. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 17-20 NİSAN 2019/İZMİR

_____________________ 118 _______

BİTKİLENDİRİLMİŞ DUVAR SİSTEMLERİNİN
BİNALARIN ISIL PERFORMANSI ÜZERİNDEKI ETKİLERİ
Effects Of Vegetated Walls Systems On Thermal Performance Of Buildings

Serpil ÇERÇİ

ÖZET
Çevre dostu malzemelerin ve yenilikçi yapı teknolojilerinin kullanıldığı bitkilendirilmiş duvarlar, estetik
ve çevresel faydalarına ek olarak, yüksek yoğunluklu kentsel alanlarda ve ısı adalarında önemli termal
etkilere sahiptir. Kışın ısı iletimini arttırmak, yazın ise azaltmak için bitkilendirilmiş cephe
sistemlerinin kullanılması, modern mimaride giderek daha yaygın hale gelmektedir. Ancak,
çalışmalar bitkilerin cephe performansına olan etkisinden daha çok mimari tasarıma yönelik sorunları
çözmeye eğilimli olmuştur. Yapılan araştırmalara göre, yaz aylarında bu tür duvarların sıcak iklimler
için binaların yıllık enerji ihtiyacını %37’ye kadar azaltması sebebiyle kayda değer termal faydaları
olduğu vurgulanmıştır. Bu çalışmada, bina cephelerine uygulanan dikey bitkilendirme sistemleri, bu
sistemlerin termal performanslarını gösteren araştırmalar ve deneysel testler hakkında bilgiler
verilmiştir. Bu testlerde, bitki örtüsü olan ve bitki örtüsü olmayan cephelerin karşılaştırılması için,
farklı örnekler üzerinde sıcaklık yüzdelerinin düşüşü değerlendirilmektedir. Araştırmaların
sonuçlarına göre, bitkilendirilmiş sistemlerin kullanıldığı cephelerde sıcaklık düşüşü, bu sistemin
kullanılmadığı örneklerden daha yüksektir. Bu nedenle, sıcak iklimlerde, bina yüzeyinde ısınmayı
önleyici bir soğutma potansiyeli sağlayabileceği ve binalarda enerji verimliliğini arttırabileceği ortaya
konmaktadır. Ayrıca, iklimsel değişikliklere karşı mimarlar ve şehir plancıları için uygun teknolojilerin
kentsel tasarım süreçlerine katkı sağlayabilmesi amacıyla bazı öneriler getirilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Bitkilendirilmiş duvar, Binaların ısıl performansı, Enerji tasarrufu, Kentsel ısı
adası

ABSTRACT
In addition to its aesthetic and environmental benefits, vegetated walls, using environmentally friendly
materials and innovative building technologies, have significant thermal effects on high density urban
areas and heat islands. The use of vegetated facade systems is becoming more common in modern
architecture to increase the heat conduction in winter and to decrease it in summer, However, studies
have tended to solve problems related to architectural design rather than the effect of plants on
facade performance. According to researches, it has emphasized that in summer months such walls
have remarkable thermal benefits due to the fact that the annual energy need of buildings decreases
in hot climates by up to 37%. In this study, vertical vegetated systems applied to building facades,
researches showing the thermal performance of these systems and experimental tests are given. In
these tests, the decreases of heat percentages on different examples have been evaluated for
comparison of vegetated and non-vegetated facades. According to the results of studies, the heat
drop on the facades where vegetated systems are used is higher than the ones where this system is
not used. Therefore, it has been revealed that in hot climates, it could provide a cooling potential to
prevent heating on the buildings surface and increase the energy efficiency of buildings. In addition,
some suggestions have been made in order to enable appropriate technologies for architects and city
planners to contribute to urban design processes against climatic ch
Key Words: Vegetated wall, Thermal performance of buıldings, Energy saving, Urban heat islan
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1. GİRİŞ
Bina ve inşaat sektörleri, küresel enerji tüketiminin % 36' sından ve toplam CO 2 emisyonlarının
yaklaşık % 40' ından sorumludur. Dünyada enerji talebinin giderek artması sonucu, bu oran her yıl
yaklaşık % 3 kadar artmaya devam etmektedir. Avrupa Birliği (AB) tarafından oluşturulan,
binalardaki; .enerji performansının iyileştirilmesini teşvik eden direktifleri, ısıtma ve iklimlendirme
sistemleri için denetim planlarının hazırlanmasına dair bazı kuralları bulunmaktadır.
Örneğin, ‘Enerji Direktifi’ne göre, AB ülkelerindeki ;
.“tüm yeni binalar, 31 Aralık 2020' ye kadar sıfır enerjili binalar olmalıdır”,
.“yeni binalarda ve mevcut binaların büyük tadilatlarında (ısıtma - soğutma sistemleri, çatılar, duvarlar
vb.) elemanların değiştirilmesi ya da güçlendirilmesi için uygun maliyetli minimum enerji ile performans
gerekliliklerini sağlamalıdır” vb. birçok politika ilkeleri ve yönergelerin uygulanması zorunlu
tutulmaktadır [intr 1]. 2015 yılındaki Paris Anlaşması’nda belirtildiği gibi küresel düzeyde, bina
2
sektörünün m başına enerji yoğunluğunun iklimsel hedeflerine ulaşma yolunda ilerlemesi için 2030
yılına kadar ortalama olarak (2015'e kıyasla) % 30 oranında iyileştirilmesi gerekmektedir [intr.1] [intr.2].
Bu doğrultuda sürdürülebilir binalara doğru bazı ilerlemeler kaydedilmekte ise de, dünya genelindeki
gelişmeler, halen büyüyen yapı sektörüne ve artan enerji hizmetleri talebine ayak uyduramamaktadır.
Son dönemdeki araştırmalar, hızlı yapılaşmaya bağlı olarak yeşil alanların da, hızla yok olmaya
devam etmesi ve kent sıcaklıklarının artması ile iklimsel tehditleri tetikleme potansiyeli taşımakta
olduğunu ortaya koymaktadır [1]. ‘Kentsel ısınma adası’ (UHI) olarak bilinen ısınma olgusu, dış
mekan konfor koşullarını ve kirletici madde konsantrasyonunu olumsuz yönde etkilemekte; hava
kalitesinin düşmesi, ayrıca iklimlendirme için enerji talebine bağlı olarak çevresel etkiyi
arttırmaktadır [2]
[Şekil 1]. Ayrıca, kentsel ısı adasına yol açan binaların ısıtılması ve
soğutulması için kullanılan enerji miktarında da gözle görülür bir artış görülmektedir.
Kentlerde bu sorunu çözmek için bina çatılarına veya cephelerine uygulanan bitkilendirme
uygulamaları UHI etkisinin hafifletilmesi ve binaların enerji verimliliğini sağlayan en uygun
sürdürülebilir çözümlerden biri olarak kabul edilir. Tropikal iklim ülkelerinde gün boyunca aşırı ısının
üstesinden gelmek için, yapı kabuğunun veya cephenin türü ve cinsi, bir yapının sıcaklığını ve
miktarını düzenlemede yaşamsal bir rol oynamaktadır. Özellikle, bu tür iklimlerin yaz dönemlerinde
bina yüzeyinde soğutma potansiyeli sağlaması ve cephede ısınmayı önleyerek binadaki iç iklim
üzerinde etkili olabilmesi açısından uygun çözümler olarak görülmektedirler. Bu alandaki araştırma ve
geliştirme çalışmaları, çevresel, sosyal ve ekonomik faydaların yanı sıra, estetik gelişmeleri
belirleyici olması nedeni ile son on yılda, bina tasarımlarındaki varlığını arttırmakta ve birçok
kentsel ekosistem hizmeti sunmaktadır [3] [4] [5] [6].

Şekil 1. Kentsel ısı adaları [7].
Bu çalışmada, bina cephelerine uygulanan dikey bitkilendirme sistemleri, bu sistemlerin termal
performanslarını gösteren araştırmalar ve deneysel testler hakkında bilgiler verilmiş; böylece daha
sağlıklı bir ortam elde etmek için bu yöndeki çalışmalara veri tabanı oluşturulması amaçlanmıştır.
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2. BİNA CEPHELERİNE UYGULANAN DİKEY BİTKİLENDİRME SİSTEMLERİ
Kentsel ısınmaya bir çözüm olarak bitkilendirme sistemlerinin temel amacı, bitkinin bina duvarında
büyütülmesi olup, yeşil dikey tabaka, dikey bahçe, yeşil duvar, dikey peyzaj ve biyo duvarlar olarak da
adlandırılmaktadır [8, 9]. Cephe bitkilendirme sistemleri, binanın iç ve dış kısımları arasındaki
yalıtımı artırarak ve doğrudan güneş ışığına maruz kalan bina yüzeyinde gölgeleme elemanı gibi
kullanılarak yazın aşırı ısınma etkisini azaltır ve buharlaşmayı teşvik eder. Kışın ise, ısı yalıtımı
görevi yaparak iç mekanda ısınma etkisini artırır. Dolayısı ile, sıcak mevsimde, binanın ısınmasını
arttıran güneş ısısı kazancının azaltılması ile kentsel ısınma hafifletilebilir [2].
Bu sistemlerin kullanımı, hem binalar hem de, kentsel alanlar için enerji tasarrufu ve ekolojik
gelişmeler ile ilgili önemli fırsatlar sunmaktadır. Özellikle yoğun nüfuslu bölgelerde kentlerin enerji ve
çevre odaklı sorunlarını çözmek için dikkat çekici bir yaklaşım olarak kabul edilmektedir. Yeşil çatılara
kıyasla, yeşil duvarlar çok daha fazla yüzey alanı kapladığından, bulunduğu çevreye oldukça faydalı
iyileştirmeler sağlar. Yüksek binalarda, bitkilendirilmiş duvarların yüzey alanı ile yeşil çatılar arasındaki
fark yaklaşık 20 katına kadar ulaşabilir [10].
Bitkilendirilmiş duvarlar, ‘yeşil cephe’ ve ‘yaşayan duvar’ adı verilen iki farklı sistemden oluşur.
- Yeşil cepheler ; Bu sistemde, bitkiler toprakta zemine köklenir, cephede tırmanarak büyür ve bina
yüzeyini kapsar.
- Yaşayan duvarlar, yapısal bir duvar veya çerçeveye tutturulmuş, bol miktarda bitkilerin önceden
yerleştirildiği bitki kasalarından oluşur [9] [11] [Şekil 2].

Yeşil cephe

Yaşayan duvar
Şekil 2. Bitkilendirilmiş duvarlar sistemleri [9, 11].

‘Yeşil cephe’lere kıyasla, ‘yaşayan duvar’lar, çeşitli bitkilerin bakımı için sulama sistemi, alt tabaka için
destek elemanları vb. temel malzemelere gerek duyarlar. Bu nedenle, yaşayan duvar sistemlerinin
bakım maliyetleri yüksektir. Ancak, genellikle ekili bitkilerin aktarılabilme özellikleri nedeniyle yeşil
cephelere kıyasla daha iyi performans gösterirler. Ayrıca, bitkiler ile ilgili beklenmedik sorunların
olması durumunda, önceden ekilmiş bitkileri yenilemek oldukça kolaydır [11].
2.1. Bitkilendirilmiş Cephelerin Termal Performansı
Bir binanın yapı kabuğu bakımından enerji performansı, kabuğun yapısal özellikleri nedeniyle ısıtma
ve soğutma olarak tanımlanabilir. Enerji performansı için çok önemli bir konu olan enerji kaybı
tamamen bina yaşı ve türüne, iklimine, bina kabuğunun malzemesine, konut davranışlarına ve coğrafi
bölgelere bağlıdır. Dolayısı ile, bina kabuğunun enerji tüketimi üzerindeki etkisi yadsınamaz. Yapı
sektöründe kullanılan enerji miktarı, alan ısıtma ve soğutma için küresel enerji tüketiminin üçte birine
karşılık gelmektedir. Binaların dışında yer alan tüm duvar ve çatılarda ısı kaybı oluşması nedeni ile
soğuk iklimlerde enerji tüketimi % 50' ye yaklaşan bir artış eğilimindedir. Soğuk veya sıcak iklimli
bölgelerde, binalara yalıtım (toplam ısı transferi katsayısı, u-değerleri hesabı ile) yapılarak enerji
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tüketimi önemli ölçüde azaltılabilir. Bu tür mevcut kuralları kullanarak (belirli ülkelerde), soğuk ve sıcak
günlerde ısıtma ve soğutma için fazla enerji tüketiminin olmadığı ; binalarda oturanlara konforlu iç
ortam koşulları sağlandığı görülmektedir.
Bu bağlamda, yapı kabuğunda yalıtım tabakasını azaltarak veya ek olarak kullanılabilecek düşük
maliyetli, enerji tasarruflu, çevre dostu bitkilendirme sistemlerinin takviyesi ile söz konusu olumsuz
etkileri en aza indirmek çağdaş bir yaklaşım olarak görülmektedir. Bitkilendirilmiş cephe, sıcak
iklimlerde çok önemli olan bina yüzeyinde ısınmayı önleyici bir soğutma potansiyeli ile iç ortam iklimi
üzerinde önemli bir etkiye sahip olabilir. Kentsel ısı adası (UHI) etkilerinde önemli bir azalma
sağlanarak bina enerji verimliliği artırılabilir. Yaz aylarının kış ayına göre uzun sürdüğü sıcak
iklimlerde, ısınma iklimine kentsel adaptasyonu kolaylaştırmak için, iç mekan bina sıcaklıklarını
düşürmek (soğutmak) ve binanın enerji tüketimini azaltmak bir tasarım özelliği olarak kabul
edilmektedir [6].
Ancak, soğutma için enerji gereksinimi her geçen gün artmakta ise de, en büyük tüketim, konut
ısıtılmasına aittir. Böylece, binaya yönelik enerji gereksinimini azaltmak için temel konu, ‘ısıtma’ olarak
kabul edilir. Bu nedenle, hem soğutma talebini artıracak, hem de ısıtma talebini en aza indirecek
potansiyel çözümler arasında bitkilendirilmiş cephe, en uygun önlemlerden birisi olarak görülmektedir.
Bu bağlamda, son yıllarda, pek çok araştırmacı tarafından binalardaki potansiyel enerji tasarrufu, hem
deneysel, hem de sayısal olarak incelenmiştir.
2.2. Bitkilendirilmiş Cephelerin Termal Performansı İle İlgili Deneysel Araştırmalar
İlgili literatürün gözden geçirilmesi yoluyla hazırlanan bu makalenin amacı, bitkilendirilmiş
sistemlerin binanın cephesindeki ısıl performansı ve enerji tasarrufu üzerindeki etkilerini ve bu
sistemlerin kullanımında sistematik yaklaşımları tesbit etmektir. Bu alanda (kıyaslanabilirliklerinin
iyileştirilmesi ve sistemlerin uygulanabilirliğine ilişkin göstergeler elde etmek için) mevcut bilgileri
bir araya getirmek amacıyla son yıllarda yapılan araştırmalar analiz edilmiştir.
Bitkilendirilmiş cephelerin termal performansı için daha iyi bir tahmini çerçeve geliştirmek için bilimsel
literatür gözden geçirildiğinde;
-Araştırmalar daha çok bu tür cephelerin tasarımına yönelik sorunları çözmeye eğilimli olmuş; bitki
morfolojisi ve fizyolojisinin cephe performansına olan etkisi yeterince incelenmemiştir.
-Tırmanıcı bitkilerin ve bitkilendirilmiş tasarım bileşenlerinin (destek yapıları, yetiştirme ortamları,
bitki kapları ve sulama sistemleri) yapı kabuğunun termal performansı üzerindeki etkisini ele alan
çalışmalar yetersiz düzeyde kalmıştır.
-Modelleme çalışmalarının varsayımları her zaman tanımlanmamış veya doğrulanmamış iken, az
sayıda deneysel çalışma yapılmıştır ve ölçülen mikro-iklim parametreleri hakkında yeterli bilginin
sağlanamadığı görülmüştür.
Bunlara ilaveten;
-Mimarlık ve mühendislik disiplinlerinin hâkim olduğu ; ancak bitki biyolojisi, ekoloji, bahçecilik ve
toprak bilimlerini içermesi gereken disiplinler arası girdilerden yoksun olan bir literatür ile
karşılaşılmıştır [12].
Bu bilgiler ışığında, bitki morfolojisi ve fizyolojisinin cephe performansına olan etkisini ölçen ve 20142017 yılları arasında yapılan çalışmaların bir kısmı aşağıda özetlenmiştir.
Safikhani ve arkadaşlarının 2014 yılında, sıcak ve nemli iklimlerde, bitkilendirilmiş dikey sistemlerin
ısıl performansını incelemek amacıyla yaptıkları çalışmada; iç ortam sıcaklığını ve nem düzeyini
ölçmek için deneysel bir prosedür kullanılmıştır. Bu ölçümler ‘bitkili yüzey’ ve ‘duvar yüzeyi’
arasındaki boşluk için de yapılmıştır.
Deney için küçük ölçekli oda şeklinde üç kutu kullanılmıştır.
-birinci kutuda ‘yaşayan duvar sistemi’,
-ikinci kutuda ‘yeşil cephe sistemi’ kullanılmış,
-üçüncü kutuda ise, karşılaştırma yapmak amacıyla herhangi bitkilendirme işlemi yapılmamıştır.
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Her iki dikey bitkilendirme sisteminde bitki olarak, “blue trumpet vine” bitkisi kullanılmıştır. Veriler
2013 yılının nisan ayında, üç güneşli gün boyunca kaydedilmiştir. Sonuçların analizinden, ‘yaşayan
duvar ve yeşil cephenin’ iç mekan sıcaklığını, sırasıyla 4.0 ° C ve 3.0 ° C' ye ; ve yine bu iki cephe
ile duvar yüzeyleri arasındaki boşluk sıcaklıklarını ise sırasıyla 8.0 ° C ve 6.5 ° C düşürdüğünü
göstermiştir [8].
Olivieri ve arkadaşları 2014 yılında, Akdeniz iklim bölgesinde yer alan bitkilendirilmiş bir cephe
üzerinde deneysel bir çalışma yürütmüş; yaz koşullarında yalıtılmış bir cephenin termal enerji
performansı üzerindeki etkisini incelemiştir. Bu amaçla,
-birisi ‘bitki tabakası içeren’ güney cephesi,
-diğeri ‘bitki tabakası içermeyen’ cephe olmak üzere, aynı boyuttaki iki deneysel modelden ve
bitkiyi muhafaza eden kasanın kompozisyonuna bağlı olarak elde edilen termal veriler karşılaştırılmış
ve analiz edilmiştir.
Sonuçlar, muhafaza kasasının yüksek termal direnci ve bitki örtüsü etkisinin, özellikle günün daha
sıcak saatlerinde çok olumlu olduğunu göstermiştir. Bu nedenle, ‘bitkili cepheler pasif bir soğutma
stratejisi olarak kullanılabilir, soğutma için enerji tüketimini azaltır ve kullanıcıların konfor koşullarını
iyileştirir’ sonuçlarına varılmıştır [14].
Vox ve arkadaşlarının 2016 yılında, Bari Üniversitesi'nde bitkilendirilmiş dikey sistemler üzerinde
yaptıkları bir çalışmaya göre, deneysel bir test için delikli tuğladan yapılmış üç dikey duvar prototipi
tasarlanmıştır. Bu duvarlardan;
-birincisi ‘alaca renkli pandorea jasminoides’ bitkisi ile kaplanmış,
-ikincisi, ‘rhyncospermum jasminoides’ bitkisi ile kaplanmış,
-üçüncüsü, “kontrol duvarı“ amacıyla, herhangi bitki ile kaplanmamış ve karşılaştırma yapmak
için kullanılmıştır.
Bu duvarlarda, veri kaydedici ve sensörlerden oluşan bir sistem vasıtası ile, aşağıdaki parametreler
ölçülmüş ve kaydedilmiştir. Bunlar;
-duvara düşen güneş radyasyonu,
-güneş radyasyonu altındaki duvar yüzeyinin sıcaklığı,
-duvarın diğer tarafındaki yüzey sıcaklığı,
-dış hava sıcaklığı ve rüzgar hızı olarak değerlendirilmiştir.
Güneş ışığına maruz kalan ‘kontrol duvar yüzeyi’nin günlük sıcaklıklarının, (rhyncospermum
jasminoides ve renkli pandorea jasminoides ile kaplı) diğer iki dikey duvarda kaydedilen
sıcaklıklara kıyasla yaklaşık 4 ° C daha yüksek olduğu ; dolayısı ile, güneş ışığına bağlı ısı
kazanımını azaltmak için bitkilendirilmiş dikey duvarların uygulanması sonucu, dış yüzey sıcaklığının
4 ° C' ye kadar azaldığı bulgulanmıştır. Deneysel test, hem 'pandorea jasminoides'in hem de
rhyncospermum jasminoides' bitkilerinin Akdeniz bölgesindeki cepheler için uygun olduğunu
göstermiştir.
Bu araştırmada elde edilen sonuçlar, bu iklim bölgesindeki binaların termal
performansının tam bir resmini elde etmek amacıyla, yılın tüm mevsimleri için veri eksikliğine ilişkin
literatürdeki boşluğu doldurmayı mümkün kılmaktadır. Deneysel testin (Güney İtalya'da) yaz ayında
yapılmış olması ve elde edilen sonuçların, sadece ılık dönemi ilgilendirmesi nedeni ile, araştırmanın
sonbahar, kış ve ilkbaharda da devam edeceği belirtilmiştir [2].
Coma ve arkadaşlarının 2017 yılında, birlikte yaptıkları çalışmanın temel amacı, deneysel bir test ile
ev benzeri hücre kabinlerde hem soğutma, hem de ısıtma dönemlerinde uygulanan iki farklı dikey
bitkilendirme sisteminin ısıl performansını gerçek ölçekte karşılaştırmak olmuştur.
-ilk hücreye, yaprak dökmeyen türlerden yapılmış bir cephe duvarı tasarlanmış,
-ikincisine ise, yaprak döken sarmaşık bitkileri kullanan çift cidarlı bir cephe yerleştirilmiş,
-üçüncü hücrenin ise, herhangi bir bitki olmadan, referans olarak kullanılmasına karar
verilmiştir.
Bu kabinlerin performansını test etmek için iki farklı tipte deney yapılmıştır.
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-birinci deney, istenen konfor koşullarını korumak için ısıtma veya soğutma sağlayan iç ortam
sıcaklığının kontrol edilmesinden oluşmuştur.
-ikinci deney, inşaat sisteminin ısıl tepkisini incelemek için, ısıtma, havalandırma ve
iklimlendirme sistemi bağlantısının kesilerek, hücrelerin serbest koşullar altında test
edilmesinden oluşmuştur.
İlk sonuçlar, referans hücre ile karşılaştırıldığında, soğutma mevsimi boyunca, bitkili duvar için
% 58,9 ; çift cidarlı yeşil cephe için % 33,8 oranında yüksek bir enerji tasarrufu potansiyeli
olduğunu göstermiştir. Öte yandan, ısıtma periyotları için yaprak dökmeyen sistemler
kullanıldığında fazladan enerji tüketimi gözlenmiştir [13].
Beşir ve Cüce’nin 2017 yılında, birlikte yaptığı bir çalışmada, elde edilen bazı karakteristik bulgular
aşağıdaki gibi özetlenebilir:
- bina cephesine, yoğun, yarı-yoğun ve az yoğun olarak yapılan bitkilendirme uygulamalarına
2
göre yıllık enerji talebinin 23,6, 12,3 ve 8,2 kW s / m olduğu ; dolayısı ile, yüzeyde kullanılan bitki
yoğunluğuna göre yıllık enerji talebinin de etkileneceği,
- binaların ısıtma gereksiniminin, bitkilendirilmiş yüzeyler aracılığıyla %10-30 oranında
azaltılabileceği,
- cepheye uygulanan bitkilendirmenin yüzdesi ise, % 13 ile % 54 arasında artarken, dış yüzey
sıcaklığının 3,7-11,3 °C aralığında azalabileceği gözlemlenmiştir.
Benzer deneysel çalışmalar, çatılar için de yapılmaktadır. Örneğin, bu çalışmalardan birinde,
- dört yeşil çatı tipinin, dört farklı iklimde ve üç kentsel yoğunluk altında iç-dış sıcaklık ve
soğutma talebine etkisi üzerine yapılan parametrik bir çalışmada ENVI ve Energy Plus ile
ortak simülasyon yaklaşımının kullanıldığı,
- dikey yeşil sistemlerin, güneşli bir günde, duvarlardan geçen en yüksek soğutma yükünü % 28
oranında azalttığı,
- ayrıca gelen güneş ışınlarının yaklaşık % 70' inin bitkilendirilmiş yüzeyler tarafından emiliminin
sağlandığı tesbit edilmiştir.
Liu ve Baskaran tarafından yapılan bir başka araştırmada ise,
- yeşil çatıların, 22 aylık gözlem süresi boyunca ısı kazancını ve ısı kaybını % 95 ve % 26
oranında azaltabildiği ortaya konmuştur [11].

3. GENEL DEĞERLENDİRME VE SONUÇ
Kışın ısı iletimini artırmak; yazın ise, azaltmak için dikey bitkilendirilmiş sistemlerin kullanılması,
modern mimaride giderek daha yaygın hale gelmektedir. Ancak, çalışmalar daha çok bitkilendirilmiş
cephenin tasarımına yönelik sorunları çözmeye eğilimli olmuş; bitkilerin cephe performansına olan
etkisi oldukça az sayıda araştırılmıştır.
Yukarıda özetlenerek verilen bitki morfolojisi ve fizyolojisinin cephe performansına olan etkisini ölçen
deneysel çalışmalarda temel olarak ; karşılaştırma yapmak amacı ile “bitkilendirme olan ve
bitkilendirme olmayan” örnekler üzerinde sıcaklık azaltma yüzdelerinin değerlendirmesi yapılmıştır.
Araştırmanın sonuçları, bitkilendirilmiş sistemlerin olduğu örnekte sıcaklık düşüşünün, bu sistemin
kullanılmadığı
örnekten daha yüksek olduğunu kanıtlamıştır. Ayrıca, bu çalışmada dikey
bitkilendirilmiş sistemlerin mikroiklimsel etkileri konusunda bazı bilgiler elde edilmişse de, bu
sistemlere odaklanan tamamlayıcı çalışmaların hala eksik olduğu tesbit edilmiştir [14],[15].
Bu bilgilerin ışığında;
Binalarda Enerji Performansı ve Akıllı Binalar Sempozyumu

14. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 17-20 NİSAN 2019/İZMİR

_____________________ 124 _______

- bitkilendirilmiş cephe parametrelerinin ölçülmesini standartlaştırmak için farklı iklim bölgelerini
içine alan çok sayıda deneysel çalışmalara ve önerilere gereksinme duyulmaktadır.
- bunun için geleceğe yönelik araştırmalar için bir çerçeve olarak, standartlaştırılmış yöntemlerin
benimsenmesi ve yüzeye tırmanan bitki parametreleri ile bina enerji dengelerinin etkileşiminin
ele alınacağı araştırmalar için disiplinler arası çalışmalara gerek vardır.
Aksi durumda, bu eksiklikler giderilmeden uygulanan bitkilendirilmiş cephe performansının iklim
değişikliğine uyum faydaları ve gerçekçi olmayan beklentilerinin devam edeceği sonucu ortaya
çıkmaktadır.
Bu çalışmada, binaya bağlı enerji tüketimini ve karbon emisyonlarını azaltmayı hedefleyen bazı
deneysel bulguların sonuçları açıkça göstermektedir ki, yeşil çatılar ve cepheler, bina kaynaklı enerji
tüketimini ve sera gazını azaltmak için önemsenmesi gereken çözümlerdir. Son yıllarda, ABD,
Kanada, Avustralya, Singapur ve Japonya gibi bazı ülkeler, mevcut binaların maliyet etkin ve enerji
açısından verimli şekilde güçlendirilmesi ve yeşil sistemler ile yeni inşa edilen uygulamalar için yeni
standartlar getirmiştir. Bu tür gelişmeler iklim değişikliğinin olumsuz etkileriyle mücadelede ümit
verici tedbirler olarak olarak görülebilir.
Ülkemizde de, özellikle yeşil alanların giderek azaldığı kentlerimize getireceği termal yararları
yanısıra, fiziksel özelliklerini de bitkilendirilmiş yüzeyler ile arttırmanın, kentin doğasını geri getirme ve
iyileştirilmesi konusunda da yararlar sağlayacağı şüphesizdir. Farklı iklim bölgelerine uygun en iyi
termal performanEYLULsı üretebilecek dikey yeşil sistemlerin pasif bir tasarım yaklaşımına referans
olması açısından bu çalışmaların yaygınlaştırılması teşvik edilmelidir.
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ÖZGEÇMİŞ
Serpil ÇERÇİ
Lisans, Y. Lisans ve Doktora eğitimini 1980-1996 yılları arasında İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık bölümünde tamamlamıştır. 1980 - 1990 yılları arasında; İ.Ü. Çapa Diş hekimliği fakültesinde
şantiye şefi ve çeşitli mimari proje bürolarında tasarımcı olarak görev yapmıştır. Halen ÇÜ. MMF
Mimarlık Bölümü öğretim üyesi olup, çeşitli ulusal ve uluslararası düzeyde toplantılara katılmış ve
bilimsel araştırmalar yapmıştır. Son yıllarda, görevli olarak gittiği İngiltere’de sürdürülebilir çalışmalarla
ilgili çeşitli araştırma ve incelemelerde bulunmuş olup; bazı ulusal ve uluslararası bilimsel dergilerin
hakem kurulu üyeliğine devam etmektedir.
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İZMİR'DE BİR OFİS BİNASININ KONFOR
STANDARTLARINA ULAŞMASINDA YAPI KABUĞUNUN
ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Evaluation of the Building Envelope to Achieve
↵Comfort Standards in an Office Building in Izmir
Ayşe Sena ÇILDIR
Ayça TOKUÇ

ÖZET
Çeşitli kaynakların azalmasına ve küresel ısınma, iklim değişikliği gibi ciddi çevresel etkilere sebep
olan enerji kullanımındaki hızlı artış ile ilgili Avrupa çapında alınan önlemlerden biri “neredeyse sıfır
enerji binası” dır. Bu çalışmanın amacı pasif bir tasarım stratejisi olan bina kabuk tasarımının
İzmir'deki bir ofis binasının konfor standartlarına ulaşmasındaki etkisini incelemektir. Araştırma
yöntemi, varsayımsal bir ofis binasında seçilen değişkenleri, bina enerji simülasyon programı
DesignBuilder ile neredeyse sıfıra yakın bir enerji binasına ulaşmak bağlamında incelemektir. Dört
farklı senaryo çalışılmıştır; cephelerin pencere-duvar oranlarının değiştirilmesi, pencere camı tipinin
değiştirilmesi, opak yapı bileşenlerine yalıtım malzemesi eklenmesi ve cephelere gölgeleme
elemanları eklenmesi. Son olarak, senaryolar yıllık ısıtma ve soğutma yükü analizleri ile
tartışılmaktadır. Sonuçlar, soğutma yüklerini azaltmayı hedefleyen pasif stratejilerin, İzmir'deki binanın
enerji talebinde daha fazla azalmaya neden olduğunu göstermektedir. Sonuç olarak, neredeyse sıfır
enerjiye sahip bir ofis binasına ulaşmak, değerlendirilen pasif tasarım stratejileriyle mümkün değildir;
ancak binanın enerji tüketimini azaltmada önemli bir rol oynayabilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Neredeyse sıfır enerji binası, Bina enerji simülasyonu, Ofis yapıları, Enerji
korunumu.
ABSTRACT
The rapid increase in world energy use causes the depletion of various resources and has severe
environmental impacts such as global warming and climate change. In this context, one of the
measures taken throughout Europe is “nearly zero energy building”. The purpose of this study is to
examine the effect a passive design strategy, the design of building envelope in reaching the comfort
standards of an office building in Izmir. The analysis method is to investigate selected variables on a
hypothetical office building within the context of reaching a nearly zero energy building via building
energy simulation program DesignBuilder. Four scenarios were modelled included changing the wallwindow ratios of façades, changing the window glass type, adding insulation material to opaque
building components, and adding shading elements to the facades respectively. Finally, the scenarios
are discussed through yearly analyses of heating and cooling loads. The results show that the passive
strategies that aim to decrease the cooling loads cause higher reductions in the energy demand of the
building in Izmir. Consequently reaching a nearly zero energy office building is not feasible with the
evaluated passive design strategies; however they can play a significant role in decreasing the energy
consumption of the building.
Key Words: Nearly zero energy building, Building energy simulation, Office buildings, Energy saving.

1. GİRİŞ
Dünya enerji kullanımındaki hızlı artış, enerji kaynaklarının tükenmesine sebep olmaktadır ve küresel
ısınma, ozon tabakasının incelmesi, iklim değişikliği gibi ağır çevresel etkilere neden olmuştur. Binalar,
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sülfür oksitlerin yaklaşık % 70'inden ve karbondioksit (CO 2 ) salımlarının % 50'sinden sorumluyken,
dünyanın enerji tüketiminin yaklaşık % 40'ını, dünyanın taze suyunun % 16'sını ve orman kerestesinin
% 25'ini tüketmektedir [1]. Yapılı çevredeki enerji kullanımının önümüzdeki 20 yıl içinde % 34 oranında
artacağı tahmin edilmektedir. Yine 2030'da evlere ve yerli olmayan sektörlere atfedilen tüketimin
sırasıyla % 67 ve % 33 ‘e çıkacağı öngörülmektedir [2].
Sıfır enerji binası (SEB) kavramı artık uzak gelecekteki bir kavram olarak değil, CO 2 salımlarının ve /
veya inşaat sektöründeki enerji kullanımının azaltılması için gerçekçi bir çözüm olarak algılanmaktadır.
Artan sayıdaki SEB projeleri ve bu alandaki araştırmalar SEB'lerle ilgili uluslararası artan ilgiyi
vurgulamaktadır. SEB'lerin uygulanması için öngörülen hedefler, ABD'de Mayıs 2007'de kabul edilen
Enerji Bağımsızlığı ve Güvenlik Yasası (EISA 2007) ve Avrupa Düzeyinde Yapıların Enerji
Performansı Yönergesinin (EPBD) yeniden düzenlenmesi (2017) dahilinde, uluslararası düzeyde
tartışılmaktadır [3]. EPBD, 2018 yılından itibaren kamu otoritelerine ait tüm kamu mülkleri veya kamu
idareleri binaları ve 2020 yılından itibaren tüm yeni binalar için bina hedefi olarak 'neredeyse sıfır
enerji binası' olmayı koymaktadır. Bu hedefler ışığında, Avrupa düzeyinde "neredeyse SEB"ler
yalnızca sekiz yıl içinde hayata geçmelidir. Günümüze kadar yapılan çalışmalarda SEB kavramı çok
çeşitli ifadelerle tanımlanmıştır ve SEB tanımlarına yönelik farklı yaklaşımlar arasında ayrım yapılabilir.
Genel kabul görmüş bir SEB tanımının eksikliği halihazırda uluslararası düzeyde tartışılmaktadır [4].
Çoğu binada cephe, binanın enerji bütçesini ve konforunu diğer sistemlerden daha fazla
etkilemektedir. Binanın kullanıcılar için rahat bir çevre sağlaması için cephe, dış mekanla iç mekan
arasında görüş sağlama, rüzgar yüklerine direnme, kendi ölü yüklerini taşıma, iç mekana doğal gün
ışığı sağlama, istenmeyen güneş ısı kazancını engellenme, kullanıcıları gürültü, dış hava şartları ve
aşırı sıcaklıktan koruma gibi birçok görevi yerine getirmelidir [5]. Yüksek performanslı bina
cephelerinin tasarım sürecinde iklim esaslarına özgü yönergeler dikkate alınmalıdır. Sıcak ve kurak
iklimlerde kullanılacak stratejiler ile ılıman veya sıcak ve nemli bölgelerdeki stratejiler birbirinden
farklıdır. Yüksek performanslı bina cephelerini tasarlamak için temel yöntemler şunlardır:
• Binayı güneşin konumuna göre yönlendirmek;
• Hava kalitesini arttırmak ve soğutma yüklerini azaltmak için doğal havalandırma kullanmak;
• Yapı kabuğunun opak bileşenlerini yalıtımlı malzemeyle optimize ederek mekanik ısıtma /
soğutma için kullanılan enerjiyi en aza indirgemek;
• Yapı kabuğunun saydam bileşenlerini, pencere / duvar oranı (WWR), camın saydamlık oranı
(VT), U değeri ve güneş ısı kazanım katsayısı (SHGC) gibi cam değişkenlerini optimize
ederek gün ışığının kullanımını artırmak ve bu sayede yapay aydınlatma ve mekanik ısıtma /
soğutma için kullanılan enerjiyi en aza indirmek;
• Soğutma yüklerini kontrol etmek ve ısıl konforu arttırmak için gölgelendirme yapmak [5].
Tasarım sürecinin başında Bina Performansı Simülasyonu (BPS) araçlarının kullanılması, enerji
verimli bina tasarımının zorluklarının değerlendirilmesi için vazgeçilmezdir. Erken tasarım aşamasında
alınan kararlar, tüm tasarım kararlarının % 80'ini etkilemektedir [6].
Literatürde bina enerji tüketiminin simülasyon programları aracılığıyla en iyilenmesi konusunda birçok
çalışma bulunmaktadır. Boyanoa A., Hernandez P. ve Wolf O.’nin yapmış olduğu çalışmada farklı
iyileştirme senaryolarının binanın enerji tüketimine ve ekonomik performansına etkisi araştırılmıştır [7].
İlk olarak farklı aydınlatma kontrol sistemlerine sahip iki senaryo, ikinci olarak cam ve duvar
yalıtımlarının iyileştirilmesi ile ilgili iki senaryo ve üçüncü olarak iki farklı bina yönelimi değişkenleri,
Avrupa'nın üç iklim bölgesini temsil eden üç yer için hesaplanmıştır. Yıldız ve ark. 2011’de yapmış
oldukları çalışmada [8], İzmir’deki bir eğitim binasının cam türleri ve yönlere göre pencere-duvar alanı
oranının bina enerji performansına etkisini araştırmışlardır. Buna göre, toplam enerji tüketimi
açısından doğu ve batı cephelerin en etkili, kuzey cephenin ise en az etkiye sahip olduğu
hesaplanmıştır. Çift cam (mevcut) yerine low-e kaplamalı cam kullanıldığında da yönlere göre aynı
sıralamanın elde edildiği görülmüştür. Altan vd. 2015’de yapmış olduğu çalışmada, konut bölgelerinde
ısıl denge ve gün ışığı seviyesinin analizi sunulmaktadır [9]. Çalışma, cephe ısı yalıtımı ve pencere
kalitesinin değerlendirilmesi ve bunların ısı kayıpları, ısıl kazanç ve gün ışığı seviyesine etkileri üzerine
yoğunlaşmıştır. Bu bağlamda birbiriyle aynı boyutlarda ve aynı pencere açıklıklarına sahip, farklı
yönlere bakan 4 farklı hipotetik mekan kurgulanmıştır. DesignBuilder’da simüle edilmek üzere
modellenen mekanlara ait şu parametreler değiştirilerek birçok kombinasyon elde edilmiştir: dış
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duvardaki ısı yalıtım tabakası olarak seçilen extrude polistrenin (EPS) kalınlığı, pencere camlarının
double glazed ve triple glazed özellikte olması. Simülasyon çıktıları, ılıman iklim şartlarındaki binalarda
enerji verimliliği ve uygun gün ışığı için optimum cephe tasarımı hakkında bilgi sağlamıştır. Literatürde
benzer senaryolara sahip çalışmaların bulunduğu görülmekle birlikte, ofis yapıları özelinde, akdeniz
iklimine sahip bölgelerde ve ortam konforunun optimizasyonunu amaçlayan, karar destek aracı olarak
simülasyon programı kullanan bir çalışmanın eksik olduğu görülmüştür. Bu çalışma, bu eksikliği
kapatmak amacıyla yapılmıştır.

2. YÖNTEM
Bu çalışmanın amacı, Türkiyenin İzmir şehrinde bir ofis binasının konfor standartlarına ulaşmasında
yapı kabuğunun etkisinin değerlendirilmesidir. Bu bağlamda, yukarıda bahsedilen yüksek performanslı
bina cephelerini tasarlamak için temel yöntemler karşılaştırılmalı olarak incelenecektir. İncelemenin
yöntemi, hipotetik bir neredeyse sıfır enerji ofis yapısının modellenmesi, temel durum ve seçilen
değişkenlerin bulunduğu senaryoların ısıtma ve soğtma tasarımlarının hesaplanması ve yapı enerji
simülasyonu yardımıyla toplam enerji yüklerinin karşılaştırılmasıdır.
Bu çalışma için simülasyon motoru olarak seçilen EnergyPlus, ABD Enerji Bakanlığı’nın bina, ısıtma,
soğutma, aydınlatma, havalandırma ve diğer enerji akışlarını modellemek için geliştirdiği 3. nesil
dinamik bir bina enerji simülasyon motorudur. Bu çalışmada, EnergyPlus simülasyon motorunun bir
grafik arayüzü olan DesignBuilder 5.0.3.007 programı kullanılmıştır [10].
2.1 Bina Tanımı ve Sistemi
Bu çalışmada İzmir’de, 2018 itibariyle inşası tamamlanacağı varsayılan hipotetik bir ofis yapısı
incelenmiştir. Binanın konumu 38°27'3.93" Kuzey; 27°10'52.42"Doğu ve rakımı 2m’dir. Bina açısı
346°’dir. Binanın, 8 katlı olacağı ve her katı birbirinin aynı olan açık planlı ofis yapısı olacağı
varsayılmıştır.
Kat planı kuzey-güney cephesi 24 m, doğu-batı cephesi 18 m olan bir dikdörtgen formundadır. Kat
yüksekliği 3,5 m alınmıştır. Çatısı 30° lik kırma çatıdır. Çatı saçağı 50 cm’dir. Plan, 7 ısıl bölgeye
ayrılmıştır. Mekanlar ve boyutları Şekil 1’deki gibi olup mekanlar resepsiyon, çekirdek, iki farklı wc ve
üç farklı yöne bakan aslında aralarında herhangi bir ayırıcı bulunmayan açık ofis işlevine sahip
alandır. Resepsiyon 22 m², çekirdek 22 m², wc1 ve wc2 21,3 m², toplam ofis alanı 311 m², ofis
kuzey/batı bölgesi 110,3 m², ofis güney bölgesi 86,4 m², ofis kuzey/doğu bölgesi 110,3 m²’dir. Tablo
1’de yapıya dair genel özellikler özetlenmiştir.

Şekil 1. Kat planı ve modeli.
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Tablo 1. Bina genel özellikleri.
Binanın konumu

38°27'3,93" Kuzey;
27°10'52,42" Doğu
2m
2018
Kuzey-güney
8
3,5 m
432 m (18x24 m)
3456 m² (18x24x8 m)
96768 m³ (3456x8x3,5)
Fan coil (doğal gaz)
Split klima

Rakım
Bina inşa yılı
Bina yönelimi
Bina kat sayısı
Kat yüksekliği
Bina kat alanı
Bina toplam kullanım alanı
Bina toplam hacmi
Bina ısıtma sistemi
Bina soğutma sistemi

Binadaki opak yapı kabuğu elemanları çatı döşemesi, duvar ve zemin kat döşemesidir. Bu bileşenlerin
malzeme katmanlaşmaları ile bu malzemelerin ısıl iletkenlik değerleri Tablo 2’deki gibi tanımlanmıştır.
Ayrıca Tablo 2’de bu bileşenlerin, U değerleri ve Türkiye’deki binalarda ısı yalıtım standardı olan
TS825’de önerilen U değerleri belirtilmiştir [11].
Tablo 2. Opak yapı kabuğu elemanlarına dair veriler.
Bina Kabuk
Bileşeni
Çatı Döşemesi

Katmanlaşma

Kiremit Çatı Kaplaması
Hava Boşluğu
Su Yalıtımı
Şap
Betonarme Döşeme
Tavan Sıvası
Dış Duvar
Dış sıva
Düşey Delikli Tuğla
İç Sıva
Zemin Döşemesi Laminat parke
Sunta montaj elemanı
Düzeltme şapı
Betonarme temel
Su yalıtımı
Grobeton

Kalınlık
(m)

Isıl iletkenlik U değeri
(W/m²k)
(W/m²k)

0,015
0,05
0,006
0,04
0,12
0,02
0,03
0,19
0,02
0,01
0,05
0,04
0,4
0,006
0,15

1
0,25
0,88
2,5
0,4
0,42
0,72
0,4
0,14
0,15
0,41
0,16
0,25
1,13

TS825’de
önerilen U değeri
(W/m²k)

1,878

0,45

1,801

0,7

0,297

0,7

Yapının saydam kabuk elemanlarına dair özellikler, hem yapının pencere duvar oranını içeren
geometrik verileri, hem de saydam yapı bileşenleri olan pencerelerin termofiziksel özelliklerini
içermektedir. Bu bağlamda, binanın kuzey, güney, doğu ve batı cephelerinin pencere-duvar oranı
sırasıyla %20, %30, %40, %40’dır Pencerelerin termofiziksel özellikleri Tablo 4’de verilmiştir. Tüm
doğramaların yerden 80 cm. yükseklikten başlayarak, 150 cm. yüksekliğe sahip olduğu varsayılmıştır.
Doğramaların merkezden merkeze mesafeleri 5m olarak belirlenmiştir.
Ofis hafta sonu ve tatiller haricinde 07.00-19.00 saatleri arasında kullanılmaktadır. Çalışma saatleri
dışında HVAC elemanlarının çalışmadığı varsayılmıştır. Tablo 4’te yapının enerji yüklerini belirleyen
HVAC verileri özetlenmiştir. Yapının ofis alanı, koridorlar ve yardımcı mekanları için belirlenen
aydınlatma miktarı 500 lux’tur. Bu değer EN 12464-1.2009’da belirtilen ofis alanları için minimum
değerdir [12]. Binanın ısıtma/soğutma enerjisi doğal gaz ile çalışan 4 borulu Fan Coil Ünitesi, hava
soğutmalı Chiller ile karşılanmaktadır. Binanın iklimlendirme sisteminin ısıtma performans katsayısı
(COP değeri) 0,85, soğutma performans katsayısı 1,8’dir. Akdeniz iklimine sahip İzmir ilinini iklim
verileri ABD Enerji Bakanlığı’nın EnergyPlus için ürettiği verilerden alınmıştır.
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Tablo 3. Binanın ana çalışma takvimi.
Çalışma saatleri
Kullanıcı yoğunluğu
Metabolik oran
Soğutma ayar sıcaklığı
Isıtma ayar sıcalığı
Sıcak su
Havalandırma
Ekipman
Aydınlatma

7.00-19.00
0,11
120
24
22
0,2
10
12
500

Pazartesi-Cuma arası
kişi/m²
W/kişi
°C
°C
l/m² gün
l/kişi dakika
W/m²
lux

3. BİNA ENERJİ TÜKETİMİNİN EN İYİLENMESİ
Bina enerji tüketiminin azaltılmasında 4 farklı senaryonun olası katkısı değerlendirilecektir. Her
senaryo tekil olarak uygulanacaktır. Böylece alınan önlemler birbiriyle kıyaslanabilecektir. Senaryolar
ve yapılan değişiklikler aşağıdaki gibidir:
Senaryo 1: cephe saydamlık oranlarının değiştirilmesi; geney cephe %40 olarak artırılırken doğu ve
batı cepheleri %30’a düşürülmüş, kuzey cephe %20 olarak bırakılmıştır.
Senaryo 2: cam tipinin low-e kaplamalı çift cam olarak değiştirilip saydam bina bileşenlerine ait
parametrelerin değiştirilmesi (Tablo 4)
Senaryo 3: tüm opak bina bileşenlerine 5cm’lik XPS extruded polystryne eklenmesi; U değeri 0,034
W/m²K olan yalıtımın eklenmesiyle çatı, duvar ve zeminin U değerleri sırasıyla 0.499, 0.494, 0.207
W/m²K olmuştur.
Senaryo 4: cephelere gölgeleme elemanlarının eklenmesi; güney cephesinde pencere üstüne 50cm
alüminyum saçak, doğu ve batı cephesine 50 cm alüminyum düşey yan kanat eklenmiştir.
Tablo 4. Binanın temel durumundaki ve Senaryo 2’deki saydam bina bileşenlerine ait parametreler.
Camın
Saydamlık
Oranı (VLT)

Gün ışığı
Kalınlık (mm)
kazanç değeri
(SHGC)

Çift cam
2,725
(temel durum)

0,801

0,742

4mm saydam cam + 12 Isı yalıtımlı
mm hava + 4mm
alüminyum
saydam cam
doğrama

Low-E
1,931
Kaplamalı Çift
Cam

0,721

0,634

4mm Low-e cam + 12
Isı yalıtımlı
mm hava + 6mm Low-e alüminyum
kaplamalı cam
doğrama

Cam Tipi

U Değeri
(W/m²k)

Doğrama Tipi

3.1 Isıtma ve Soğutma Yüklerinin Karşılaştırılması
Bu bölümde, herhangi bir iklim kontrolü bulunmayan temel durum ile 4 farklı senaryodaki ısıtma ve
soğutma yükleri karşılaştırılmıştır.
Isıtma tasarımı hesaplamaları, o konumda karşılaşılabilecek en soğuk kış hava koşullarını karşılamak
için gerekli olan ısıtma ekipmanının boyutunu belirlemek için yapılır. Hesaplamalar bir kış tasarım
günündeki (winter design day) bir “en çok ısıtma gereksinimi olan an” için yapılır. Bu tasarım
hesaplamaları genelde ASHRAE, CIBSE ve TS gibi çeşitli ulusal ve uluslararası kuruluşlar tarafından
tanımlanan kararlı hal (steady state) yöntemlerini kullanarak gerçekleştirilir.
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Simülasyon, her bir bölgedeki sıcaklık ayar noktalarını (setpoints) korumak için gereken ısıtma
kapasitelerini hesaplar ve toplam ısı kaybını şu parçalara ayırır: Camlar, duvarlar, bölmeler, zeminler,
çatılar, sızdırma, doğal havalandırma (diğer soğutucu bitişik alanlara pencere, delik, kapı yoluyla ısı
kaybı).
Her bölgedeki toplam ısı kaybı, tavsiye edilen ısıtma tasarımı kapasitesini vermek için bir Emniyet
faktörü (design margin) ile çarpılır. Bu çalışmada 1.25 alınmıştır. Bu ısıtma kapasitesi, HVAC altındaki
Plant boyutlandırma modeli seçeneğinin ayarına bağlı olarak doğrudan Isıtma kapasitesi model
verilerine yazılabilir.
Özet ekranı, Tablo 5’de gösterildiği gibi konfor sıcaklığı (comfort temperature), kararlı hal ısı kaybı
(steady state heat loss) ve tasarım ısıtma kapasitesini (design heating capacity) gösterir:
Konfor sıcaklığı; iç hava ve radyant sıcaklıkların ortalaması ('operasyonel' sıcaklık olarak da bilinir).
Konfor sıcaklıkları her bölge için ayrıdır. Kararlı haldeki ısı kaybı; iç dahili ısıtma tasarım sıcaklığını
korumak için iletilen ısı. Bu değerin emniyet faktörü ile çarpılması sonucu tasarım ısıtma kapasitesi
elde edilir. Tasarım ısıtma kapasitesi; Donanımın tasarım ısıtma kapasitesini sağlamak için emniyet
faktörü ile çarpılan kararlı haldeki ısı kaybı. İleride yapılacak yıllık simülasyonda kullanımın
değerlendirilmesinde gerekli olan tasarım ısıtma kapasitesi de verilmektedir.
Tablo 5. Senaryoların bina seviyesinde ısıtma tasarımı özetlerinin karşılaştırılması.
Kararlı haldeki
ısı kaybı (kw)
Tasarım ısıtma
kapasitesi (kw)

Başlangıç Durumu
263,72

Senaryo 1
274,032

Senaryo 2
259,008

Senaryo 3
216,2

Senaryo 4
266,6

329,650

342,540

323,760

270,250

333,250

Tablo 6, temel durum ile senaryoların ısı kayıplarını göstermektedir. Buna göre tüm senaryolarda en
büyük ısı kaybı dıştan gelen havalandırma ile olmaktadır. Senaryo 1’de toplam pencere duvar oranının
artırılması, pencerelerden ısı kaybını artırmıştır. Senaryo 3’te yapı kabuğuna yalıtım eklenmesi,
duvarlardaki ısı kaybını büyük oranda azaltmıştır. Diğer ısı kayıplarında büyük farklılıklar
görülmemektedir.
Tablo 6. Yapı bileşenlerine ait ısı kayıpları.

Pencereler
Duvarlar
Tavanlar
Ara kat zeminleri
Zemin kat zemini
Ara kat bölmeleri
Dıştan gelen sızma
Dıştan gelen havalandırma

Başlangıç durumu
-27,85
-64,99
-6,31
4,24
-0,04
0,00
-65,38
-103,39

Senaryo 1
-37,62
-67,04
-6,32
4,26
-0,02
0,00
-64,83
-102,53

Senaryo 2
-22,05
-66,03
-5,61
3,51
-0,09
0,00
-65,38
-103,39

Senaryo 3
-28,92
-18,33
-4,21
2,41
-0,14
0,00
-64,71
-102,33

Senaryo
4
-30,97
-66,18
-6,07
3,99
-0,04
0,00
-64,83
-102,53

Soğutma tasarımı (Cooling design) hesaplamaları, mekan konumunda karşılaşılabilecek en sıcak yaz
hava koşullarını karşılamak için gerekli olan mekanik soğutma ekipmanının kapasitesini belirlemek için
yapılır. Bu tasarım hesaplamaları genelde CIBSE ve ASHRAE tarafından sağlanan kabul ve cevap
faktörü yöntemleri gibi periyodik kararlı hal yöntemleri kullanılarak gerçekleştirilmektedir. Bu çalışmada
15 temmuz günü için soğutma tasarımı yapılmıştır.
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Simülasyon, her bir bölgedeki sıcaklık / ısı akışı birleşinceye kadar devam eder. Çakışma olmazsa,
simülasyon, hesaplama seçeneklerinde belirtilen maksimum gün sayısı için devam eder. Simülasyon,
her bir bölge için yarım saatlik sıcaklıklar ve ısı akışlarını hesaplar ve her bir bölgedeki soğutma
sıcaklığı ayar noktalarını korumak için gereken soğutma kapasitelerini belirler. Her bir bölgedeki
maksimum soğutma yükü, bir tasarım soğutma kapasitesi elde etmek için güvenlik faktörü ile çarpılır.
Bu çalışmada güvenlik faktörü 1,15 alınmıştır. Bu soğutma kapasitesi, HVAC altındaki Plant
boyutlandırma modeli seçeneğinin ayarına bağlı olarak doğrudan soğutma kapasitesi model verilerine
yazılabilir. Tablo 7’de tüm senaryoların tasarım kapasiteleri ve toplam soğutma yükleri
karşılaştırılmıştır.
Tablo 7. Senaryoların bina seviyesinde soğutma tasarımı özetlerinin karşılaştırılması.
Tasarım kapasitesi (kw)
Toplam soğutma yükü (kw)

Başlangıç durumu
385,52
335,23

Senaryo 1
389,19
338,42

Senaryo 2
366,47
318,67

Senaryo 3
359,71
312,79

Senaryo 4
385,33
335,07

Tablo 8’de soğutma tasarımı verilerinin ulaştığı en yüksek değerler başlangıç durumu ile
karşılaştırmalı olarak verilmiştir.
Tablo 8. Soğutma tasarımı verilerinin ulaştığı en yüksek değerler [kW].
Genel aydınlatma
Bilgisayar ve ekipmanlar
Kullanıcılar
Güneş kazanımı
Mekandaki duyulur ısı
Duyulur ısı
Toplam soğutma
Toplam gizli yük

Başlangıç Durumu
48,17
32,90
24,53
102,58
-247,46
-301,30
-330,80
16,10

Senaryo 1
47,77
32,59
24,32
102,18
-241,53
-294,93
-323,88
15,97

Senaryo 2
48,17
32,90
24,53
63,75
-231,63
-285,46
-314,50
16,10

Senaryo 3
47,69
32,54
24,28
109,39
-226,15
-279,44
-308,08
15,94

Senaryo 4
47,77
32,59
24,32
97,72
-235,82
-289,22
-318,26
15,97

4. SONUÇLAR VE DEĞERLENDİRME
Bu çalışmada, hipotetik bir ofis binası üzerinden, binanın farklı senaryolardaki ısıtma ve soğutma
yüklerinin karşılaştırılması amaçlanmıştır. Binanın orijinal hali dışında 4 farklı senaryo iyileştirme
senaryosu kurgulanmıştır. Bu senaryolar, cephe saydamlık oranlarının değiştirilmesi, cam tipinin
değiştirilerek saydam bina bileşenlerine ait parametrelerin değiştirilmesi, tüm opak bina bileşenlerine
5cm’lik XPS extrüde polistren eklenmesi ve güney cephesinde yatay, doğu ve batı cephesinde düşey
gölgeleme elemanlarının kullanılması şeklindedir.
Binanın orijinal hali dahil olmak üzere toplam beş senaryo, DesignBuilder simülasyon programında
modellenmiş ve gerekli verileri girildikten sonra ısıtma ve soğutma yükleri hesaplatılmıştır. Bu bölümde
öncelikle ısıtma tasarımı ve soğutma tasarımına ait elde edilen sonuçlar ayrı değerlendirildikten sonra
tüm yıl analizleri yapılacaktır.
Kış tasarım gününe göre hesaplanan binanın ısıtma tasarımı, kararlı hal yöntemine göredir. Şekil 2,
her senaryodaki kararlı hal ısı kayıplarını göstermektedir. Binanın ısıtma kazanı, buradaki değerin bir
emniyet faktörüyle çarpılmasıyla elde edilen değer üzerinden seçilir. Grafiğe göre en fazla ısı kaybı,
güney cephedeki saydamlık oranının artırılıp doğu ve batı cephelerdeki saydamlık oranlarının
azaltıldığı senaryo 1’de yaşanmıştır. Bunu dış gölgeleme elemanının eklendiği senaryo 4 izlemektedir.
Ardından herhangi bir müdahale bulunmayan binanın orijinal hali gelmektedir. Ardından cam tipinin
değiştirildiği senaryo 2 gelmektedir. Fakat bu 4 senaryo arasında çok kritik farklar bulunmadığı
görülmüştür. Senaryo 1 ile senaryo 4 arasında 8kw fark var iken diğerleri arasında 4’er kw’lık fark
bulunmaktadır. En az ısı kaybının bulunduğu opak bina bileşenlerine yalıtım eklenen senaryo 3’te ise
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senaryo 2’den 43 kw, senaryo 1’den ise 58 kw daha az ısı kaybı olmuştur. Buradan çıkarılacak sonuç,
ısıtma tasarımına dair en önemli etki opak bina bileşenlerine yalıtım eklenerek elde edilir. Güney
yönündeki saydamlığı artırmak her ne kadar içeri giren güneş ısısını artırsa da içerden dışarı
kaybedilen ısı daha fazladır. Gölgeleme elemanlarının sabit olması sebebiyle, güneş ısısına ihtiyaç
duyulan kış günlerinde ısıtma tasarımını olumsuz etkilemiştir.

Şekil 2. Kararlı haldeki ısı kaybı
değerlerinin karşılaştırılması [kW].

Şekil 3. Pencere ve duvarlara ait ısı
kaybı değerlerinin karşılaştırılması [kW].

Pencere ve duvarlardan oluşan ısı kayıpları Şekil 3’te karşılaştırılmıştır. Grafikten anlaşılacağı üzere,
senaryo 3’te duvarlarda yaşanan kayıplar kritik bir şekilde azalır. Diğer senaryolardaki kayıplar
birbirine çok yakındır. Pencerelerde oluşan kayıplar, Low-e kaplamalı cam kullanılan senaryo 2’de en
düşüktür. Ardından binanın orijinal hali gelir. Bunları senaryo 3, 4 ve 1 takip eder. Sonuç olarak
pencereden oluşan kayıpların en fazla olduğu senaryo, güney yönündeki pencere/duvar oranının
artırılıp doğu ve batı yönündekilerin azaltıldığı durumdur.
Binanın soğutma tasarımı, 15 Temmuz’daki yaz tasarım gününün özelliklerine göre yapılır ve tasarım
dinamiktir. Toplam soğutma yükleri Şekil 4’te karşılaştırmalı olarak verilmiştir. Buna göre en düşük
soğutma yükü opak bina bileşenlerine yalıtım eklenen senaryo 3’tedir. Bunu Low-e kaplamalı camlara
sahip senaryo 2 takip eder. Gölgeleme elemanı eklenen senaryo 4 ile binanın orijinal hali arasında
neredeyse fark bulunmamaktadır. En fazla soğutma yüküne sahip olan senaryo ise güney yönündeki
pencere/duvar oranının artırılıp doğu ve batı yönündekilerin azaltıldığı senaryo 1’dir. Opak bina
bileşenlerine yapılan müdahalenin, saydam bina bileşenlerine yapılan müdahaleden daha iyi sonuç
vermesi ilginçtir. Gölgeleme elemanı eklemenin soğutma yükünü azaltacağı düşünülürken, yok
sayılacak kadar küçük bir etkisi olduğu görülmüştür. Güneydeki saydamlığın artırılmasının, özellikle
İzmir iklim şartlarında, içeri alınan güneş ısısının artmasından dolayı soğutma yükünü artıracağı
beklenen bir sonuçtur.

Şekil 4. Yaz tasarım günündeki soğutma yükü değerlerinin karşılaştırılması [kW].
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Isıtma tasarımı ve soğutma tasarımı, binanın en soğuk ve en sıcak hava şartlarına karşı ihtiyacı olan
ısıtma ve soğutma sisteminin kapasitesini belirlemek için gerçekleştirilmiştir. Binanın ihtiyacı olan
ısıtma ve soğutma sisteminin kapasitesi, alınan pasif iklimlendirme önlemlerine göre değişeceği için,
ısıtma ve soğutma tasarımı verileri yukarıda karşılaştırılmıştır. Fakat verimliliğe dair daha anlamlı bir
veri elde edebilmek için binanın yıllık toplam ısıtma – soğutma – aydınlatma yüklerinin karşılaştırılması
gerekir. Tablo 9 başlangıç durumu ve tüm senaryoların yıllık toplam ısıtma – soğutma – aydınlatma
yüklerini göstermektedir. Tablodaki senaryolara ait ısıtma verileri Şekil 5‘de, soğutma verileri Şekil
6’da ve aydınlatma verileri ise Şekil 7’de karşılaştırılmıştır.
Tablo 9. Tüm durumların yıllık toplam ısıtma-soğutma-aydınlatma yükleri [kWh].

Isıtma (Heating)
Soğutma (Cooling)
Aydınlatma (Interior
Li hti )
Toplam

Başlangıç
D
65944.65
315313.01
150877.09
532134,75

Şekil 5. Tüm senaryolara ait yıllık toplam
ısıtma yüklerinin [kWh] karşılaştırılması.

Senaryo 1
70842.49
317623.76
149628.14
538094,39

Senaryo 2
61635.67
294671.93
150877.09
507184,69

Senaryo 3
25097.07
345232.87
149351.15
519618,09

Senaryo 4
68536.81
299409.23
149628.14
517574,18

Şekil 6. Tüm senaryolara ait yıllık toplam
soğutma yüklerinin [kWh] karşılaştırılması.

Şekil 5’teki yıllık toplam ısıtma yüklerinin karşılaştırılması sonucunda, senaryo 3’teki opak bina
bileşenlerine yalıtım eklenmesinin, olumlu yönde en büyük etkiyi yaptığı görülmektedir. Low-e
kaplamalı cam kullanımı, başlangıç durumundan daha olumlu olmakla birlikte, senaryo 4’deki dış
gölgeleme elemanı ekleme ve senaryo 1’deki cephelere ait saydamlık oranlarını değiştirme, başlangıç
durumundan daha fazla ısıtma enerjisi harcanmasına sebep olmuştur. Ancak ısıtma enerjisi ihtiyacı
soğutma ve aydınlatmaya göre çok düşük olduğundan, ısıtma enerjisinde meydana gelen değişiklikler
toplam enerji üzerinde çok büyük etki göstermemiştir.
Şekil 6’daki yıllık toplam soğutma yüklerinin karşılaştırılması sonucunda, senaryo 2’deki Low-e
kaplamalı cam kullanımının olumlu yönde en büyük etkiyi yaptığı görülmektedir. Dış gölgeleme
elemanı ekleme (senaryo 4), senaryo 2’ye yakın olup ondan daha fazla enerji yüküne sahiptir.
Senaryo 1’deki cephelere ait saydamlık oranlarını değiştirme, başlangıç durumuna yakın olup
başlangıç durumundan daha fazla soğutma enerjisi kullanımını gerektirmektedir. Opak bina
bileşenlerine yalıtım eklenmesi, soğutma yüklerini kritik biçimde artırmıştır. Genel duruma bakıldığında
en büyük yük soğutma enerjisi gereksiniminden kaynaklanmaktadır.
Yıllık toplam iç mekan aydınlatma yükleri Şekil 7’de karşılaştırılmıştır. Buna göre opak bina
bileşenlerine yalıtım eklenmesi en olumlu etkiyi yapmıştır. Gölgeleme elemanı ekleme ve cephelere ait
saydamlık oranlarını değiştirme buna yakın bir değerdedir. Bunun yanında senaryoların elektrik
tüketimleri arasında çok büyük farklılıklar olmadığı görülmüştür.
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Şekil 8. Tüm senaryolara ait toplam enerji yükü
yüklerinin karşılaştırılması [kWh].

Son olarak Şekil 8’de tüm senaryolara ait toplam enerji yükü karşılaştırılmıştır. Grafiğe göre en olumlu
sonuç Low-e kaplamalı cam kullanılarak elde edilmiştir. Dış gölgeleme elemanı ekleme ile opak bina
bileşenlerine yalıtım malzemesi ekleme, çok yakın değerlere sahiptir ve Low-e kaplamalı cam
kullanımından sonra en az enerji kullanımı gerektiren senaryolardır. Güney cephedeki saydamlık
oranının artırılıp doğu ve batı cephelerdekilerin azaltılmasının ise başlangıç durumuna göre daha fazla
enerji ihtiyacına sebep olduğu görülmüştür. Genel anlamda, İzmir ilinde yapılan pasif iklimlendirme
stratejilerinden, soğutma yüklerini azaltmaya yönelik stratejilerin, binanın enerji ihtiyacını azaltmaya
yönelik daha olumlu sonuç verdiği görülmüştür.
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NEM KONTROLÜNÜN YAPI FİZİĞİNDEKİ VE YAŞAM
ALANLARINDAKİ ETKİLERİNİN ENERJİ VERİMLİLİĞİ
AÇISINDAN İNCELENMESİ
Study About Effects Of The Humidity Control On Physical Structures And Living Areas By The Means Of Energy Efficiency

Hatice Nüket AKINCI

ÖZET
Su buharının yapı malzemelerindeki geçişi, çevre koşullarına bağlıdır. Yalıtımla, yapı
malzemelerindeki nemin kontrol altına alınması yapı fiziği açısından önemlidir. Nem yapı fiziğindeki
şartlar sebebiyle yapıyı etkilemekte, yapının ömrü boyunca bina bileşenleri üzerinde etkili olmaktadır.
Çalışmamızda yapı malzemelerindeki su buharının etkisi, enerji verimliliği, bina ömrü ve yaşam
konforu açısından incelenmiş, ayrıca iç duvar yüzeyi ile iç ortam sıcaklık farkının 3°C tutulabilmesinin
öneminin tespiti amaçlanmıştır. Bina ömrü, kullanımı ve enerji verimliliğini azaltan etkilere dikkat
çekilmesi için bu çalışma yapılmıştır.
Nemin ısıl performansa etkisi ve ısı geçişi ile karşılıklı etkileşiminin sebep olduğu bina kabuğundaki
nemin kontrol edilebilmesi için TS 825 standardının tanımladığı yöntemlerle Glaser grafiği yorumlanıp
yoğuşma düzleminde biriken yoğuşma suyunun miktarı belirlenmiştir. Bu nem miktarı psikometrik
diyagramla "durum değiştirme doğrusunun" yalıtımlı ve yalıtımsız bina kabuğuna ilişkin durumları kış
koşullarında değerlendirilmiştir. Elde edilen verilerle regresyon analizi yapılıp sağlanacak ekonomik
kazanımlar hesaplanmıştır.
Çalışmada enerji verimliliği, yapı malzemelerinin ve bina işletme şartlarının nem koşullarına göre
yapısal durumu ve ısıl performansları dikkate alınarak, nemin yapı fiziğine bağlı olası hasarları da
değerlendirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Nem, Rutubet, Enerji verimliliği, Bina fiziği, Yapı elemanları, Bina kabuğu
SUMMARY
The passage of water vapor in building materials depends on environmental conditions. Isolation of
the moisture in building materials is important in terms of building physics. Moisture; It affects the
structure due to the conditions in the structure physics, and it has an effect on the building
components throughout the life of the structure. In our study; The effect of water vapor in building
materials is examined in terms of energy efficiency, building life and life comfort, and it is aimed to
determine the importance of keeping the inner wall surface and indoor temperature difference at 3°C.
This study has been conducted to draw attention to the effects that reduce building life, usage and
energy efficiency.
In order to control the humidity in the building shell caused by the interaction of the humidity with the
heat performance and heat transfer, the Glaser graph was interpreted to the methods in which TS 825
standard was defined and the amount of condensate accumulated in the condensation plane was
determined. This moisture content was evaluated in the winter conditions with the psychometric
diagram of the "Condition change line" for the insulation of the insulated and uninsulated building
shell. The regression analysis was performed and the economic gains to be obtained were calculated.
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In the study, considering the structural status and thermal performance of building materials and
building conditions according to humidity conditions, possible damages of moisture due to structure
physics were also evaluated.
Keywords: Humidity, Moisture, Energy efficiency, Building physics, Structural elements, Building shell

1. GİRİŞ
Hava içindeki su buharının temas ettiği yüzeyin sıcaklığı yoğuşma noktası sıcaklığının altına
düştüğünde, yüzeyde oluşan su zerreleri terleme oluştururken, yapı malzemelerinin iki tarafındaki
sıcaklık ve nem oranı farklılıklarında ise yapı elemanı içindeki mikropor yani gözeneklerde mevcut su
buharının da hareket etmesine sebep olur.
Yapı malzemelerinde, gaz halindeki suyun yani buharın malzemelerdeki geçişi, havadaki nem
miktarına ve hava hızına, sıcaklığa, güneş ışınımına, kısacası çevre koşullarına bağlıdır. Yalıtımla
sağlanmaya çalışılan ısının korunması ile birlikte, yapı malzemelerindeki nemin de kontrol altına
alınması, yalıtım performansı açısından önemlidir.
TS 825 yöntemindeki Glaser Grafiğinin verdiği değerler ile yoğuşma miktarının yalıtımsız bir binada
yalıtımlıya göre kış koşullarında nem ve ısının yalıtımla enerji performansına etkisi incelenmiştir.
İstanbul /Şişli bölgesinde örnek seçilen bir binada yalıtımlı ve yalıtımsız halleriyle ısıtma için kullanılan
doğalgaz tüketim değerleri karşılaştırılmıştır.(Tablo 10)
Yapı malzemelerinde herhangi bir ortamda sıcaklığın hissedilmesinde, azdan çoğa doğru hareket
eden “kısmi buhar basıncı’’ yapının enerji performansında, temel bileşenlerden biridir ve bina
kabuğunun oluşturduğu yapı malzemelerinde, iki ortamın çevre şartlarının birbirinden farklı olması
dönemlerinde etkin olabilmektedir.
Saf maddeler katı fazda, fiziksel olarak belirgin sınırların içinde, her noktada aynı olan belirli bir
molekül düzenini simgeler. Katı fazda üç boyutlu bir düzende iken moleküller nisbeten sabittir. Sıvı
fazda moleküller arası mesafe katı fazına yakın fakat yerlerinde sabit olmayıp serbestçe yer
değiştirirler. Gaz halinde moleküller arası kuvvetler çok küçüktür, sadece çarpışma ile moleküller arası
etkileşim oluştururlar. (Şekil 1)
Sıvıların dışarıdan aldıkları enerji ile gaz haline dönüşmesi olayına buharlaşma, gaz halindeki bir
maddenin ısı kaybederek sıvı hale gelmesi ise yoğuşmadır.
Buharlaşma başlayınca sıvının tümü buharlaşana kadar sıcaklıktaki artış durur (faz değişimlerinde hal
değişiminin tamamı süresince sabit basınç varsa sıcaklık sabit kalır). Yoğuşmanın sınırındaki buhara
doymuş buhar denir.

Şekil 1. Saf maddenin fazları
Nem konfor bileşeni olup, nem oranının yüksek olduğu durumda, yüksek sıcaklıklar daha sıcak, düşük
sıcaklıklar ise daha soğuk olarak algılanmaktadır. Düşük nem, fizyolojik kuruluk yaratırken
elektrostatik etkisiyle de eşyalar ve kullanıcıları ile arasında elektrik akımı oluşturur. Yüksek nemde
mantar türleri ile akarlar çoğalarak astım vb. hastalıkları tetikler.
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Bina kabuğundaki nem geçirgenliği göz önüne alınarak, yalıtımla ve havalandırma katmanlarıyla ya da
buhar kesicileri veya mekanların havalandırılması ile nem kontrol edilmelidir.
Bir yapı elemanının kış mevsiminde genellikle iç tarafında yüksek buhar basıncı vardır. Gaz halindeki
buhar ısı akımı ile aynı yönde hareket ederek dış ortama ulaşmaya çalışır. Şayet dış ortama gaz
olarak ulaşmışsa, bu su buharının ısıl performansı ile yapı bileşeninin kullanım ömrü açısından bir
problem teşkil etmez. Ancak yapı bileşenlerinin su buharı geçişine gösterdikleri direnç ile gaz halindeki
su buharının yoğuşma ihtimali vardır.
Yapı malzemelerinin nemi emme ve depolama olayına “sorpsiyon’’ denir. Malzemelerin katman
kalınlıkları, buhar difüzyon direnç faktörü ile birlikte buhar difüzyon direnç değeri olan Sd= d.μ ile yapı
malzemelerinin difüzyon direnç değerleri oluşturulmakta ve bu formül ile hesaplanmaktadır. Konu ile
ilgili bazı tanımlar ve formüller aşağıdaki gibidir.

2. TANIMLAMALAR ve FORMÜLLER
-Su buharı Difüzyon Direnç Katsayısı (μ): Aynı kalınlıktaki hava tabakasına göre malzemenin
kaç defa daha az geçirdiğini gösterir ve’’ μ’’ ile ifade edilir.
Buhar geçirgenlik katsayısı μ ne kadar küçük ise, malzemelerin buhar geçişine karşı gösterdiği direnç
de o kadar azdır.

- Su buharı difüzyon direnci (1/Δ ) ile gösterilir. 1/Δ = [Rb T ]d μ ≈ 1,510 d μ
6

1/Δ =1,5.10 d μ
6

=1,5.10 ( d 1 μ 1 + d 2 μ 2 +........+ d n μ n ) birimi ise (m hPa/kg).
6

2

- Buhar geçirgenliği, basınç farkının, geçiş direncine oranıdır. Sadece malzemenin ”μ’’ değeri önemli değildir. “d“ kalınlık
(m),daha doğrusu;
Kalınlık ile μ nün çarpımı (d.μ) önemlidir. Prensip olarak çok katmanlı yapılarda projeler sıcaktan soğuğa doğru μ
faktörü gittikçe azalacak şekilde detaylandırılmalıdır. Havanın buhar difüzyon direnç faktörü ya da buhar geçirme özelliği
μ=1dir. Buhar difüzyon direnç faktörü büyük olan (kalınlığa da bağlı olarak) daha az buhar geçirir.

Nem havanın içindeki su buharıdır. Dış ortamdaki havada %4 oranında su buharı sürekli olarak
bulunmakta ve bu oranı genellikle aşmamaktadır. Çok katmanlı yapı elemanlarında farklı
malzemelerin farklı geçirgenlikleri nedeni ile taşınan nem bir malzemeden hızla diğerine geçerken,
yüksek nem geçirgenliği olan malzemenin önünde birikerek buhar suya dönüşmektedir.
Nem iç ortamda, kişi sayısı ve yaptığı iş, bitkiler, su ısıtma, yemek pişirme gibi etmenlere bağlıdır.
2
Yoğuşmanın gerçekleştiği aylar toplamında yoğuşan su miktarı kütlesi 1kg/m ‘yi aşmamalıdır.
İki türlü yoğuşma vardır:
Görünür yoğuşma (terleme) yüzeyde oluşur.
Gizli yoğuşma ise malzemenin içinde ortaya çıkar.
Hava içindeki aynı sıcaklıktaki su buharı basıncının doymuş durumdaki su buharı kısmi basıncına
oranı Bağıl Nem olup

olarak formüle edilir.
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Şekil 2. Yaz, kış konfor alanı [1], [2]
Yukarıdaki konfor grafiğinde görüldüğü üzere operatif sıcaklık ve nem oranları yaz ve kış aylarına göre
0
0
çok az değişiklik göstermektedir. İç ortam 20 C iken iç duvar yüzey sıcaklığı 17 C’ın altına
düşmemelidir. Nem geçişi gaz halindeki buharın yani suyun malzeme içindeki hareketidir. Difüzyon
diye tanımladığımız bu geçişin esas sebebi iki ortam arasındaki kısmi buhar basınçlarındaki farktır.
Gözeneklerdeki havanın nem oranı artarken buhar suya dönüşmüş ve ısı akış debisi de artmıştır.
Doyma basıncı verilen bir sıcaklıkta saf maddenin kaynamaya başladığı basınç olup, doyma
basıncında saf madde kaynama noktasına gelir ve bu sıcaklık doyma sıcaklığıdır.
ƍ 1 =m/V 1
Kütlesi m hacmi V 1 olan su ısıtılırsa aynı m kütle V 2 hacminin dört katı yer işgal ettiğini sonuçta su
buharı yoğunluğu ƍ 1/4 olur.
ƍ 2 = ƍ 1/4
P 2 V 2 =mRT/μ veya V 2 nin V 1 i n dört katı olduğu dikkate alınarak R=8,31 gaz sabiti ile formül
4P 2 V 1 = mRT/μ olur.(Mendeleyev – Clapeyron denklemi) bu nedenle; Su kuru havaya göre 25 kat
daha fazla ısı geçirebilmektedir. Önemli difüzyon etmenidir.
Efüzyon ise sıvı haldeki geçiştir yani moleküler geçiştir.
Farklı malzemelerin bağıl nem oranı ile hacimsel nem miktarı ilişkisi yani sorpsiyon izotermleri
gösterimi aşağıdaki gibidir. (Şekil 3)

Şekil 3. Malzemelerin sıcaklık ve bağıl neme göre nem tutma oranları [3]
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Tablo 1. Bazı Malzemelerin μ faktörleri

Glaser Metodunda Kabuller:
Yoğuşma miktarının hesap metodu Glaser tarafından bulunmuş ve DIN4108 Bölüm5’e konmuştur.
Kabuller ise:
Yoğuşma süresi tk=60 gün (1.440 saat)
0
İç sıcaklık ti=20 C
0
Dış sıcaklık ta=-10 C

ᵩ = %50
Dış bağıl nem ᵩ = %80
İç bağıl nem

i

d

-

Serbest kalan ve emilen gizli ısı göz önünde bulundurulmaz.
Isı iletkenliği ile nem miktarı etkileşiminin olmadığı kabul edilmiştir.
Kısmi su buharı basıncı doymuş su buharı basıncına ulaştığında yoğuşma meydana gelir.
Difüzyon akışı difüzyon direncine sahip bir yapı bileşeninden su buharı kısmi basıncına sahip
yüzey ile temas halinde olan havanın bulunduğu bir taraftan diğer tarafa doğru gerçekleşir.

Pi: Yapı bileşeninin oda içindeki yüzeyi ile temas halinde olan havanın kısmi buhar basıncıdır ve
doğrusal azalır. (Pa)
Pd: Dışarıdaki yapı bileşeninin yüzeyi ile temas halinde olan havanın kısmi buhar basıncıdır. (Pa)
Psw: Doyma buhar basıncı ise yapı malzemesi içindeki ısı geçirgenlik direncine göre değişir. (Pa)
Yapı bileşeni içindeki su buharı basıncı, doymuş su buharı kısmi basıncına eriştiğinde yoğuşma
başlar.

ᵩ

=bağıl nem birimsizdir.
P=kısmi su buhar basıncı (Pa)

ᵩ

Pi= Ps

1/Δ =1,5.10 d μ
6

=1,5.10 ( d 1 μ 1 + d 2 μ 2 +........+ d n μ n ) S d = dμ (m)
6
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Durum Değiştirme Doğrusunun Tayini:
Hesaplamalarda sıcaklıkların dağılımı esas alınır. Doymuş su buharı kısmi basıncı ile fiili su buharı
kısmi basıncı yapı bileşeni kesiti üzerine y ekseninde işaretlenirken, x eksenine ise S.d difüzyon
eşdeğeri hava tabakası kalınlıkları işaretlenerek grafik oluşturulur.(Şekil 4)
Difüzyon grafiğinde yapı bileşeninin iki yüzündeki basınçları Pi ve Pd’yi birleştiren düz bir çizgi olarak
verilmiştir. Bu düz çizgi doymuş su buharı basınç eğrisi ile kesiştiğinde (bu düz çizgi yerine) doymuş
buhar basıncı eğrisine teğet olacak şekilde Pi ve Pd basınçları arasında eğri olarak çizilmelidir. Bu eğri
durum değiştirme doğrusu diye adlandırılır. Su buharı kısmi basıncı doymuş buhar basıncından
daha büyük olamaz. Doymuş buhar basıncı eğrisi ile teğet temas eden eğrinin yoğuşma suyunun
oluştuğu alanda biriken yoğuşma suyu kütlesinin burada oluşturmasını mümkün kılar.
3. YOĞUŞMA
Çok katmanlı yapı bileşeninden geçen sıcaklık eğrilerinin kısmi su buharı basıncı ve doymuş su buharı
basıncı eğrilerinin gösterimi.

Şekil 4. Değiştirme doğrusu tayininde sıcaklık ve basıncın gösterimi [4]
Düz çizgi doymuş buhar basıncı ile temas etmiyorsa yoğuşma olmaz.
(1) Herhangi bir durumda yoğuşma suyu olmayan yapı malzemesi:
Yoğuşma

Buharlaşma

Grafik 4. Herhangi bir durumda yoğuşma suyu olmayan yapı malzemesi akı grafiği
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(2) Yapı bileşeninde 2 ve 3 nolu tabakaların arasındaki düzlemde yoğuşan su buharı difüzyonu:
Yoğuşma

Buharlaşma

İç

Dış
1

2

İç

3

1

Ps

P

Dış

Ps

Pi

2

Psw

3

P

Pi

Pd

Psw
Pd

Sdi
∑Sd

Sdd

Sdi
∑Sd

Sdg

Grafik 5. Yapı bileşeninde 2 ve 3 nolu tabakalar arasındaki düzlemde yoğuşma oluşan su buharı
difüzyonu
Yoğuşma suyu düzlemine odadan yapı bileşenine ulaşan(m i )
Yoğuşma suyu düzlemine açık havaya kadar (m d )
t=Yoğuşma süresi
m=Su buharı difüzyon kütlesel akısı(kg/m h)
2

Yoğuşma suyunun kütlesi (kg/m )
2

(3) 1,2,3,4 nolu tabakalar arasında iki düzlemde yoğuşma oluşan su buharı difüzyonu

Yoğuşma

Buharlaşma

Grafik 6. 1,2,3,4 nolu tabakalar arasında iki düzlemde yoğuşma oluşan su buharı difüzyon kütlesel akı
grafiği
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İki yoğuşma ara yüzeyi oluşması halinde her bir yoğuşma ara yüzey için birbirini izleyen düz çizgiler
arasındaki eğim farkları ile miktarlar hesaplanır.
Yoğuşma suyu düzlemine odadan yapı bileşenine ulaşan
(m i )
Yoğuşma suyu birinci ve ikinci düzlemdeki difüzyon küt.akı.

Yoğuşma suyu ikinci düzleminden açık havaya olan küt.akı

t=Yoğuşma süresi
,
(W t1 +W t2 ) Yoğuşma suyunun kütlesi (kg/m )
2

(4) Bir bölgede yapı bileşeninin yoğuşan su buharının difüzyonu
Yoğuşma

Buharlaşma

Grafik 7. Bir bölgede yoğuşan su buharı difüzyon kütlesel akı grafiği

Yoğuşma suyu düzlemine odadan yapı bileşenine ulaşan
(m i )
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Yoğuşma suyu düzleminden açık havaya kadar (m d )

P sw2 -P d
md=─────
1/Δ d

(Pa)
2

(kg/m h)

Yoğuşma suyu düzleminden açık havaya kadar (md)

2

(m hPa/kg)

t= Yoğuşma süresi
Yoğuşma suyunun kütlesi (kg/m )
2

Aylık olan Glaser diyagramlarında yatay eksen su buharı difüzyonu eşdeğer hava tabakası kalınlığını
(Sd), ve düşey eksen (P )su buharı kısmi basıncını ifade etmektedir.(Grafik 4-5-6)

4. ÖRNEK BİNADAKİ YAPI BİLEŞENLERİNDE TS 825’E GÖRE YOĞUŞMANIN İRDELENMESİ:
Tablo 2. Toprak temaslı duvar yoğuşma ve termofiziksel çizelgesi,basınç sıcaklık dağılımı
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Tablo 3. Toprak temaslı duvar yoğuşma ve termofiziksel çizelgesi,basınç sıcaklık dağılımı
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Tablo 4. Kullanılan çatı yoğuşma ve termofiziksel çizelgesi, basınç, sıcaklık dağılımı
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Tablo 5. Taban toprak temaslı yoğuşma ve termofiziksel çizelgesi, basınç, sıcaklık dağılımı
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Tablo 6. Taban ısıtılmayan iç ortama bitişik yoğuşma ve termofiziksel çizelgesi, basınç sıcaklık
dağılımı ve yoğuşma Sd çizelgeleri ile yoğuşma buharlaşma çizelgeleri
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Tablo 7. Taban açık geçit yoğuşma ve termofiziksel çizelgesi, basınç sıcaklık dağılımı ve
yoğuşma grafikleri ile sonuç çizelgesi
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5.

DEĞERLENDİRME

Aşağıdaki tabloda mavi renkli olan veriler yoğuşan suyun miktarını göstermektedir.
Isıtma aylarında yapı bileşenlerindeki yoğuşma ve buharlaşma miktarları tablo 8 de verilmiştir.
Tablo 8. Isıtma aylarında yapı bileşenlerindeki yoğuşma ve buharlaşma miktarları
ISITMA

SÜRESİNCE tt

DIŞ HAVA KOŞULLARI

duvar

tt

b

t

tt

ıiob

ıiob

agü

agü

ç

duvar

duvar

duvar

taban

taban

taban

taban

taban

kullan

tç

.
Td °C

%ᵩ

Kg/m2

Kg/m2

Kg/m2

Kg/m2

Kg/m2

Kg/m2

Kg/m2

Kg/m2

Kg/m2

Kg/m2

Kg/m2

Kasım

8,5

0,79

-20,05

-0,01

-0,59

-0,16

-0,09

0,02

0

0,01

0

-9,42

-0,07

Aralık

3,8

0,8

-8,60

-0,01

-0,007

0,03

14,84

0,03

7,42

0,02

2,81

4,16

8,8

Ocak

2,9

0,79

-6,52

-0,01

0,18

0,05

17,33

0,03

9,85

0,02

5,14

6,49

11,24

Şubat

4,4

0,76

-10,00

-0,01

-0,00

-0,02

13,08

0,03

5,76

0,02

1,2

2,55

7,14

Mart

7,3

0,75

-16,99

-0,01

-0,41

-0,15

4,00

0,02

-2,79

0,01

-6,93

-5,74

0,14

Nisan

12,8

0,74

-31,82

-0,01

-1,29

-0,44

-16,68

0,00

-21,75

-0,00

-24,75

-23,88

-0,90

AYLAR

Tablo 9. Bina yapı bileşenleri örnek gösterimi
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Tablo 10. Yıllar itibarı ile binada harcanan doğalgaz miktarları (Sm³)
2011

2012

3

2013

3

2014

3

2015

3

2016

3

2017

3

2018

3

2019

3

AYLAR

Sm

Sm

Sm

Sm

Sm

Sm

Sm

Sm

KASIM

3459

2486

4287

4904

360

1864

1030

1094

ARALIK

4313

4172

4751

3454

4579

1062

1112

2204

OCAK

5818

5081

6239

4683

4983

972

1237

1303

1404

ŞUBAT

5724

6449

4434

4472

4170

927

1180

1349

1233

MART

6946

4768

4552

3818

18197

1036

1162

1248

NİSAN

6796

5141

4280

3336

8255

1066

1245

2286

Tablo 10’da görüldüğü üzere 2011’den 2019 yılına kadar ısıtma mevsimi süresince 6 ay boyunca
tüketilen doğalgaz miktarları yalıtımı yapılan binada 2015 yılı dahil tüketilen doğalgaz miktarı %30
civarında azalmıştır.
Tablo 11. Kış mevsimi süresince yapı malzemesinde yoğuşan su miktarları (kg/m2)
TTTABAN

IİOBTABAN

IİOBTABAN

AGÜTABAN

AGÜTABAN

ÇKULLANILA

TÇ

N

ARALIK

14,84

0,03

7,42

0,02

2,81

4,16

8,8

OCAK

17,33

0,03

9,85

0,02

5,14

6,49

11,24

ŞUBAT

13,08

0,03

5,76

0,02

1,2

2,55

7,14

Beher m2’ye gelen yoğuşan su miktarları kış mevsimi boyunca tablo 11’de gösterilmiştir.
Tablo 12. Isıtma mevsimi süresince yapı malzemesinde yoğuşan su miktarları (kg)
TTTABAN

İOBTABAN

AGÜTABAN

ÇKULLANILAN

TERASÇ

Kg (206 m2)

Kg (206 m2 )

Kg (38 m2 )

Kg (38 m2 )

Kg (25 m2 )

ARALIK

3057.04

1534.7

107.54

158.08

220

5077.36

OCAK

3569.98

2035.28

196.08

246.62

281

6328.96

ŞUBAT

2694.48

1192.74

46.36

96.9

178.5

4208.98

KG/ay

Kış mevsimi süresince yapı malzemesinde yoğuşan toplam su miktarı (kg) cinsinden Tablo 12’de
gösterilmiştir.
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Tablo 13. Kış mevsimi hava koşulları
Tdış0C

% ᵩdış

Tiç0C

% ᵩdiç

ARALIK

8.5

0.8

21

0,55

OCAK

3.8

0.79

21

0,55

ŞUBAT

2.9

0.76

21

0,55

KIŞ MEVSİMİ SÜRESİNCE HAVA KOŞULLARI (TS 825 HESAPLARINDA KULLANILAN HAVA KOŞULLARI DEĞERLERİ)

6.

BİNADA ÖRNEK OLARAK SEÇİLEN "TOPRAK TEMASLI TABAN" İÇİN YOĞUŞMA
HESAPLAMALARI, PSİKROMETRİ DEĞERLENDİRMELER VE REGRESYON ANALİZİ

Tablo 14. Toprak temaslı taban için yoğuşma ve hesaplamalar
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Tablo 15. Toprak temaslı taban için psikrometrik değerler ve nemli havanın termodinamik özelikleri [5]

Tablo 16. Nemli havanın atmosferik özellikleri [5]
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Ocak ayı için değerlendirmeler.
21 C İÇ ORTAM =T1
o

φ1=0.55

antalpi=39.9Kj/kgkuru hava
2,9 C DIŞ ORTAM=T2 φ2=0.79
o

7,4 C İÇ YÜZEY YOĞUŞMA BÖLGESİNDEKİ=T3 φ3=0.78
o

Yoğuşmuş su antalpi=30,5Kj/kg
30,5Kj/kg-39.9Kj/kgkuru hava=9.4 Kj/kg
msu=17,4kg/m2ay=0,024166667

kg/m2h=0,000402778 kg/m2dakx1m2=0,000402778 kg/dak

Ꝺ=0,000402778x9,4=0.0037Kj/dak=0.003/60=0.06watt
Tablo 15'de görüleceği üzere 21 C den 7,4 C ye ulaşan hava 13,6 C kadar soğumuş ve havadaki
bağıl nem %100’e ulaşmış dolayısı ile yoğunlaşma yani sıvılaşma başlamıştır.Tablo 16 da
gösterilen İÇ YÜZEY YOĞUŞMA BÖLGESİNDEKİ koşullardaki Psikrometrik değerlerde yoğuşma
ve buharlaşma çizelgesindeki değerlere göre , ocak ayında 17.32kg/m2 suyu Taban toprağa
temas eden döşemede biriktirmiştir . 0.06 watt =ısıyı çevresine vermiştir. Glaser kabulleri içinde
ihmal edilmesi gereken bu gizli ısı enerji tüketimine kayıda alınacak kadar önem arz etmediği
regrasyon değerlendirmesi ile de sağlanmış olmaktadır.
o

o

o

Mevsimsel şartlar yaz koşullarına doğru yapı malzemesi içindeki yoğuşan su buharlaşırken
çevreden ısı alarak buharlaşır ve bulunduğu alandaki yüzeyleri soğutur. Su yoğunlaşma sırasında
ise çevresine ısı vermekte yani enerjisini kayıp etmektedir.
Yalıtım Öncesi:
Tablo 17. Örnek Binanın regresyon için kullanılacak değerler çizelgesi (HDD, doğalgaz ve Tablo
14’deki yoğuşma ve buharlaşma nem değerleri)
Yalıtımsız
Doğalgaz
(Sm3)

Isıtma DereceGün {HDD}

Nem (TTTaban)
(kg/m2)

Nem (TTTaban)
Kümülatif (kg/m2)

Ocak

6.449

408

17,32

32,16

Şubat

4.768

387

13,07

45,24

Mart

5.141

365

4,00

49,25

Nisan

2.527

105

-16,67

32,57

Kasım

2.486

119

-0,09

0,00

Aralık

4.172

309

14,83

14,83

2012 Aylar

Doğalgaz tüketimi bağımlı değişken (y), HDD (x 1 ) ve Nem (x 2 ) ise bağımsız değişken olarak kabul
edilerek çok değişkenli regresyon uygulanacak ve y = m 1 .x 1 + x 2 .m 2 + C denklemindeki m 1 , m 2 ve C
değerleri aranacaktır.
Çok değişkenli regresyon özet tablosu aşağıda verilmiştir. Özet tabloda uygun olmayan hücreler
turuncu renkte, uygun hücreler sarı renkte gösterilmiştir.
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Tablo 18. Örnek Binanın kış mevsimi boyunca kümülatif nem değerleri bazında regresyon için
kullanılacak değerleri ile (HDD, Doğalgaz) çoklu regresyonu
Doğal Gaz; HDD, Nem Taban,
Kümülatif
Regresyon İstatistikleri

Çoklu R

0,971149
97848558
7

R Kare

0,943132
28071255
7

Ayarlı R Kare

0,857830
70178139 R2>0,75
2 olmalı

Standart Hata

583,7392
98204601

Gözlem

6
F<0,1
olmalı

ANOVA
df

SS

MS

F

Anlamlılık
F

Regresyon

0,084077
11302503 3767501, 11,05644 10587693
3 ,6967965 23226551 57602084
75

Fark

681503,1 340751,5
2 36536801
682684

Toplam

11984006
5 ,8333333

Katsayılar

Standart
Hata

t Stat

P-değeri

Düşük
%95

Yüksek
%95

Düşük
95,0%

Yüksek
95,0%

Kesişim

0,724863 0,543869
1686,937 2327,246 95314105 58832856 11700,27 8326,396 11700,27 8326,39610
03730472 41637195
1
6 01835071 10889771 01835071
889771

Isıtma Derece-Gün {HDD}
(DG)

0,202835
34,78696 18,63027 1,867228 25448235 45,37261 114,9465 45,37261 114,946557
95678978 13955884 27752982
7 85083042
576441 85083042
6441

Nem (TTTaban) (kg/m2)

208,3414 160,9297 1,294611 0,324771 900,7662 484,0833 900,7662 484,083371
2741891 43260025 07187798 89214487 26554539 71716719 26554539
716719

Nem (TTTaban) Kümülatif
(kg/m2)

- 0,330745
94,61048 74,27470 1,273791 26273565 414,1887 224,9677 414,1887 224,967776
5 42006565 76529922 42006565
27383213 43140644 44234986
529922
P<0,1
olmalı

Yukarıdaki tabloda limiti aşan en büyük P değerine sahip olan (katsayısı en az güvenilir olan) “Nem
TTTaban) Kümülatif “değişkeni dışarıda bırakılıp geri kalan değişkenler için regresyon tekrar edilir.
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Tablo 19. Örnek Binanın aylık nemlenme değerleri ile regresyon için kullanılacak (HDD, Doğalgaz ve)
çoklu regresyonu
Doğal Gaz; HDD, Nem Taban
Regresyon İstatistikleri

Çoklu R

0,947099
29479058
6

R Kare

0,896997
07419282
5

Ayarlı R Kare

0,828328
45698804
2

Standart Hata

641,4534
9707429

Gözlem

6

F< olmalı

ANOVA
df

SS

MS

F

Anlamlılık
F

Regresyon

0,033057
10749619 5374809, 13,06269 82996976
2 ,0666068 53330341 3129786
84

Fark

1234387, 411462,5
3 76672651 88908836

Toplam

11984006
5 ,8333333

Katsayılar

Standart
Hata

t Stat

P-değeri

Düşük
%95

Yüksek
%95

Düşük
95,0%

Yüksek
95,0%

Kesişim

0,343173
1065,814 949,0157 1,123073 68141721 1954,376 4086,006 1954,376 4086,00634
67855775 50660649 75068937
5 99078828 34790377 99078828
790377

Isıtma Derece-Gün {HDD}
(DG)

0,059124 0,826375
0,826375
11,48331 3,867995 2,968801 88831847 69657112 23,79299 69657112 23,7929991
17295806 3235077 86482929
05
7 91557324
7
557324

Nem (TTTaban) (kg/m2)

0,218443 0,841100
9,030647 41,34096 07904602 10011460 140,5960 122,5347 140,5960 122,534756
5 51721398 56001961 51721398
85971853 5798306
9
001961
P<0,1
olmalı

İkinci aşama regresyonda “Nem (TTTaban)” değişkenine ait P değeri limit değerin üzerindedir ve
dışarıda bırakılması gerekmektedir. Bu durumda tek bağımsız değişken kaldığı için çoklu regresyon
değil, tek değişkenli regresyon uygulanacaktır.
Yalıtım Sonrası:
Doğalgaz tüketimini etkileyen tek değişken (nem değerleri sıfır) olduğu için tek değişkenli regresyon
uygulanacaktır.
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Grafik 8.Yalıtım öncesi HDD-doğalgaz dağılım grafiği

Grafik 9.Yalıtım sonrası HDD-doğalgaz dağılım grafiği
Yalıtımlı
Doğalgaz (Sm3)

Isıtma Derece-Gün
{HDD} (DG)

Nem (TTTaban)
(kg/m2)

Nem (TTTaban) Kümülatif
(kg/m2)

Ocak

927

366

0,00

0,00

Şubat

1.036

217

0,00

0,00

Mart

1.066

231

0,00

0,00

Nisan

1.002

83

0,00

0,00

Kasım

1.062

183

0,00

0,00

Aralık

1.237

408

0,00

0,00

2016 Aylar

Yalıtım öncesi uyumluluk katsayısı olan R değeri 0,8954, yalıtım sonrası R değeri 0,1351 olarak
bulunmuştur. Yalıtım ısınma amaçlı tüketilen doğalgaz miktarında düşüş sağlamış, yalıtım öncesinde
yüksek oranda HDD’ye olan bağımlılık azalmıştır.
2

2
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ÖZET ÇIKIŞI
Doğal Gaz; HDD, TT Taban
Regresyon İstatistikleri
Çoklu R

0,367556

R Kare

0,135098

Ayarlı R Kare

-0,08113

Standart Hata

124,9667

Gözlem

6

R2>0,75
olmalı

F

F<0,1
olmalı
Anlamlılık
F

0,624799

0,473494

ANOVA
df

SS

MS

Regresyon

1

9757,29

9757,29

Fark

4

62466,71

15616,68

Toplam

5

72224

Katsayılar Standart Hata
Kesişim
Doğalgaz
(Sm3)

t Stat

P-değeri

Düşük %95

Yüksek
%95

Düşük
95,0%

Yüksek
95,0%

-205,318

575,7635

-0,3566

0,739406

-1803,89

1393,258

-1803,89

1393,258

0,429685

0,543601

0,790443

0,473494

-1,07959

1,938963

-1,07959

1,938963

P<0,1 olmalı

Bina ne kadar iyi yalıtılmışsa ısı kaybı o kadar azdır. Kalın duvarlar geç ısınır fakat enerjiyi korur. Bina
karakteristiğine bağlı olarak ısıtmayı daha erken kapatıp daha geç açmalıdır. Bina ne kadar önce
ısıtmaya başlanacağı bina modeli kullanılarak hesaplanır. Ön ısıtma süresi; dış hava sıcaklığı, oda
sıcaklığı maks. gidiş sıcaklığı ve bina modeline göre binanın tahmin edilen tepkisi göz önüne alınarak
bulunur. Adaptif ısı enerjisi için bina ısı eğrisi bulunmalıdır.
Isı yalıtımlı perde duvarların içinde yoğuşma oluşmayacağı için duvardaki malzemeler hasara
uğramaz. Örneğin inşaat çelikleri paslanmaz, ısı yalıtımlı duvarların iç yüzeylerinde terleme sonucu
küflenme ve siyah lekeler oluşmaz, sıva ya da boyalar kabarmaz.
Isı yalıtımı, binanın ısı kaybı ve kazancını azaltır. Dolayısıyla ısıtma ve soğutma için harcanan enerji
miktarı ve atmosfere salınan sera etkisine ve hava kirliliğine neden olan yanma ürünleri azalır.
Normal bir betonun PH’ı 12,5 ile 13,5 olmalıdır. Bu oran korozyonun oluşmaması için yeterlidir. Ara
yüzeylerdeki alkaliliğin düşmesi mevcut koruma tabakasının bozulmasına neden olur. Koruma
tabakasının bozulmasının diğer bir nedeni de klor iyonunun varlığıdır. PH değerinin 9’ un altına
düşmesi ile süreç başlar. Ortam şartlarının durumuna göre donatı yüzeyinde donatı hacminin 2,5 katı
büyüklükte demiroksit oluşur. Oluşan pas payı sorunu da varsa, mevcut betonu çatlatır. Dayanımı 365
Mpa olan 12’ lik bir donatı çeliği 41,3 kN yük taşırken 0,25 mm pas payı ile 5. yılın sonunda 25,9 kN
taşır, 15 yıl sonra da 5,8 kN yük taşıyabilir. 24 yılsonunda taşıma kapasitesini kaybeder.
Beton, içine gömülmüş donatı çeliğini korur. Donatı betona gömülür gömülmez ince bir film tabakası
çeliğe yapışır. Bu oluşum, korozyona karşı dayanımı sağlar. Betonun kılcal boşluklarındaki nemde
bulunan iyonlar, elektriksel iletkenlikte rol oynar. Yüksek elektriksel direnç de dayanıklı beton anlamına
gelir. Karbondioksit veya klorun neden olduğu reaksiyonlar sonucu, donatı etrafındaki pasivasyon
tabakasının bozulmasına sebep olur.
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Betonun kılcal gözenekleri arasındaki su, elektrolit görevi görür. Bu gözeneklerden oksijen de girer.
Beton üzerindeki flim tabakasını bozar ve donatının korozyona uğramasına sebep olur. Atmosferdeki
karbondioksit ile betondaki kirecin kimyasal reaksiyona girmesi betonun büzülmesine, dolayısıyla da
çatlaklara sebep olur.
Konfor Koşulları,
Ti=20°C

Td=0°C

yi≥17°C

Yapı Bileşenlerinin İçinde Meydana gelecek Yoğuşmaya karşı Koruma Esasları
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

Yoğuşma esnasında yapı bileşeninin içinde biriken su buharlaşma süresince tekrar atmosfere
verilebilmelidir.
Yapı bileşeninin bünyesinde yoğuşma süresi boyunca yoğuşma suyu ile temas etmesi halinde
hasar oluşumuna mahal verilmemelidir.
2
Toplam yoğuşma suyu kütlesinin duvar, tavan vb. bölümlerde 1,0 kg/m ’yi aşmamalıdır.
Kılcal olay dolayısı ile yoğuşma suyunu absorbe edemeyen yapı malzemeleri birbiri ile temas
eden yüzeyde oluşuyorsa damlamanın ve akmanın önlenebilmesi için yoğuşma suyu kütlesinin
2
0,5kg/m ’yi aşmaması için birinci yüzeye ısı yalıtımı, diğer yüzeye de buhar kesici uygulamalıdır.
Buhar kesiciler daima sıcak yüzeyde bulunmalıdır.
Ahşap malzeme kütlesi %5 den fazla artmamalıdır. Sunta gibi işlenmiş olanlar ise %3 ü
aşmamalıdır.
Yukardakilere ilaveten yıllık ısıtma enerji ihtiyacı sınır değerini geçmeyecek şekilde yapı
bileşenlerinin yüzeylerinde yoğuşmadan oluşacak hasarlara karşı havalandırma ve ısıtma ile
önlenmeye çalışılmalıdır.

SONUÇ
Bu çalışmada binalarda nemin yapı bileşenlerine ve enerji tüketimine etkisi incelenmiştir.
Örnek olarak alınan bir binada Glaser Metodu ile yapı bileşenleri detayları ve dış hava sıcaklık/bağıl
nemi dikkate alınarak ay bazında yoğuşma hesabı yapılmıştır.
Tüketilen doğalgaz miktarının HDD ve nem miktarı ile ilişkisi çok değişkenli regresyon uygulanarak
irdelenmiştir. Regresyon çalışması sonucunda tüketilen doğalgaz miktarının nem miktarı ile kuvvetli bir
ilişkisi tespit edilmemiştir.
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ÖZGEÇMİŞ
Hatice Nüket AKINCI
Mesleğinin ilk yıllarında ağır sanayide ticari araçlara makas imalatı yapan bir fabrika kurulumunda
yüksek fırınların projelerinde, daha sonra üretim ve işletme, kalite konularında çeliğin işlenişi nasıl
kullanılır hale 2 geldiğinin aşamalarındaki proseslerin oluşturulduğu bir şirkette görev yapmıştır. DSİ
teşkilatının çalışmalarının en üst dönemde olduğu Karakaya- Atatürk barajının yapımı yıllarında DSİ’
de çalışma imkânı bulmuştur. İstanbul Kadıköy belediyesinden emekli olmuştur. Mekanik proje
müellifliklerinin ardından Enerji verimliliği EVD firmasında Genel Müdür olarak çalışmıştır. Sanayi ve
bina etüt proje çalışmalarının yanı sıra, JICA ve UNIDO ile de enerji verimliliği konularındaki
faaliyetlerde bulunmuştur. Ardından sahip olduğu EVD şirketi vasıtasıyla enerji konularında iş hayatına
devam etmektedir.
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AKILLI KONTROL VANALARININ MEKANİK TESİSATTA
KULLANIMININ TESİSAT VE KONTROL SİSTEMİ TASARIM
VE UYGULAMALARINA ETKİLERİ
The Effects Of The Use Of Smart Control Valves In Mechanical Installation On The Design And Application Of Installation
And Control System

Erdem Can PAMUKLU
Artuğ FENERCİOĞLU
İbrahim Utku BAŞYAZICI

ÖZET
Tesisat armatürleri imalatında zaman içindeki gelişmeleri incelediğimizde, üretilen her yeni ürünün
birden fazla görevi üstelenmeye başladığını ve birçok fonksiyonu yerine getirdiğini görmekteyiz. Yakın
geçmişe baktığımızda, devreleri hidrolik olarak dengelemek için balans vanaları, tesisatta komşusu
olan kontrol vana gövdeleri ve hat kesme vanalarının görevini üstlenmiştir. Hatta, dinamik balanslama
kontrol vanası, kontrol hassasiyetini bir adım daha yukarı çıkarmıştır. Tesisata yerleşen bu vanalar
kelime dağarcığında ”kombine” kelimesi ile anılır olmuştur. Tüm üretim teknolojilerinde dijitalleşme
etkisi bu ürünleri de etkilemiştir. Artık içinden geçirdiği akışkanın miktarını sınırlayan, değiştiren,
kombine vanalar, anlık debiyi yüksek doğrulukta bilip, hatta ısı aktarıcı öncesi ve sonrasına eklenecek
iki sıcaklık hissedicisi motora bağlamak sureti ile akan enerjiyi hesaplamaktadır. Muhtemelen başka
bir amaçla üzerine eklenen haberleşme fonksiyonu ile üzerinden akan enerjiyi dışarıya
bildirebilmektedir.
Bir hastane uygulamasında, fan coil ünitelerinde bu yeni nesil vanaların kullanılmak istenmesi ile
karşılaşılan bu akıllı motorların teknik özellikleri ve yetenekleri kontrol sistemi tasarımı, uygulanması
ve mekanik tesisat tasarımı etkisi detaylı analiz edilmiştir. Analiz sonucunda tesisat sektöründe
dijitalleşmenin gelecekteki izlerine rastlanmıştır.
On off kontrol edilen vana gövdesinden, oransala; oransaldan debi kontrollü akıllı vanaya kadar
kontrollü vanaların gelişimi tesisat üzerindeki etkileri ile birlikte anlatılacaktır. Bu motorların kontrol
sisteminde kullanılmasıyla elde edilen tesisat güncel verileri, sistem toplam aklının artmasının, sistem
toplam kazancının ve faydanın arttırmasının nasıl olduğu bu bildiri ile anlatılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Akıllı kontrol vanası, dijital aktüatör, akıllı sensor, vana motoru, kombine vana
ABSTRACT
When we examine the developments in the manufacture of installation fittings, we see that every new
product produced started to assume more than one task and performs many functions. In recent
years, balancing valves which have been used to balance the circuits hydraulically, have taken over
the tasks of their neighbors such as control valve bodies and line shut-off valves. In fact, the dynamic
balancing control valve has increased the control accuracy a step further. These valves, which are
located in the facilities, have been referred to in the sectoral glossary by the word "combined". The
digitalization effect on all production technologies has also affected these products. The combined
valves, which limit and/or change the amount of fluid flowing through it, now calculate the flowing
energy, which they know at high accuracy, by connecting two temperature sensors which are installed
inlet and outlet of the heat exchangers to the valve actuator. Evenmore, they can forward the data of
the flowing energy over them to the up and/or side systems via the included communication function
whic by the way may at the beginning have been integrated for different purposes.
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These valve actuators; which are faced with the use of these new generation valves in fan coil units at
the application in a hospital project; have been analyzed in detail such as the effect of the control
system design according to technical specifications and capabilities, and implementation, and
mechanical installation design. Future traces of digitalization in the installation sector encountered as
a result of this analysis.
The development and evolution of the control valves, from on-off controlled valves to proportionally
controlled ones; and from proportionally controlled to flowrate controlling smart valves, shall be
explained together with the effects on the installation. With this paper, it will be explained how the
current data obtained by using these actuators in the control system, how to increase of the system
total mind, and the system total profit and the benefit.
Keywords: Smart control valve, digital actuator, smart sensor, valve actuator, combined valve

GİRİŞ
1.1. Mekanik tesisat açısından akıllı vana motorunun değerlendirilmesi:
HVAC tesisatlarında motorlu vanalar, akışkan ve ortam sıcaklığı şartlandırmasında en önemli
ekipmanların başında gelmektedir. Bunlar fark basınç ve debi kontrol fonksiyonlarının kontrolü ile
sıcaklık konfor şartını en uygun şartlarda tutmaya çalışırlar.
Motorlu Kontrol Vanaları kontrol prensiplerine göre üç gruba ayrılır:
•
•
•

Aç-Kapa Kontrol (2 nokta kontrol)
Yüzer Kontrol (3 nokta kontrol)
Oransal Kontrol

Tesisatta çoğunlukla kullanılan logaritmik karakteristikli motorlu vanaların ana amacı logaritmik
karaktere sahip ısı terminal ünitelerin ısı transfer kontrolünü lineer olarak kontrol altına alınmasını
amaçlamaktır.

Şekil-1
Vana aktuatörlerinin görevi, kontrolörden aldığı sinyal ile sorunsuz bir şekilde vana strok açıklığını
istenen aralığa getirmektir. Aktuatörler kontrol tiplerine göre üçe ayrılmaktadır:
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•
On-Off Kontrol
Aç Kapa motorlu vanaları stroğunda iki nokta arasında reglaj yapmaksızın akışkan tamamen akışını
sağlamak ya da durdurmak için kullanılır. Açık ya da kapalı tesisatta sistemi kapatmak ve ayırmak için
kullanılmaktadır.
• 3 Nokta Kontrol
Vana strok aralığının tamamı için sistemden gelen aç, kapa ya da dur sinyalleri ile istenen pozisyonu
vana milinin kontrolü ile sağlamaktadır. Daha az hassas reglaj talebinde bulunan tesisatlarda
kullanılmaktadır. Örnek olarak kazan tesisatları verilebilir.
• Oransal Kontrol
Hassas kapalı devre tesisatlarda kullanılan en yaygın uygulamadır. Kontrol sinyali elektronik gruptan
0(4)…20 mA veya 0(2) … 10 V olarak iletilmektedir. Vana aktuatörü çok kısa süreli aralıklarla kontrol
imkânı sağlamaktadır. Düşük akışlarda dahi en hassas kontrolü sağlayan bu yöntem çok değişkenli
akışkan şartlarında en uygun kontrolü garanti eder. Örnek olarak hassas klima - nem santralleri ve
chiller grupları verilebilir.
ON-OFF kontrollü motor ile Oransal kontrollü motorların mahal set değeri üzerindeki sıcaklık farkı
salınımları aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.

Şekil-2
Şekil-2’de de görüldüğü gibi on-off motorlarda mahal set sıcaklığındaki salınım oransal kontrollü motor
kullanımına göre çok daha fazla oluyor. Mahal set sıcaklığı oransal motorlar kullanıldığında çok daha
yakın noktalarda tutulabiliyor. Bu da kullanıcılar için konfor sıcaklığına daha hızlı ulaşma ve daha
kararlı bir mahal sıcaklığının sağlanmasını kolaylaştırıyor.
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Şekil-3
Yapılan ölçüm ve değerlendirmelerde pompa enerji sarfiyatlarında ve chiller COP değerlerinde çok
ciddi değerlerde enerji tasarrufu sağlandığı yönünde olmuştur.
Aşağıdaki grafik ve değerler pompa karakteristiğine bağlı olarak on-offf kontrollü motor ile oransal
kontrollü motorlar arasındaki enerji sarfiyat miktarlarını bize açıkça vermektedir. Görülen odur ki
oransal motor kullanımında %45’e varan değerlerde enerji tasarrufu sağlanabilmektedir. Bu değerler
Şekil-4’te açıkça görülebilmektedir.

Şekil-4
Tüm bunlara ilave olarak on-off motor kullanılan bir mahaldeki vana motorlarının oransal motora
çevrildiğinde mahal set değerlerinin soğutmada 2 derece arttığı görülmüştür. Bu da bize, mahalde
yaşayan insanların konfor alışkanlıklarının daha kararlı iç sıcaklıklarda değişebildiğini Şekil-5’teki gibi
göstermiştir.
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Şekil-5
Günümüzde oransal motorların BMS sistemi ile direk kontrol edilebilir hale gelen dijital versiyonları ile
daha hassas kontrollerin de sağlanması mümkün hale gelmiştir.

Şekil-6
Temel amaca ek olarak bu dijital motorlar, pazarın getirdiği talepler ve rekabet doğrultusunda ek
fonksiyonlara da sahip olmuşlardır. Hassas debi kontrolünün yanında ilave BMS kontrol ekipmanları
ile bağlantı kurarak tüm ısıtma-soğutma tesisatının tasarım şartlarına en yakın hale gelmesine ve bu
şartlarda çalışmasına olanak tanımaktadırlar. Örneğin sıcaklık sensörleri ile sistem dönüş suyu
sıcaklığının kontrolü kolaylıkla sağlanıp, chiller COP verimi en yüksek seviyede tutulabilmektedir.
Şekil-7’de bir kısım otomasyon komponentine örnekleri görülmektedir.Tüm bunları merkezi bina
otomasyon sisteminden kontrol edebilmek hem bina mekanik tesisatının daha verimli hale gelmesine
hem de bina enerji maliyetlerinin izlenebilirlik seviyesinin artmasına olanak sağlamıştır.
Tesisat üzerindeki bir arıza halini haber verebilmek gibi ilave özellikler yüklenen bu motorlar sadece
enerji tasarrufu sağlayarak değil aynı zamanda bina yaşadığı sürece meydana gelen bakım
maliyetlerinin de azalmasını sağlamaktadırlar.
Günümüzde yaygın olarak kullanılan bina otomasyon sistemlerine tam uyumlu bir şekilde üretilen bu
motorlar, merkezi sistemden devreye alınarak, işçilik maliyetlerini ve insandan kaynaklanabilecek
devreye alma sırasında çokça karşılaşılan hata payını da yok denecek noktalara taşımışlardır.
Mekanik sistemi tasarıma en yakın hale getirme konusunda geleneksel motorlara göre çok önde olan
bu motorlar sistem üzerindeki ana ekipmanlarla da tam bir uyum içerisinde çalışmaktadırlar.
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Şekil-7
Bu motorlar pompa optimizasyonu konusunda da önemli rol oynamaktadırlar. Pompa
optimizasyonunun amacı (projelendirme) ve pompa seçim esnasında kabul edilen toleransların
devreye alma sürecinde, gerçek çalışan tesisatta devre dışı bırakılması ve sistemin her durumda (tam
kapasite veya kısmi yük) ideal noktasında çalıştırılmasının sağlanmasıdır. Bu işlem için tüm vanaların
debi ayarlamaları yapılmalı, vanaların motorları elektriksel olarak %100 açık pozisyona getirilmeli veya
bu işlem motorların montajı yapılmadan gerçekleştirilmelidir. İşte tam bu noktada merkezden kontrolün
sağlanması ve tek bir noktadan müdahale edilmesi her açıdan kolaylık ve tasarruf sağlayacaktır.

Şekil-8
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1.2. Kontrol açısından akıllı motorun değerlendirilmesi:
Bağımsız zonlarda HVAC’da kullanılan terminal ünitelere gönderilen suyu kontrol etmek için akıllı vana
motorları kullanılmaktadır. Terminal üniteler aşağıdaki gibi uygulamalarda kullanılmaktadır.
•
•
•
•
•
•
•

Fan coil üniteleri
Soğuk tavan
İndüksiyon üniteleri
Son ısıtıcılar
Son soğutucular
Klima Santralleri
Ve Diğer Terminal Üniteleri

Akıllı vana motorlarla yüksek hassasiyetle akışı kontrol edebilmekte ve debi bilinmekte, uzaktan erişim
imkanı ile motorun tüm fonksiyonları yönetilmektedir. Bu şekilde vanaların devreye alma süreci
hızlanmakta, bakım kolaylığı sağlanmaktadır. Hassas kontrol özelliği sayesinde zon konforu artmakta
ve enerji tasarrufu sağlanabilmektedir. Akılı vana motorları ile vanadan geçen anlık debi, zondaki
ihtiyaç bilinmektedir.

Şekil-9
ENERJİ TASARRUFU
Akıllı motorlar kullanılan balans ve kontrol vanaları anlık debiyi yüksek doğrulukta bilmektedir. Dijital
motora vereceğiniz kumanda sinyalini 1/1000 kontrol oranında vanaya aktarabilmektedir. Bu özellik
kontrol hassasiyetini arttırmakta ve hataları en aza indirmektedir. Terminal ünite (ısı aktarıcı) öncesi ve
sonrasına eklenecek iki sıcaklık hissedicisi motora bağlandığında akan enerjiyi hesaplamaktadır.
Terminal üniteyi zondaki gereksinime göre kapasite kontrolü yaparak çalıştırdığımızda, eğer terminal
ünite çıkış su sıcaklığını tasarım sıcaklığını sağlayacak şekilde yönetebiliriz. Bu bize enerji tasarrufu
sağlayacaktır.
Batarya Çıkış Sıcaklığı=Tasarım Çıkış Sıcaklığı
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Nereden Tasarruf?
-

Kaynaktan ısıtma/soğutma enerjisi düşecektir.
Transfer-debiler hep düşme eğiliminde olacaktır.
Pompa KW değeri düşecektir.
Pompanın ömrü uzayacaktır.
Bakım giderleri düşecektir.
Yoğuşma yönetimi sağlanacaktır.

ENERJİ İZLEME VE YÖNETİMİ
Her bir bataryadan mahale aktarılan enerji anlık ve toplam olarak gösterilecek ve kaydedilecektir.
Anlık tüketim
Toplam ile ilgili sınır konulacaktır.

-

𝑊𝑊ℎ/𝑚𝑚2

Toplam tüketim Σ 𝑤𝑤ℎ

Σ 𝑊𝑊ℎ ≤𝑜𝑜𝑝𝑝𝑡𝑡𝑖𝑖𝑚𝑚𝑢𝑢𝑚𝑚 𝑒𝑒𝑛𝑛𝑒𝑒𝑟𝑟𝑗𝑗𝑖𝑖

Kullanıcı sınırlandırılacaktır.
Kullanıcı davranış yönetimi sağlanacaktır.
Tasarım doğrulaması yapılabilecektir.
Öğrenen algoritma uygulamasına sahip olunacaktır.

İŞLETME YÖNETİMİ
Debi ayarlamaların zaman içinde veya ihtiyaca göre merkezden değiştirilmesi sağlanacaktır.

SONUÇ
Tüm bu etkenler düşünüldüğünde mekanik cihazların ve mekanik ekipmanların artık otomasyon
ekipmanları ile iç içe bir hale geldiği görülmektedir. Bu sayede mekanik imalat, daha kolay, daha hızlı
ve tasarım aşamasında istenen kriterlere daha yakın bir şekilde yapılabilmektedir. Hatta tüm bu
ekipmanların günümüz dijitalleşme koşullarına ayak uydurarak çok daha gelişmiş özelliklerle mekanik
sistemleri bir sonraki endüstri çağına hazırladığı görülmektedir.
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OTOMASYON AYAR DEĞERİ TANIMINDA ENERJİ ETKİN
BİR YAKLAŞIM- HVAC UYGULAMALARINDA KONFOR
BÖLGESİ TANIMI
An Energy Efficiency Approach In The Definition Of Set Point Value - Description Of Comfort Region In HVAC Applications

Mustafa DEĞİRMENCİ

ÖZET
Bu çalışmada, HVAC uygulamalarında sabit kuru termometre sıcaklığı ve bağıl nem ayar değeri
kontrolü yerine Konfor Bölgesi fonksiyonun kullanımının, konfor koşullarından taviz verilmeden
sürdürülebilir yüksek enerji performansı üzerindeki etkisi ve tüketilen ısıl enerji üzerindeki etkileri
değerlendirilmiştir.
Değerlendirme özellikle ofis ve benzeri ticari binalarda oldukça yaygın olarak kullanılan %100 taze
hava sağlayan bir HVAC uygulaması göz önüne alınarak yapılmıştır. Tipik kullanımı olan bu HVAC
uygulaması için psikometrik diyagram üzerinden enerji tüketim miktarları mukayeseli olarak irdelenmiş
ve konfor bölgesi fonksiyonu kullanımının bir yıllık süre boyunca elde edilebilecek potansiyel enerji
kazanımı incelenmiştir. Yapılan çalışmada kişisel konfor algısı ve konfor ile ilgili tanımlayıcı kriterler
yanı sıra enerji direktiflerinin bu bakış açısı ile ilgili olabilecek tanım ve yaklaşımlarına da yer verilmeye
çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Isıl enerji, enerji tüketimi, sabit ayar değeri, konfor, konfor aralığı, psikometrik
diyagram, HVAC

ABSTRACT
In this study, the effect of using the Comfort Zone function on sustainable high energy performance
without compromising comfort conditions and its effects on consumed thermal energy were evaluated
in HVAC applications instead of constant dry thermometer temperature and relative humidity setting
value control.
The evaluation was made by taking into consideration a HVAC application, which provides 100% fresh
air which is widely used in offices and similar commercial buildings. For this HVAC application with
typical usage, the energy consumption amounts are examined on a psychometric diagram and the
potential energy gain which can be obtained during one-year use of comfort zone function is
investigated. In this study, the definitions and approaches of the energy directives that may be related
to this perspective are tried to be included as well as the descriptive criteria related to the perception of
personal comfort and thermal comfort.
Key Words: Thermal energy, energy consumption, constant set point, comfort, comfort zone,
psychrometric chart, HVAC

1. GİRİŞ
Günümüzde daha az enerji tüketen, net sıfır enerjili veya sürdürülebilir çevre dostu bina tasarımı
yapabilmenin en önemli gerekliliklerinden biri “Bina Otomasyon Sistemleri’dir. Tüm enerji direktifi ve
yönetmeliklerinde bina otomasyon sistemlerinin gerekliliğine vurgu yapılırken maalesef tasarım,
uygulama ve işletme aşamalarında nasıl ve ne tür bir bina otomasyonu içeriği olacağına yönelik çok
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net tanımlamalar söz konusu değildir. Mekanik tesisat alanında teknoloji, işletici talepleri, kodlar ve
tasarım hedefleri sürekli değişiyor olmasına rağmen BMS ile ilgili BEP ve Avrupa EPBD (Energy
Performance Buildings Directive) enerji direktifleri eki olan EN15232 standarttı haricinde detaylı ve
yönlendirici bir tanımlama söz konusu değildir. EN 15232 standardı Bina Otomasyon ve Kontrol
Sistemlerinin işlev ve fonksiyonlarının, binanın enerji performansı üzerine etkisini değerlendirmek için
kullanılacak yöntemleri tanımlar.
İster BMS teknolojisinin geliştirildiği yıllardan beri süre gelen geleneksel deneyimler ister EN15232
standarttı içeriği kontrol fonksiyonlarının tamamı incelendiğinde iç hava konforunu temin eden kontrol
fonksiyonlarında alışılagelmiş sabit bir kuru termometre sıcaklık değeri(20-24°C) ve bağıl nem değeri
(40-60%rH) kullanılmaktadır.
Bu yaklaşım; işletmeci personelin HVAC sistemlerini daha kolay yönetebilmesine olanak sağlarken
enerji verimliliğinin arttırılması ve optimize edilmesin de olumsuzluklar oluşturmaktadır. Bu makalede
bu olumsuzlukların; sabit kuru termometre sıcaklığı ve bağıl nem ayar değerlerine bağlı olarak değil
de, gelişen teknolojilere paralel olarak psikometrik diyagram üzerinde tanımlı bir konfor bölgesi
tanımına bağlantılı olarak kontrol edilmesinin faydaları üzerinde durulacaktır.

2. KONFOR İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER
Konfor, dış ortam etkilerinden kaynaklanan fiziksel iyilik halidir. Konfor duygusu özneldir: fizyoloji ve
psikolojik etkiler onun içinde bir rol oynar. Konforlu odalar genellikle içlerindeki insanların verimliliğini
artırır. İnsanların rahat bulduğu bir ortamın kesin bir tanımı yoktur. Her zaman bireye bağlıdır.
Bununla birlikte, hijyenik ve termal oda hava kalitesini birbirinden ayırt edersek, insanların gerçekten
nasıl hissettiğini hesaba katmaksızın konfor sağlanamaz.
Tipik şikayetler şunlardır:
•
•
•

Gittikçe artırılan ve alışılmış olandan daha yüksek hava değişimiyle bile çok az temiz
hava.
Çok kuru hava, % 60 nemde bile. Bunun nedeni boğazda mukoza zarının kurumasına
neden olan aşırı entalpidir. Nemlendirmedeki bir artış bile bu durumu engelleyemez.
Oksijen içeriğinin dışarıdaki havadan farklı olmadığı kanıtlanmasına rağmen, oksijen
eksikliğidir.

İnsan solunumu aşırı ısı kaybını önlemek için evrimleşmiş ve dönüşmüştür. Nazal ve solunum
yollarımız, ısı ve nem değiştiren mükemmel bir ters akışlı (karşı akım/counter-current heat exchanger)
ısı değiştiricileridir.
2.1. Tazeliği ve canlılığı (freshness) nasıl algılıyoruz?
Tazelik, çok önemli bir fizyolojik etkiye sahip olan mukozada bir soğutma uyaranı ve harekete
geçirenidir. Yalnızca mukoza zarının yeterince soğutulması durumunda, akciğerlerdeki sıcak ve nemli
hava, yoğunlaşır ve mukoza zarını nemli tutar. Uzun yıllar boyunca iklimlendirme mühendisleri,
konforu garanti altına almak için geleneksel nem ayar değerlerinin (humidity thresholds) çok yüksek
olduğuna dikkat çekti. Ancak, bu husus maalesef standartlara yansıtılmadı.
Ofis çalışmalarında optimum verimlilik için, oda havasının ideal olarak 6,5 ila 8,5 g / kg arasında bir su
içeriği bulunmalıdır.
İyi oda hava kalitesini sağlamak için nem alma soğutmadan daha önemlidir. Konfor bölgesi üst sınırı
koşulu, 26°C /%40 bağıl nem koşuludur. Bu, maksimum 8,5 g/kg su içeriğine ve 30-33 kJ/kg'a
soğutmaya karşılık gelir.
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Fanger tarafından yapılan son çalışmalar bu değerleri doğrulamaktadır. Kapsamlı çalışmalar,
entalpinin algılanan hava kalitesi üzerindeki etkisinin, termal algı üzerindeki etkisinden yaklaşık 10 kat
daha fazla olduğunu göstermiştir.
Bu, taze, hoş ve canlandırıcı hissettirecek oda havası sunmayı hedeflememiz gerektiği anlamına gelir.
Temiz hava, serin ve yeterince nemsizleştirilmiş, mukoza zarlarını soğutan, taze ve hoş bir his veren
havadır.
Önceki trende göre, yeni VDI4706 / 1 E 8/2009 standardı, algılanan hava kalitesi açısından nispi neme
(relative humidity) daha fazla önem vermektedir (madde 5,3). HVAC projelendirme ve tasarımında
yüksek nispi nem değerlerinin, odanın hava kalitesini önemli ölçüde azaltabileceği hesaba katılmalıdır.
Spesifik entalpi arttıkça, kabul edilebilir oda hava kalitesi azalır.
2.2. Verim (Efficiency)
Nem almanın yapılması veya arttırılması, daha yüksek soğutma masraflarının meydana geleceği
anlamına gelmez. Klima endüstrisinde uzun yıllardan beri uygulanmakta olan 12°C'ye kadar soğutma
ve nem alma, 8 ila 10°C (orta Avrupa'da) ortalama yıllık sıcaklığa olan yakınlığı nedeniyle tavandan su
ile soğutmaktan-chilled beam system- çok daha verimlidir. Serbest dış hava soğutmalı-free coolingtüm havalı sistem, geleneksel tavandan su soğutmasından-chilled beam system- üç veya dört kat
daha ucuz olabilmektedir.
Standartlar, odadaki insanların%15'inin memnun olmadığı durumlarda bile hava kalitesini iyi olarak
sınıflandırır, ancak bu, soğutma eğrisini kullanarak %5'e düşürülebilir (Fanger). Bunun için 30-33 kJ /
kg'a kadar soğutma ve nem alma yapmak gerekebilir.
Dış hava miktarının artırılmasının sağlık, konfor ve üretkenlik üzerinde olumlu bir etkiye sahip olduğu
açıktır. Verimliliği artırmaya çalışırken ve teşvik edici olurken hava miktarını düşürmemeliyiz. Bu ek
maliyetler, üretkenliği artıran mali faydaya kıyasla düşüktür. Bu çeşitli simülasyonlar ile gösterilmiş ve
kanıtlanmıştır.
2.3. Ortam sıcaklığı konforu nasıl etkiler?
Bir odadaki (duvarlar, radyatörler, pencereler, mobilyalar) çevredeki tüm yüzeylerin ortalama sıcaklığı,
insan vücudu ısısının düzenlenmesi için gereklidir. Çeşitli çevreleyen yüzeyler arasındaki sıcaklık
farkları çok düşük olmalıdır, böylece vücut tüm yönlerde ısıyı eşit olarak yayabilir. Soğuk tavanlar ve
sıcak duvarlar, sıcak tavanlardan veya soğuk duvarlardan daha konforludur.
Büyük pencereli hacimlerde (Restoranlar gibi), soğuk cam yüzeyleri ile insanlar arasındaki ısınım
yoluyla olan aşırı ısı transferinin yarattığı rahatsızlık-üşüme, asimetrik ısınım alanlarının neden olduğu
konforsuzluk için tipik bir örnektir. Asimetrik veya üniform olmayan ısınım alanı, bulunulan hacmi
çevreleyen (duvarlar, taban, tavan, pencereler) veya hacimde bulunan cisimlerin (makinalar, ürünler)
aşırı sıcak veya aşırı soğuk yüzeylerinden oluşabilir (bakınız şekil 1).

Şekil 1
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Ayaklarımızın tabanı da önemli ısı reseptörleridir, yani yerden ısıtma, vücudun kendi sıcaklık
regülasyonunu bozabilir. 20°C’lik oda sıcaklığında, zemin sıcaklığı yavaş aktivitedeki insanlar için ISO
normlarına göre 26°C'nin üzerinde olmaması gerektiği, geçtiği zaman rahatsız olmaya başlanıldığı
(bakınız şekil2) ve bu sıcaklık eşiği altındaki değerlerde insanların %90'dan fazlasının kendini konforlu
hissettiği belirtilmektedir (bakınız şekil3). ASHRAE 55-81 standardında ise konforlu taban sıcaklığı, 1829°C arasında verilmiştir.

Şekil 2

Şekil 3

Kullanılan alanlardaki (occupied areas) ısınmadan tasarruf etmek için ıssız, tenha ve işlek olmayan dış
bölgelerde 35°C'lik taban sıcaklıklarına çıkılabilir. Öte yandan, zemin sıcaklıkları 17–18°C'nin altına
düşmemelidir, çünkü ayak bileği alanındaki birçok sıcaklık reseptörü, insan vücudunun sıcaklığa
hassas önemli bir bölümünü oluşturur (şekil 2). Aşırı sıcak veya soğuk döşemeye basan insanların
ayaklarında hissettikleri yerel konforsuzluktan ötürü taban/döşeme sıcaklık kontrolü, konforsuzluğa
neden olan önemli parametrelerden biridir (bakınız şekil 4 ve şekil 5).
Bu, yerden ısıtma sistemlerini planlarken ve boyutlandırırken özellikle önemlidir. Bu nedenle, Avrupa
DIN EN 1264-2 standardı (Kasım 1997), ulusal standartlarla daha da kısıtlanabilecek yerden ısıtma
sistemi için aşağıdaki üst sınırları belirtir:
•
•
•

Kullanılan alanlar (occupied areas) için 29°C'den fazla olmamalıdır.
Banyolar için 33°C'den fazla olmamalıdır.
Dış bölgeler için 35°C'den fazla olmamalıdır.

Şekil 4

Şekil 5
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Aşağıdaki şekil 6’da ortalama duvar sıcaklığının odanın tüm yüzeyleri için benzer, İzafi nem Rh:3070% aralığında iken ve hava hızı V:0-20cm/s iken konfor düzeyi dağılımı gösterilmiştir.

(W.Frank)

Şekil 6
2.4. Oda hava hareketi
İnsan vücudu sıcaklık algısı, yakın çevresinde bulunan havanın hareketinden etkilenerek oluşur.
Vücudun bir kısmının hava akımı ile istenilmeyen ısı kaybına maruz kalması, esinti (Draught) olarak
tanımlanan, en önemli yerel konforsuzluk kaynaklarından biridir. Sıkıntı çekmemize yol açan yüksek
hava hızları, önemli ısı kaybına ve rahatsızlığa yol açabilir. Aşırı hava hızlarından doğan ısıl
konforsuzluk, yapılarda olduğu gibi, uçak, tren, otobüs vb ulaşım araçlarında da ortaya çıkmaktadır.
Aşırı hava hızlarının, büro ve diğer çalışma yerlerinde karşılaşılan en önemli konforsuzluk kaynağı
olduğu, bu hissedildiği zaman insanların ya hava sıcaklığını arttırmaya ya da havalandırmayı
kapatmaya yöneldikleri belirtilmiştir.
10 ila 20 cm/s’lik hava hızları bile, oturan insanlara rahatsızlık verebilir. Bu nedenle, bu değer-20cm/skapalı odalarda hava hareketi açısından bir sınır olarak düşünülmelidir. Tamamen sabit ve hareketsiz
çalışırken, bu hız limiti 10 cm/s'ye düşürülebilir (bakınız şekil 8).
Aşağıdaki konfor alanı grafiği, oda sıcaklığı arttıkça, hava hızının vücut ısısının daha iyi yayılması ve
konfor düzeyinin temin edilebilir olması için arttırılabileceğini göstermektedir. Bununla birlikte, hava
hareketi olmadan veya düşük hız koşullarında, konfor aralığı sadece 23°C'lik bir oda sıcaklığına ulaşır.
Aşağıdaki şekil 7’de ortalama duvar sıcaklığı tW:19,5-23°C ve İzafi nem Rh:30-70% aralığında iken
konfor düzeyi dağılımı gösterilmiştir.
Infiltrasyon ve exfiltrasyon (hava kaçakları) benzer şekilde sık görülen konfor bozukluğu nedenleridir.
Bu yüzden mümkün olduğu kadar önemli miktarda hava hareketlerinden kaçınılmalıdır. Kontrollü
havalandırmayla birlikte iyi bir ısı transfer katsayısına sahip sızdırmaz (hava geçirmeyen) camlar,
konforu sağlamak için en iyi yoldur.
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Şekil 8

2.5. Algılanan sıcaklık
Oda hava sıcaklığı (t L ) ve ortalama duvar yüzey sıcaklığı (t W ) vücut ısısı kaybı üzerinde yaklaşık
olarak aynı etkiye sahiptir. Bunların ortalama değeri, insan konforunu tanımlayan “algılanan sıcaklık” t E
'yi belirler.
tE = (tL + TW)/2
tW ve tL sıcaklıkları birbirine yaklaştıkça (en fazla <3°C) ve bu değerler 21–22°C'ye yaklaştıkça,
daha düzgün ve dolayısıyla daha rahat vücut ısı dağılımı olur. Vücutta eşit olmayan termal ışınım
sıcaklığı, örn. Sıcak bir radyatörün veya soğuk bir pencerenin yanında bulunmak rahatsızlık yaratır.
Yazın oda havasından daha soğuk olan duvarlar hissedilen konforu arttırır. Kışın ise duvarlardan daha
sıcak olan oda havası hissedilen konforu arttırır.
Hoş olmayan soğuk ışınım sıcaklığı (özellikle pencereler kaynaklı) olarak algıladığımız şey, aslında
vücut ısı kaybındaki artıştır.
2.6. Sıcaklık tabakalaşma (Temperature stratification)
Farklı sıcaklık, boyut ve konumlardaki ısıtma yüzeyleri, bir odada farklı sıcaklık profillerine neden olur.
İdeal sıcaklık profiline olabildiğince yakınlaşmak için, odadaki termal ışınım sıcaklığı hem yatay hem
de dikey yönde zaman içinde eşit ve sabit olmalıdır.
2.7. Konfor verilerinin özeti
Aşağıdaki ideal değerler, ev ya da ofis gibi hareketsiz çalışma ortamları için uygundur
•
•
•
•
•

Oda sıcaklığı tL = 22-24°C, +/- 2K
Zemin sıcaklığı tFB = 23-24°C, <29°C
Duvar/tavan sıcaklığı tW = tD = tL, +/- 3K
Ortalama hava hızı vL <0,2 m/s
Havanın bağıl nemi rh = 35-65%
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3. ÖRNEK HVAC UYGULAMASI
3.1. Genel işlev ve fonksiyonlar

Şekil 9

Şekil 10
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Klima santralı hava debisi 28.540 m3/h olup İstanbul’da bir ofis binasında genel hacim-ortak alan
iklimlendirmesi olarak hizmet verecektir. Her iki fiziki değişken (sıcaklık ve nem) için üfleme ve dönüş
havası ayar değerleri sabit olup; dönüş havası tasarım değerleri 21°C-24°C ve 45%Rh’dir.
Şekil 9 ‘da gösterilmiş sistem aşağıdaki bileşenlere sahip, besleme ve dönüş havalı bir sistemdir:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Isı geri kazanım ünitesi-plakalı tip ve don koruması için yönlendirme damperli
Isıtma serpantini
Soğutma serpantini
Nemlendirici
Frekans konvertörlü üfleme fanı
Frekans konvertörlü egzoza fanı
Taze hava ve egzoz havası damperleri
Taze hava ve dönüş havası filtreleri
Besleme ve dönüş havası motorlu yangın damperleri

Amaç, iklimlendirme ünitesi çıkışında yukarıda belirtilen özelliklere sahip, şekil 10’daki psikometrik
diyagramdaki değerleri gerçekleştirecek, şartlandırılmış ve rahatlık hissi veren taze hava miktarına
sahip iklimlendirme havası sağlamaktır.
3.2. Standart sıcaklık ve nem kontrolü
Plakalı tip ısı geri kazanımlı %100 taze hava sağlayan klima santralı, kontrol panosu veya BMS
üzerinden çalıştırıldığında öncelikle frekans könvertörlü üfleme ve egzoz fanları (değişken debili veya
sabit debili çalışmaya uygun) devreye girer ve bağlantılı olarak hava alış ve atış damperleri tam açık
konuma gelir. Sistemin çalışması ile sıcaklık ve nem kontrolü emniyetli konumdan (%100 kapalı
konum) otomatik konuma geçer ve aktif olur.
Üfleme havası sıcaklığı ölçüm elemanının (Tzu) ölçtüğü sıcaklık değeri ile üfleme havası sıcaklığı ayar
değeri (XSzu) arasındaki sapmaya bağlantılı olarak ısıtıcı ve soğutucu serpantin iki/üç yollu motorlu
vanaları ardışık olarak konumlandırılır. Dönüş havası sıcaklığı ölçüm elemanın (TAB) ölçtüğü sıcaklık
değeri ile dönüş havası sıcaklığı ayar değeri (XSAB) arasındaki sapmaya bağlantılı olarak üfleme
havası sıcaklığı ayar değeri (XSzu) kaydırılır. Bu fonksiyon dönüş havası sıcaklığına bağlı üfleme
havası sıcaklığının ardışık olarak (cascade control) ayarlanması olarak tanımlanır. Yaz koşullarında
soğutucu sıcaklık kontrolü için BEP yönetmeliğinin zorunlu kıldığı dış hava yaz kompanzasyonu
uygulamasına, enerji tüketimi açısından çok yararlı olmasına karşın hesaplamayı daha da karmaşık
hale getirmeme adına burada yer verilmemiştir.
Klima santralı içinde yer alan nemlendirici kontrolü de yine aynı prensiple dönüş havası bağıl nem
değerine bağlantılı üfleme havası bağıl nem ayar değerinin ardışık olarak ayarlanması ve nemlendirici
oransal vanasının üfleme havası bağıl nemine bağlı olarak kontrol edilmesidir.
Tüm bu kontrol işlemleri için üfleme ve dönüş havası kanalları üzerine monte edilmiş iki adet sıcaklık
ve bağıl nem algılayıcısı kullanılmaktadır. Donma koruması için kullanılacak don limitleyicisi ve fan
kontrolü için gerekli üfleme-dönüş havası fark basınç/debi algılayıcılarından konu dışı olduğu için
bahsedilmemiştir.
3.3. Konfor Alanı’nın ayar değeri olarak kullanımı
Ön notlarda açıklandığı gibi, konfor alanı, tekil sıcaklık ve nem konfor ayar değerleri yerine çoklu ayar
noktaları sağlayarak sistemin enerjiyi yönetmesinde ve fiziki değişkenleri kontrol etmekte önemli bir rol
oynar. Amaç, bölgedeki insanların çoğunun olumlu hissetmelerini sağlamaktır.
Optimum koşullar sadece oda sıcaklığı ve nem için belirli sabit bir ayar noktasında değil, aynı
zamanda etrafındaki belirli bir aralıkta da -bakınız şekil 11- elde edilebilir. Örneğin, sistemin verimini
daha da artırmak için sıcaklık için 21°C ve bağıl nem için%45 ayar noktaları belirli alanlarda
değiştirilebilir.
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Giriş bölümünde konfor ile ilgili detaylar dikkate alınarak konfor alanı ayar değerleri, her HVAC
uygulaması için ayrı ayrı belirlenebilir.
Daha geniş konfor alanı tanımlamak, elde edilebilecek enerji tasarrufunu arttırır. Konfor ve enerji
verimliliği arasında her zaman bir denge kurulmalıdır.
Üfleme ve dönüş havası ölçülen nem ve sıcaklık değerlerine ve üfleme havası temel ayar değerlerine
bağlantılı olarak, konfor alanı etrafında uygun kontrol stratejilerini başlatan komutlar üretilir.
Kontrol için seçilmesi gerekli ideal ayar noktaları;
Aşağıdaki koşullar ortaya çıkabilir:
• Isıtma
• Isıtma ve nemlendirme
• Nemlendirme
• Soğutma ve nemlendirme
• Soğutma
• Nemlendirme ve gerekirse tekrar ısıtma

Şekil 11 - Psikometrik diyagramda “Konfor Alanı”
Isıtma talebi olduğunda, sıcaklık ayar noktası konfor alanının alt sınırına taşınır.
Maksimum bağıl neme yakın bölgelerde ısıtma ihtiyacının olması, ayar noktasını korumak için daha
ucuz ve az enerji harcaması gerektirir.
Nemlendirme için talep olduğunda, nem kontrolü için ayar noktası minimum bağıl nem eğrisi boyunca
ayarlanır.
Soğutma talebi olduğunda, sıcaklık ayar noktası alanın üst sınırına taşınır.
Isıtma / nemlendirme, soğutma / nemlendirme ve nem alma / yeniden ısıtma gibi karışık talep
olduğunda, ayar noktası, bu durum için en iyi enerji değerine karşılık gelen konfor alanının köşesine
yerleştirilir.
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3.4. Kontrol
Sistem, arzu edilen ortam sıcaklık ve nem değerini düzenlemek için iki adet ardışık kontrol döngüsü
(besleme / dönüş havası ardışık/kaskad kontrol) kullanır.
Ölçülen sıcaklık ve bağıl nem değerleri, daha sonra bir komut değişkeni olarak kullanılmak üzere özgül
nemi hesaplamak için kullanılır. Bu, nem ve sıcaklık kontrolünün birbirinden bağımsız olduğu anlamına
gelir.
Besleme havası sıcaklığı da arzu edilen konfor şartları açısından (bakınız Tablo 1) minimum ve
maksimum sınırlara tabidir.
Dönüş havası kontrol ünitesi, olması gereken besleme havası ayar değerini dönüş havasındaki kontrol
sapmasına bağlantılı olarak hesaplar. PI karakteristiğine sahip dönüş havası kontrol
üniteleri/döngüleri, sıcaklık ve bağıl nemi ayrı ayrı düzenlemek için kullanılır.
Besleme havası kontrol ünitesi, üfleme havasındaki kontrol sapmasından nihai kontrol elemanları için
(damper, ısıtıcı-soğutucu vanalar, nemlendirici-nem alıcı) kontrol sinyallerini hesaplar. PID
karakteristiğine sahip kontrolörler, sıcaklığı ve nemi düzenlemek için kullanılır
Sistemin tümü için kullanılacak ayar değerleri ve tanımları;

Tablo 1
Yukarıda Tablo 1 ‘de yer alan sistemin tümü için kullanılacak ayar değerleri ve tanımları, mikro
işlemcili BacNet kontroler içinde yer alan üretici firma yazılımcıları tarafından geliştirilmiş bir yazılım
modülü (bakınız şekil 12) üzerinden sisteme yüklenmektedir. Otomatik kontrol uygulayıcısı veya
sistem entegratörlerinin bu iş için özel yazılım kodları geliştirmeleri de mümkündür.

Şekil 12
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3.5. Tahrik Üniteleri
Isıtıcı ve soğutucu serpantin elektrikli tahrik üniteleri oransal kontrol sinyali ile 0-100% aralığında
konfor alanı ayar değerlerine bağlantılı olarak PID (oransal+integral+türev) kontrol edilir. Konfor alanı
ayar değerlerinden nem alma aynı zamanda ısıtma ve soğutma serpantin tahrik ünitelerini de oransal
olarak kontrol edebilmektedir.
Nemlendirici ünite, konfor alanı ayar değerlerine bağlantılı olarak oransal kontrol sinyali ile 0-100%
aralığında PID (oransal+integral+türev) kontrol edilir.
3.6. Sistem Emniyet Ekipmanları
3.7. Hava Isıtıcı Serpantin Donma Koruması
3.7.1.Aşama:
Dönüş suyu sıcaklık sensörü, sıcak suyun sıcaklığını sürekli olarak izler ve kayıt eder. Sıcaklık değeri,
alt sıcaklık ayar değeri/sınırının altına düşerse, ısıtıcı serpantin iki/üç yollu vanası %100 açılır.
3.7.2.Aşama:
Donma koruma termostatının kılcal borusu, hava ısıtıcı çıkışının hava tarafına monte edilir. Termostat
donma ayar değerine geldiğinde:
•
•
•
•

Fanların-besleme ve dönüş- enerjisi kapanır
Taze hava ve dönüş havası damperleri kapanır
Isıtıcı akışkan ikincil sirkülasyon pompası kapanır
Isıtıcı serpantin iki/üç yollu vanası %100 açılır

3.8. Plakalı ısı değiştirici, anti-buzlanma fonksiyonu (isteğe bağlı)
Plakalı ısı değiştirici dönüş havası çıkışındaki sıcaklık sensörü, ayarlanan alt sıcaklık sınırını aşarsa,
ısı değiştirici bypass damperi açılır. Dönüş havası sıcaklığı üst sıcaklık limitine ulaşıldığında bypass
damperi kapanır.
3.9. Filtre izleme
Besleme ve dönüş havası filtrelerinin kontaminasyonunu izlemek için fark basınç anahtarlama cihazı
üzerinden bir eşik değeri ayarlanabilir. Filtre kirlilik değeri, bu değere ulaştığında bir bakım mesajı
oluşturulur.

SONUÇ
Ülkemizde güncel enerji direktifi BEP ve bağlantılı olarak Avrupa enerji direktifleri bilinmesine,
uygulanmaya çalışılmasına rağmen kontrol sistemi ürün seçimi ve işletme senaryoları oluşturulurken
maalesef halen HVAC Sektöründe alışılagelmiş yaklaşımlar söz konusudur. BEP ve EN enerji
direktifleri HVAC sisteminin sabit veya değişken debili olmasına bakmaksızın değişken debili fan
kontrolü ve taze hava miktarı kontrolünü zorunlu kılmaktadır.
Yine benzer şekilde nemlendirici veya nem kontrolü var ise üfleme havası nem kontrolünün özgül
neme bağlantılı yapılmasını zorunlu kılmaktadır. Dolayısı ile herhangi bir ilave veya farklı ürün
kullanmaksızın standart ve mevcut -bağıl nem ve sıcaklık algılayıcılar- ürünler kullanılarak enerji
direktiflerinin zorunlu kıldığı özgül nem kontrolü, konfor alanı yazılım makrosu ile uygulanmış ve
gerekliliği karşılanmış olmaktadır.
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Enerji direktiflerinin gereksinimlerinin karşılanması yanı sıra sabit kuru termometre sıcaklığı ve bağıl
nem ayar değeri kontrolü yerine Konfor Bölgesi fonksiyonun kullanımı koşullara bağlı olarak özellikle
nem alıcı / nemlendirici kapasite kullanımda %41-45, soğutma ve ısıtma kapasite kullanımında %2938 aralığında enerji tasarrufu oluşturmaktadır.
Bu tasarruf oranları, bazı işletmeci personelin bireysel bilgisizlik veya duyarsızlık sonucu yaptıkları
kullanım hataları-yaz ve kış sabit yüksek ayar değerleri gibi-değerlendirildiğinde daha da artmaktadır.
Konfor Bölgesi fonksiyonu yine benzer şekilde tekstil, ilaç vb. proses ağırlıklı HVAC uygulamalarındaki
ayar limit aralıklarını tanımlamakta kolaylık oluşturmakta ve enerji kullanımının proses
uygulamalarında da oldukça önemli miktarlar da azalma sağlama potansiyeline sahiptir.
HVAC uygulamalarında sabit kuru termometre sıcaklığı ve bağıl nem ayar değeri kontrolü yerine
Konfor Bölgesi fonksiyonun kullanımının, konfor koşullarından taviz verilmeden sürdürülebilir yüksek
enerji performansı üzerindeki etkisi ve rolü sebebi ile ilerleyen dönemlerde bina işletme yöneticileri
tarafından kabul görüleceği ve EN15232 uygulama standarttı içersin de yer alması beklenmektedir.
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MAHAL ÇEVRESEL PARAMETRELERİNİN NESNELERİN
İNTERNETİ TABANLI KABLOSUZ SENSÖR AĞLARI İLE
İZLENMESİ – HASTANE ÖRNEĞİ VAKA ANALİZİ
Room Enviromental Monitoring With Internet Of Things Based Sensor Networks – Hospital Medication Room Case Study

İbrahim Utku BAŞYAZICI
Artuğ FENERCİOĞLU
Utku UHLA

ÖZET
İklim değişikliği, yapıların fiziksel çevre olan dinamik ilişkisi ve kullanıcı beklentileri dikkate alındığında
yapının değişen koşullara uyum sağlama kabiliyeti tasarım ve işletme açısından dikkate alınması
gereken bir unsur olarak ön plana çıkar. Uyum sağlama yeteneği yüksek bir yapının temel özelliği
yapının kullanım ömrü boyunca olan dramatik çevresel değişikliklere cevap verebilme kabiliyetidir.
Böyle bir operasyonel esnekliğin sağlanabilmesi hem çevresel hem de mevsimsel değişikliklerin
sürekli olarak izlenmesi ve toplanan verinin sürekli devreye alma teknikleri kullanılarak yapının tüm
sistemlerinin optimize edilebilmesi ile mümkün olabilir. Nesnelerin interneti temelli kablosuz sensör
ağları teknolojisi sürekli olarak ölçüm ve kontrol verisi sağlayarak böyle dinamik bir sistem altyapısı
kurmamıza olanak verir. Bu çalışmada nesnelerin interneti teknolojisi temel alarak geliştirilen kablosuz
sensör sisteminin ticari binalarda kullanılabilirliği bir hastane ilaç hazırlama odası uygulaması
üzerinden tasarımdan devreye alma aşamasına kadar ayrıntılı olarak değerlendirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Nesnelerin interneti, kablosuz sensör ağı

ABSTRACT
In today’s buildings, adaptability needs to be incorporated in both design and operational characteristic
of buildings considering the changing climate, physical surroundings and expectation of occupants.
The inherent feature of adaptable buildings is the ability to respond substantial change over the course
of the building lifetime. To be able to achieve such operational flexibility, the environmental parameters
and seasonal changes need to be monitored continuously to extract data for ongoing commissioning of
building subsystems. IoT (Internet of things) technologies allow us to design such a dynamic system in
which sensor devices are interconnected to transmit useful measurement data and control instructions
via distributed sensor networks. In this study, the use of IoT based wireless sensor devices in
commercial buildings has been evaluated in detail from design to commissioning stage through a
hospital medication preparation room application.
Key Words: Internet of things, wireless sensor network

1. GİRİŞ
Kablosuz sensör teknolojileri, bağlantı standartları ve bulut tabanlı veri analitiği platformları konusunda
son yıllardaki gelişmeler, yapı tasarımı ve işlemesi açısından insan ile yapı arasındaki etkileşimi
kolaylaştırıcı yeni olanaklar sağlamaktadır. Kablosuz sensör teknolojisi bina otomasyonu bağlamında
yeni bir kavram değildir. Bununla birlikte, donanım ve sensör teknolojilerindeki maliyetlerin düşmesi ve
açık donanımın yaygınlaşması yapıların her bir bileşeni ile ilgili anlık performans verisi sağlayabilen
sistemlerin kurulmasını ve kestirimci yöntemler ile bina işletmesini mümkün kılar.
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Kablosuz olarak gerçek zamanlı performans ve ölçüm bilgisi sağlayan nesnelerin interneti tabanlı
sensör ve aktüatörlerin kullanımı bu teknolojilerin erken dönem uygulamalarından beri yaygın olarak
tartışılmaktadır. Nesnelerin interneti teknolojisi yapının tüm sistemleri ve yapı-insan arasındaki
etkileşimler ile ilgili anlık veri toplayarak, bakım aralıklarını tahmin etmek, enerji tüketimi ve şikayetleri
azaltmak gibi operasyonel problemlerin çözümünü kolaylaştırır. Nesnelerin interneti temelli sensör
cihazları yardımıyla yapının tüm sistemlerinin kablosuz olarak izlenmesi ve değişen koşullara göre
adapte edilmesi, mevsimsel yeniden devreye alma pratiklerinin uygulanması açısından da yeni
imkanlar sunar. Özellikle mevcut bina uygulamaları açısından bakıldığında da geleneksel ölçme ve
izleme teknolojilerinin yetersiz kaldığı noktaları tamamlayıcı olarak kablosuz sensör teknolojileri önemli
bir boşluğu doldurmaktadır.
Bu çalışma, nesnelerin interneti tabanlı kablosuz sensör teknolojileri için potansiyel uygulama alanları
bulmayı ve sensör verilerinin tasarımcı ve işletmeciler için sunduğu olanakları bir hastane ilaç
hazırlama odası örneği üzerinden irdelemeyi amaçlamaktadır.

2. KABLOSUZ SENSÖR AĞLARI
Kablosuz sensör ağı; sıcaklık, bağıl nem gibi çevresel parametreleri izlemek ve kaydetmek için
mekânsal olarak dağıtılmış hassas hissedici cihazlar ile duyar elemanlardan oluşan bir ölçüm ve izleme
sistemi olarak tanımlanabilir. Nesnelerin interneti teknolojisi tanımı altında genel olarak yapıdan, özel
olarak ise HVAC sistemlerinden kablosuz olarak veri toplamak için pek çok iletişim protokolü ve
standardı geliştirilmiştir. Popüler endüstriyel iletişim standartları olarak Lora, ZigBee, Wi-Fi,
WirelessHART, Bluetooth ve 6LoWPAN bant genişliği, topoloji, güç tüketimi, veri aktarım hızı ve iletişim
menziline bağlı olarak birbirlerinden farklılaşırlar. Teknik detaylardaki bu farklılıklar her bir iletişim
standardını farklı endüstriyel uygulama alanları için avantajlı kılmaktadır. Bu çalışmada farklı standart
ve protokollerin karşılaştırmalı bir değerlendirmesi yerine Message Queuing Telemetry Transport
(MQTT) [1] yayınlama abone olma mantığına dayalı telemetri mesajlaşma protokolünün teknik bir saha
uygulaması temel alınmıştır.
MQTT kısıtlı cihazlar ve düşük bant genişliği için tasarlanmış yayınlama/abone olma mantığına dayalı
bir iletişim protokolüdür [1]. Bu protokolün temel amacı bant genişliği ve güç tüketimini azaltmak olduğu
için makineden makineye (M2M) uygulamalar veya bant genişliği ve güç tüketiminin kritik olduğu
nesnelerin interneti uygulamaları için idealdir.
Bir kablosuz sensör ağı kurmak için ticari donanım ve ticari yazılım, ticari donanım ve açık kaynak
yazılım, açık kaynak donanım ve açık kaynak yazılım kullanımı gibi farklı seçenekler mevcuttur. Bu
çalışmada mevcut güncel gelişmeler dikkate alınarak, açık kaynak yazılım ve donanım teknolojisi temel
alınmıştır. Yeni nesil açık kaynaklı donanımlar tasarımcıların hızlı prototipler ve hatta ticari son ürünler
geliştirmelerine izin vermektedir.
2.1 Kablosuz Sensör Tasarımı
Bu çalışmada kullanılan sensör cihazı popüler ve düşük maliyetli bir açık kaynaklı donanım olan
ESP8266 12E modülü üzerine geliştirilmiştir. ESP 8266 12E düşük güç tüketimine sahip 32 bit
mikrodenetleyici, cihaza entegre TCP/IP protokolü ve Wi-Fi anteni sayesinde kablosuz uygulamaların
geliştirilmesi için idealdir [2].

Şekil 1. ESP8266 - 12E Wi-Fi modülü
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Kablosuz sensör cihazının diğer temel bileşeni ise kapasitif bir duyar elemana sahip olan DHT22
sıcaklık ve nem ölçüm modülüdür. DT22 kablosuz sıcaklık ve nem sensor modülü, 0-100 aralığında
%2-5 hassasiyet ile bağıl nem ölçümü, -40-80°C aralığında ±0,5°C hassasiyet ile sıcaklık ölçümü
yapabilmektedir.

Şekil 2 DHT22 Dijital sıcaklık ve nem ölçüm modülü
Sensör cihazını çalışır duruma getirmek için hem ESP8266 - 12E Wi-Fi modülü hem de DHT22 dijital
sıcaklık ve nem sensörünün konfigürasyonun yapılması ve programlanması gerekmektedir. Kablosuz
sıcaklık ve nem sensörünün dahili bileşenleri arasında kablolamayı azaltmak için bir baskı devre kartı
tasarlanarak sensör kurulumu kolaylaştırılmıştır.

Şekil 3 Kablosuz sensör prototip kutusu
Mevcut baskı devre kartı tasarımı ve kablosuz sensör prototipinin başarılı bir şekilde uygulanmasından
sonra sensör kutusu içerisinde dahili ısınma ihtimali dikkate alınarak hava sirkülasyonuna izin verecek
şekilde havalandırma açıkları olan yeni bir sensör mahfazası tasarlanmıştır. Yeni sensör kutusu Rhino
yazılımında modellenerek 3 boyutlu yazıcıda basılmıştır.

Şekil 4 3-Boyutlu baskıya hazır kablosuz sensör kutusu tasarımı
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Şekil 5 Kablosuz sensör cihazının saha testi
2.2 Kablosuz Sensörün Programlanması
ESP8266 12E geliştirme modülüne entegre mikrodenetleyici, geliştirilen kablosuz sensör cihazı ve bağlı
donanımları çalıştıracak yazılımın yüklendiği ana platform işlevini görmektedir. Kablosuz sensör cihazı
Arduino IDE programlama ara yüzü kullanılarak C/C++ dillerinde programlanmıştır. Kablosuz sensör
cihazı programlama özellikleri, güç tasarruf modu, uyku modu, ölçüm aralıkları ve alarm eşiklerinin
tanımlanması, haberleşme protokolü kurulumu gibi detayları içermektedir.
Mevcut kablosuz sensör tasarımı batarya yerine direkt mini-USB güç bağlantısı içermesine rağmen
sensör mahfazası içerisinde yanlış okumalara sebebiyet verecek sıcaklık artışının önlenmesi için sensör
programına uyku modu dahil edilmiştir. Uyku modu sensörün mikrodenetleyicisinin sadece ölçüm
yapıldığı sürece aktif olmasını garanti etmekte dolayısıyla mahfaza içerisinde olabilecek sıcaklık
yükselmesi nedeniyle yanlış okuma ihtimalini ortadan kaldırmaktadır. Pilli uygulamalar içinde aynı
özellik enerji tasarrufu işlevi görmektedir.

Şekil 6 Kablosuz sensör programlaması için kullanılan Arduino IDE arayüzü
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Şekil-7’de açıklandığı gibi MQTT protokolü HTTP protokolünün istek/yanıt şeklindeki mimarisinin aksine
abone olma/yayınlama mimarisine dayalıdır. MQTT; TCP/IP 1883 numaralı port üzerinde çalışacak
şekilde düşük bant genişliğinde bir haberleşme protokolü olarak tasarlanmıştır. MQTT haberleşme
protokolünün temel noktası MQTT broker mekanizmasıdır. Broker abone olunan konuda yayıncıdan
mesajları alır ve abonelere gönderir. Bunu yaparken mesajı alacak aboneleri filtrelemek için konuyu
kullanır. Konu yayıncı ile abone arasında bir bağlantı görevi görür ve bunun kontrolü de MQTT broker
tarafından yapılır. Broker konfigürasyona göre lokal bir ağ ya da bulut üzerinde olabilir.

Şekil 7 MQTT Protokolü mekanizması
Tasarlanan sensör ağa direkt olarak bağlanabildiği için özel bir ağ kapısı (gateway) veya sensör ağını
kurmak için gerekli özel bir ağ topolojisi ihtiyacı yoktur. Her bir sensör cihazı ölçümleri MQTT üzerinden
abone olan diğer cihazlara bağımsız olarak gönderebilir.

3. HASTANE İLAÇ HAZIRLIK ODASI İZLEME SİSTEMİ
Tasarlanan kablosuz sensör cihazı mevcut bir hastanenin ilaç hazırlık odalarının sıcaklık ve nem
değerlerini izlememek için kullanılarak test edilmiştir. Her bir hasta katında günlük ilaçların depolanması
ve hazırlanması için bir ilaç hazırlık odası bulunmaktadır. İlaç hazırlık odalarındaki mevcut sistem
tamamen insan kontrolüne dayalı dijital sıcaklık ve nem ölçerlerin kullanımı şeklindedir. Hemşireler
günlük rutinleri içerisinde sıcaklık ve nem değerlerini görsel olarak kontrol etmekte ve değerleri
kaydetmektedir. İlaç hazırlık odalarını insan hatasına yer bırakmayacak şekilde gerektiğinde merkezi
olarak da kontrol edebilmek için mevcut dijital sıcaklık ve nem ölçerler tasarlanan kablosuz sensör
cihazı ile değiştirilmiştir. Böylelikle hem çevresel parametrelerin hem de bu mahallerdeki cihazların
performanslarının aktif kontrolü mümkün hale gelmiştir.
3.1 Saha Performansının izlenmesi
Tasarlanan kablosuz sensör cihazı kompleks bir ağ kurulumu gerektirmediğinden ve her bir cihaz
bağımsız olarak ağa bağlanabildiğinden sistem kurulumu göreceli olarak kolaydır. Hastane IT ekibi
sensörlerin bağımsız bir ağ üzerinde olmasını istediğinden, sadece bu sensörlere atanmış bir VPN ve
Wi-Fi ağı kurulmuştur. Bağlantı ile ilgili temel problem sadece Wi-Fi kapsama alanları ve erişim ile
ilgilidir. Wi-Fi erişiminin sıkıntılı olduğu noktalarda ilave bağlantı noktası (Access point) konulması
ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Hatalı ölçümlerin önlenmesi için sensörler fan coil üfleme noktalarından ve
varsa diğer ısı kaynaklarından uzakta konumlandırılmıştır.
Sensör kurulumları tamamlanıp sürekli ölçümler alınmaya başladıktan sonra her bir ilaç hazırlama
odasının sıcaklık ve bağıl nem değer trendleri ve dolayısıyla bu odalara hizmet eden cihazların
performansı hakkında fikir sahibi olmak mümkün olmuştur. Böyle sürekli ölçüm yapabilen kablosuz bir
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ölçüm cihazının bulunması cihaz performansları hakkında net bilgi alınmasını sağlayarak gerekli
durumlarda tekrar devreye alma pratiklerinin uygulanması ya da mevsimsel müdahalelerin
yapılabilmesini mümkün kılar. Kablosuz sensör teknolojisi bu anlamda geniş hacimlerde kritik her
noktadan sağlıklı veri toplanmasını sağlayarak bina işletmecileri ve performans verisine ihtiyaç duyan
tasarımcılar için yeni imkanlar sunmaktadır.
Kablosuz sensör ölçümleri bulut tabanlı veri analitiği platformları ile entegre edilerek toplam bina
performansının izlenmesi, mekanik arızaların önceden tahmini, enerji tüketiminin azaltılması gibi çeşitli
senaryolar için kullanılabilir. Bu proje özelinde sensör ölçümleri gerektiğinde uzaktan erişilebilecek
şekilde lokal ağ üzerinde tutulmuştur. Sensör yazılımı ile mobil veya masaüstü platformlar üzerinden
sensör verilerine erişilerek aşağıdaki raporlamalar yapılabilir;
•
•
•
•
•

Sıcaklık ve bağıl nem değerlerinin anlık olarak izlenmesi
Sıcaklık ve bağıl nem trendlerinin izlenmesi
Sıcaklık ve bağıl nem alarm fonksiyonları tanımlanması
E-posta ile alarm bildirimi
Ölçümleri .csv formatında dışarı aktarımı

Şekil 8 Alt ve üst alarm eşikleri ile birlikte bağıl nem ölçümleri

Şekil 9 Üst ve alt alarm eşikleri ile birlikte sıcaklık ölçümleri

Binalarda Enerji Performansı ve Akıllı Binalar Sempozyumu

14. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 17-20 NİSAN 2019/İZMİR

_____________________ 201 _______

4. SONUÇ
Kablosuz sensör teknolojisi, kablosuz cihazların endüstriyel kullanıma girdiği ilk uygulamalardan beri
yapı profesyonelleri arasında tartışma konusu olmuştur. Bugün ise endüstride farklı ölçeklerde pek çok
kablosuz sensör uygulamasına rastlamak mümkündür. Bu çalışmanın gösterdiği gibi özellikle mevcut
binalarda problemlerin tespiti ve sistem performansısın izlenmesi için kablosuz sensörlerin kullanımı
doğru bir teknik yaklaşımla oldukça kolaydır. Nesnelerin interneti tabanlı kablosuz sensör teknolojisi
özellikle bulut tabanlı veri platformlarına entegre edilerek farklı binaların aynı anda izlenmesi ve
dolayısıyla bir portfolyonun yönetimi içinde kullanılabilir. Bu çalışmada kullanılan platform hava kalitesi,
ses, aydınlatma şiddeti gibi ilave sensör kabiliyetleri ile genişletilerek bir ölçüm istasyonuna
dönüştürülebilir. Bu çalışmaya konu olan ve açık kaynak donanınım/açık kaynak yazılım prensibi ile
geliştirilmiş düşük maliyetli kablosuz sensör cihazları yapılardaki problemleri daha kolay tespit etmemizi
sağlayarak insan ile bina ve sistemleri arasındaki ilişkileri anlamamıza ve mevcut yapı tasarımı
anlayışımızı geliştirmemize yardımcı olabilir.
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BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI DİREKTİFİ
DOĞRULTUSUNDA AVRUPA BİRLİĞİ ÜYE ÜLKELERİNİN
NZEB ÇALIŞMALARI VE TÜRKİYE İNCELEMESİ
NZEB Studies Of European Union Member States In Line With The Directive On Energy Performance In Buildings And Turkey Review

Uygur KINAY
Murat BAYRAM

ÖZET
Taraf olduğumuz uluslararası anlaşmalar ve Avrupa Birliği mevzuat uyumlaştırma kapsamında;
sektörel sera gazı salımlarının azaltılması ve hedeflenen küresel sıcaklık artışlarını sınırlandırmak için
birincil enerji kaynaklarının alternatif enerji kaynakları ile değiştirilmesi gerekmektedir. Sektörleri
sanayi, ulaştırma ve bina sektörü olarak sınıflandırıldığında; Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli
IPCC raporuna göre iklim değişikliğini önlemek için sera gazı azaltımı için bina sektörü önemli
potansiyele sahiptir.
Bu sebeple yenilenen AB direktifinin 9. Madde kapsamında 2020 yılından sonra inşa edilecek olan
yeni binaların sıfır enerjili olması gerekmektedir. Ülkeler ulusal planlarını hazırlaması gerekmektedir.
Avrupa Birliği ülkelerinin neredeyse sıfır enerjili binalar (NZEB) çalışmaları araştırılmıştır. NZEB’in
temel amacı konfor şartlarını sağlarken enerji ihtiyacını en aza indirmek ve bu ihtiyacın yenilenebilir
enerji kaynakları ile karşılanması öngörülmektedir.
Türkiye’nin gerek yenilenebilir enerji potansiyeli ele alındığında gerekse de inşaat sektöründeki
başarısı nedeniyle finansal teşvik mekanizmaları ve yasal düzenlemelerin tamamlanması ile bu
neredeyse sıfır enerjili binalar hızla yaygınlaşacaktır.
Anahtar Kelimeler: NZEB, binalarda enerji verimliliği, EPBD
ABSTRACT
Within the scope of international agreements and European Union directive harmonization; In order to
reduce sectoral greenhouse gas emissions and limit targeted global temperature increases, primary
energy sources need to be replaced by alternative energy sources. When the sectors are classified as
industry, transportation and building sector; According to the Intergovernmental Panel on Climate
Change report, the building sector has significant potential for greenhouse gas reduction to prevent
climate change.
For this reason, within the scope of Article 9 of the renewed EU directive, new buildings should be
constructed with nearly zero energy buildings after 2020. Countries need to prepare their national
plans.
Almost zero energy buildings (NZEB) studies of European Union countries have been investigated.
The main purpose of NZEB is to minimize the energy need while meeting the comfort requirements
and to meet this need with renewable energy sources.
When Turkey's renewable energy potential should be discussed with the completion of both financial
incentives and regulatory mechanisms in the construction sector due to the success of this nearly zero
energy buildings will spread rapidly.
Key words: NZEB, energy efficiency in buildings, EPBD
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1. GİRİŞ
Türkiye'nin enerji talebi gelişmekte olan ekonomisi ve nüfus artış hızının etkisiyle artmaktadır. Enerji
ve tabi kaynaklar Bakanlığı tarafından yapılan projeksiyonlara göre yıllık elektrik enerjisi tüketimi
ortalama artış hızı %4,8’dir. Artan enerji talebi ithalata dayalı olarak karşılanmakta olup ekonomiye
ayrıca bir yük getirirken, enerji arz güvenliği açısından acilen çözülmesi gereken bir durumdur.
Enerji tüketimini sektörel olarak ele alındığında bahsettiğimiz gibi nüfus artış hızıyla birlikte gerek ticari
gerekse de konut ihtiyacı da ortaya çıkmakta ve mevut bina stoğu hızla artmaktadır. Binalar yaklaşık
olarak enerji tüketiminin %33 sorumludur.[1] Türkiye’deki gibi Dünya genelinde yaklaşık olarak
%40’lık bir enerji tüketiminden sorumludur. Enerji binalarda başlıca olarak ısıtma soğutma ve aydınlata
amaçlı kullanılmaktadır.
Günümüzde iklim değişikliği yüzyüze olduğumuz bir sorundur. Küresel bir sorun olmasına rağmen
çözümün ülkelerin uluslararası anlaşmalarda alınan kararlara uygun olarak birincil enerji kaynaklarının
tüketiminden kaynaklanan sera gazı salımlarının azaltılmasıyla önlenmesi gerekmektedir. Bu
kapsamda gerek enerji verimliliği kanunu ve gerekse de avrupa birliğine aday ülke konumunda
binalarda enerji performansı direktifinin (2002/91/EC [2]) uyumlaştırılması içi Binalarda Enerji
Performansı Yönetmeliği [3] (2008) yayımlanmıştır. Bu yönetmelik kapsamında binaların enerji
tüketimi ve sera gazı sınıflandırmaları 2011 yılı itibariyle yapılmaktadır.

2. AVRUPA BİRLİĞİ ÜYE ÜLKELERİ ÇALIŞMALARI
Gelişen süreçte direktif 2010 [4] yılında tekrar güncellenmiştir neredeyse sıfır enerjili bina veya düşük
enerji ihtiyacı olan bina kavramları ortaya çıkmıştır. Üye ülkelerin mevcut bina stoklarının
dönüştürülmesi ve yeni binaların sıfır enerjili yapılması için ulusal NZEB tanımları ve ulusal eylem
planlarının yapılması istenmektedir. NZEB kavramı içerisinde binaların yüksek enerji performanslı
olması ile birlikte ihtiyaç duyulan enerjinin yenilenebilir enerji kaynağından karşılanması
öngörülmektedir.
Avrupa birliği üye ülkelerinin NZEB kavramları ve planlarını genel anlamda değerlendirdiğimizde 2019
yılında tüm kamu binalarının NZEB olarak inşa edilmesi ve 2021 yılında inşa edilen tüm binaların
NZEB olacağı gerek ülkelerin ulusal planlarında gerekse de direktifin 9. maddesine istinaden kabul
edilmiştir. 2018 yılında güncellenen direktifin [5] doğrultusunda neredeyse sıfır enerjili binaların 2030,
2040 ve 2050 yıllarını kapsayan yol haritalarının hazırlamaları gerekmektedir.
Neredeyse sıfır enerjili binaların tanımlanması ulusal veya bölgesel farklılıklar gösterebilir. Bu ülkelerin
yer aldığı iklim bölgelerinde ısıtma ve soğutma enerji ihtiyaçlarına göre değişmektedir. NZEB tanımı
için başta birincil enerji katsayılarının enerji türleri için tanımlanması gerekmektedir. Bunun sebebi
NZEB tanımlamasının maliyet etkin olarak ta ilişkilendirilmesi gerekmektedir.
Hâlihazırda enerji kimlik belgesi üreten Avrupa birliği üye ülkeleri Türkiye gibi kWh/(m .y) birimi
kullanmaktadır. NZEB tanımlamalarında nümerik bir değer sınıflandırılması yapılmalı ve birimi [6]
2
kWh/(m .y) olmalıdır. Ayrıca final enerji ve CO2 salımı da birincil enerji dönüşüm katsayıları ile
hesaplanarak ilave edilir.
2

Avrupa Birliği üye ülkelerinde yapılan teorik ve deneysel çalışmalara göz attığımızda ZEBRA2020 [7]
projesi kapsamında 17 Avrupa ülkesinde konut ve konut dışı olarak neredeyse sıfır enerjili olarak inşa
edilen binaların enerji tüketimleri değerlendirilmiştir. Ve beş iklim bölgesine HDD ve CDD olarak
ayrılan çalışmanın sonuçları tablo 1 verilmektedir.
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Tablo 1: Örnek alınan konut binaların U değerleri çalışma sonuçlarının değerlendirilmesi
Kullanılan
kaynak U duvar U
çatı U zemin U
pen Isıtma
çalışma
W/m²K
W/m²K
W/m²K
W/m²K
ihtiyacı
kWh/(m²a)
0,11
0,10
0,12

0,11
0,09
0,07

0,11
0,11
0,37

0,77
0,80
0,80

14,72
13,00
14,33

Birincil
enerji
ihtiyacı
kWh/(m²a)
85,00
74,60
115,00

0,18
0,14

0,16
0,11

0,31
0,16

1,16
1,13

13,30
11,72

87,34
67,19

0,13

0,11

0,13

1,09

30,89

98,67

0,16

0,16

0,19

1,01

17,59

15,89

0,11

0,08

0,11

0,74

17,20

89,29

0,11
0,11

0,10
0,11

0,14
0,13

0,78
0,78

13,44
15,73

93,29
75,88

0,13

0,10

0,14

0,79

18,50

n.a.

0,11
n.a.
0,13

0,09
n.a.
0,10

0,12
n.a.
0,16

0,58
n.a.
0,77

21,25
n.a.
14,48

95,00
n.a.
106,33

0,31
0,56

0,12
0,11

0,19
0,13

0,93
1,10

23,00
31,65

26,60
98,43

0,30

0,23

0,17

0,74

13,24

82,00

0,10

0,08

0,24

0,84

15,29

64,20

0,25

0,10

0,15

1,05

34,30

106,06

0,18

0,12

0,17

0,84

18,77

59,24

0,22

0,19

0,45

1,49

9,19

59,84

0,14

0,13

0,16

0,99

15,17

62,68

0,17

0,17

0,21

1,15

16,64

24,40

0,17
0,13
0,19
0,95
* baz alınan sıcaklık (ısıtma için 15°C HDD ve soğutma için 18,5°C CDD)

17,53

55,89

Avusturya
Belçika
Danimarka

ispanya
Fransa
UK
İtalya

Litvanya
Lüksemburg
Hollanda

Norveç
Polonya
Portekiz
Çekya

Almanya
Romanya
Slovakya
İsveç
İklim
A
İklim
B
İklim
C
İklim
D

bölgesi
bölgesi
bölgesi
bölgesi

İklim bölgesi
E
EU17

klimaaktiv
Passivhausprojekte
Passivhausprojekte
IEA-ECBCSAnnex56
Byggeplads
Passivhausprojekte
Passivhausprojekte
Enertech
Passivhaustrust
Zerocarbonhub
CasaClima
LombardiaA+
PassivHaus
IEATask40
Vvnamas
Passivhausprojekte
Passivhausprojekte
Kennishuisgo
Rvo
Passiefhuismarkt
CRRescendo M
Byggforsk
Enova
Multicomfort
Nfosigw
Passivehouse
Passivhausprojekte
Pasivnidomy
DENA
Passivehouse
Construction21
Passivehouse
Passivhausprojekte
Iepd
Passivhausprojekte
Laganbygg
IEAtask37
HDD >= 1962 and
CDD >= 525
HDD >= 1962 and
CDD < 525
HDD < 886 and
CDD >= 525
HDD between 886
and 1962 and
CDD < 525
HDD between 886
and 1962 and CDD
>= 525
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Tablo 1’de pasif ev amaçlı inşa edilen bina 261 adet konut projesinin değerleri değerlendirilmiş olup,
ayrıca ülkelerin ulusal planlarında NZEB tanımları ve nümerik olarak yapmış olduğu tanımları tablo
2’de verilmiştir.
Tablo 2: Avrupa birliği üye ülkeleri NZEB limitleri
Yeni
Konutlar Isıtma
için Yeni Ofis için
için
nümerik nümerik değer nümerik değer
2
2
2
değer kWh/m y
kWh/m y
kWh/m y
Avusturya

41

Belçika

45

15

G.Kıbrıs R.K
Danimarka
Finlandiya
Fransa

100
20
E-rating
50
KfW Efficiency
House 40, 55 ve
b
70
13 ile 46

15

Almanya
Yunanistan
Macaristan
İrlanda

84
95-2.5*C,
0<C<4
125
25
a

70-110

Resmi NZEB
tanımı
yapılmış mı?
Evet

15

Evet
Evet
Evet
Evet
Evet
Evet

30 ile 71
25

45

Isıtma
için
nümerik değer
2
kWh/m y

35-70
a
100-135

İtalya
18-58
Litvanya
A++ – 5
A++ – 7
Lüksemburg
38-89
Romanya
35.49
Slovakya
12,5-20,4
13,4
Slovenya
25
55
İspanya
40-70
İsveç
20
a-Mekanik havalandırma dahil
b- Referans binanın enerji ihtiyacından %40-55-70 az olacak.

Evet
Evet
Evet
Evet
Evet
Evet
Evet
Evet
Evet
Evet
Evet

Çoğu ülkede, NZEB tanımları, ana göstergelerden biri olarak maksimum birincil enerjiyi ifade eder.
Bazı ülkelerde örneğin (Hollanda ve Flanders Belçika Bölgesi), binanın birincil enerji kullanımı
boyutsuz bir şekilde binaların birincil enerji kullanımının benzer özelliklere sahip bir “referans” bina ile
karşılaştırılarak değerlendirilir. İngiltere, Norveç ve İspanya gibi ülkelerde karbon salımı ana gösterge
olarak kullanılır. Avusturya ve Romanya'da karbon salımları birincil enerji kullanımının tamamlayıcı bir
göstergesi olarak kullanılır.

3-TÜRKİYE İNCELEMESİ
Avrupa birliği direktiflerinin uyumu ve Enerji Verimliliği Kanunu kapsamında yayımlanan Binalarda
Enerji Performansı Yönetmeliği sonrasında Binalar İle Yerleşmeler İçin Yeşil Sertifika Yönetmeliği [8]
yine enerji verimliliği ve sürdürülebilirlik çalışmaları kapsamında yayımlanmıştır.
Türkiye için Binalarda ısı yalıtım kuralları standardı revizyon aşamasında olup; ısıtma ve soğutma
yüklerini birlikte düşünerek enerji ihtiyacını azaltmayı hedeflemektedir. Ayrıca neredeyse sıfır enerjili
binaların tanımı ve limitleri üzerinde çalışılmakta olup bu çalışmada Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
tarafından yayımlanacaktır.
Bu çalışmalar kapsamında iklim değişikliğini önlemek ve ulusal hedeflerimizi yerine getirmek için
mevcut bina stoğunun yenilenmesi aşamasında yeni mevzuatlara göre inşa edilecektir.
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Avrupa birliği çalışmaları göz önünde bulundurulduğunda Türkiye’de mevcut binaların ve gerekse yeni
binaların kapsamlı bir şekilde yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanması gerekmektedir. Tüm NZEB
tanımları binaların enerji ihtiyacını en aza indirdikten sonra, ihtiyaç duyulan enerjinin yenilenebilir
enerji kaynaklarından yerinde üretilmesini hedeflemektedir. Tablo 3’ Türkiye’de 2000-2010 ve 20102017 dönemlerinde inşa edilen binaların istatistiksel verisi verilmiştir.
Tablo 3: Apartman ve rezidans yapı kullanım izin belgesi sayıları iklim bölgelerine göre
Apartman ve Rezidans
Bina Sayısı
20002010

20102017

1. İB

2. İB

3. İB

4. İB

Toplam

76754

83735

73081

15292

248862

Toplam bina alanı m2

59112609 108731701 128823307 26706960 323374577

Daire Sayısı

459133

Toplam daire alanı m2

772788

829797

173925

53849871 68774438

75397539

16289765 214311613

Bina Sayısı

79153

77867

17415

Toplam bina alanı m2

99341236 272977257 146490347 38172238 556981078

Daire Sayısı

716709

Toplam daire alanı m2

78604417 206601124 114773689 29658401 429637631

186243
1940117

911077

235361

2235643
360678
3803264

2000 yılında binalarda ısı yalıtım kuralları standardı zorunlu hale getirilmiş ve binalarda ısıtma enerji
ihtiyacını azaltıcı tavsiye edilen u değerlerine göre ısı yalıtım raporunun hazırlanması zorunlu
olmuştur. Mevcut standardın günümüz yenilikçi malzeme ve teknolojilerine uygun halde ısıtma ve
soğutma enerji ihtiyaçlarını birlikte değerlendirilerek revize edilmesi gerekiyordu ve revize çalışma da
başlamıştır.
Aşağıdaki grafik 1’de; TUİK [9] verilerine göre hesaplanan ortalama bir müstakil ev (100 m )
hesaplanmış olup, cam/duvar oranı %20’dir. 2000 öncesi dönemde yalıtımsız, 2000-2017 döneminde
mevcut düzenlemeler ve 2020 yılı için bu şartların iyileştirilmesi durumunda net ısıtma ve soğutma
enerji ihtiyaçları (mekanik sistemler sistemler hariç) grafik 1’de gösterilmiştir.
2

Grafik 2’de ise 6 katlı bir apartmanın ısıtma ve soğutma net enerji ihtiyacı BEPTR2 [10] yazılımında
2
hesaplanmıştır. Apartman 1419 m olup camlama oranı %20’dir. İyileştirilmiş U değerleri mevcut
düzenlemelerde tavsiye edilen opak ve saydam yüzey U değerlerinin üzerine çekilmiştir.

Grafik 1. BEPTR2 yazılımı ile yapılan müstakil konutların dönemlere göre yıllık enerji ihtiyaçları
2
(kWh/m yıl)
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Grafik 2. BEPTR2 yazılımı ile yapılan apartman (3-6 katlı) dönemlere göre yıllık enerji ihtiyaçları
2
kWh/m yıl
Grafiklerde müstakil konutlar için iklim bölgesine göre standartlara uygun olarak inşa edilmiş binaların
2
2
ısıtma enerji ihtiyaçları müstakil konut için 80-209 kWh/m yıl ve apartman için 42,5-109 kWh/m yıl
2
2
soğutma ihtiyaçları 7-28 kWh/m yıl ve 5-22 kWh/m yıl arasında değişmektedir.
TS 825 standardında tavsiye edile U değerlerinin 0,2 W/m²K aşağı çekilerek iyileştirilmesi ve U
2
2
pencerenin 1,5 W/m²K seçilmesi durumunda 70-163 kWh/m yıl ve apartman için 29,7-95,2 kWh/m yıl
2
2
soğutma ihtiyaçları 7-27 kWh/m yıl ve 4-21 kWh/m yıl arasında değişmektedir.
NZEB çalışmasında U değerleri Avrupa ülkeleri ile kıyaslandığında daha aşağılara çekilebilir. EPDK
tarafından sağlanan verilere göre Türkiye’de konut elektrik ve doğalgaz abonelerinin tüketimi

4- SONUÇ
Avrupa birliği ülkeleri ile kıyaslandığında Türkiye’nin coğrafi yapısı nedeniyle farklı iklimleri aynı anda
yaşamak mümkündür. Bu sebeple, NZEB tanımı yapılırken;
1- Isıtma ve soğutma yükleri ayrıca değerlendirilmesi gerekmektedir. Isıtma yükü azaltılırken
soğutma yükü artmaktadır. Artan yükün karşılanacağı sistem ve elektrik üretiminin PV ile
karşılanabilmesi halinde maliyet etkinlik değerlendirilir
2- Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden alınarak hazırlanan iklim verilerinin güncellenmesi
kuru termometre sıcaklığına göre yapılan hesaplamalarının nem oranı yüksek şehirlerde
gerçeği tam yansıtmadığı görülmektedir. Nem ve rüzgar faktörlerinin dış hava sıcaklığının
hesaplanmasında göz önünde bulundurulması gerekmektedir.
3- NZEB çalışmaları için yenilenebilir enerji sistemlerinin verimliliklerinin şehirlere göre
değişmesinden dolayı NZEB limitlerinde değerlendirilmesi gerekmektedir.
4- NZEB limit tanımları yapılırken
a) Referans bina ile kıyaslayarak % x daha az enerji ihtiyacı ile sınırlandırılabilir
2
b) Nümerik kWh/m yıl değer tanımlanarak enerji tüketimi sınırlandırılabilir.
c) Enerji ihtiyacının yenilenebilir enerji ile karşılanması değerlerine göre yüzdelik oranlar ile
tanımlanabilir.
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YAKLAŞIK SIFIR ENERJİLİ BİNALARIN AVRUPA
BİRLİĞİNDE UYGULANMA SÜRECİ VE TÜRKİYE’YE
UYGULANABİLİRLİĞİ
Implementation Process Of Nearly Zero Energy Buildings In European Union And Adaptability To Turkey

Esra Turan TOMBAK
Burak HOZATLI

ÖZET
Avrupa Birliği Üye Ülkelerinde enerji tüketiminin %40’ından ve seragazı salımlarının %35’inden
sorumlu olan binalar Birliğinin enerji politikalarının önemli bir kısmını oluşturmaktadır. Bina sektörünün
sürdürülebilir rekabeti için de kaynak verimli ve düşük emisyonlu bir geçiş gerekmektedir.
2010/31/EU sayılı Binalarda Enerji Performansı Direktifi ile Avrupa Birliği, inşaat sektöründeki önemli
potansiyeli kullanmak için Üye Ülkelerin bağlayıcı yasal kararlar almasına yönelik yeni hükümler
getirmiştir. Direktifin 9. Maddesine göre Üye Ülkeler, 31 Aralık 2018 den sonra kamu kurumlarınca
kullanılan tüm yeni binaların, 31 Aralık 2020 tarihinden önce de tüm yeni binaların yaklaşık sıfır enerjili
binalar (YSEB) olmasını sağlayacaklardır. Yaklaşık sıfır enerjili bina ise; çok yüksek enerji performansı
olan binalar olarak tanımlanmıştır. Yaklaşık sıfır veya çok düşük miktardaki enerjinin büyük oranda
mahallinde veya yakında yenilenebilir kaynaklardan üretilen enerji dâhil olmak üzere yenilenebilir
kaynaklarından sağlanması gerekmektedir.
Birlik genelinde yaklaşık sıfır enerjili binaların sayısının artırılması hedefine ulaşılabilmesi için ve
mevcut binaların yaklaşık sıfır enerjili binalara dönüştürülmesi için Üye Ülkelerce politikalar
geliştirilmesi ve önlemler alınması, yapılacak çalışmaların da ulusal planlarda belirtilmesi
beklenmektedir.
Bu çalışmada, 2010/31/EU sayılı Binalarda Enerji Performansı Direktifi gereği uygulanmaya
başlanacak yaklaşık sıfır enerji bina kavramını Avrupa Birliği üye ülkelerinin nasıl tanımladığı, ulusal
mevzuatlarına adaptasyon süreçleri ve iyi uygulamalar gözden geçirilmiş ve yaklaşık sıfır enerji bina
kavramının Türkiye’ye uyarlanmasına ilişkin yöntemler ortaya konmuştur.
Anahtar Kelimeler: Yaklaşık sıfır enerjili binalar, enerji performansı, yenilenebilir enerji, maliyet
etkinlik.

ABSTRACT
Buildings account for 40% of the energy consumption and 35% of the greenhouse gas emissions in
the European Union Member States and constitute a significant part of European Union’s energy
policies. Resource-efficient and low-emission transition is also required for the sustainable competition
of the building sector.
With the 2010/31/EU Directive Energy Performance on Buildings, the European Union has introduced
new provisions for Member States to adopt binding legal decisions to utilize the significant potential in
the construction sector. According to Article 9 of the Directive, the Member States shall ensure that all
new buildings used by public institutions after 31 December 2018 and all new buildings before 31
December 2020 shall be Nearly Zero Energy Buildings. “Nearly Zero Energy Building” (nZEB) is
defined as building with very high energy performance. Nearly zero or very low amounts of energy
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must be supplied from renewable sources, including energy generated largely from the site or soon
from renewable sources.
In this study, the nearly zero energy building concept that will be implemented in EU as an obligation
of the Directive is revised, how the Member States define and adapt the Directive to their national
legislations, best practices examined, and methods for Turkey to adapt the nearly zero energy building
concept has been demonstrated.
Key Words: Nearly Zero Energy Buildings, Energy Perfomance, Renewable Energy, Cost Optimality.

1.GİRİŞ
Avrupa Birliğinde (AB) enerji tüketiminin %40’ından ve seragazı salımlarının %35’inden sorumlu olan
bina sektörü enerji politikalarının önemli bir kısmını oluşturmaktadır [1]. Birlik, bu hedeflerin ötesinde,
konut ve hizmet sektörlerinde sera gazı emisyonlarının ciddi oranda azaltılmasını, 1990 yılı baz
alınarak 2050’ye kıyasla % 88’den % 91’e çıkarmayı hedeflemektedir [2].
Her geçen gün büyümekte olan bina sektöründe enerji tüketimlerinin azaltılması ve enerji ihtiyacının
kısmen de olsa yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanması AB’nin enerji bağımlılığını ve seragazı
salımlarını azaltacak önemli etkenlerdir. Ayrıca bina sektörünün sürdürülebilir rekabeti için de kaynak
verimli ve düşük emisyonlu bir geçiş gerekmektedir. Bu doğrultuda 2002/91/EC sayılı Binalarda Enerji
Performansı Direktifi 4 Ocak 2003 tarihinde yürürlüğe konmuştur. AB “Enerji Verimliliği için Eylem
Planı”nda yeralan öncelikleri yerine getirmek için de bu Direktif 19 Mayıs 2010 tarih ve 2010/31/EU
sayılı Binalarda Enerji Performansı Direktifi ile yeniden şekillendirilmiştir. Direktif, iklim ve yerel hava
şartlarını ile maliyet etkinliği ele alarak bina enerji performansının artırılmasını hedeflemektedir [3].
2010/31/EU sayılı Binalarda Direktifi ile Avrupa Birliği, inşaat sektöründeki önemli potansiyeli
kullanmak için Üye Ülkelerin bağlayıcı yasal kararlar almasına yönelik yeni hükümler getirmiştir. Bu
kararlardan en öne çıkan hüküm yaklaşık sıfır enerjili bina (YSEB) konseptinin geliştirilmesidir.
Direktifin 9uncu maddesinde Üye Ülkelerin;
- 31 Aralık 2020 tarihinden önce tüm yeni binaların yaklaşık sıfır enerjili binalar olmasını,
- 31 Aralık 2018 den sonra kamu kurumlarınca kullanılan tüm yeni binaların yaklaşık sıfır
enerjili binalar olmasını,
sağlamaları şartı getirilmiştir. Direktifin Tanımlar başlıklı 2.2. maddesinde yaklaşık sıfır enerjili bina;
Direktifin Ek1’de yer alan bina enerji performansının hesaplanması için ortak genel çerçeve
sisteminine göre belirlenen çok yüksek enerji performansı olan binalar olarak tanımlanmıştır. Yaklaşık
sıfır veya çok düşük miktardaki enerjinin büyük oranda mahallinde veya bina yakınında yenilenebilir
enerji kaynaklarından üretilen enerjiden sağlanması gerekmektedir [3].
Direktifin 9uncu maddesi ile aynı zamanda üye ülkelerin kendi ulusal, bölgesel veya yerel şartlarını
göz önüne alarak yıllık kWh/m2 olarak birincil enerji kullanımını sayısal gösterge olarak içeren yaklaşık
sıfır enerji bina tanımını yapmaları zorunlu tutulmuştur. Direktifte birincil enerji belirlenmesinde
kullanılacak birincil enerji faktörleri için bir değer verilmemiş, her ülkenin Avrupa standartları
çerçevesinde kendi ulusal veya bölgesel yıllık ortalama değerlerinin esas alabileceği belirtilmektedir
[3]. YSEB için tek bir tanım yapılamayacağı akılda tutulmalıdır. Ülkelerin iklim, ekonomik ya da politik
koşullara dayanak farklı birçok YSEB tanımı bulunmaktadır.
AB genelinde yaklaşık sıfır enerjili bina sayısının artırılması hedefine ulaşılabilmesi için ve mevcut
binaların yaklaşık sıfır enerjili binalara dönüştürülmesi için Üye Ülkelerce politikalar geliştirilmesi ve
önlemler alınması, yapılacak çalışmaların da ulusal planlarda belirtilmesi beklenmektedir. Her üye ülke
kendi ulusal koşullarına göre yaklaşık sıfır enerjili bina (YSEB) tanımını yaparak ulusal planlarını
hazırlamışlardır.
Binalarda Enerji Performansı ve Akıllı Binalar Sempozyumu

14. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 17-20 NİSAN 2019/İZMİR

_____________________ 212 _______

Bu çalışmada, 2010/31/EU sayılı Binalarda Enerji Performansı Direktifi gereği uygulanmaya
başlanacak yaklaşık sıfır enerji bina kavramının içeriği, Avrupa Birliği Üye Ülkelerinde nasıl
tanımlandığı ve iyi uygulamalar gözden geçirilmiş ve yaklaşık sıfır enerji bina kavramının Türkiye’ye
uyarlanmasına ilişkin yöntemler ortaya konmuştur.

2. YAKLAŞIK SIFIR ENERJİLİ BİNA KAVRAMI
Başta AB Üye Ülkeler olmak üzere bir çok ülke enerji verimliliğine yönelik ulusal politikalarını yıllar
içerisinde güçlendirmişlerdir. Bu ulusal politikalar bina kategorilerine göre ayrılmış farklı hedefleri
içerebilmektedir. Örneğin, Avrupa Birliği YSEB enerji hedeflerini 2010 yılında belirlemiştir. Alman Pasif
Ev (PH) standardı, ısıtma ve soğutma için az miktarda enerji ihtiyacı olan çok düşük enerjili binaların
temel kuralını titizlikle uygulayan ilk kavramlardandır. Avrupa’da ve dünya çapında YSEB’larını yapılı
çevre içerisine kazandırmanın iki yolu bulunmaktadır. Birinci yol, zorunlu yapı kodlarıyla zaman içinde
yüksek performanslı binalara ulaşmak için performans eşiklerini arttırmayı amaçlayan tutucu ve
kademeli (aşama-aşama) politika uygulamasına dayalı bir yaklaşımdır. İkinci yol ise gönüllü yeşil
program sertifikasyonunu takiben yüksek performansı teşvik etmeye dayanan yöntemdir.
YSEB kavramı BEPD ile ortaya çıkmıştır. Genel olarak; arta kalan enerjisi yenilenebilir enerji
kaynakları ile karşılanan çok yüksek enerji verimli binadır [3]. Tanım birbirini tamamlayan iki ana unsur
içermektedir: Bina enerji performansı ve yenilenebilir enerji.

Çok yüksek
enerjili bina

bina ile
bağlantılı
yenilenebilir
enerji
kaynağı

YSEB

YSEB: Çok yüksek enerji verimli bina + bina ile bağlantılı yenilenebilir enerji kaynağı

Şekil 1: Yaklaşık sıfır enerjili binalarda enerji kullanımı ve enerji arzı
Bu iki unsurun birbirini tamamlayacak şekilde çalışılması gereklidir. Öncelikle bina enerji
performansının çok yüksek olması ve geri kalan enerjinin tümünün veya bir kısmının yenilenebilir
enerjiden karşılanması gereklidir. Binaya kurulan yenilenebilir enerji sistemi binanın ihtiyacı olan net
iletilen enerjiyi azaltacaktır.
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2.1 Bina enerji performansı:
Direktifin tanımlamaları içeren 2nci maddesinde bina enerji performansı “binanın diğer ihtiyaçları
arasında ısıtma, soğutma, havalandırma, sıcak su, aydınlatma için kullanılan enerji gibi tipik
kullanımlar için enerji talebi ile bağlantılı olarak hesaplanan veya ölçülen miktardaki enerji ihtiyacı”
anlamındadır [3]. Direktifin Ek 1’i binaların enerji performansının hesaplanması için belirlenecek
metodolojinin genel çerçeve sistemini belirler. Ek 1’de yeralan tanımla; bina enerji performansı,
binanın tipik kullanımı ile bağlantılı farklı gereksinimlerini karşılamak için hesaplanan veya fiili olarak
tüketilen enerji esas alınarak belirlenecek ve binanın öngörülen sıcaklık şartlarını yerine getirmesi için
ısıtılması, soğutulması, sıcak su, aydınlatma va havalandırma için gereken enerji ihtiyaçlarını
yansıtacaktır [3].

Gaz
Sıvı Yakıt

Diğerleri
Aydınlatma
Havalandırma
Sıcak Su
Soğutma
Isıtma

Hesaplanan oranlar

Elektrik

Ölçülen oranlar

EN 15603:2008 enerji oranlarına dahil edilecek enerji akışlarından bahseder. Ölçülen oranlarda tipik
olarak tüm enerji akışları ölçülen olarak dahil edilir. Hesaplanan enerji oranlarında ise ev aletleri ve
diğer cihazların hesaplamalara katılıp katılmayacağı ülkelerin ulusal kararlarına bırakılmıştır [4].

Şekil 2: Enerji Performans hesaplamalarındaki ölçülen ve hesaplanan oranlar

Şekil 3: Bina enerji performansı gereksinimleri (AB)
Bir binanın enerji performansı şeffaf bir şekilde ifade edilmeli ve bir enerji performans göstergesi ve
ulusal veya bölgesel yıllık ağırlıklı ortalama değerlere veya o mahale özel değerlere dayanan her bir
enerji iletim aracı için birincil enerji faktörlerini esas alan birincil enerji kullanımının sayısal göstergesini
içermelidir. Binaların enerji performansını hesaplama metodolojisi Avrupa Standartlarını dikkate alarak
hazırlanmalı ve 2009/28/EC Direktifi dâhil olmak üzere ilgili AB mevzuatıyla uyumlu olmalıdır [3].
Aynı zamanda enerji performansının hesaplanmasına yönelik olarak Komisyon 244/2010 sayılı
Yönetmeliği hesaplamalarda rehberlik olması için yayımlamıştır. 244/2010 sayılı Yönetmeliğin Ek
3’üne göre enerji performansının hesaplanması ısıtma ve soğutma için gerekli nihai enerjinin
hesaplanması ile başlar ve net birincil enerjinin hesaplanması ile biter [5].
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Birincil enerji (Kaynak)

Direktif kapsamında enerji performans hesaplamasındaki ana hedef yıllık enerji tüketiminin net birincil
enerji olarak tespit edilmesidir. Ancak doğru bir hesaplama için günlük ve mevsimsel etkilerin de
dikkate alınması, daha kısa aralıklar dahilinde de hesaplama yapılmalıdır. Ayrıca Direktifin 4(1)
maddesinde yetersiz havalandırma gibi iç hava kalitesi şartları için de asgari gerekliliklerin dikkate
alınması gereklidir.
2.2 Yenilenebilir Enerji
AB politikalarında, bina sektöründe enerji tüketiminin azaltılması ve enerjinin yenilenebilir
kaynaklardan elde edilen enerjinin kullanılması AB’nin enerjiye bağımlılığı ve gaz salımının azaltılması
için önemli bir unsurdur ve bunun sağlanması için önlemler oluşturulmuştur.
YSEB tanımında da ısıtma ve soğutma ihtiyacı için enerji talebinin azaltılması şartından sonra geriye
kalan enerjinin belli bir bölümünün sahada veya binaya yakın bir yerde üretilen yenilenebilir enerjiden
sağlanması zorunlu tutulmuştur. Direktifte ‘yenilenebilir kaynaklardan elde edilen enerji’ yenilenebilir,
fosil olmayan, rüzgâr, güneş, aerotermal (havadaki ısı enerjisi), jeotermal, hidrotermal (sudaki ısı
enerjisi) ve okyanus enerjisi, su gücü, biyo kütle, çöp gazı, kanalizasyon atıkları arıtma tesisi gazı ve
biyogazlardan elde edilen enerji anlamındadır [3]. Genel olarak AB’de binada kullanılan fotovoltaik
paneller, güneş kollektörleri, ısı pompaları, bio kütle kazanları, bölgesel ısıtma yenilenebilir enerji
hesaplamalarına dahil edilmektedir.
Binada üretilen enerji iletilen enerji ile ilişkili birincil enerjinin azaltacağından yenilenebilir enerji her
zaman enerji performans hesaplamalarının parçasıdır. Uygulamada ülke koşullarına göre esneklik
sağlanmış, birçok Üye Ülke kullanılan birincil enerjinin yenilenebilir enerji payını veya kWh / (m2.y) 'de
minimum yenilenebilir enerji katkısını şart koşarken, diğerleri sadece bina konseptinin bir parçası olan
yenilenebilir enerji ile karşılanabilecek düşük yenilenebilir olmayan birincil enerji kullanımını dolaylı
gereklilik olarak talep etmektedir [6].
Akdeniz ülkelerinde güneşlenme gün sayısı daha fazla olduğundan güneş kollektörleri ve fotovoltaik
paneller kuzey Avrupa ülkelerine göre maliyeti uygun sistemlerdir. Bu nedenle de enerji performans
hesaplamalarına nispi katkısı daha fazladır. Kuzey ülkelerinde ise Akdeniz ülkelerine göre daha
yaygın olan bölgesel ısıtma ve soğutma gibi saha dışı yenilenebilir enerji kaynakları birincil enerji
faktörleri aracılığıyla binanın enerji performansına dahil edilir [6].
Maliyet etkinlik:
Direktif 4üncü maddesine göre; Üye Ülkeler binalar veya bina üniteleri için minimum enerji performans
şartlarını maliyet etkinlik seviyesini sağlayacak bir bakış açısıyla belirlemek üzere gerekli tedbirleri
almalıdır. Enerji verimliliğinde maliyet etkinliğinin amacı, iklimsel farklılıklar gibi belirli durumlarda Üye
Ülkelerce AB mevzuatına uygun bina elemanları için uygun maliyetli gereksinimlerin belirlenmesini
sağlamaktır. Bu gerekliliklerin adaletsiz bir pazar bariyeri oluşturmayacak şekilde destekleyici olması
gereklidir.
“Maliyet etkinlik” öngörülen ekonomik ömür sürecinde en uygun ve düşük maliyete götüren enerji
performans seviyesi demektir. En düşük maliyet belirlenirken; enerji ile ilgili yatırım maliyeti, bakım ve
işletme masrafları (enerji masrafı ve tasarruflar, binanın kategorisi, üretilen enerjiden gelen kazançlar
dâhil) ve uygulanabiliyorsa binanın yıkım masrafı dikkate alınmalıdır.
Her Üye Ülke tarafından belirlenecek “öngörülen ekonomik ömür süreci” binayı bir bütün olarak ele
alarak belirlenen enerji performans gerekliliklerinin veya bina elemanları için belirlenmiş enerji
performans gereklilikleri varsa bina elemanının tahmin edilen ekonomik yaşam döngüsünü refere
eder.
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Maliyet etkinlik seviyesi tahmini ekonomik ömür süreci üzerinden hesaplanan maliyet-fayda
analizlerinin pozitif olduğu performans seviyeleri aralığı içinde kalmalı ve Direktifin 5inci maddesine
göre karşılaştırmalı metodoloji çerçeve sistemine göre hesaplanmalıdır.
Mevcut binalarda; binanın dış kabuğunu oluşturan ve değiştirildikleri veya tasarımları değiştirildiğinde
bina dış kabuğunun enerji performansı üzerine önemli derecede etki yapacak bina elemanları için
minimum enerji performans şartlarının maliyet etkinlik seviyesini sağlayacak şekilde belirlenmesi için
gerekli tedbirler alınmalıdır.
Maliyet etkinlik performans gerekliliklerinin oluşturulmasında bir kıyas sistemi oluşturmaktadır. Binada
kullanılabilecek farklı enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji ölçütleri arasında değerlendirme ve
karşılaştırma imkanı sunarak her bir ölçütün ve sistemin bina yaşam döngüsündeki maliyeti
hesaplanmasıyla en uygun çözümün seçimi gerçekleştirilmiş olacaktır [3].
Enerji performans sertifikası
Bazı Üye Devletler, bir enerji performans sertifikasında belirtildiği gibi, NZEB seviyesini en iyi enerji
performansı sınıflarından birine (örneğin, A sınıfı bina) bağlamayı seçmiştir. Bu yaklaşım, net bir enerji
performans göstergesiyle birlikte yapıldığında, yatırımcılara net bilgi vermek ve piyasayı NZEB'ye
yönlendirmek için tavsiye edilir.
2.4 YSEB Tanımı:
YSEB tanımının yapılabilmesi için öncelikle performans hedefinin olması ve bu performans hedefine
ulaşabilmek için performans gereklilikleri ve yenilenebilir enerji katkısı belirlenmiş olması gereklidir.
YSEB için belirlenen enerji seviyesine ulaşabilmek için yalıtım, pasif sistemler gibi bina kabuğu
iyileştirmeleri, teknik sistemler ve yenilenebilir enerji sistemlerinin kullanımı gibi farklı enerji verimliliği
kombinasyonları binada uygulanabilir.
Binaların enerji performansı ulusal ve bölgesel seviyelerde farklılık gösterebilen, mevcut Avrupa
standartlarını da dikkate alan bir hesaplama yöntemine göre hesaplanmalıdır. Hesaplama yöntemi
binanın ısıl özelliklerine ilave olarak ısıtma ve iklimlendirme tesisatlarını, yenilenebilir enerji
kaynaklarından elde edilen enerjinin uygulamasını, pasif ısıtma ve soğutma elemanlarını,
gölgelendirmeyi, iç mekân hava kalitesini, yeterli doğal ışığı ve binanın tasarımını içermelidir. Enerji
performansı hesaplanması sadece ısıtmanın gerekli olduğu mevsime dayalı olmamalı aynı zamanda
binanın yıllık enerji performansını da kapsamalıdır.
Direktife göre enerji performans gerekliliklerinin maliyet etkin olacak şekilde karşılaştırmalı bir
metodoloji ile belirlenmesi gereklidir. Maliyet etkin performans seviyesi minimum yaşam döngüsü
maliyetindeki birincil enerji cinsinden enerji performansıdır [4].
YSEB kavramı geliştirilirken binaların enerji performansını yükseltme önlemleri iklim ve yerel şartlarla
ile birlikte bina içi konfor şartları açısından da ele alınmalıdır. 2018 yılında yayımlanan 2018/844 sayılı
Direktif ile 2010/31/EU sayılı BEPD’nde değişiklik yapılmış ve Direktifin Ek 1’ine ulusal veya bölgesel
düzeyde tanımlanmış sağlık, iç mekan hava kalitesi ve konfor seviyelerini optimize etmek için alan
ısıtma, mahal soğutma, sıhhi sıcak suyu, havalandırma, aydınlatma ve diğer teknik bina sistemleri için
enerji ihtiyacının hesaplanacağı hükmü eklenmiştir. Binaların enerji performansını iyileştirmeye yönelik
önlemlerin yalnızca bina zarfına odaklanmaması, ısıtma ve soğutma için enerji ihtiyacını, aydınlatma
ve havalandırma için enerji kullanımını düşürmek, ayrıca görsel ve termal konforu artırmak amaçlı
pasif teknikleri, bina ilgili tüm elemanları ve teknik sistemleri içermesi önemlidir [7].
Avrupa genelinde iklim koşullarına bağlı olarak ısıtma ve soğutma ihtiyacı, enerji verimliliği,
yenilenebilir enerji kullanımına ilişkin maliyet etkinlik paketlerine göre YSEB tanımı farklılık
göstermektedir. En fazla uygulama alanına sahip ve enerji tüketimi diğer bina tiplerine göre fazla olan
konut ve ofis binaları baz alınarak oluşturulan tanımda birçok Üye Ülkenin konutlar için maksimum
birincil enerji kullanımını 50 kWh/m2.y olarak sınırlandırdığı görülmektedir. Genel olarak AB’de bu
değer diğer bina tipleri için 0 kWh/m2.y ile 270 kWh/m2.y arasında değişmektedir.
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Üye Ülkelerin uygulama için kullanacakları YSEB tanımında kullanılan birincil enerji kullanımının
kWh/m2.y cinsinden sayısal değeri içermesi gerekmektedir. YSEB tanımları bina zarfı bileşenlerinin Udeğerleri, net ve nihai enerji ısıtma, soğutma ve CO2 emisyonlarına ilişkin parametre bilgilerini
içermektedir.
Bazı Üye Devletler, bir enerji performans sertifikasında belirtildiği gibi, NZEB seviyesini en iyi enerji
performansı sınıflarından birine (örneğin, A sınıfı bina) bağlamayı seçmiştir. Bu yaklaşım, net bir enerji
performans göstergesiyle birlikte yapıldığında, yatırımcılara net bilgi vermek ve piyasayı NZEB'ye
yönlendirmek için tavsiye edilir.

Tablo 1: Farklı AB iklim bölgeleri için 2020 fiyatları ve teknolojileri baz alınarak hazırlanan YSEB enerji
performans kıyaslama oranları [6]
Bölge

Bina Tipi

Akdeniz

Ofisler
Yeni
konutlar
Ofisler
Yeni
konutlar
Ofisler
Yeni
konutlar
Ofisler
Yeni
konutlar

Okyanus

Karasal
İskandinav

Birincil
Enerji
Kullanımı
(kWh/m2.y)

müstakil

80-90
50-65

Yerinde üretim
yenilenebilir
Enerji
katkısı
(kWh/m2.y)
60
50

Net
Birincil
Enerji
(kWh/m2.y)

müstakil

85-100
50-65

45
35

40-55
15-30

müstakil

85-100
50-70

45
30

40-55
20-40

müstakil

85-100
65-90

30
25

55-70
40-65

20-30
0-15

3. AVRUPA BİRLİĞİ ÜYE ÜLKELER ve DİĞER ÜLKE UYGULAMALARI
3.1 Genel Değerlendirme
Önceki deneyimler göstermektedir ki sağlam ve güvenilebilir bir metodoloji örnek binaların gerçek
değerleri incelenip bunlar üzerinde bir değerlendirme yapılarak belirlenebilir. Bu doğrultuda bir çok
proje yürütülmüştür. Bunlardan bir tanesi Wuppertal Üniversitesi tarafından yürütülen “Net Sıfır Enerji
Güneş Binalara Doğru” (Towards Net Zero Energy Solar Buildings) Uluslararası Enerji Ajansı (EIA)
projesidir. Proje kapsamında dünya genelinde son 20 yıldır kullanılmakta olan ve farklı tipolojilerde ve
iklim koşullarında 330 bina incelenmiştir [2]. Mimarlık tarihinde yerel iklim şartları bina tasarımını ve
yapım tekniklerini belirleyen ana etken olmasına karşılık son zamanlardaki teknolojik gelişmeler
tasarım yaklaşımlarını ve tasarımda iklimin etkisini azaltmaktadır [8]. Enerji tüketimlerinin
düşürülmesine ilişkin hedefler sonucu genel olarak özellikle Orta Avrupa iklim bölgesindeki binalarda
enerji ihtiyacının düşürülerek verimlilik tedbirlerine daha çok öncelik verilmesi, pasif tasarım kriterleri
uygulanarak –iyileştirilmiş yalıtım, çok verimli pencereler, bina kabuğunun yüksek sızdırmazlık değeri,
ısı geri kazanımlı mekanik havalandırma) ısıtma ihtiyacının büyük ölçüde azaltılmasını sağlamıştır.
Güneş enerjisinden maksimum yararlanabilmek için pasif güneş tasarımına uygun yüksek verimli
camlar, fazla ısınmayı önlemek için cephede kullanılan güneş kırıcılar, termal kütle aktivasyonu ve
gece saatlerinde uygulanan yüksek havalandırma hızı gibi pasif soğutma tedbirleri kullanılmıştır [2].
Pasif tasarım aynı zamanda yerel enerji kaynakların kullanılması ile ısıtma ve soğutma enerji ihtiyacını
azaltılmasına olanak verir [8]. Güneş termal kollektörler, yüksek HVAC verimlilik ve kısmı atık su ve ısı
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geri dönüşümü enerji taleplerini düşürmektedir. Çoğunlukla fotovoltaik paneller şeklinde yenilenebilir
enerji kaynaklarından yerinde üretim ısı pompası, HVAC sistemlerin bir bölümünü ve diğer bina enerji
tüketimlerini karşılamakta veya bölgesel ısı veya biokütleden gelen iletilen enerjiyi dengelemektedir
[2].
Direktif ile bağlantılı olarak birçok AB Üye Ülke ulusal mevzuatlarını YSEB konsepti doğrultusunda
revize etmişlerdir. Direktifte niceliksel bir tanımlama verilmemiş, Üye Ülkelerin kendi ulusal, bölgesel
veya yerel şartlarını yansıtarak YSEB tanımını yapmaları, tanımda kWh/m2.y olarak birincil enerji
kullanımının da dâhil edilerek birincil enerjinin kullanımının belirlenmesi için kullanılan birincil enerji
faktörlerinin ulusal veya bölgesel yıllık ortalama değerlerinin esas alınabileceği, ilgili Avrupa
standartlarının da kullanılabileceği belirtilmiştir. Bu madde yoruma açık olduğundan ve her üye ülkenin
iklim koşullarına bağlı olarak ısıtma ve soğutma ihtiyacı, teknolojik gelişmeleri ve ekonomik şartları ve
farklılık gösterdiğinden, YSEB sürecindeki ilerlemeleri ve uygulamaları arasında da farklılıklar
bulunmaktadır. Ayrıca enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji kullanımına ilişkin binada uygulanacak
tedbirler de maliyet etkinlik paketleri de farklılık göstermektedir.
AB’nin enerji tüketimlerini düşürmek ve belirlenen enerji verimliliği hedeflerine ulaşmak için
PassiveHouse, ZeroHause, Plusenergiehaus gibi kimi devlet harici Almanya’daki KfW bina standartı
ve İsviçre’deki Minergie gibi kimi de devletçe desteklenen farklı konseptlerin oluşturulduğu
görülmektedir. Pasif Ev gibi bu konseptler sadece verimliliği öne çıkarmakta, 10-70 kWh/m2.y’a
tekabül eden %30-70 daha düşük enerji talebi olan mevzuatta istenilen minimum standartları daha
yüksek enerji verimli binaları tariflemektedir. Hesaplama yöntemlerinde farklı değerlendirme
kategorileri bulunsa da genel olarak bu konseptlerde eşitlenmiş yıllık enerji dengesi hedeflenmektedir.
Özellikle ısıtma ihtiyacı fazla olan kuzey AB ülkelerinde uygulanan en yaygın standart olan Pasif Ev,
genel bir özetle yıllık ısıtma enerji ihtiyacı maksimum 15 kWh/m2 olan binadır. Orta avrupadaki ısıtma
sistemleri merkezi sıcaksulu radyatörlü sıvı yakıtlı veya gazlı kazanlarıdır. Standart bir binanın ısıtma
yükü yaklaşık olarak 100 W/m²’dir (yaklaşık 100 m² apartman için 10 kW). Pasif Ev konsept ısı
kayıplarını minimuma indirmek ve gereksiz büyük ısıtma sistemlerini devre dışı bırakmak hedefi ile
geliştirilmiştir.
Yüksek verimli binalar için ısıtma ve soğutma enerji talep dengesinin karakterize edilmesi, gereksiz
mekan iklimlendirme sistemleri ve dağılımını sınırlamak için önemlidir. Kuzey Avrupa Ülkeleri gibi
ısıtmanın hakim olduğu iklimlerde pasif soğutma tasarımları aktif soğutma sistemlerine ihtiyacı ortadan
kaldırır, yaz konfor şartlarına kolaylıkla ulaşılabildiğinden tasarımcılar binanın ısıtma talebini düşürmek
için önlem alırlar. Bunun sonucu binanın ilk yatırım ve işletme maliyetleri düşmekte, bina kontrolü
kolaylaşmaktadır. Ancak yaz sıcaklıkları ve güneş radyasyonu fazla olan Güney Avrupa Ülkelerinde
Pasif House standartına göre tasarlanan binalarda termal konfor şartlarda sorunlar ile
karşılaşılmaktadır. Isıtma ve soğutma enerji talebi eşitlenmesi, yaz-kış konfor şartlarının sağlanması,
hem ısıtma hem de soğutma sistemi tasarlanması (aktif/pasif/hibrit) YSEB kavramına ulaşmak için
hesaplama metodolojisinin geliştirilmesini zorlaştırmakta, bunun sonucu bina maliyetleri
artabilmektedir [9].
Genel olarak ülkeler çalışmalarına bina stoğu ve enerji tüketimlerinden yola çıkmışlardır. Bina
stoğunun önemli bir bölümü konutlardan oluşmaktadır. En fazla uygulama alanına sahip ve enerji
tüketimi diğer bina tiplerine göre fazla olan konut ve ofis binaları baz alınarak oluşturulan tanımda
birçok Üye Ülkenin konutlar için maksimum birincil enerji kullanımını 50 kWh/m2.y olarak
sınırlandırdığı görülmektedir. Genel olarak AB’de bu değer diğer bina tipleri için 0 kWh/m2.y ile 270
kWh/m2.y arasında değişmektedir [6].
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Tablo 2: AB ülkelerinde YSEB sayısal değerler [2]
Ülke

Mevzuat
Birincil
Enerji
Tüketimi
2
kWh/m y
55

Almanya

Energy
Saving
Ordinance
(EnEV)

Fransa

RT2012

60

Avusturya

OIB Direktif 6

160

İtalya

DM
20.06.2015

Konutlar
Ofisler
Hesaplamaya
dahil sistemler
Isıtma,
soğutma,
sıcak
su,
havalandırma)
Isıtma,
soğutma,
sıcak
su,
havalandırma,
aydınlatma,
yardımcı sistemler
Isıtma,
soğutma,
sıcak
su,
havalandırma,
elektrikli aletler
Isıtma,
soğutma,
sıcak
su,
havalandırma,

Konutlar dışı binalar
Birincil
Ofisler
Enerji
Hesaplamaya
Tüketimi
dahil sistemler
2
kWh/m y
55
Isıtma,
soğutma,
sıcak
su,
havalandırma,
aydınlatma,
yardımcı sistemler
110
Isıtma,
soğutma,
sıcak
su,
havalandırma,
aydınlatma,
yardımcı sistemler
170
Isıtma,
soğutma,
sıcak
su,
havalandırma,
aydınlatma,
elektrikli
aletler,
aydınlatma
Isıtma,
soğutma,
sıcak
su,
havalandırma,
aydınlatma,
asansör

4. TÜRKİYE’DE MEVCUT DURUM
Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) verilerine göre Türkiye’de 2017 yılı itibari ile 9,1 milyon bina
bulunmaktadır ve her yıl 100.000 civarında yeni bina yapı kullanım izin belgesi alarak bina stokuna
eklenmektedir. Yapı stokunun %87’sini ise konut nitelikli binalar oluşturmaktadır [10].
Bina sektörünün sanayi sektöründen sonra en fazla enerji tüketimi olan ve en fazla azaltım
potansiyeline sahip sektör olduğu göz önüne alındığında, düşük enerji tüketimine sahip yeni binaların
inşaası ve mevcut binaların enerji verimli iyileştirilmesi önem arz etmektedir. Bu doğrultuda Türkiye’de
Enerji Verimliliği Strateji Belgesinde 2023 yılına kadar Kentsel Dönüşüm kapsamı dışındaki yapı sınıfı
3. Sınıf ve üzeri konutlar ile 10.000 m2 üzeri ticari ve hizmet binalarında ısı yalıtım ve enerji verimli
sistemlerin bulunması, ayrıca 2010 yılındaki yapı stoğunun en az dörtte biri (1/4) 2023 yılına kadar,
sürdürülebilir yapı haline getirilmesine yönelik hedefler bulunmaktadır [11]. 2018 yılında yayımlanan
Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planında ise bina ve hizmet sektöründe enerji verimliliğinin
artırılmasına yönelik 12 adet eylem tanımlanmıştır. Söz konusu eylemler; yeni yapılacak ve mevcut
binaların verim sınıflarının iyileştirilmesi, kamu sektöründeki tasarruf potansiyelinin hayata geçirilmesi,
binalarda yerinde üretimin ve yenilenebilir enerji kullanımının yaygınlaştırılması, kapsamlı bir bina
envanteri çalışması yapılması ve bütün kesimlere hitap eden farkındalık çalışmaları yürütülmesi gibi
konuları kapsamaktadır. Plan kapsamındaki eylemler daha önce yürürlüğe konulan bütün stratejik
belgelerle uyumlu olup söz konusu belgelerde tanımlanan hedeflerin hayata geçirilmesine yönelik
uygulama detaylarını içermektedir [10].
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Tablo 3: Enerji Verimliliği Strateji Belgesinde bina sektöründeki hedefler [11]
Hedefler:
 2023 yılında, Kentsel Dönüşüm Kanunu ve Deprem Yönetmeliği kapsamında kullanılabilir
niteliği haiz olan binalar arasından; büyük şehir mücavir alanlarında olup her yıl yürürlüğe
konulan Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkındaki Tebliğ’de tanımlanan yapı grupları
arasından yapı gurup sınıfı 3 üncü sınıf veya üzeri olan konutlar ile birlikte, toplam kullanım
alanı onbin metrekarenin (10.000 m2) üzerindeki ticari ve hizmet binalarının tamamında,
yürürlükteki standartları sağlayan ısı yalıtımı ve enerji verimli ısıtma sistemleri bulunacaktır.
Hedefler:
 2010 yılındaki yapı stoğunun en az dörtte biri (1/4) 2023 yılına kadar, sürdürülebilir yapı
haline getirilecektir.
4.1.1 Bina enerji performansına ilişkin mevzuat ve standartlar
Türkiye’de binalarda enerji verimliliği alanında standart ve mevzuatlar bulunmakla birlikte bunlar YSEB
şartlarını sağlayacak düzeyde değildir. Binalarda enerji performansının hesaplanması ilişkin ilk önemli
çalışma 1970’de Türk Standartları Enstitüsü tarafından hazırlanan “TS 825 Binalarda Isı Yalıtım
Kuralları Standardı”dır. Bu standart Türkiye’yi derece gün bazında sıcaklık bölgelerine ayırmakta ve bir
binanın toplam ısı kaybına bir sınır getirmektedir. Standarda göre Türkiye, ısı derece-gün bazında,
sıcak, ılıman, soğuk ve çok soğuk olmak üzere dört ana sıcaklık bölgesine ayrılmıştır (baz
sıcaklık+19°C) [12]. Standart belirli dönemlerde gözden geçirilerek revize edilmektedir. Örneğin 1985
yılında yapılan değişiklik ile bir önceki standarda göre izin verilen ısı kaybı tüm bölgelerde yaklaşık
yarı yarıya düşürülmüştür [12].
2013 yılında standart revize edilmiş ancak uygulayıcı kurum olan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
tarafından resmi olarak yayımlanmadığından halen 2008 tarihinde revize edilen versiyonu mecburi
standart olarak kullanılmaktadır. Standartın 2013 versiyonunda ülke 5 iklim bölgesine ayrılmış ve bina
kabuğunu oluşturan duvar, çatı, zemin pencerelere ait U değerleri aiağıdaki tablolarda da belirtildiği
üzere belii oranlarda azaltılmıştır. Ancak bina kabuğu için herhangi hava sızdırlmazlık değeri
belirtilmemiştir. Tablo 4 ve Tablo 5’de TS 825’in 2008 ve 2013 versiyonlarında belirlenen bina
bileşenlerine ait ısı iletkenlik (U değeri) değerleri verilmiştir.
Tablo 4: Bina bileşenleri için TS 825 2008 versiyonunda kabul edilen U-değeri limitleri [13]
2

1.
2.
3.
4.

2

2

2

U D (W/m K)
U T (W/m K)
U t (W/m K)
U p (W/m K)
DGB
0,70
0,45
0,70
2,4
DGB
0,60
0,40
0,60
2,4
DGB
0,50
0,30
0,45
2,4
DGB
0,40
0,25
0,40
2,4
U D : U-duvar U değeri; U T : çatı U-değeri; Ut: Zemin kat U-değeri; Up: pencere U-değeri

Tablo 5: TS 825 2013 yılı versiyonunda kabul edilen U-değeri limitleri [14]
Türkiye
Hava-sızdırmazlığı
U duvar
U çatı
U zemin
U pencere
Yönetmelik/Standart
n 50
-1
TS 825 2013
[W/(m ² K)]
[W/(m ² K)]
[W/(m ² K)]
W/(m ² K)] h
Bölge 1 (İzmir)
0,66
0,43
0,66
1,8
Hiçbir şart yok
Bölge 2 (İstanbul)
0,57
0,38
0,57
1,8
Hiçbir şart yok
Bölge 3 (Ankara)
0,48
0,28
0,43
1,8
Hiçbir şart yok
Bölge 4 (Yozgat)
0,38
0,23
0,38
1,8
Hiçbir şart yok
Bölge 5 (Erzurum)
0,36
0,21
0,36
1,8
Hiçbir şart yok
Türkiye için 10 yıllık ortalama derece günleri: Bölge 1 (İzmir) HDD =1233; Bölge 2 (İstanbul) HDD
=1703;.Bölge 3 (Ankara, Konya, Karaman) HDD =2667, Bölge 4 (Sivas, Yozgat) HDD = 3183,
Bölge 5 (Erzurum) HDD = 4297, Kaynak: Eurostat verileri 2000-2009, NUTS 2 bölgeleri itibariyle
Isıtma derecesi-günleri- yıllık veriler
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4.1.2 Binalarda Enerji Performans Yönetmeliği – BEP
2009 yılı sonu itibari ile yürürlüğe giren Binalarda Enerji Performans Yönetmeliği – BEP, Enerji
Verimliliği Kanununa dayanılarak ve Avrupa Birliğinin 2002/91/EC Çerçeve Direktifi baz alınarak
hazırlanmıştır. Yönetmeliğin amacı; binalarda enerjinin ve enerji kaynaklarının etkin ve verimli
kullanılması, enerji israfının önlenmesi, çevrenin korunmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Yönetmelik kapsamında; binanın enerji kullanımını ilgilendiren konularda bina projelerinin
hazırlanması, uygulanması enerji kimlik belgesi düzenlenmesi, bina kontrolleri ve denetim faaliyetleri
ile ilgili yetkilendirme, enerji ihtiyacının, kojenerasyon sistemi ve yenilenebilir enerji kaynaklarından
karşılanması, ülke genelindeki bina envanterinin oluşturulması, toplumdaki enerji kültürü ve verimlilik
bilincinin geliştirilmesi bulunmaktadır. [15].
Yönetmelik Direktifle uyumlu olarak yeni bina tasarımda ve esaslı bina yenilemelerinde zorunlu
olmakla birlikte, Yönetmelik hükümlerinde bina performansına dayalı herhangi bir sınır sayısal değer
bulunmamaktadır.
2008 tarihli Enerji Verimliliği Kanunu ve BEP Yönetmeliği ile asgari olarak binanın enerji ihtiyacı ve
enerji tüketim sınıflandırması, yalıtım özellikleri, ısıtma ve/veya soğutma sistemlerinin verimi, binada
kullanılan güneş kollektörleri, fotovoltaik paneller, kojenerasyon, ısı pompası gibi yenilenebilir enerji
kaynakları ile ilgili bilgilerini içeren enerji kimlik belgesinin –EKB- binalara düzenlenmesi zorunluluğu
getirilmiştir. EKB uygulamasına 01.01.2011 tarihinde başlanmıştır. Yeni binalar için minimum C
sınıfında olması gereken EKB’si yapı kullanım izni aşamasında zorunludur. Mevcut binalar için ise
EKB’de bir alt sınıf sınırlaması getirilmemiştir.
Yönetmeliğin 22nci maddesinde kullanım alanı 20.000 m ve üzeri yeni yapılacak binalar için ısıtma,
soğutma, havalandırma, sıhhi sıcak su, elektrik ve aydınlatma enerjisi ihtiyaçlarının tamamen veya
kısmen karşılanması amacıyla, yenilenebilir enerji kaynakları kullanımı, hava, toprak veya su kaynaklı
ısı pompası, kojenerasyon ve mikrokojenerasyon gibi sistem çözümlerinin tasarımcılar tarafından
projelendirme aşamasında analiz edilmesi ve Bakanlık tarafından yayımlanan birim fiyatlara göre
hesaplanan, binanın toplam maliyetinin en az yüzde onuna karşılık gelmesi durumunda ise
2
uygulamanın yapılması zorunlu tutulmuştur. Ancak bu madde 20.000 m altı binaları kapsamamakta,
uygulanmasında yoruma açık ve zor olan bir maddedir.
2

Yönetmeliğin maddelerine genel olarak bakıldığında YSEB kavramına yönelik sayısal enerji
performans göstergesi belirlenmesi, maliyet etkinlik gibi ilkeleri içermediği veya yenilenebilir enerji
kullanımı gibi konularda yetersiz kaldığı görülmektedir.

5. TÜRKİYE İÇİN YSEB TANIMI VE METODOLOJİSİ İÇİN ÖNERİ
Ülkemizde binalar için yürürlükte bulunan yasal dokümanların uygulanmasında YSEB’nın nasıl
tanımlanacağı ana soru olmalıdır. Binalarda enerji performansı yönetmeliği uyarınca hazırlanan EKB
içerisindeki performans değerlendirme kriterlerinde olduğu gibi YSEB için de birincil enerjinin sayısal
indikatörlerle tanımlanması gerekmektedir. Düşük enerji veya sıfır enerji bina tanımının yanı sıra
herhangi bir enerji performansı göstergesi için, tanımda hangi enerji akışının yer aldığını ve
hangilerinin olmadığını belirtmek gerekir. Binada kullanılan tüm enerji tüketimlerinin dikkate alınması
gerekmektedir. Ancak Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği ve EKB hazırlanırken kullanılan
Ulusal Hesaplama Metodoloji içerisinde ısıtma, soğutma, havalandırma, sıhhi sıcak su ve aydınlatma
için kullanılan ekipmanlar dışında binada kullanılan diğer ekipmanlar dikkate alınmamaktadır.
Tablo 6 ile YSEB kavramı oluşturulurken olması gereken ana ilkeler verilmektedir.
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Tablo 6: YSEB ana ilkeleri
1. YSEB İlkesi

2. YSEB ilkesi

3. YSEB ilkesi

4. YSEB ilkesi

Enerji talebinin
düşürülmesi

İç ortam hava
kalitesinin
iyileştirilmesi
Kişi başına taze hava
girişinin en düşük
seviyeye ayarlanması
Doğal aydınlatma
olanaklarının
kullanılması

Yenilenebilir enerji
payının sağlanması

Birincil enerjinin
ihtiyacının azaltılması

Yerinde enerji
kaynaklarından enerji
üretilmesi
Yakından ya da
dışarıdan yenilenebilir
enerjinin getirilmesi

Birincil enerji talebinin
düşürülmesi

İç yüklerin düşürülmesi
Bina kabuğunda enerji
verimliliği
iyileştirilmesinin
yapılması
Isıtma, soğutma ve
havalandırma
ekipmanlarının enerji
tüketimlerinin
düşürülmesi

Maksimum kullanıcı
yoğunluğunun
ayarlanması

Dünyada YSEB piyasası gelişme aşamasındadır. Ülkemizde de YESB pazarının geliştirme süreci,
hızlanma aşamasından önceki bir başlangıç aşaması ve son olarak da istikrar aşamasına ulaşılması
şeklinde tasarlanmalıdır.
YSEB uygulanma durumuna ve teknik ve toplumsal engellerine ilişkin sunulan genel bakışı
dengelemek için aşağıda bazı öneriler sunulmaktadır.
Herhangi bir teknik gelişme için ön koşul, ortak bir bölgesel çerçeveye ve terminolojiye dayanmalıdır.
Hem teknik hem de politika dokümanlarında Ulusal ve uluslararası standartlardaki enerji seviyeleri
tanımlarının kullanılması maliyetlerin düşürülmesinde kolaylık sağlayacaktır. YSEB kavramının ulusal
uygulamasında ısıtma ve soğutmada düşük enerji ihtiyacı için açık ve net şartlar koyulmalıdır.
Yürürlükteki BEP yönetmeliğinin en önemli çıktılarından olan EKB sonuçlarına ait veriler
incelenmelidir. Bu veriler bölgesel bilgi ve tecrübenin toplanması ve oluşturtulmasında yardımcı
olacaktır.
Geliştirilecek mevzuat, mutlaka ispata ve kanıta dayalı politika stratejisine dayanmalıdır. Ayrıca
mevzuat, yeni inşaatların yanı sıra yenileme çalışmaları için izin ve onayları gerektiren düzenlemeleri
içermelidir.
YSEB’ları için CO 2 salım miktarı (kgCO 2 /m /y), enerji tüketimi (kWh/m /y), ısıtma-soğutma dengesi
(gereksiz iklimlendirmenin engellenmesi/sınırlandırılması için, %), iç ortam kalitesi (iç ortam sıcaklığı,
2
hava değişim miktarı), kullanıcı yoğunluğu (m /kişi), yenilenebilir enerji üretim miktarı (%), tasarım ve
2
yapım maliyetleri (TL/m ) performans göstergeleri olarak değerlendirilerek bu göstergelerin eşik
değerleri hesaplanmalıdır.
2

2

5.1 Yeni Binalar
YSEB metodolojisinin farklı bina tiplerinin enerji performansına göre oluşturulması gerekmektedir.
Doğru bir metodoloji için;
-

İklim verilerinin son ölçümlere ve gelecek yıllardaki hava tahminlerine dayalı standartlarla
uyumlu olması,
Bina bileşenleri potansiyel teknolojilerinin analizi,
bina ana bileşenlerinin maliyet değerlendirmesi

gerekmektedir.
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Bina yaşam döngüsünde global maliyetler girişimciler ve karar vericiler için önemli parametrelerdir. Bu
nedenle Avrupa Komisyonunun 244/2012 sayılı Yönetmeliği ve ilgili kılavuzlarına göre maliyet etkin
metodoloji seçilmelidir.
AB Direktiflerinde terminoloji olarak EN 15603 standartının (Energy performance of buildings - Overall
energy use and definition of energy ratings) kullanılmasını önerilmektedir [6]. Türkiye içinde TSE
tarafından da uygun görülen TS EN 15603 standartının kullanılması AB Üye Ülkeleri ile kıyaslama
yapılabilmesi açısından daha uygun olacaktır.
Direktifin 9 uncu maddesi ve EK1’de enerji performans göstergesi ve birincil enerji kullanımı için
sayısal göstergenin belirlenmesi gerekmektedir. YSEB metodolojisinde performans değerlendirme
hesapları yıllık yapılabileceği gibi aylık, günlük ve saatlik periyotlar da hesaplamalarda temel alınabilir.
Bu, Üye Devletlerin kendi “tanım uygulamalarında ayrıntılı uygulamalarını” - birincil enerji dengesi için
- farklı TSEB tanımlama aileleri ve her yıl birincil enerjinin yanındaki ek göstergeleri seçerek
belirleyebileceklerini göstermektedir. Dolayısıyla, binanın elektrik şebekesi ve diğer enerji
şebekeleriyle etkileşiminin analizinde özellikle yararlı olan bir yıldan farklı bir hesaplama zaman aralığı
kullanabilirler.
Tablo 7: AB standartlarına göre bina enerji performans hesaplama terminolojisi
Enerji ihtiyacı

ısıtma, soğutma,
sıcak su için ihtiyaç
duyulan enerji

Kullanılan Enerji

İletilen Enerji

yakıt enerjisi: ısıtma
ve sıcak su

yakıttan iletilen
enerji

elektrik enerjisi:
soğutma, aydınlatma,
havalandırma, diğer
ekipmanlar

Birincil enerji

net birincil enerji
elektrikten iletilen
enerji

Bina enerji performans göstergeleri dış hava şartlarına bağlı iklimsel bölgelere göre belirlense de,
nem, atmosferik basınç, rüzgar, yağış ve solar radyasyon bina enerji ihtiyacını belirlemektedir.
AB YSEB tanımlarını ısıtma derece gün (HDD) ve soğutma derece gün (CDD) metodunu kullanarak
oluşturmuştur.

Yaklaşık Sıfır Enerjili Bina
Bina Enerji Performansı Hesaplanması
Bina kabuğunun ısıtma ve soğutma için gerekli
enerji ihtiyacının azaltılması için optimize
edilmesi
Bina teknik sistemlerin verimliliğinin artırılması

Bina ile ilişkili yenilenebilir enerji
sistemleri
Enerji ihtiyacının bir kısmının yenilenebilir enerji
kaynağından sağlanarak birincil enerji ihtiyacının
azaltılması

Maliyet etkin çözümler
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4.2 Mevcut binaları YSEB olarak iyileştirilmesi
“İklime Uyarlanmış Konut YSEB Yenileme Projesi” AB’de mevcut bina iyileştirmeleri için iklim ve bina
yapım yılına bağlı olarak bir sınıflama yaparak AB üye ülkeleri 3 ana iklim grubunda toplamaktadır
[16]:
-

Kuzey batı (Fransa, Birleşik Krallık, Belçika)
Merkez doğu (Bulgaristan, Hırvatistan, Macaristan)
Güney Akdeniz (İtalya, İspanya, Yunanistan)

Bu değerlendirmede bina yapım yılları da dikkate alınarak AB bina stoğunu %75’ini oluşturan mevcut
konutlar için iklime bağlı ısıtma, soğutma ve elektrik talepleri tanımlanmıştır. Bina yapım yılları 1961
öncesi eski, 1961-1991 arası modern ve 1991 sonrası son dönem olarak belirlenmiştir.
AB’de özellikle kuzey ülkelerde Pasif Ev konsepti mevcut bina yenilemelerinde yaygın olarak
kullanılmaktadır. Ancak her iklim bölgesi için Pasif Ev kriterlerinin kullanılması mümkün değildir. 3 ana
iklim grubunda yenileme çözümleri 3 ana unsura dayanır:
-

Bina kabuğunun enerji performansına dayalı iyileştirilmesi
YSEB için yenilenebilir enerji teknolojilerinin HVAC sistemleri ile birlikte çalıştırılması
Pasif bina tedbirleri – pasif soğutma, soğuk çatı, doğal aydınlatma

YSEB kapsamında binaların enerji verimli hale getirilmesi için öncelikle yerinde doğru uygulamaların
yapılmasının sağlanması gerekmektedir. Bunun için de süreçte yer alacak mimar ve mühendislerin,
sahada çalışan ara elemanların, KOBİ’lerin ve karar vericilere yönelik eğitimlerin düzenlenmesi
gereklidir. Eğitim maliyet etkin, iklim bölgelerine uyarlanmış yenileme çözüm ve süreçleri, yönetim,
pratik uygulama teknikleri, proje bazlı workshop konularını içermelidir. Sahada doğru uygulama
yapılması için her iklim bölgesi için farklı teknik çözümleri içeren, doğru uygulamaları anlatan el
kitapları hazırlanmalıdır.
El kitapları aşağıdaki hususları içermelidir:
-

Sahada uygulamayı yapan usta-işçiler tarafından anlaşılabilecek 3Boyutlu model ve bina
modeli ile desteklenen yenileme metodolojisi ve örnek uygulamalar
Yenileme çözümleri için yeni teknik ve çalışmaları içeren adım adım inşaat kılavuzu
Yapılacak yatırımın ortalama maliyetleri ve geri dönüş sürelerini içeren yenileme paketleri ve
iş programı [16]

5.SONUÇ ve ÖNERİLER
5.1 Genel Değerlendirme
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Türkiye’de 2017 yılı itibariyle %87’si konut nitelikli
olmak üzere 9,1 milyon adet bina bulunmaktadır. Hane sayısı ise 22 milyonun üzerindedir. Yapı
kullanma izni istatistiklerine göre Türkiye’nin bina stokuna her yıl 100.000’den fazla yeni bina
eklenmektedir [10]. Ayrıca Türkiye’de Kentsel Dönüşüm Programı kapsamında 2023’e kadar riskli 6.5
milyon binanın yıkılıp yeniden inşaa edilmesi ön görülmektedir.
Ülkemizde TS 825 “Binalarda Isı Yalıtım Kuralları” Standardının zorunlu standart olarak uygulanmaya
başlanıldığı 2000 yılı bina sayımına göre, 7.8 milyon bina mevcuttur. Sanayi binaları çıkartıldığında bu
rakam 7.7 milyona düşmektedir. Sayıma göre, konut ve ticari binaların kapladığı alan 913 milyon m2
olup, bunların 400 milyon m2’si ısıtılmaktadır [17]. Genel bir varsayım ile 2000 yılından önce yapılan
binalar enerji verimsiz olarak kabul edilebilir. Bu durumda bina stoğunu yalıtımı yetersiz ve ısıtma
sistemi verimsiz, enerji tüketimi yüksek binalar oluşturmaktadır.
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Türkiye’de bina sektörü son yıllarda hızla gelişmekte olup sektörün nihai enerji tüketimi 2000 yılında
19,5 MTEP iken %66 artarak 2015 yılında 32,4 MTEP değerine ulaşmıştır. Yıllık ortalama %4,4 enerji
talep artışı gerçekleşen bina sektörünün nihai enerji tüketimindeki payı ise %32,8 değerine ulaşarak
sanayi sektörünün de önüne geçmiştir. Benzer şekilde 2000 yılında nihai elektrik tüketiminde
%47,4’lük bir paya sahip olan bina ve hizmetler sektörü, 2015 yılında %49,9’luk payı ile sanayi
sektörünün önüne geçmiştir. Aynı dönemde toplam artış oranı %135, yıllık ortalama talep artış oranı
ise %9 olarak gerçekleşmiştir [10].
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca 2014 yılında etüt çalışmaları tamamlanan 166 adet kamu
binasında elektrik tüketiminde % 13, yakıt tüketiminde ise % 35,5 olmak üzere toplam enerji
tüketiminde yaklaşık % 27,3 oranında tasarruf potansiyeli olduğu ortaya çıkmıştır. Söz konusu tasarruf
potansiyelinin elde edilebilmesi için yapılacak yatırımların geri ödeme süresi ise 3,32 yıl olarak
hesaplanmıştır [18].
Mevcut istatistikler ve çalışmalar göstermektedir ki, büyüyen ve dönüşen bina sektüründe enerji
verimliliği açısından büyük potansiyel bulunmaktadır. Enerji Verimliliği Strateji Belgesinde ve Ulusal
Enerji Verimliliği Strateji Belgesindeki hedeflerin yakalanabilmesi için yeni binaların enerji verimli inşa
edilmesinin yanısıra mevcut bina stoğunun da yenilenebilir enerji kaynakları ile de ilişkilendirilerek
enerji verimli iyileştirilmesi büyük önem arzetmektedir.
Teknik olarak mevcut binaların YSEB olarak iyileştirilmesinde, her bir iklim bölgesi ve bina yapım yılı
baz alınarak bütüncül yenileme paketleri belirlenmelidir. TS 825 Standartına göre 4 iklim bölgesindeki
binaların ısıtma, soğutma ihtiyaçları ve elektrik tüketimleri farklılıkdır. Soğutma ihtiyacı daha fazla olan
Muğla, Antalya ve Adana’da yapılacak bina iyileştirmesi ile ısıtma ihtiyacı soğutmadan daha fazla olan
Sivas, Kars ve Erzurum illerinde yapılacak bina iyileştirmelerinin içeriği farklılık gösterecektir. Aynı
şekilde enerji verimliliğine göre 2000 yılı öncesi ve sonrası binaların inşaat kalitesi de farklılık
göstermektedir.
Tablo 8: Mevcut konut tipi binalarda YSEB konsepti için uygulanabilecek yenileme önerileri
Mevcut konut tipi binalarda YSEB konsepti için uygulanabilecek yenileme önerileri
Bina
kabuğunun
enerji YSEB için yenilenebilir Pasif bina tedbirleri ile bütünlük
performansına
dayalı enerji teknolojilerinin HVAC
iyileştirilmesi
sistemleri
ile
birlikte
çalıştırılması
Bina
kabuğunun teknoloji
ve
tasarımın pasif teknolojilerin ve bio-iklimsel
performansının yalıtım ile sinerjik bütünlüğü: bina ile prensiblerin HVAC sistemler ile
(ısı
geri
kazanım
artırılması
bütünleşik güneş enerjisi ve kullanılması
jeotermal ısı pompalarının garantili, düşük enerji talepli ve yaz
bina ile bütünleşik kullanımı ve kış aylarında konforlu, kullanıcı
ihtiyaçlarını karşılayan)
Dış cephede, enerji verimli, yenilikçi nerji verimliliği için yenilikçi pasif soğutma teknolojilerinin
rüzgar ve hava sızdırmazlığı jeotermal ısı pompaları
mekanik sistemler ile birleştirilmesi,
yüksek pencere ve kapıların
(havadan havaya ısı dönüştürücüler
monte edilmesi
kullanılabilir)
bina kabuğunda mimari bir Özellikle
Akdeniz
iklim yenileme için uygun yenilikçi yüksek
eleman olarak bina ile bölgesi için ayarlanmış enerji verimli ısıtma sistemleri: düşük
bütünleşik
enerji
üreten HVAC
sistemlerinin derece sistemine dayalı ısıtma ve
teknolojiler:
fotovoltaik kullanılması
soğutma sağlayan radyant döşeme
paneller, sıcak su için güneş
ve tavan
panelleri
sıcak
iklimler
için
opak ve şeffaf bina kabuğunun aşırı
havalandırmalı
cephe
ısınmasını önleyen güneş kırıcı
sistemleri
sistemler
yeşil çatı ve cepheler
otomasyon sistemleri ile yönetim ve
kontrol: enerji düzenlemesi ile ilişkili
tüm
altsistemleri
içeren
enerji
kontrolü için sistemler
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5.2 Öneriler
YSEB tanımı 2 ana unsur içermelidir:
-

Bina enerji performansı: Isıtma ve soğutma yüklerinin azaltılması için bina kabuğunun
optimize edilmesi, pasif ısıtma ve soğutma ile desteklenmesi, bina teknik sistemlerinin
verimliliğinin artırılması
Yenilenebilir enerji sistemleri: Bina ile ilişkili yerinde üretim ile birincil enerjinin en azından bir
kısmının yenilenebilir enerjiden karşılanması

Bu iki unsurun binada uygulanmasında Türkiye’deki farklı iklim bölgelerine göre seçilecek farklı önlem
paketlerinin bina yaşam döngüsü dikkate alınarak (örneğin ortalama 30 yıl) maliyet etkinlik hesabı
yapılarak değerlendirilmesi gerekmektedir.
Türkiye özellikle güneş enerjisi açısından avantajlı konumdadır. Güneş enerjisi hem pasif önlemler ve
sistemlerle (güneş duvarı, güneş bacası, doğal aydınlatma gibi) hem de sahada yenilenebilir enerji
üretilmesinde (fotovoltaik paneller ile elektrik üretimi, güneş panelleri ile sıcak su elde etmek)
kullanılabilir. Ayrıca oluşturulacak enerji performansı çözüm paketlerinde maliyetler de hesaplanarak
iklim bölgelerine göre farklı maliyet etkin öneriler sunulmalıdır. Enerji tüketiminin azaltılması seragazı
salımlarınında da düşüşe neden olacağından Türkiye’nin iklim değişikliği hedeflerine ulaşılmasında da
etken olacaktır.
Genel olarak bina sektörü YSEB konseptine olumlu bakmaktadır. YSEB sektör için girişimcilik ve yeni
iş sahası olarak görülmektedir. Ancak aynı zamanda yatırımcılar ve bina kullanıcılar tarafında ilk
yatırım maliyeti yüksek bulunmakta, bina yaşam döngüsü süresince getireceği ekonomik faydaları ve
iç ortam kalitesindeki iyileştirme konularında bilgi eksikliği bulunmaktadır.
Bunun yanısıra, YSEB uygulamalarında tasarım süreci ve uygulama sürecinde, tasarımcılar ve
sahadaki uygulayıcılar, hatta bina kullanıcıları arasında bilgi ve iletişim eksikliği bulunmaktadır. Yeni
teknolojiler ve uygulamalar bilinmemektedir. Bu da uygulamada doğru çözümlerin kullanılması ve
seçilen teknoloji ve sistemlerin doğru kurulamaması riskini doğurmaktadır. Ayrıca kamuda karar
vericiler ve teknik elemanlar uygulama konularında yetersiz kalmaktadır. Özellikle konut sektöründe
yap-satçı olarak tabir edilen ve halk ile daha fazla iletişimi olan müteahhit firmalarının bilgi seviyesi ve
kapasiteleri çok düşük kalmaktadır.
Tasarım ve uygulamadaki bilgi eksikliğinin ortadan kaldırılması için YSEB yapım ve yenileme
tekniklerinin ve metotlarının planlama ve uygulama pratiklerinin geliştirilerek sadece teorik değil örnek
uygulamaların da incelendiği uygulamalı eğitim programları düzenlenmelidir. Bilgi ve iletişim
eksikliğinin önlenmesi için tasarımcılar ve sahada çalışan teknik personel ve ara elemanlar arasında
“ortak dil” oluşturulması sağlanmalıdır. Bina enerji verimliliğinin sağlanması için farklı iklim bölgelerine
yönelik örneklerin olduğu, pasif çözümler, aktif çözümler, teknik sistemler, yenilenebilir enerji
sistemlerine yönelik en iyi uygulamaları içeren kılavuz kitaplar hazırlanmalıdır.
Mevcut bina stoğunun YSEB olarak dönüştürülmesi desteklemek üzere; teknoloji farkındalığı, finansal
araçlara teşvik tedbirleri, vergi mekanizmaları, enerji tasarruf tedbirleri gibi ekonomik araçlar, bina
yenilemelerinde kamu özel ortaklığı gibi pazar araçları, enerji iyileştirmeleri hakkında halkı bilgilendiren
danışma merkezleri oluşturulabilir [6].
AB’deki YSEB sürecine bakıldığında örnek binaların, binadaki pasif ve aktif sistemlerin izleme ve
değerlendirme çalışmalarından yararlanılarak hesaplamaların yapıldığı, sayısal değerlere ulaşıldığı
görülmektedir. Türkiye’de YSEB konsepti ile yapılmış bina sayısı çok fazla olmasa da örnekleri
bulunmaktadır. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yürütülen “Kamu Binalarında Enerji
Verimliliğinin Artırılması Projesi” kapsamında bir ofis bir de okul binası olmak üzere inşa edilen demo
binalar kamu için örnek alınabilecek, izleme ve doğrulama yapılabilecek binalardır.
Kamu binalarının elde edilmesinde kamunun öncü rol oynayarak ilk yatırım maliyeti ve düşük fiyat
teklifi değil bina yaşam döngüsü maliyeti değerlendirilerek ihale edilebilmesi için Kamu İhale
Kanunu’nda gerekli değişikliklerin yapılması da sektörün önünü açacak bir önlemdir. Çevre ve
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Şehircilik Bakanlığı tarafından yeni binalara yönelik hazırlanan “Kamu Binaları Standartı” mevcut
binaların iyileştirilmesi ve sayısal göstergeleri içerecek şekilde yeniden düzenlenmeli, ve uygulanması
izlenmelidir.
Bina sektörü ile ilgili kanun, yönetmelik ve standartların birbiri ile uyumlu olması, izin prosedürlerinin
daha basite indirilmesine yönelik düzenlemelerin yapılması gereklidir. Mevzuatın değiştirilerek ülke
politikalarındaki hedefe ulaşmak için gerekli düzenlemelerin yapılması ve bunların belirli periyotlarla
gözden geçirilmesi, işlemeyen veya sorunlu olan maddelerin revize edilmesi gerekmektedir. Özellikle
binaya kurulan yenilenebilir enerji sistemlerinin devreye alınmasında bina onayını yapacak
belediyelerde yeterli personel ve konu ile ilgili bilgi eksikliği ile karşılaşılabilmektedir.
Bina kullanıcıları binanın enerji tüketimlerinde ve kaynak kullanımında en önemli etkendir. Teknik ve
idari bilgilendirme merkezleri yoluyla halkın bilgilendirilmesi, doğru bilinen yanlışların, yanlış kullanım
alışkanlıklarının değiştirilmesi sağlayacak, aynı zamanda bina sektöründeki talebin beklentisini
yükseltecektir. Halkın anlama seviyesine uygun bilgilendirme el broşürleri hazırlanabilir.
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NET SIFIR ENERJİLİ (nZEB) BİNALARDA HVAC TASARIM
VE UYGULAMA ESASLARI
Nearly Zero Energy Building HVAC Design And Application Principles

Levent YILMAZ

ÖZET
2010 yılında yayınlanan Avrupa Birliği Direktifi EPBD 2010/31/EU, enerji performansı analizlerine
maliyet kavramını eklemiş ve üye ülkelerde 2020’den itibaren, yeni yapılacak tüm binaların yaklaşık
sıfır enerji binası olmasını zorunlu kılmıştır.Amerikan kıtasındaki devletlerde 2009 yılında aldığı
kararlarla,ilk önce yeni binalar olmak üzere,önüne 2020,2025,2030 yıllarında gerçekleştirmek üzere
hedefler belirlemiştir.2018 yılında,da alınan kararları gözden geçirerek,yeni stratejik verimlilik planı
ortaya koymuşlardır.Bu direktiflerle,binanın dış cephe zarfında,ısıtma sistemlerinde,soğutma
sistemlerinde,havalandırma sistemlerinde ve domestik sıcak-su hazırlama sistemlerinde bazı hedefler
belirlemiştir.
Anahtar Kelimeler: Bina Enerji Verimliliği, Net Sıfır Enerji Bina, direktif
ABSTRACT
European Union Directive 2010/31/EU (EPBD Recast) has introduced the cost considerations into the
energy performance calculations and has obliged the Member States (MS) that by the end of 2020 all
new buildings should be nearly zero energy buildings.with the decisions taken in the american
continent in 2009,it has set targets to realize in front of the new buildings first in 2020,2025,2030.
New strategic efficiency plan was prepared by reviewing the decisions taken in 2018.these directive
some targets were determined in the exterior facade envelope heating systems,cooling
systems,ventilation systems and domestic hot water preparation systems.
Key Words: Building Energy Efficiency, Nearly Zero Energy Building,directive

1.GİRİŞ
1.1. Düşük enerjili bina kavramı
Dünya genelinde 1974 petrol krizi,karbondioksit,i azaltma çabaları,küresel iklim değişikliği,artmakda
olan enerji talebi ve kaynak yetersizliği,birincil enerjinin büyük bir bölümünün binalarda tüketilmesi
sonucu,yeni bina konseptlerine(passive ev,düşük enerjili bina,sıfır enerjili ve emisyonlu bina,yaklaşık
sıfır enerjili bina,yüksek enerji performanslı bina,yeşil bina,v.b) yönelik araştırmalara hız
kazandırmıştır.[1]
1.2. Net sıfır enerjili-(nZEB) bina
1.2.1- Net sıfır enerjili binalar, ülke enerji dağıtım altyapısına bağlı binalardır.
1.2.2-Fosil yakıtlara dayalı birincil enerji tüketimi sıfır olan binalardır.
1.2.3-Net sıfır enerjili binalar,çok yüksek enerji performansına sahip binalardır.
1.2.4-Ulusal bina standart ve bina kodlarında tanımlanan baz bina(referans bina) ya göre daha düşük
enerji ihtiyacı olan binalardır.
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Şekil 1. (nZEB) Bina Genel Balans Konsepti [2]

Şekil 2. Net ZEB Konsept Balans Grafiği [3]
1.2.5-Net sıfır enerjili bina,çok düşük enerjiye ihtiyacı olan ve bu enerjiyi,de yerinde üretilen
yenilenebilir enerjiden veya kendisine yakın çevresinde yenilenebilir kaynaklardan üretilen enerjiden
karşılayan binadır.

Şekil 4. (nZEB) Bina Genel Enerji Dağıtımı Şeması [3]
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2-NET SIFIR ENERJİLİ(nZEB) BİNALARDA HVAC TASARIM ESASLARI
2.1-Net sıfır enerjili (nZEB) binalar için,tasarıma başlamadan önce,projelendirilecek bina için,net
enerji ve sürdürülebilirlik hedefleri belirlenmelidir.
2.2-Ön tasarım safhasında binanın,güneşe erişimi,rüzgar mevcudiyeti ve yağış miktarları gibi
biyoklimatik alan verileri toplanmalıdır.
2.3-Enerji modellemesi yapılmalıdır.
2.4-Entegre ve bütünleşik tasarım uygulanmalıdır.
2.5-Binaya
güneşin
erişimi,doğal
gölgeleme,hava
hareketleri,dikkate
ısıtma,soğutma,havalandırma için binanın yeri,kütlesi,yönü optimize edilmelidir.

alınarak

pasif

2.6-Gelecekte
yapılacak
binalar,mekanik
ekipmanlar,gölgeleme
elemanları,cepheye,çatı
döşemesine,toprak döşemesine konacak pv panellerinin verimini etkileyebilir.Biyoklimatik analiz
yapılarak bina için optimum yerleşim sağlanmalıdır.
2.7-Binanın enerji performansını etkileyen en önemli iklim değişiklikleri,hava sıcaklığı,yer
sıcaklığı,rüzgar,güneş enerjisi ve nemdir.Pasif ısıtma,soğutma,doğal havalandırma için,dış pencere
gölgelikleri,bitki örtüsü,pencere yerleşimleri ve binanın kitlesi dikkate alınmalıdır.
2.8-Küçük
binalar
haricindeki
binalarda,mekanik
havalandırma
yükünü
azaltmak
için,CFD(Hesaplamalı akışkanlar dinamiği)modellemesi yapılarak,doğal havalandırma sistemi dizayn
edilmelidir.

Şekil 5. (nZEB) Bina Doğal Havalandırma Konsepti
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2.9-Tasarım safhasında binanın içindeki mahallerin optimum düzeyde günışığından yararlanması
sağlanmalıdır.Çalışma
mahalleri,yaşam
mahalleri,mümkün
olduğunca
binanın
dış
çevresine,koridorlar,az kullanılan mahaller binanın çekirdek kısmına yerleştirilmelidir.Dış çevredeki
mahallerin çok yüzey alanına sahip cam yüzeyleri,yaz aylarında soğutma yükünü artırabilir,Onun için
dış gölgeleme ve güneş ısısını azaltıcı stratejiler geliştirilmelidir.
2.10-Isıtma ve soğutma yüklerini azaltmak için,binanın,dış kabuğu çok iyi yalıtılmalıdır.ve nem kontrolü
yapılmalıdır.Binanın tüm dış kabuğunun toplam U değeri 0.15 W/m2.K değerinin altında
olmalıdır.Müstakil binalarda, U değeri 0.10 W/m2.K değerinin altında olmalıdır.[4]
2.11-Pencerelerden ısı transferini azaltmak için camlar çok iyi yalıtılmış olmalıdır.Pencerelerin
maximum toplam ısı transfer katsayısı 0.80 W/m2.K veya daha az olmalıdır.Camdan beklenen toplam
güneş ışınımı geçirim katsayısı(SHGC) ise %50 olmalıdır.

2.12-Ticari binalarda, dış duvar-pencere oranı çok önemlidir.Pencere yönleri ve dış gölgeleme dikkate
alınarak,görsel ışık geçirgenliğinin maximum ve güneş enerjisi kazancının minimum olabilmesi için
enerji modellemesi yapılmalı ve window –to-wall ratio (WWR) optimize edilmelidir.
2.13-Tasarım safhasında,binanın enerji üretim hedefleri belirlenmelidir.Binanın güneşe erişimi,rüzgar
mevcudiyeti ve biyoklimatik verilere bağlı olarak,yenilenebilir kaynaklardan (güneş enerjisi,jeotermal
enerji,küçük ölçekli rüzgar enerjisi,küçük ölçekli biyokütle enerjisi,mikro hidro enerji) ne kadar enerji
üretileceği hesaplamalarla ortaya konmalı,projelendirmeli,bina mekanik tesisat projesine eklenmelidir.

3-NET SIFIR ENERJİLİ(nZEB) BİNALARDA HVAC UYGULAMA ESASLARI
3.1-Binanın dış kabuk yalıtımında,tasarım ve montaj detayları doğru seçilip ve uygulanarak ısı
köprüsü(termal köprü)engellenmelidir.
3.2-Binanın dış kabuğundan girecek hava sızıntıları kontrol edilmeli ve önlenmelidir.Temeldeki
derzler,duvarlar,pencereler,kapılar,ın birleşim noktaları, boru ve hava kanalların geçiş noktaları, inşaat
malzemeleri yeri ile uyumlu şekilde doldurulmalı,contalanmalı,veya başka bir şekilde kapatılmalıdır.EN
13829,a göre (-)(+) 50 Pa basınç farkındaki hava değişimi saat,te 0.6,dan az olmalıdır.Hava
sızdırmazlık testi ile ölçüm yapılarak hava sızdırmazlığı kusursuz şekilde sağlanmalıdır.
3.3-Soğutma mevsiminde,pencerelere gelen günışığını tamamen veya kısmen engelemek,soğutma
yüklerini önemli ölçüde azaltır.Güneşten gelen ısı kazancını minimize etmek için,dış pencerelerde
yatay ve dikey çıkıntılar,gölgelikler kullanılmalıdır.
3.4-Soğutma mevsiminde,soğutma yüklerini minimize etmek ve ısı adası etkisini azaltmak için
binalarda soğuk ve yeşil çatılar oluşturulmalıdır.
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3.5-Suyun tekrar kullanımı ve geri dönüşümü sağlanmalıdır.Yağmur suyu için sarnıçlar
oluşturulmalıdır.Gri su ve yağmur suları,arıtılarak wc klozetlerde,pisuarlarda,ve bahçe sulamada
kullanılmalıdır.
3.6-Düşük su kullanımlı armatürler seçilmelidir.
3.7-Değişken kapasiteli ekipmanlar(ısı pompaları,kompresörler,sirkülasyon pompaları,vb)
dalgalanmalarında yüksek verimlilik sağladığından bu cihazların kullanımına önem verilmelidir.

yük

3.8-İndirekt evoparatif soğutma sistemi düşünülmelidir.İndirekt evoparatif soğutma,üfleme havasını
önceden soğutarak,mekanik soğutma yükünü azaltmaktadır.
3.9-Binanın ihtiyacı olan havalandırma sistemleri ile
kazanımı(HRV) ve enerji geri kazanımı(ERV) uygulanmalıdır.

iklimlendirme

sistemlerinde,ısı

geri

Şekil 6. (nZEB) Bina Doğal Havalandırma Konsept Şeması [5]
3.10-Dış yüklerin,iç yüklerin ve doluluk oranının devamlı olarak değiştiği mahallerde,iç hava kalitesini
koruyarak,nem,sıcaklık,CO2 hissedicileri ile talep kontrollü havalandırma(DCV) yapılmalıdır.

Şekil 7. Talep Kontrollu Havalandırma Konsept Şeması [5]
3.11-Binanın,su tüketimi,ısıtma sistemi,soğutma sistemi,havalandırma sistemi,aydınlatma sistemleri
enerji tüketimleri ölçülebilir şekilde tasarlanmalı ve uygulanmalıdır.
3.12-Binalara izleme tabanlı işletmeye alma sistemi kurulmalıdır.Bina teknik personeli tarafından,
sürekli izlenmeli,ölçüm ekipmanlarının değerleri sürekli okunmalı,izleme verileri analiz edilmeli ve
sürekli iyileştirmeler yapılmalıdır.
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3.13-Büyük hacimli binalarda,aydınlatma,sıcaklık,nem,doluluk,güvenlik vb.değerlerin
izlenmesi,
kontrol edilmesi ve HVAC sistemlerinin enerji verimliliği,performanslarının maximum düzeye
çıkarılması için,bina yönetim sistemleri(BMS) kurulmalıdır.

Şekil 8. (nZEB) Bina Isıtma Sezonu HVAC Tesisat Konsept Şeması [6]

Şekil 9. (nZEB) Bina Soğutma HVAC Tesisatı Konsept Şeması [6]
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4-SONUÇ
Küresel iklim değişikliği,artmakta olan enerji talebi,enerji kaynaklarının azalması,binalarda tüketilen
enerjinin,birincil enerji kaynağı tüketiminde büyük oranda olması,ülkeleri yeni bina konseptlerine(sıfır
enerjili binalar)yönelik araştırmalarına hız kazandırmıştır.Ülkeler,bu konuda çeşitli direktifler
yayınlamıştır.Bu direktiflerle,yeni konsept,deki binalarda,yüksek ısı yalıtımı uygulaması,ısı köprülerinin
azaltılması,istenmeyen hava kaçaklarının önlenmesi,enerji verimliliği yüksek mekanik tesisat
ekipmanlarının kullanılması sağlanarak,minimum enerjinin tüketildiği ve bu enerjinin yenilenebilir enerji
kaynaklarından sağlandığı,termal ve akustik olarak konforlu,bol güneş ışığı alan,çok düşük işletme ve
bakım maliyeti olan net sıfır enerjili binalar hedeflenmiştir.

KAYNAKLAR
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]

Doç.Dr. Yusuf YILDIZ “İzmir enerji forumu” -2018
Hermalink et al “Towards Nearly zero energy buildings:Definition of common principles under the
EPBD Ecofys” 2013
Jordan zimmermann “Net energy building”
İZOCAM A.Ş yayınları “Multi konfor Binalar”
Nurettin ÖZCEVİZ “İhtiyaç kontrollü havalandırma” seminer notu-2016
Seda YÖNTEM “Enerji verimli ,sağlıklı ve çevre dostu binalar tasarımı” EVF-2018

ÖZGEÇMİŞ
Levent YILMAZ
İstanbul Teknik Üniversitesi Makine mühendisliği Bölümü mezunudur.MMO ve TTMD üyesidir. Uzun
yıllar mekanik tesisat mühendisliği alanında tasarımcı ve uygulamacı olarak çalıştı. Uzmanlık alanı,
ısıtma, soğutma,havalandırma, iklimlendirme, kütle transferi, borulama, yangın tesisatı ve yanma
teknolojisidir.

Binalarda Enerji Performansı ve Akıllı Binalar Sempozyumu

14. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 17-20 NİSAN 2019/İZMİR

_____________________ 235 _______

YAKLAŞIK SIFIR ENERJİ BİNALARA ULAŞMADA AKDENİZ
ÜLKELERİNDE KARŞILAŞILAN ENGELLER
ÇERÇEVESİNDE TÜRKİYE’DEKİ DURUMUN
DEĞERLENDİRİLMESİ
Assessment of the Status in Turkey on Achieving Nearly-Zero Energy Buildings within the Context of Barriers Faced in the
Mediterranean Countries

Neşe GANİÇ SAĞLAM

ÖZET
Avrupa Komisyonu tarafından 2010 yılında yayımlanan Binalarda Enerji Performansı Direktifi’yle
(EPBD), optimum maliyetle ulaşılabilen en yüksek enerji performansı seviyesi ve yaklaşık sıfır enerji
bina kavramları ortaya çıkmıştır. Direktifin 2018 yılında yayımlanan versiyonunda da güncelliğini
koruyan bu iki kavram doğrultusunda, 2020, 2030 ve 2050 yılları için planlanmış olan bina enerji
verimliliği hedeflerine ulaşmak üzere Avrupa ülkelerinde ulusal araştırmalar sürdürülmektedir.
Yaklaşık sıfır enerji binalar konusundaki araştırmalar sürerken, ilgili hedeflere ulaşılması konusunda
sosyal, teknik, ekonomik ve yasal engellerle de karşılaşılmaktadır. Kendine has iklim koşullarına ve
sosyo-ekonomik yapılarına bağlı olarak Akdeniz ülkeleri bu tür engellerin aşılmasında özgün bir
yaklaşıma ihtiyaç duymaktadır.
Türkiye’de de, 2009 yılından bu yana, EPBD gerekliliklerini karşılayacak ulusal mevzuat
geliştirilmektedir ve güncel olarak, yaklaşık sıfır enerji binalara yönelik çalışmalar sürdürülmektedir.
Ülkemizin diğer Akdeniz ülkeleriyle, özellikle iklim koşulları açısından, benzerliklere sahip olması
nedeniyle, bu ülkelerdeki uygulamalarda karşılaşılan güçlüklerin ve bunlara karşı geliştirilen
çözümlerin analiz edilmesi, ülkemizde izlenecek yöntemin belirlenmesinde zaman ve kaynak verimliliği
sağlanması açısından önem taşımaktadır.
Bu bildiride, öncelikle Avrupa Komisyonu’nun tanımladığı “yaklaşık sıfır enerji bina” kavramı, optimum
maliyet seviyesiyle olan ilişkisi de dikkate alınarak kritik edilmektedir. Ardından, çalışmanın odak
noktası olan Akdeniz ülkelerinde yaklaşık sıfır enerji binalara ulaşmada karşılaşılan zorluklar,
literatürdeki güncel uluslararası yayınlar esas alınarak değerlendirilmektedir.
Yapılan
değerlendirmeye bağlı olarak, Türkiye’de yaklaşık sıfır enerji bina hedefine ulaşılmasına etki edecek
olan sosyal, teknik, ekonomik ve yasal parametreler, ülkemizin kendine özgü koşulları ve güncel ulusal
çalışmalar da dikkate alınarak açıklanmakta ve ülkemizde izlenmesi gereken adımlar konusunda
öneriler sunulmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Yaklaşık sıfır enerji binalar, Bina enerji performansı, Maliyet-optimum enerji
verimliliği

ABSTRACT
Energy Performance of Buildings Directive, published by European Commission (EC) in 2010, brings
“cost-optimum energy efficiency level” and “nearly-zero energy buildings” concepts. These two
concepts still continue to be relevant in the new version of the Directive which was published in 2018
and national studies on related building energy efficiency targets for 2020, 2030 and 2050 continue in
European countries.
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During these studies and implementations, experts face with social, technical, economical and policyrelated barriers. Based on their specific climatic conditions and socio-economic structures,
Mediterranean countries require particular approach for getting over these barriers.
Officials in Turkey have also been developing related national policy since 2007 in order to meet
EPBD requirements and currently carry on studies related to nearly-zero energy buildings. Due to the
similarities between Turkey and other Mediterranean countries, especially in climate; analyse of faced
challenges and developed solutions in these countries is important to identify national roadmap and
ensure time and source efficiency.
This paper initially criticises “nearly-zero energy building” concept of EC considering the relation with
cost-optimum level. Afterwards, barriers faced in Mediterranean countries are assessed as the main
focus of the study in the frame of international literature on this topic. Based on the assessment,
social, technical, economical and policy-related parameters that may potentially affect achieving
nearly-zero energy building targets are explained considering the specific national conditions and
recent studies and suggestions about the future roadmap are presented after all.
Key Words: Nearly-zero energy buildings, building energy performance, cost-optimum energy
efficiency.

1. BİNALAR İÇİN YAKLAŞIK SIFIR ENERJİ KAVRAMI
Binalar için yaklaşık sıfır enerji kavramı, Avrupa Parlamentosu tarafından 2010 yılında yayımlanan
Binalarda Enerji Performansı Direktifi ile ortaya çıkmıştır [1]. Binalarda Enerji Performansı Direktifi
(EPBD), toplam enerji tüketiminde büyük bir role sahip olan binaların verimliliğini artırarak, kullanılan
enerji miktarını azaltmayı amaçlayan bir Avrupa Birliği (AB) direktifidir.
Direktifte, yaklaşık sıfır enerji seviyesindeki binalar “çok yüksek enerji performansına sahip bina”
olarak tanımlanmıştır. Tanım ayrıca, binanın çok düşük seviyede olan enerji ihtiyacının, büyük oranda
yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılanmasını da kapsamaktadır. Yaklaşık sıfır enerji seviyesinin
uygulamadaki karşılığının ve detaylarının belirlenmesi, ülkelerin sorumluluğuna verilmiştir. Başka bir
deyişle, çok yüksek enerji performansının ne olduğu veya yenilenebilir enerji katkısının hangi seviyede
olmasının beklendiği, ülkeler tarafından kendi ulusal koşullarına göre belirlenmelidir.
Avrupa Birliği’nde, 2019 yılından itibaren yeni yapılacak tüm kamu binalarının, 2021 yılından itibaren
ise yeni yapılacak tüm binaların yaklaşık sıfır enerji seviyesinde olması EPBD ile zorunlu kılınmıştır
[1]. Direktifin 2018 yılındaki revizyonunda ise, mevcut bina stoğunun, yapılacak iyileştirmelerle
yaklaşık sıfır enerji seviyesine doğru dönüştürülmesine yönelik uzun dönem stratejilerin planlanması
şartı vurgulanmaktadır [2]. Bu açıdan bakıldığında, yaklaşık sıfır enerji seviyesi, binalar için bir ödül
mekanizması sunmanın, aksine, ulusal standartların düzenlenmesi yoluyla ulaşılması hedeflenecek ve
önümüzdeki yıllarda tasarlanacak ve inşa edilecek binaların zorunlu olarak sağlaması gereken en
düşük enerji performansı seviyesini temsil etmektedir.

2. NEDEN “YAKLAŞIK” SIFIR ENERJİ?
Günümüzde sahip olduğumuz teknoloji, binaların net sıfır enerji seviyesinde inşa edilmesine olanak
vermektedir. Buna karşın, AB mevzuatında neden sıfır enerji seviyesi yerine “yaklaşık” sıfır enerji
seviyesinin hedeflendiğini açıklayabilmek için EPBD’nin 2010 yılındaki revizyonu bütüncül olarak ele
alınmalı, yaklaşık sıfır enerji kavramının optimum maliyet seviyesiyle ilişkisi incelenmelidir.
EPBD’nin 2003 yılında yayımlanan ilk versiyonu, binalarda enerji verimliliğinin artırılmasında maliyet
açısından da en uygun yolun izlenmesiyle ilgili önerileri içermektedir [3]. Ancak bu öneriler, ilgili
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araştırma ve uygulamalarda yeterince karşılık bulamamıştır. Buna bağlı olarak, direktifin 2010 yılındaki
revizyonunda, binalarda optimum maliyetle enerji verimliliğinin sağlanması şartına özgü ayrı bir madde
eklenmiştir. Buna göre, tüm üye ülkelerden beklenen, binalar için tasarım alternatiflerini, hem enerji
performansları, hem de uzun dönem maliyetleri açısından değerlendirmeleri ve binalar için uzun
dönemde maliyeti en uygun olan enerji performansı seviyesini belirlemeleridir [1]. Optimum maliyetle
ulaşılabilen bu enerji performansı seviyesinin, ulusal standartlara uygun inşa edilmiş binaların ulaştığı
enerji performansından daha iyi olması durumunda ise, yerel ve ulusal standartların bu optimum
seviyeyi sağlayacak şekilde revize edilmesi beklenmektedir. Bu analizlerin düzenli olarak en fazla beş
yıllık aralıklarla tekrarlanması ve ihtiyaç halinde ulusal mevzuatın binalar için izin verdiği en düşük
enerji performansı seviyesinin revize edilmesiyle sürekli bir iyileştirme hedeflenmektedir.
Direktifte ayrıca, optimum maliyet seviyesinin hesaplanmasına yol göstermek amacıyla, Avrupa
Komisyonu tarafından bir yöntem çerçevesi yayımlanacağı da ilan edilmiştir. Söz konusu yöntem
çerçevesini içeren yönetmelik ile uygulama kılavuzu niteliği taşıyan genelge, Avrupa Komisyonu
tarafından 2012 yılında çıkarılmıştır [4,5]. Bu yöntemin ulusal koşullara adapte edilebilmesi için ise AB
ülkelerine sınırlı bir süre verilmiştir.
Optimum maliyet seviyesinin belirlenmesinde kullanılmak üzere yayımlanan yöntem, yaklaşık sıfır
enerji seviyesinin belirlenebilmesi için de kullanılmaktadır. Bu iki enerji performansı seviyesinin temsil
ettiği kavramlar gereği, bina enerji performansı açısından, yaklaşık sıfır enerji seviyesinin en az
optimum maliyet seviyesine karşılık gelmesi gerekmektedir. Yaklaşık sıfır enerji seviyesinin geleceğe
yönelik bir zorunluluk olduğu dikkate alındığında ise, bugünkü optimum maliyet seviyesini
karşılamasının yeterli olmadığı, daha yüksek bir enerji performansı seviyesini temsil etmesi gerektiği
belirtilebilir. Ancak, 2021 yılından itibaren, hem yaklaşık sıfır enerji seviyesinin hem de optimum
maliyet seviyesinin ulusal ölçekte bina enerji performansı için şart koşulan minimum sınır değerlere
karşılık gelmesi istenmektedir. Bu durumda yaklaşık sıfır enerji seviyesi, gelecek için optimum maliyet
seviyesi anlamına gelmektedir [6]. Geçmiş yıllardaki eğilim göz önünde bulundurulduğunda, binalarda
enerji verimliliğinin sağlanmasına katkı sağlayan ve yenilenebilir enerji kullanımına olanak veren
teknolojilere ulaşma maliyetinin yıllar içinde azalması, gelecekte bu eşitliği sağlayacak en önemli araç
olarak görülmektedir [7].
Tüm bu gelişmeler değerlendirildiğinde, binalar için yaklaşık sıfır enerji seviyesinin, sıfır enerji
seviyesinden ayrıştığı noktanın, uzun dönem maliyet ile kurduğu doğrudan ilişki olduğu görülmektedir.
Dolayısıyla, yaklaşık sıfır enerji, ulusal ölçekte, yalnızca enerji verimliliği hedefleriyle değil, ekonomik
gelişme ve hedeflerle de birlikte düşünülmesi gereken bir kavramdır. Ayrıca, bina yönetmeliklerine
düzenli aralıklarla sağlaması gereken katkı da teknolojideki muhtemel gelişmelerle yakından ilişkili
olduğuna işaret etmektedir. Bu sebeple, Avrupa Komisyonu tarafından beklenen, yalnızca yaklaşık
sıfır enerji seviyesinin belirlenmesi değil, bu hedefe ulaşmak üzere, uzun dönemlik planlamalar
doğrultusunda sürekli bir ilerleme içinde olunmasıdır.

2. TÜRKİYE’DEKİ GELİŞMELER
Enerji tüketimi açısından Türkiye’deki en büyük ikinci sektör olan bina sektöründe enerji verimliliğinin
sağlanması, ülkemiz için hem ekonomik hem de çevresel öneme sahiptir [8]. Bu nedenle, EPBD’nin
2003 yılında yayımlanmasının ardından, 2009 yılında, bu direktife de referans veren Binalarda Enerji
Performansı Yönetmeliği yürürlüğe konulmuştur [9]. Binalarda enerji verimliliğini artırmayı hedefleyen
bu yönetmeliğin 5. maddesi, binalarda minimum enerji performansı konusunda Avrupa Birliği’ndeki
uygulamaları dikkate alarak gerekli revizyonların da yapılmasını gerektirmektedir. Bu açıdan
bakıldığında, Türkiye’de de binalar için optimum maliyetle ulaşılabilen enerji performansı seviyesi
hesaplanmalı ve buna bağlı olarak, yaklaşık sıfır enerji kavramı optimum maliyet seviyesiyle ilişkisi
dikkate alınarak, ülke politikalarına bağlı analiz edilmelidir.
Yapılacak tüm yeni binaların yaklaşık sıfır enerji seviyesinde olması için AB tarafından uygun görülen
tarih 2021 yılıdır [1]. Ancak, binaların planlama ve yapım süreçlerinin uzun olması göz önünde
bulundurularak, politik hedefler konusunda şeffaflık sağlamak ve sektörün hazırlanması için süre
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tanımak amacıyla, mevzuatta yapılması planlanan değişikliklerin 2013 yılından itibaren yasal
dokümanlarda yer alması istenmiştir [4]. Bu çerçevede düşünüldüğünde, 2017-2023 Ulusal Enerji
Verimliliği Eylem Planı’nda yer alan yaklaşık sıfır enerji bina hedefleri konusunda planlama yapmak
üzere Türkiye’nin önünde kısıtlı bir süre bulunmaktadır [10]. Dolayısıyla, zaman kaybetmeden hedefe
yönelik doğru adımların atılması gerekmektedir. Sürenin kısıtlı olması sebebiyle, benzer koşullara
sahip ülkelerde yaklaşık sıfır enerji seviyesine ulaşmaya yönelik uygulamalarda karşılaşılan
güçlüklerin ve bunlara karşı geliştirilen çözümlerin analiz edilmesi, ülkemizde izlenecek yöntemin
belirlenmesinde zaman ve kaynak verimliliği sağlanması açısından önem taşımaktadır.

3. AKDENİZ ÜLKELERİNDE KARŞILAŞILAN GÜÇLÜKLER
Binalarda enerji verimliliğinin sağlanması konusundaki Avrupa Birliği mevzuatı, tüm üye ülkeler için
yükümlülük getirmektedir. Ancak ülkelerin kendilerine özgü iklimsel, ekonomik, sosyal ve yasal
koşulları bulunmaktadır. Bu nedenle de, EPBD ile ana çerçeve tanımlanarak, bu çerçevenin ulusal
mevzuata ve pratiklere üye ülkeler tarafından adapte edilmesi beklenmektedir.
Uygulamalara bakıldığında ise, binalarda enerji verimliliğini sağlamaya yönelik pratiklerin, çoğunlukla
Kuzey Avrupa ülkelerinin deneyimlerine dayalı olduğu görülmektedir. Bu nedenle, binalarda ısıtma
yüklerinin azaltılmasına yönelik eylemler yoğun olarak dikkate alınmakta, soğutma yüklerinin
azaltılmasına yönelik uygulamalara ise gereğince ağırlık verilememektedir. Ancak, çeşitli çalışmalarda
belirttiği gibi, İngiltere, Belçika ve Hollanda gibi ülkelerde dahi, yüksek düzeyde ısı yalıtımı ve hava
sızdırmazlığının sağlandığı “Passive House” projelerinde yaz aylarında aşırı ısınma dönemleriyle
karşılaşıldığı raporlanmıştır [11]. Bu durum dikkate alındığında, Akdeniz ülkelerinin kendine özgü bir
yaklaşım oluşturması gerektiği açıktır.
Akdeniz ülkelerinin kendine özgü koşullarını dikkate alarak, bu ülkelerdeki binalarda yaklaşık sıfır
enerji seviyesine ulaşmada mevcut durum ve karşılaşılan zorlukların değerlendirildiği en kapsamlı
çalışmalardan biri Attia ve diğerleri tarafından yayımlanmıştır [11]. Bu çalışmada, Avrupa’nın
güneyinde yer alan ülkelerde niteliksel ve niceliksel yöntemlerle araştırmalar gerçekleştirilerek
karşılaşılan zorluklar ortaya çıkarılmıştır. Çalışma sonucunda Akdeniz ülkeleri için binalarda yaklaşık
sıfır enerji seviyesine ulaşma konusunda tespit edilen zorluklar aşağıdaki başlıklar altında gruplanarak
özetlenebilir.
Coğrafi ve iklimsel zorluklar:
•
•

Sıcaklığın ve nemin yüksek olduğu iklim koşulları, en az ısıtma enerjisi ihtiyacı kadar, soğutma
enerjisi ihtiyacını da dikkate alan yaklaşımların geliştirilmesi gerekliliğini ortaya çıkarmaktadır.
Aynı ülkenin sahip olduğu iklim bölgeleri arasında büyük farkların olması, binalarda yaklaşık
sıfır enerji seviyesine ulaşılması konusunda farklı iklimlere özgü analizlerin yapılmasını ve
bunlara yönelik stratejiler geliştirilmesini gerektirmektedir. Bu da, ülke içinde tamamen benzer
iklim koşullarının görüldüğü ülkelere kıyasla daha uzun soluklu ve yoğun bir çalışma
gerektirmektedir.

İklime özgü yaklaşım eksikliğine bağlı teknik ve teknolojik zorluklar:
•

•

Yüksek verimli binaların üretilmesinde başvurulan standart düzenleme ve bileşenlerin
çoğunlukla ısıtma ağırlıklı iklimler için tasarlanmış olması, soğutma yüklerine karşı önlem
alma konusunda standart çözümlere ulaşmayı güçleştirmektedir. Örneğin, pencereler için
entegre gölgeleme elemanına sahip seçeneklere erişim, ısı geçirme katsayısı oldukça düşük
olan iki veya üç katlı camlara sahip seçeneklere erişim kadar kolay olamamaktadır.
Akdeniz ülkelerindeki binalarda karşılaşılan aşırı ısınma gibi sorunlara karşı kullanılacak
sistem ve stratejilerin yeterince yaygın olmaması, binaların enerji performansını olumsuz
yönde etkilemektedir.
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Enerji performansı yüksek bina tasarımı ve uygulaması konusunda tecrübe eksikliğine bağlı zorluklar:
•
•
•

İnşaat sektörünün yüksek performanslı bina ve yaklaşık sıfır enerji seviyesi konusunda
tecrübesinin olmaması,
Yeni teknoloji ve standartlara hâkim olan bina profesyonellerinin az sayıda olması,
Sahada uygulamada çalışan ekibin yüksek performanslı bina uygulamaları (hava sızdırmaz
cephe, yüksek yalıtım düzeyi vb konular) hakkında bilgilendirilme ve bilinçlendirilme ihtiyacı
gibi yetersizlikler, tasarım ve yapım pratiklerinin yeni malzemeleri ve enerji verimliliği
stratejilerini adapte etme konusunda çeşitli zorluklar meydana getirmektedir.

Finansal zorluklar:
•
•

İlk yatırım maliyetinin yüksek olması, mevcut binaların yaklaşık sıfır enerji seviyesine ulaşmak
üzere iyileştirilmesi konusunda yatırım yapılmamasına sebep olmaktadır.
Mimarlık ve mühendislik alanındaki küçük ve orta ölçekli işletmelerin, yüksek sermayeli
yatırımları gerçekleştirememeleri ve kredilere ulaşmada güçlük yaşamaları, bu tür yatırımların
yaygınlaşmasını zorlaştırmaktadır.

Yaklaşık sıfır enerji kavramı konusunda bilgi birikimi eksikliğinden kaynaklanan zorluklar:
•
•

•

Yenilenebilir enerji sistemi kurulumunun kolaylıkla uygulanabilir görülmesine bağlı olarak,
binanın enerji ihtiyacının azaltılmasına öncelik vermeden, doğrudan bu sistemlerin kurulması
sonucunda maliyet açısından optimum sonuçlara ulaşılması mümkün olamamaktadır.
Bina profesyonelleri, bina sahipleri ve kullanıcılarda sıklıkla görülen; zorunlu bina
sertifikalarının (enerji kimlik belgesi) verilmesinde kullanılan statik veya yarı-statik hesaplama
yöntemlerinin binanın gerçek davranışını temsil ettiğine dair yaygın kanı, yaklaşık sıfır enerji
seviyesinin analizinde doğru yöntemlerin kullanılamamasına sebep olmaktadır. Oysa bu
yöntemler yalnızca karşılaştırmalı bir değerlendirmeye olanak vermekte ve binaların gerçek
tüketimlerini temsil etmemektedir.
Basit hesaplama araçlarıyla elde edilen sonuçların güvenilir görülmesi, özellikle kullanılan
girdilerden kaynaklanan belirsizliklerin göz ardı edilmesine ve tasarımda bu araçların güven
duyularak kullanılmasına sebep olmaktadır. Buna bağlı olarak, elde edilen tüm sonuçlar da
muhtemel hatalar göz ardı edilerek doğru kabul edilmektedir.

Yasal/yönetimsel zorluklar
•
•

Isıl konforu dikkate alan yasa ve yönetmeliklerin eksikliği, aşırı ısınma gibi sorunların tasarım
aşamasında hesaba katılmamasına, dolayısıyla önlem alınamamasına yol açmaktadır.
Yerel/ulusal yönetimlerin, yaklaşık sıfır enerji kavramı hakkındaki fikirlerini derinleştirmek
üzere yerel araştırma kurumlarıyla işbirliği içinde olmaması, bu kavramın ve uygulama
gereklerinin doğru anlaşılmamasına sebep olmaktadır.

Attia ve diğerleri [10] tarafından farklı Akdeniz ülkeleri için çok daha detaylı olarak raporlanan ve
yukarıda çeşitli başlıklar altında sınıflandırılarak özetlenmiş olan bu mevcut zorluklara ek olarak, iklim
değişikliğinin etkisiyle, soğutma ihtiyacının önümüzdeki yıllarda daha da artacağı öngörüsü de
geliştirilecek stratejilere duyulan ihtiyacı artırmaktadır [12]. Buna karşı, yaklaşık sıfır enerji hedeflerine
ulaşmak amacıyla, soğutma enerjisi ihtiyacını azaltacak stratejilerin desteklenmesi gerektiği açık
şekilde görülmektedir. Akdeniz ülkelerinin iklimine yönelik NZEB tanımları geliştirilirken bu durum göz
ardı edilmemelidir.

4. TÜRKİYE İÇİN DEĞERLENDİRME
Türkiye’deki binalar için yaklaşık sıfır enerji hedeflerinin belirlenmesi konusunda süratli ve doğru
adımların atılması gerektiği açıktır. Bu kapsamda öncelikle, binalar için optimum maliyetle
Binalarda Enerji Performansı ve Akıllı Binalar Sempozyumu

14. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 17-20 NİSAN 2019/İZMİR

_____________________ 240 _______

ulaşılabilecek enerji performansı seviyesinin belirlenmesinde kullanılmak üzere, AB çerçeve yöntemi
ulusal koşullara adapte edilmelidir [4]. Yaklaşık sıfır enerji seviyesinin belirlenmesine yönelik araştırma
ve analizlerin yapılmasında da bu hesaplama yönteminin kullanılması, yaklaşık sıfır enerji seviyesinin,
optimum maliyet seviyesiyle bağlantısının doğru şekilde kurulması açısından büyük önem
taşımaktadır. Bu yöntem kullanılarak, öncelikle optimum maliyet seviyesi belirlenmelidir. Daha sonra
ise yaklaşık sıfır enerji seviyesinin ulusal standart düzeyinde bir zorunluluk olması planlanan hedef yıl
için bu seviyenin ne olacağına dair duyarlılık analizleri gerçekleştirilmelidir. Hedef yıldaki optimum
maliyet seviyesinin ve dolayısıyla yaklaşık sıfır enerji seviyesinin belirlenebilmesi için, ekonomik
beklentiler ve politikaların etkisi de, mutlaka bu konudaki uzmanlarla iş birliği içinde çalışılarak dikkate
alınmalıdır. Bunun yanı sıra, yüksek performanslı teknolojilerdeki gelişmelere bağlı olarak meydana
gelebilecek muhtemel fiyat düşüşleri de dikkate alınması gerekenler arasındadır. AB mevzuatının
gerekli gördüğü bu çalışmaların yanı sıra, diğer Akdeniz ülkelerinde karşılaşılan ve 3. Bölüm’de
sunulan zorluklar dikkate alınmalı ve bu zorluklarla karşılaşmamak adına önceden önlemler
geliştirilmelidir.
Diğer Akdeniz ülkelerine benzer şekilde, Türkiye’de de, farklı özellikte iklim bölgeleri bulunmaktadır.
Bu konuda yapılan ulusal çalışmalar da, ülkemizin farklı iklim bölgelerinde yer alan benzer binalar için
yaklaşık sıfır enerji tanımlarının aynı olamayacağını göstermektedir [13]. Örneğin, Erzurum gibi soğuk
iklim bölgesinde yer alan binalar için önerilebilecek, çok yüksek düzeyde ısı yalıtımı yapılması gibi,
enerji verimliliği stratejilerinin, Antalya gibi sıcak ve nemli bir iklimde yer alan binalarda aynı sonucu
vermeyeceği açıktır. Akdeniz ülkeleri için mutlaka soğutma enerjisi ihtiyacını düşürmeye yönelik
stratejiler dikkate alınmalıdır. İklim koşullarının yanı sıra, bina tipolojilerine bağlı olarak da ayrı ayrı
değerlendirme yapılması gerektiği düşünüldüğünde, Türkiye’de hâlihazırda sürdürülmekte olan
yaklaşık sıfır enerji hedefiyle ilgili çalışmalar için uzun soluklu ve yoğun bir sürece ihtiyaç duyulduğu
anlaşılmaktadır. Üstelik bu hesaplamalarda, enerji kimlik belgesi için kullanılan statik yöntemler yerine,
AB mevzuatının önerdiği gibi detaylı dinamik hesaplama yöntemlerinin kullanılması gerekmektedir ve
bu gereklilik, çalışmalar için ihtiyaç duyulan süreyi etkileyecektir.
Yapılacak çalışmalar, yalnızca hedef belirlemeye yönelik olmamalı, bu hedefe ulaşmak için izlenecek
yol haritası da, adım adım planlanarak, periyodik revizyonlara izin verecek nitelikte hazırlanmalıdır.
Hedeflere daha kısa sürede ulaşabilmek ve doğru adımların atılmasını sağlamak adına öncelikle,
yaklaşık sıfır enerji kavramının, araştırma kurumları tarafından yönetimlere doğru şekilde ve AB
mevzuatındaki bağlamıyla birlikte aktarılması gerekmektedir. Aksi takdirde, zaman ve kaynak
kayıplarının yaşanması kaçınılmazdır.
Yol haritasının hazırlanmasında, finansman olanaklarına ilişkin çözümler ve teşvikler de, bu konudaki
uzmanlar tarafından değerlendirilmelidir. Ulusal ekonomi politika ve beklentilerin hangi yönde olduğu,
finansal değişkenlerin nasıl etkilenebileceği ve buna bağlı olarak binalarda enerji verimliliği yatırımların
uzun vadede getirdiği kazançlar incelenmelidir. Özellikle mevcut binalarda enerji verimliliğinin
arttırılmasına yönelik yatırımların Avrupa’da olduğu gibi yetersiz oranda olacağı öngörülüyorsa, bu
oranı artırmak için önlemlere de yol haritası içinde yer verilmelidir.
Zaman ve kaynak kayıplarının en aza indirilmesi için alınabilecek diğer bir önlem de, mevzuat
hazırlıkları sürecinde, bina sektörünün tüm paydaşlarının, yüksek enerji performanslı bina tasarımı ve
üretimi konusunda, bilinç düzeylerinin ve teknik yeterliklerinin artırılmasına yönelik çalışmaların eş
zamanlı olarak sürdürülmesidir. Bu çalışmalar aracılığıyla, Akdeniz ülkelerindeki bazı iklim
bölgelerinde, ısıtma enerjisi ihtiyacı kadar soğutma enerjisi ihtiyacının da önemli olduğu ve binanın
toplam enerji ihtiyacının düşürülmemesi halinde yenilenebilir enerji sistemlerinin kullanılmasının
maliyet açısından etkin olmadığı bina profesyonellerine aktarılmalıdır. Soğutma enerjisi ihtiyacını
azaltmada kullanılacak pasif soğutma stratejileri ve ihtiyacın karşılanmasında kullanılabilecek verimli
sistemler hakkında bilgi verilmelidir.
Yeni binaların yaklaşık sıfır enerji seviyesinde tasarlanması ve inşa edilmesinin yanı sıra, mevcut
binalarda yaklaşık sıfır enerji seviyesine ulaşılması konusunda da ilgili mevzuat hazırlanmalı ve bu
amaçla yapılacak kapsamlı iyileştirmeler teşvik edilerek, oluşan koşulların, hem bina sahibi hem de
kiracı için katma değer oluşturması sağlanmalıdır.
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SONUÇ
Binalarda enerji verimliliğinin sağlanması, ülkelerin enerji, iklim, çevre ve ekonomi alanındaki ulusal
hedeflerine ulaşılmasında etkili bir politikadır. AB mevzuatı uyum sürecinde olan ülkemizde, binalarda
yaklaşık sıfır enerji seviyesine ulaşılmasıyla ilgili adımların doğru atılması da bu nedenle önem
taşımaktadır.
Yaklaşık sıfır enerji kavramının uygun şekilde adapte edilmesi, kavramın yeterince açık bir şekilde
anlaşılabilmesine bağlıdır. Bu nedenle, öncelikle yöneticilerin yaklaşık sıfır enerji kavramını doğru
kavraması ve ardından bilinçlendirme ve yaygınlaştırma faaliyetleri aracılığıyla sektörü doğru bilgilere
ulaştırması gerekmektedir. İlgili mevzuat düzenlemeleriyle, gelecek yıllar için belirlenecek hedefler
doğrultusunda, yaklaşık sıfır enerji seviyesindeki bina sayısının zaman kaybetmeden artırılması, diğer
Akdeniz ülkelerinin tecrübelerinden yararlanılmasıyla sağlanabilir.
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KAMU BİNALARINDA DÜŞÜK KARBON SALINIMLI ENERJİ
YÖNETİM MODELİ VE ÖRNEK UYGULAMA
A Model Application Based On Low Carbon Energy Management Of Integrated Buildings For Public Sector

İsmail PAÇACI
Koray ÜLGEN
M. Ziya SÖĞÜT

ÖZET
Bütünleşik yapılar, çoğunluğu kamunun yönetiminde olan, birden çok enerji kaynağı tüketen
bütünleşmiş binalardır. Bu yapılar farklı enerji taleplerine karşın merkezi bir yönetim yapısına sahip,
konvansiyonel enerji dönüşüm sistemleriyle işletilir. Çoğu fosil yakıt kaynağı tüketen ısı ihtiyaçlarında
yüksek tersinmezliklerden dolayı aşırı kayıpların olduğu görülür. Çoğunlukla ihtiyacın üstünde, buhar
üretim teknolojileri ile enerji verimsizliğinin yoğun olduğu yapılardır.
Bu çalışma öncelikle bir yerleşke içinde talep analizi referans alınarak enerji verimlilik potansiyeli
irdelenmiştir. Çalışmada, konsantre güneş teknolojileriyle birlikte, sistemin enerji talebini yönetecek bir
çerçeve önerilmiştir. Bu kapsamda optimal sistem ihtiyaçları değerlendirilerek bir tüketim tasarruf
analizleri incelenmiştir. Çalışmada model alınan yerleşkede termoekonomik analizler ile birlikte,
modelin sağlayacağı çevresel tasarruflar da incelenmiştir. Çalışmanın sonunda uygulama
prosedürlerine ilişkin bilgi verilmiş ve ihtiyaçlar irdelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Kamu sektörü, Bütünleşik yapılar, Enerji yönetimi, Düşük karbon, Sürdürülebilirlik
ABSTRACT
Integrated structures are integrated buildings, most of which are in public administration, which
consume more than one source of energy. Despite the different energy demands, these structures are
operated by domestic energy conversion systems with a central management structure. It is seen that
there are excessive losses with high irreversibility in most fossil fuel source consuming heat needs.
In these structures, steam production technologies and energy inefficiency are often above the need.
In this study, firstly, energy efficiency potential is examined by reference to demand analysis in a
campus. In the study, together with concentrated solar technologies, a framework was proposed to
manage the energy demand of the system. In this context, the optimal system requirements were
evaluated and a consumption saving analysis was examined. In addition to the thermoeconomic
analysis in the model, the environmental savings of the model were investigated. At the end of the
study, information was given about the application procedures and needs were discussed.
Key Words: Public sector, Integrated buildings, Energy management, Low carbon, Sustainability.

1. GİRİŞ
Türkiye’de bina sektörü son yıllarda hızla gelişmekte olup, sektörün nihai enerji tüketimi 2000 yılında
19,5 milyon TEP iken 2015 yılında %66 artarak 32,4 milyon TEP değerine ulaşmıştır. Yıllık ortalama
%4,4 enerji talep artışı gerçekleşen bina sektörünün nihai enerji tüketimindeki payı ise %32,8 değerine
ulaşarak sanayi sektörünün önüne geçmiştir[1]. Enerji talebini karşılamada %73 oranında dışa bağımlı
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bir ülke olan Türkiye’ye bu durum ekonomik anlamda ciddi bir yük oluşturmaktadır. Türkiye Ekonomi
Kalkınma Politikası gereği kişi başına düşen birincil enerji tüketimini düşürmek için binalarda enerjinin
verimli kullanılması büyük önem addetmektedir. Enerjinin verimli kullanımı doğrultusunda
yapılabilecek aktif ve pasif iyileştirmeler ile binalarda yüksek oranda enerji tasarrufunun yapılabilmesi
mümkündür.
Mevcut binaların yerleşkeleri tanımlayan bölümü %20’ler seviyesindedir. Yerleşkeler çoğunlukla kamu
veya eğitim kurumlarının faaliyet gösterdiği alanlardır. Bütünleşik yapı özelliği gösteren bu alanlarda
enerji kullanımı yoğun olmakla birlikte, çok yönlü ve farklı amaçlar için tercih edilmektedir. Küresel
ısınma ve iklim değişikliği ile mücadelenin değer kazandığı günümüzde enerji maliyetlerinin
düşürülmesi, birincil enerji tüketiminin azalması hedefleri doğrultusunda kamu yönetimindeki fosil
kaynaklı enerji tüketen bütünleşik yapılarda enerji yönetimi kapsamında yenilenebilir enerji
kaynaklarının kullanımı değer kazanmıştır.
Enerji yönetimi; enerji kaynaklarının ve enerjinin verimli kullanılmasını sağlamak üzere yürütülen
eğitim, etüt, ölçüm, izleme, planlama ve uygulama faaliyetlerini içermektedir[2]. Özellikle birçok bina
yapısından bir araya gelmiş kamu yerleşkelerinde başarılı bir enerji yönetim modeli ile enerji
verimliliğini yükseltmek mümkündür. Enerji yönetimi ile bina yapısı içinde var olan sistem ve
organizasyonlarda meydana getirilecek iyileştirmeler ile mevcut enerji tüketiminin azaltılması
amaçlanmaktadır. Enerji tüketiminin azaltılmasına ek olarak, yapı içerisinde kullanılan enerji elde etme
yöntemleri ve materyallerinde değişim sağlanarak enerjinin daha düşük bir maliyet ve insan sağlığına
daha az oranda zarar verecek şekilde üretilmesi sağlanabilmektedir. Bu kapsamda çevre ve insan
sağlığına duyarlı yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanım oranını yükseltmek önemli bir kazanımdır.
Yenilenebilir enerji kaynakları fosil yakıt tüketimini azaltarak, karbon emisyon değerini düşürmektedir.
Bu çalışmada bütünleşik yapı olarak değerlendirilen yerleşkeler için bir enerji yönetim sistemini ve
etkinliğini geliştirecek bir çerçeve geliştirilmiştir. Güneş enerjisi ve özellikle CSP teknolojilerin yapısal
bütünlük içinde enerji yönetim sistemiyle entegrasyonu hedeflenmiştir. Bu kapsamda kamu binalarında
düşük karbon salınımlı model oluşturulmuş ve örnek bir uygulama çalışması yapılmıştır.

2. BÜTÜNLEŞİK YAPILAR
Üretim ve teknoloji sektöründe uzun yıllardır süre gelen gelişmeler kentlere göçü hızlandırmıştır.
Kentleşme oranındaki hızlı artış, insanların ortak yaşam alanlarında yaşamlarını sürdürmesi ve artan
konfor talebi gibi nedenlerden dolayı dünya üzerinde pek çok kentte modern binalar inşa edilmiştir.
Binalarda gerçekleştirilen faaliyetlerin çeşitlenmesi, farklı türlerdeki enerji taleplerinin artmasına bağlı
olarak modern yapıların enerji tüketiminin artması enerji sistemlerinde düşük karbon teknolojilerini ön
plana çıkartmış ve az enerji tüketen, yüksek enerji verimine sahip binaların tasarlanması ve yapılması
zorunlu hale gelmiştir. Bu amaç doğrultusunda yapılan çalışmalar “bütünleşik yapı tasarımı ve
uygulaması” kavramını ortaya çıkarmıştır.
Bütünleşik yapılarda mekanik proje tasarımı tıpkı mimaride olduğu gibi, tüm bileşenleri ve oyuncuları
ile birlikte, enerji etkin bir çözümü öne çıkartır. Bu kapsamda tasarım sürecinde de en az işgücü ve
zaman kaybı dikkate alınarak çalışılmalıdır. Bütünleşik tasarım kısaca, mimari, statik, mekanik ve
elektrik tesisatı gibi tüm bileşenlerin bütünleşik tasarımı olarak ifade edilir. Tasarımda sadece ilk
yatırım maliyeti değil tüm yaşam döngüsü maliyeti ve faydalar göz önüne alınır. Bu kapsamda
mekanik sistemlerde, ısı taleplerinin konfor şartlarına bağlı oldukça düşük seviyede tutulması,
yenilenebilir enerji payının yükseltilmesi, net sıfır enerji hedeflerine yaklaşabilecek bütüncül bir yapı
oluşturulması hedeflenmiştir[3].
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Şekil 1. Bütünleşik Yapı Tasarım Modeli [3]
3. DÜŞÜK KARBON YAKLAŞIMI İLE BİNA MODELİ
Düşük karbon yaklaşımı ile yeni binaların tasarımı ya da mevcut binalardaki yapılacak iyileştirmeler ile
karbon emisyon değerlerinin düşürülmesi hedeflenmektedir. Bu bağlamda bir düşük karbon strateji
planı geliştirilmelidir. Düşük karbon strateji planı kapsamında bina mimarisinde pasif iyileştirmeler
yapılarak binanın enerji talebi düşürülebilmektedir. Pasif iyileştirmeler dâhilinde ısı yalıtım yöntemiyle
kayıplar minimize edilebilir, kontrol edilemeyen sızıntılar engellenebilir, güneş kaynaklı ısı
kazançlarından maksimum derecede yararlanılarak soğutma yükü düşürülebilir, gün ışığından yüksek
şekilde faydalanarak aydınlatma için harcanan enerjiden tasarruf sağlanabilir ve doğal havalandırma
sistemlerinden yararlanılabilir. Bunun yanı sıra yüksek enerji verimliliğine sahip donanım kullanımı,
otomatik kontrol sistemleriyle birlikte, enerji izleme ve yönetim sistemlerinin devreye alınması, sıfır ve
düşük karbon emisyonuna sahip yenilenebilir enerji kaynaklarının yapının enerji üretim sistemine
adapte edilmesi gibi yöntemlerle de aktif iyileştirmeler yapılarak enerji talebi düşük, düşük karbon
emisyon değerlerine sahip bina tasarımı yapılabilmesi mümkündür.
Binaların karbon emisyon değerlerinin düşürülmesi kapsamında yapılan çalışmalar planlama, tasarım,
imalat ve kullanım süreci adı altında dört ana adımda değerlendirilmektedir. Planlama aşaması,
binanın kullanım amacı belirtilerek istenilen konfor ve işletim şartlarından ödün vermeden
sağlanabilecek düşük karbon emisyon hedefi belirlenerek, güçlü bir tasarım ekibinin oluşturulması ile
mali olanaklar dahilinde yapılacak olan iyileştirmelere karar verilen aşamadır. Tasarım aşaması bina
tadilatında odaklanacak noktaları kapsamaktadır. Bu aşamada bina kabuğundan yapılacak
değişiklikler, ısı yalıtım malzemesi ve kalınlığı, ısıtma, soğutma ve havalandırma sistemleri için yüksek
enerji verimine sahip donanımarın seçilmesi, enerji talebini düşürecek yeni havalandırma sisteminin
tasarımı ve diğer çeşitli bina enerji performansını iyileştirecek opsiyonların uygulanmasının
belirlendiği, etkin enerji çözümlerinin gerçekleştirildiği aşamadır. İmalat bölümü tasarım bölümünde
karar verilen çözümlerin hayata geçirildiği bölümdür. Kullanım aşaması ise bina kullanıcılarının yapılan
iyileştirmeler ve hayata geçirilen etkin enerji çözümlerinin uygulanması konusunda bilgilendirilerek,
bunları doğru bir şekilde işlenmesi yönünde teşviklerin yapıldığı aşama olarak tanımlanmaktadır.

4. DÜŞÜK KARBON STANDARDI
Binalarda enerji talebi ve bunlara ilişkin standartlar genellikle ulusal yönetmelik ve kurallarla
tanımlanmıştır. Ancak ulusal standartlar arasında yerel ölçütler genel bir standart olarak
değerlendirilmemektedir. Bu durum binalarda sürdürülebilir enerji yönetimi yönüyle yararlı olsa da
küresel etki yönüyle bir standart sağlamamıştır. Küresel emisyon potansiyelinde oldukça önemli bir
pay edinen bina sektöründe düşük karbon standartlarını temel alan yeşil bina uygulamaları toplumsal
stratejileri etkileyen bir kavram olmuştur. Bu kapsamda özellikle binalarda düşük karbon stratejilerinin
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kullanılması sürdürülebilir enerji yönetimi ve fosil kaynaklı enerji tüketiminin azaltılmasını temel alan
çalışmalar önem kazanmıştır. Bu yönüyle bu tür teknolojilerin kullanımı ülkelerce çeşitli standartlarla
şekillendirilmiştir.
Avrupa Birliği 2006 yılında, Bina Enerji Performans Direktifini yayınladı ve bu direktifte de ulusların
enerji performans hesaplamalarına bağlı olarak binalarda enerji verimlilik sertifikalarını oluşturmalarını
istedi. Bu yönüyle İngiltere, İskoçya gibi ülkelerde ortaya çıkartılan düşük karbon standartları
uygulayan ülkeler için öncelikle sera gazı emisyonlarının %80 azaltılmasını hedef alan bir standart
olarak geliştirilmiştir. Bu kapsamda özellikle 2008 yılında yürürlüğe konulan uygulama ile 2019 yılına
kadar tüm yeni binalar da bu standardın içinde değerlendirilmiştir. Standart, kapsam olarak binaların
yaşam döngülerinde bina yapıları, işletmeleri veya binaların yeniden dönüşümü veya restorasyonu gibi
süreçler ile birlikte bir bütün uygulamadır. Sera gazı emisyonlarının azaltılması yönüyle, örneğin
binalarda yapı bileşenlerinin düşük karbon standartlarına uygun şekillendirilmesi atık yönetimi ve
transferi olmak üzere tüm çevresel geri dönüşümlerin sağlanmasıyla birlikte tipik bir bina için 10002
1500 kgCO 2 e/m olan ortalama etkinin %80 azaltılması olarak görülmelidir. Bu yönüyle uygulama
alanı bulan standart, yapılarda kullanılan materyallerin azaltılması, düşük emisyon faktörlerine sahip
materyallerin seçimi, geri dönüştürülebilir teknolojilerin geliştirilmesini içermektedir.
Sera gazı emisyonları binalarda, elektrik, fosil kaynaklı enerji tüketimi, atık su ve bina kaynaklı katı
atıklardan oluşmaktadır. Binaların kullanım özellikleri ve yapılarına göre emisyon potansiyeli yıllık 0 ile
2
100 kgCO 2 e/m aralığında değişmektedir. Düşük karbon standartları binalarda özellikle doğrudan
2
emisyon yüklerinin yıllık 10 kgCO2e/m değerinin altına düşmesi için geliştirilmiş bir standarttır. Bu
amaçla yukarıda ifade edilen yapısal iyileştirmeler yanında enerji tüketiminin azaltılması, yenilenebilir
enerji kullanımının geliştirilmesi ve enerji geri kazanımı önemli kazanımlar sağlayacaktır. Mevcut yapı
teknolojilerinin neden olduğu yapılara göre binaların enerji ihtiyaçları, iklimsel ve bölgesel değerler
nedeniyle yüksektir. Düşük karbon standardı bu yapılar için sıfır karbon stratejileri için bir geçiş
aşaması olarak değerlendirilmelidir.

5. GÜNEŞ ENERJİSİ VE MODEL ÇALIŞMA
Ülkemiz, coğrafi konumu sebebiyle güneş enerjisi potansiyeli açısından birçok ülkeye göre şanslı
durumdadır. Türkiye’nin ortalama yıllık toplam güneşlenme süresinin 2640 saat (günlük toplam 7,2
2
2
saat), ortalama toplam ışınım şiddeti 1311 kWh/m yıl (günlük toplam 3,6 kWh/m ) olduğu tespit
edilmiştir. Aylara göre Türkiye güneş enerjisi potansiyeli ve güneşlenme süresi değerleri verilmiştir[4].
Tablo 1. Türkiye’nin Aylık Ortalama Güneş Enerjisi Potansiyeli [4].
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İzmir ili güneş enerjisi potansiyeli olarak Türkiye ortalamasının üzerindedir. EİE verilerine göre İzmir’in
2
yıllık ortalama güneşlenme süresi 7.8 saat/gün, güneş radyasyon ortalaması ise 1500 kWh/m yıl’dır.

Şekil 2. İzmir Güneşlenme Süreleri (Saat) [5]

Şekil 3. İzmir Global Radyasyon Değerleri (kWh/m gün) [5].
2

İzmir ili güneşlenme süreleri ve radyasyon değerlerini veren iki grafik incelenerek çeşitli saptamalar
yapılabilmektedir. Güneş radyasyon değeri ve güneşlenme sürelerinin en yüksek değerlere ulaştığı
haziran ve temmuz aylarında yüksek miktarlarda güneş enerjisinden enerji elde edilebileceği ortaya
çıkmaktadır. Aralık ve ocak aylarında en az miktarda güneş enerjisi değerleri okunmasına rağmen göz
ardı edilemeyecek değerlerde enerji üretilebilmektedir.
Uzun güneşlenme süreleri ve yüksek güneş radyasyon değerlerine sahip İzmir ilinde güneş enerjisi
kaynaklı enerji üretimi ile çevre ve insan sağlığını tehlikeye atmadan önemli oranda enerji ihtiyacı
karşılanabilmektedir.
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Düşük karbon yaklaşımı ve sürdürülebilirlik kavramları doğrultusunda özellikle yüksek değerlerde
enerji tüketimine sahip kamu sektörü tarafından kullanılan yerleşkelerde güneş enerjisinden
faydalanılarak enerji maliyet değerlerini düşürmek mümkün olmaktadır. Bu amaçla çalışmada İzmir
ilinde bulundan bir kamu kuruluşu yönetimi idaresi altındaki bir yerleşkenin yıllık enerji tüketim değeri
üzerinden termoekonomik analizler yapılarak düşük karbon salınımlı enerji yönetim modeli izlenerek
örnek bir uygulama çalışması yapılmıştır.
Yerleşke yaklaşık olarak 35000 m aktif kullanım alanına sahip, birbirine yakın bina yapılarından
oluşmuş ve etkin bir mekanik sisteme sahiptir. Kurumda enerji türü olarak elektrik ve ısı enerjisinin
kullanıldığı görülmektedir. Kurum elektrik ihtiyacını ulusal şebekeden karşılarken, ısı enerjisi ihtiyacını
doğal gaza dayandırmaktadır. Kurumun kullanılan enerji türüne göre 2017 yılı enerji tüketiminin ve en
yüksek düzeyde enerji talep ettiği pik değerinin aylık bazdaki değerleri Tablo 2’de verilmiştir.
2

Tablo 2. Yerleşkenin Kullanılan Enerji Türlerine Göre Elektrik Tüketimi
Yıl

Ay

2017

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

Elektrik
Tüketim
Pik Enerji
kWh
kWh
76162
412,13
124447
673,41
84688
458,26
89398
483,7
79866
432,17
72621
392,97
64976
351,6
75091
406,33
93321
504,98
69878
378,12
75264
407,27
94179
509,62
999891
5410,56

Doğal Gaz
Tüketim
Pik Enerji
kWh
kWh
33509,55
253,85
23815,67
180,42
26453,83
200,4
19936,87
151,03
3408,14
25,81
2009,01
15,21
1643,74
12,45
3040,69
23,03
2313,03
17,52
2238,72
16,96
9657,76
73,16
24477,27
185,43
152504,3
1155,23

Toplam
Tüketim
Pik Enerji
kWh
kWh
109671,6
665,98
148262,7
852,83
111141,8
658,65
109334,9
634,73
83274,14
457,98
74630,01
408,18
66619,74
364,04
78131,69
429,36
95634,03
522,5
72116,72
395,07
84921,76
480,43
118656,3
695,05
1152395
7433,02

Tablo 3. İzmir Global Radyasyon Değerleri (kWh/m gün) ve Yerleşkenin Pik Enerji İhtiyacı (kWh)
2

Güneş Işınım Değerleri (kWh/m yıl)
2

Aylar
Ocak
Şubat
Mart
Nisan
Mayıs
Haziran
Temmuz
Ağustos
Eylül
Ekim
Kasım
Aralık

1,81
2,16
3,97
4,99
5,94
6,50
6,27
5,76
4,63
3,54
2,20
1,62

Pik Enerji İhtiyacı
(kWh)
665,98
852,83
658,65
634,73
457,98
408,18
364,04
429,36
522,5
395,07
480,43
695,05

Güneş enerji sistemlerinde parabolik toplama toplayıcıları (PTC) ARGE sürecini tamamlamış ve ticari
bir özelliğe sahip toplayıcılardır. Ortalama verimleri %15-25 aralığında olan bu teknolojilerin ısı geri
kazanım üniteleriyle birlikte ortalama verimleri %40’ları bulmaktadır. Güneş enerjisi toplayıcılarında
enerji transferi ikincil bir akışkan hattına bağlıdır. Özellikle birden fazla enerji ihtiyacının olduğu
süreçler için bu sistem tercihleri önemli bir avantajdır. Prosesin akış şeması Şekil 4’te verilmiştir.
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Şekil 4. PTC Güneş Enerji Sistem Şeması[6].
PTC genellikle kapasiteye bağlı olarak bir grup montajı ile çalışan ünitelerdir. Bu ünitelerde gümüş
veya akrilik özellikli yansıtma yüzeyine sahip yüzey yapısıyla, gelen güneş ışınları doğrudan odak
çizgisinde bulunan emici tüpler vasıtasıyla birincil devre akışkanına ısı olarak iletilir. Bu türü
sistemlerde güneş ışınlarından maksimum yararlanmak için genellikle odak noktası ve yansıtıcı yüzey,
güneş ile birlikte hareket eder[6]. Bu tür uygulamalarda yaklaşık 350°C bulan sıcaklık kapasitesine
bağlı olarak, birincil devre için kullanılan akışkan, istenilen ısı yüküne göre farklılık gösterir. Buna
ilişkin dağılımlar Tablo 4’te verilmiştir
Tablo 4. Kullanılan Akışkanın Çalışma Sıcaklık Dağılımları
Akışkan
Çalışma sıcaklığı

Su+glikol(max%40)
Tüm sıcaklıklarda

Isıl akışkan (Thermal oil)
İlk çalışma
Ortalama
Maksimum
20°C
150-225°C
275°C

Tuz eriyiği
250-300°C

Genellikle düşük sıcaklık formlarında su+glikol karışımı en çok tercih edilen uygulamadır. Ancak
yüksek kapasitelerde ısıl akışkanlar öne çıkmakta ve tipik olarak, ikincil buhar devresi için enerji üretim
süreçlerinde genellikle rankine çevrimi temel alınmaktadır. Bu amaçla ara istasyon olarak birincil
devreden buhar üretimi öncelikli çalışma olarak görülür. Parabolik Toplayıcı yüzeyin odak noktasında
yer alan alıcı boru, yüksek ısı yutma özelliğine sahip metal bir borudur ve taşınım yoluyla ısı
kayıplarının azaltılması, ısıl genleşmeye izin vermesi yönüyle dış yüzeyine bir hava boşluğu ile birlikte
cam boru örtüyle kaplanır. Her iki çıkış yüzeyinde cam metal conta, ısı kayıplarını azaltmada
önemlidir [7]. Yerleşkenin enerji talebine bağlı olarak tüm enerjinin öncelikle güneş kaynaklı
desteklenmesi hedeflenmiştir. Bu kapsamda doğrudan enerji kapasite analizleriyle birlikte yıllık enerji
yönetimine bağlı yük analizleri yapılmıştır. Yerleşkede, fosil kaynaklı enerji tüketiminden vazgeçilmiştir.
İşletmede enerji talebi ve özellikle ısı ihtiyaçları için ısı pompa uygulamaları modellenmiştir. Buna göre
değerlendirilen sistem modeli Şekil 5’te verilmiştir.
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Elektrik şebeke hattı

Bütünleşik yapı bina
dağılımı

Dağıtım
panosu

A Blok

Toplama
kollektörü

B Blok
Buhar Türbini
Buhar
jeneratörü

Isı
değiştirici
C BLOK

Parabolik canak uygulama alnı
……………….m2
……………………..adet kollektör

D BLOK

Absorbsiyon ısı pompası

Isıtma ve soğutma devresi

Sudan suya ısı pompası

Kullanım sıcak su devresi

Su şebeke devresi

Şekil 5. Yerleşkenin Enerji Modeli

6. BULGULAR VE DEĞERLENDİRMELER
Yerleşkenin pik enerji talebi her ay için ayrı ayrı değerlendirilerek planlanmıştır. Öncellikle işletmede
bir enerji üretim alanı şekillendirilmiştir ve temel hedef elektrik olarak belirlenmiştir. Enerji ihtiyacı için
planlama elektrik tüketimi referans alınarak hesaplanmıştır. İşletme için önerilen toplayıcı kapasitesi,
değerleri ve işletme verileri Tablo 5’te verilmiştir.
Tablo 5. Kapasite ve İşletme Verileri
Parametreler
Birincil devre sıcaklığı
Depolama minimum sıcaklık
Çalışma basıncı
Ortam sıcaklığı (min/max)
Akışkan debisi

Birimler
°C
°C
Bar
°C
lt/dk

Veriler
250 (ısıl akışkan-termal yağ)
250
9
0 ve 40
50-100

Sistemde öncelikle düşük sıcaklıklar için bir buhar tercihi dikkate alınmıştır. Bu kapsamda tercih edilen
buhar türbini 200 kW güç ihtiyacı olmak üzere 2 adet buhar türbini planlanarak toplamda 2x700 kW pik
yük öncelikle referans alınmıştır. Depolama sıcaklığı 250°C için etkinlik faktörünün %93 olduğu
koşullar için ısı dönüşüm yükünde buhar jeneratörünün minimum üreteceği sıcaklık 270°C ile 250°C
çıkış koşulları ve türbin çıkış sıcaklığı 105°C için bir değerlendirme yapılmıştır. Buna göre her bir türbin
pik yük üretim değeri 502 kWe olarak bulunmuştur. Toplam yük değeri için ortalama üretim potansiyeli
için genel toplamda %80-85’lik bir karşılama oranı hedeflenmiştir. Buna göre yapılan analizlerde
referans alınan toplayıcı yapısı ile toplam alan ihtiyacı 6,4 dönüm olarak bulunmuştur. İşletmede
toplam toplayıcı dağılımı, 16’lık yapıda 2 sıra olarak değerlendirilmiştir. Buna göre toplam elektrik
talep ve üretim dağlımı Şekil 6’da verilmiştir.
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Şekil 6. Süreç Talep ve Üretim Dağılımı
Yerleşkenin enerji ihtiyacı güneşlenme saati dikkate alınarak saatlik bir tüketim analizi yapılmıştır.
İşletmenin bu dağılıma göre karşılama oranları da değerlendirilmiştir. Buna göre dağılımlar Şekil 7’de
verilmiştir.

Şekil 7. Yerleşkenin Enerji Karşılama Oranı
Yerleşkenin karşılama oranı, yıllık toplamda %80,55 olarak bulunmuştur. Bu dağılımın bir toplayıcı
yapısı için karşılama oranı, %17,72 ile %70,64’lük bir dağılımı göstermektedir. İşletmede seçilen buhar
türbinine bağlı olarak değerlendirilen ısı geri kazanım potansiyeli de değerlendirilmiştir. Buna göre
toplam ısı ihtiyacı referans alınarak özellikle ısı talebi doğrudan ısı pompası ile sağlanırken, soğutma
talebi özellikle yaz ayları için öncelikle absorbsiyonlu ısı pompası ile karşılanacaktır. Ayrıca ısı talebi
için çalışma optimizasyonu bina ısı yönetimine bağlı yapılacaktır. Ancak doğrudan talep yönetimi
elektrik kontrollü yapılarak ısı pompası ile sağlanacaktır.

7. SONUÇLAR
Bu çalışmada bir yerleşke binaları için ihtiyaç duyduğu enerjinin güneş enerji destekli bir çözüm modeli
geliştirilmiştir. Çalışmada işletmenin ısı kaynaklı ısıtma ve soğutma ihtiyacı çift kademeli bir ısı pompa
çözümü ile sağlanmıştır. Buna göre işletmenin elektrik enerji karşılama oranı %80,55 olarak
3
hesaplanmıştır. Yerleşkenin ısı çözümü ile birlikte toplamda, seçilen sistem şeması ile 28.666 m /yıl
doğalgaz tasarrufu ile birlikte, 805.444 kWh elektrik tasarrufu sağlanabilecektir. Bu çalışmada
görüleceği gibi bütüncül enerji yaklaşımı ile birlikte bu tür yerleşkeler için düşük karbon yönetimi,
sürdürülebilir, yenilenebilir enerji kullanabilen bir model geliştirilebilir. Bu tür modellerde
termoekonomik model, performansa bağlı sistem optimizasyonları ile sürdürülebilir sistem çözümleri
üzerinde çalışılmalıdır.
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SAĞLIK TESİSLERİNDEKİ TEMİZ ODALARIN TASARIMINA
YÖNELİK ENERJİ KORUNUMU YAKLAŞIMLARI
Energy-Saving Methods to Design of Clean Rooms in Healthcare Facilities

Celal ŞAKAR
Gamze KARAKAŞ

ÖZET
Enerji korunumu, artış gösteren enerji talebi sebebiyle giderek öne çıkmakta, bu konuda ulusal ve
uluslararası kurumlarca çeşitli araştırmalar sürdürülmekte, minimum enerji sarfiyatı ve yenilenebilir
enerji kaynaklarının teşviki yönünde dünya genelinde düzenlemeler yapılmaktadır. Bu anlamda
öncelikle enerji sarfiyatının azaltılması, çevreye uyumlu ve olabildiğince sıfıra yakın enerji tüketim
değerleri ile yapı dizayn etmek önem kazanmaktadır. Ülkemizde ve uluslararası çevrelerde farklı
mevzuat, rehber yayınlar, yeşil bina vb. sertifikasyonlar belirlenerek yapı sistemleri ve unsurlarının
enerji korunumu sağlaması amaçlanmaktadır.
Sağlık tesislerinde enerji korunumunu esas alan çalışmalar, iç mahal konfor ve hava kalitesinin
yükseltilmesi gerekliliği sebebiyle kısıtlanmaktadır. Sağlık tesislerinde yer alan temiz odalarda ise
geçmişten beri cerrahi operasyonlar ve sonrasındaki bakım sürecinin enfeksiyon ihtimalini düşürmeyi
amaç edindiği bilinmektedir. Cerrahi operasyonların yapıldığı ameliyathanelerin ve cerrahi ameliyat
sonrasında hizmet veren yoğun bakımlar vb. alanların tasarımları, bu mahallerin havalandırma tesisatı
ile steril alan kriterlerinin uygunluğunun önemi baz alınarak temiz odalarda ihtiyaç duyulan iç şartların
oluşturulması konusundaki çalışmalar ayrıntılı değerlendirildiğinde; sağlık tesisi dahilinde inşaat ile
işletme süreci beraberinde maksimum enerji tüketen birimlerin temiz odalar olduğu anlaşılmaktadır.
Bildirinin amacı, temiz odaların tasarımı için; mevzuat, standartlar, rehber yayınlar ve sahada tetkikler
ile belirlenecek gereksinimler hesaba katılarak temiz odaların fonksiyonel anlamda eksiksiz bir biçimde
düzenlenmesi, mekanik tesisatın hedefe uygun tercih edilmesi ve bu anlamda enerji korunumu
sağlanması, uygun malzeme seçimi gibi yaklaşımlar çerçevesinde enerji tüketimi azaltılmış
uygulamaları aktarmaktır. Bu anlamda sağlık tesisleri dizayn edilirken yapı bünyesinde temiz odaların
konumu, yönü, kat yüksekliği gibi mimari parametrelerle, mekanik- elektrik sistemler vb. öğeler
bağlamında enerji verimliliğine yönelik uygulanabilecek yaklaşımlar değerlendirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Temiz odalar, enerji korunumu, sürdürülebilir yapı tasarımı
ABSTRACT
Energy-saving is increasingly important due to rising energy demand, various research is being
carried out by national and international institutions on this issue, and regulations are being made
around the world to promote minimum energy consumption and renewable energy resources. In this
sense, it is important to design a building with energy consumption values that are in line with the
environment and with low energy consumption values. Certifications about different legislation, guide
publications and green buildings are determined in our country and international circles. Thus, building
systems and elements are intended to provide energy-saving.
Studies on energy-saving in health facilities are restricted due to the necessity of increasing the
interior comfort and air quality. Since the past, it has been known that surgical operations in clean
rooms within health facilities and the patient care process after it are aimed at reducing the possibility
of infection. Based on the importance of the suitability of the ventilation systems and clean room
criteria in these rooms, in terms of the design of the operating rooms, the operating rooms after the
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operation, the intensive care rooms, and similar rooms, the studies on the creation of the internal
conditions needed in the clean rooms were evaluated in detail. It is understood that the units that
consumed maximum energy during the construction and operation period in the health facilities are
clean rooms.
The purpose of the paper is to organize the clean rooms in a functional sense by evaluating the
requirements to be determined by the legislation, standards, guide publications and field downgrades
for the design of clean rooms. In addition, applications with reduced energy consumption should be
designed with the method of choice of mechanical systems, thus ensuring energy-saving, and
selecting the right material. In this sense; While designing health facilities, all approaches related to
energy efficiency such as architectural parameters such as location, direction, floor height,
mechanical-electrical systems were evaluated.
Key Words: Clean rooms, energy-saving, sustainable building design strategies.

1. GİRİŞ
Temiz Odalar sağlık tesisleri bünyesinde tasarım ve işletme açısından en kapsamlı çalışma
mahalleridir. Temiz Odalarda istenilen iç mahal şartlarının oluşturulabilmesi, sağlık tesisi toplam
işletme maliyetinin yaklaşık 1/3'üne karşılık gelmektedir [1]. Bu nedenle sağlık tesislerinde enerji
korunumunun önemi daha da artmaktadır. Temiz Odalar; sağlık tesisi genelinden ayrı olarak ısıtmasoğutma, nem alma-nemlendirme, tavan-zemin-duvar malzeme ihtiyacı, hijyen vb. farklı türden
gereksinimler ekseninde tasarlanmakta, inşaat uygulama öncesi (projelendirme), inşaat uygulama
aşaması (yapım) ve işletme aşamaları gözden geçirilerek enerji tüketimi ve bağımlı olarak enerji
maliyetini minimum düzeylere düşürmek üzere planlamalar yapılmaktadır. Temiz oda tasarımı
anlamında sürdürülen araştırma ve incelemeler neticesinde ilgili ünitelerin mimari tasarımı, ısıtmasoğutma-havalandırma sistem seçimi, iç hava kalitesi vb. hususlar yönünden öngörülebilecek tedbirler
ve nihayetinde ortaya koyulabilecek enerji korunumu yaklaşımlarının temellendirilmesi
hedeflenmektedir.
Temiz odalar için gerekli iç ortam şartlarının oluşturulması, söz konusu iç ortam şartlarının birimler
bazında değişikliklere neden olması, hijyen koşulları için ihtiyaç duyulan mekanik tesisat iş gruplarının
imalatı ile işletimi süreçleri anlamında sağlık tesisi enerji sarfiyatının yüksek olması, temiz oda
tasarımının önemini ortaya koymaktadır. Buna rağmen sağlık tesislerinde ve başta temiz odalarda
enfeksiyon riskini minimuma indirme amacıyla tasarımsal olarak tercih edilen hususlar da hesaba
katılarak enerji korunumuna yönelik yaklaşımlar değerlendirildiğinde, bu yaklaşımların sadece
mekanik tesisat verimlilik kıstaslarını kapsadığı görülmektedir. Ancak temiz odaların sağlık tesisleri
dahilindeki konumunun seçilmesi başta gelmek üzere, iç ortam ile hijyen şartlarını oluşturacak tüm
yaklaşımlar temiz oda birimlerinde enerji korunumunun sağlanması açısından büyük önem
taşımaktadır.
Sağlık turizmi açısından son dönemde tedavi amaçlı Türkiye'ye gelen yabancı hasta sayısı
istatistiklerinde belirgin miktarda yükselme görülmektedir. Bu talebin karşılanması için kamu ile özel
hastaneler beraberinde kamu-özel ortaklığı kapsamındaki entegre şehir hastanesi kompleksleri de
tasarlanmakta ve inşaat süreçleri sürdürülmektedir.
Güncel tasarımlarda sağlık tesislerinde elektrik enerjisi sarfiyatının düşürülmesi, kojenerasyon (birleşik
ısı ve güç sistemi-CHP) ve trijenerasyon (birleşik soğutma, ısı ve güç sistemi) gibi merkezi sistemlerin
yapılara entegrasyonu, sağlık tesislerinde bina otomasyon uygulamalarının başlamasıyla yapıdaki
mekanik ve elektrik tesisat ekipmanlarının kontrolü vb. enerji korunumunu hedefleyen çalışmalar
yürütülmektedir. Ülkemizde gerek kamu gerekse de özel sağlık tesisleri yatırımlarında yer alan LEED
sertifikasına sahip sağlık tesisleri bulunmaktadır. Örnek uygulama olarak; İstanbul ili Bahçelievler
ilçesinde 2018 yılında hizmet vermeye başlayan Özel Memorial Bahçelievler Hastanesi ile 2017
yılında açılışı yapılan Yozgat Şehir Hastanesi yatırımları bu kapsamda değerlendirilebilecektedir [2].
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Bildirinin amacı temiz odalarda enerji korunumu amacıyla, yalnızca mekanik tesisat verimliliğini değil,
mimari tasarıma öncelik vermek üzere tüm inşaat süreçlerinin bir aradalığını oluşturmak amacıyla
mimari tasarım, HVAC dizayn ve iç ortam hava koşulları, enerji yönetimiyle enerji sarfiyatının
düşürülmesine yönelik temiz odalar özelinde ülkemiz koşullarında tasarımlarda ve uygulamalarda
değerlendirilebilecek temiz oda tasarım kriterlerinin oluşturulması yönünde önem arz eden konulara
dikkat çekebilmektir.
Ülkemizde sağlık alanında mevcut mevzuatlarda tıbbi cihaz, alet ve diğer sarf malzemeler anlamında
birçok standart, hizmet kalitesinin arttırılmasını sağlayacak yönde kriterler ortaya koyulmaktayken,
temiz odaların fiziki koşullarının belirlenmesine esas ölçütler vb. nicelik bazlı bilgiler içermektedir.
Buna karşın ülkemizde sağlık tesislerini kapsar yönde yayımlanan herhangi bir mevzuat veya
standartlarda enerji tasarrufu amaçlı koşullara yer verilmemektedir.
Ülkemizde mimari tasarım, ısıtma-soğutma, ısı yalıtım, sıcak su tedariki, elektrik tesisatı, aydınlatma
gibi alt çalışma alanlarında norm, standartlar, asgari tasarım kriterleri, genel anlamda yapılarda enerji
performansı iyileştirilmesine esas, Türkiye koşullarına uygun düşen bir performans hesap metotlarının
oluşturulmasını da içeren ve belli kriterler ekseninde yeni yapılar için Enerji Kimlik Belgesi uygulaması
getiren bir yönetmelik yürürlüğe girmiştir [3].
Türkiye’de özel sağlık yapılarına yönelik Özel Hastaneler Yönetmeliği, Ayakta Teşhis ve Tedavi
Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik, Yataklı Sağlık Tesislerinde Yoğun Bakım
Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ, Yataklı Sağlık Tesislerinde Acil Servis
Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ, Tıbbi Laboratuvarlar Yönetmeliği, Üremeye
Yardımcı Tedavi Uygulamaları ve Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezleri Hakkında Yönetmelik olmak
üzere sağlık tesisleri için farklı mevzuatlar mevcuttur. Kamu hastaneleri ise Sağlık Bakanlığı’na bağlı
Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü'nce projelendirilmekte ve uygulanma aşamasına geçilmektedir.
Bunan başka 2010 yılında İnşaat Onarım Daire Başkanlığı tarafından yayımlanan Türkiye Sağlık
Yapıları Asgari Tasarım Standartları Kılavuzu da halen geçerliliğini korumaktadır. Çalışma içerisinde
DIN 1946-4 standartları, TSE (Türk Standartları Enstitüsü), AIA (The American Institute of Architects
- Guidelines for the Design and Construction of Health Care Facilities ), ASHRAE (HVAC Design
Manual for Hospitals and Clinics - Systems & Equipment Handbook) ve benzeri kaynak, yayın ve
mevzuatlardan faydalanılmıştır.

2. SAĞLIK TESİSLERİNDE BULUNAN TEMİZ ODALAR
Bu alanlarda yüksek hijyen şartlarına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu alanların klima-havalandırma
tesisatlarının dizaynı sırasında taze hava debisi, sıcaklık ve nem kriterlerine ek olarak ilgili alanlardaki
canlı-cansız partikül sayıları, hava üfleme yöntemi ile alanların birbirine göre hava akış yönleri de
dizayn kriterleri olarak dikkate alınmalıdır. Sağlık tesislerinde yer alan temiz odalar ana başlıklar
altında incelenebilir [4, 5] ;
• Operasyon odaları,
• Operasyon odalarına açılan tüm hacimler,
• Steril malzeme deposu,
• Hasta hazırlama alanı,
• Uyandırma odası,
• Yoğun bakım,
• Doğumhane,
• Yeni doğan,
• Karantina odaları,
• Özel bakım yatak odaları,
Temiz odalar, standartlarca öngörülen mahal tip bilgileri tasarım değerleri ekseninde yeter düzeyde
klima-havalandırma şartları bağlamında projelendirilirler. Sağlık Bakanlığı'nca yayımlanan yönetmelik
ve ilgili standartlar kapsamında herhangi bir ayrım gözetilmemesine karşın MMO tarafından kabul
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görerek ilgili yayınlar kapsamında değerlendirmelere alının DIN 1946-4 standardına göre 1. Sınıf
odalar olan ameliyathaneler A sınıfı ve B sınıfı ameliyathaneler olmak üzere iki gruba ayrılmaktadır [6,
7, 8]. Bildiri kapsamında değerlendirilen ASHRAE Hastaneler ve Klinikler için Tasarım El Kitabı'nda ise
ameliyat tiplerine göre A, B ve C sınıfı ameliyatlara esas ameliyathane salonlarının tasarlanabileceği
anlaşılmaktadır [9, 10, 11].

2. TEMİZ ODALARIN TASARIMINDA ENERJİ KORUNUMU YAKLAŞIMLARI
2.1. Mimari Kriterlerin Belirlenmesi
Sağlık tesislerinin, yapı fonksiyonuna bağlı tasarlanarak inşa edilmesi enerji korunumunda en başat
konulardan birini teşkil etmektedir. Sağlık tesisi tipinde inşa edilen yapıda temiz odaların soğuk hava
gereksinimine de destek sağlayacak biçimde kuzey yönünde tasarlanması, temiz odaların bina dış
duvarları ile irtibat durumuna bağımlı istenilen seviyede ısı yalıtımının oluşturulması önem
kazanmaktadır.
Her bir temiz oda için yakın mahallerde klima santrali odası ile destek mekanik tesisat hacimleri
belirlenmelidir. Temiz hava beslemesinin tavandan sağlanacağı konusuna özen gösterilerek tesisat
teknik hacminin belirlenmesi, hava kanalı kesitleri ve hava tedarikinde sağlanabilecek enerji verimliliği
noktasında önem kazanmaktadır. Havalandırma tesisatında ihtiyacından fazla hava değişim
sayılarının seçilmesi, gerek yüksek metrajda hava kanalı kullanımına gerekse havanın santral
içerisinde daha fazla proses görmesine ve bu nedenle daha yüksek enerji sarfiyatına sebep olacaktır.
Çoğu uygulamada klima santralleri sürekli devrede olacağından mekanik tesisat hacminin
seçilmesinde güncel bölgesel iklim dataları kesinlikle dikkate alınmalıdır. Temiz odaların zemin kat ya
da ara katlarda belirlenmesi taze hava emiş kanalları mesafesini ve metrajını etkileyeceğinden söz
konusu hususun ilgili mahaller bağlamında optimize edilmesi önerilmektedir.
İçerisinde klima santralleri, opsiyonel olarak soğutma grubu ile temiz odalardaki tesisat akışı için
zorunlu nitelikteki diğer HVAC tesisat cihaz ve ekipmanlarının konumlandırılacağı bir teknik hacmin,
temiz odaların şartlar dâhilinde olabildiğince yakınında düzenlenmesine dikkat edilmelidir. Bu durum
bir açıdan, temiz odaya yönlendirilen havalandırma tesisatı kanal güzergâhının ilk yatırım maliyetini
azaltırken, diğer açıdan filtrelenmiş taze hava, medikal gaz ve istenilen değerde basınçlı hava
tedarikine yönelik basınç kayıplarının düşürülmesi (dolayısıyla pompa, kompresör vb. tip daha düşük
kapasitede merkezi sistem ekipmanları seçimi), bütüncül bir dizaynda temiz oda ile teknik hacim arası
uzun bir mesafe tayin edilmesi alternatifindeki kadar yüksek enerji sarfiyatına sebep olmayacağından
enerji korunumu sağlanmış olacaktır [12, 13].
Ameliyathane, yoğun bakım vb. temiz odalarda öngörülen bekleme alanları, hasta hazırlık mahalleri,
personel destek alanları ile asepsi odaları/ameliyathane ve yoğun bakım alanlarının açıldığı
koridorlarda mümkün olduğu kadar gün ışığı tasarrufu sağlanmalıdır. Aydınlatma açısından enerji
korunumunu amacıyla tercih edilebilecek aydınlatma tesisatının elektriksel kurulum yükü minimuma
çekilmelidir. Bu amaçla; gün ışığını maksimum seviyede kullanmalı ya da otomatik kontrol
ekipmanlarını tercih etmek gerekmektedir. [9, 14].
Temiz odaların sağlık tesisi dâhilindeki konumlarının seçilmesinde sağlık tesisi personel-hasta trafiği
ve beraberinde iklim verilerine bağlı düşünülmeli; yapı içerisindeki yönü, binanın dış duvarları ile
irtibat pozisyonu, gün ışığı sağlanabilen mahallerin düzenlenmesi önceliklidir [15, 16].
Temiz odaların yeri belirlenirken, mekanik tesisat açısından ısı kayıp ile kazanç değerlerinin en düşük
seviyede tutabilmek amacıyla söz konusu mahallerin yapının çekirdek kısmında ve bina ara katlarında
düşünülecek şekilde organize edilmeli, temiz odaların yer aldığı hijyenik mahallerde mutlaka sedye ve
malzeme/monşarj asansörü tercih edilmelidir [17]. Temiz oda taban alanı oda tipine göre ilgili
mevzuatı veya standartları gereğince optimum düzeyde belirlenmelidir.
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Temiz odaların sağlık tesisi dahilindeki yönü, diğer birimlerce bina içindeki ulaşılabilirliği ve yapı
elemanlarının izolasyon mantığına uygun malzemelerden seçilmesi önem arz etmektedir.
Ülkemizde bazı istisnalar haricinde sağlık yapılarında bütün ameliyathane salonlarında alçıpan panel
üzeri antibakteriyel boya ile asma tavan tip uygulaması ve döşemede PVC malzeme tercih edildiği
bilinmektedir. Buna karşın duvar ile tavan malzeme seçiminde alçıpan panel malzeme için alternatif
olabilecek, sürdürülebilirliği daha yüksek paslanmaz çelik malzeme seçimi de mümkündür. Standart
ebat ve paslanmaz malzeme tipinde tasarımı yapılacak her yapı elemanın devamlı kullanımı/değişimi
mümkün olabilecektir.
Döşemelerde ise PVC tip malzeme tercih edilmesi, temizlik kolaylığı, darbelere mukavim olması
noktasında tercih sebebi olmaktadır. Buna karşın bu tip malzemenin kolayca elektriklenebilmesi, temiz
odalarda kullanılmakta olan tıbbi cihaz ve ekipmanların manyetizmasını negatif etkilediği ve
topraklama kurulumuna gereklilik oluştuğu düşünüldüğünde bu tip malzemeye alternatif yeni zemin
kaplama ürünlerinin tasarlanması gerektiği düşünülmektedir.
2.2. HVAC Sistem Seçimi
Bütün yapı tiplerinde öngörüldüğü gibi sağlık tesislerinde de enerji korunumun yüksek düzeylere
çıkarılması amacıyla HVAC tesisatları seçimine yönelik yaklaşımlar hakkında tartışılmaktadır [9]. Bu
yönde temiz oda tasarımı üzerine çalışan mimar, mühendis vb. meslek disiplinleri, tıbbi alanda uzman
kişiler ile koordine olarak, sağlık tesisinin mimari, mekanik tesisat ve diğer disiplinlere ait dizaynlarında
standartlarca belirlenen şartları sağlamaya çalışmalıdırlar [9, 18].
HVAC tesisatları, ihtiyaç programı ve uygulamaya göre değişik karakter taşıdığından, performansa
yönelik düzenlemeler ile enerji korunum yaklaşımları sınırlı kalmakta ve seçilen sisteme göre farklılık
gösterebilmektedir [19].
HVAC sistemi dizayn edilirken; temiz odalarda bulunan çalışan ve hasta sayısı, oda türleri
(ameliyathane, yoğun bakım, laboratuar vb.) ve tıbbi cihazların nitelikleri doğru belirlenmeli, ısı kaybı
ve kazancı bu doğrultuda hesap edilmelidir [20]. Sağlık tesisinde kullanılan mekanik tesisatların
tasarımında ve tesisat sistem seçimi yapılırken bölge/il bazında iklim dataları (sıcaklık, nem) güncel
meteorolojik veriler doğrultusunda belirlenmelidir. Belirlenecek HVAC tesisat tipi mahallerin klimahavalandırma ihtiyacı esas alınarak dizayn edilmelidir. Belirlenecek HVAC tesisat tipi ilk yatırım ve
işletme koşulları açısından ekonomik, çevreye uyumlu, enerji korunumu anlamında yüksek sınıf yapı
tipi olarak çerçevelendirilmelidir [6, 21, 22].
HVAC tesisatlarında enerji korunuma yönelik sürekli olarak yeni teknolojiler piyasaya sunulmakta olup,
sağlık tesisleri benzeri karmaşık nitelikli yüksek kapasiteli yapılarda maliyetli enerji harcamalarında
tasarruf sağlanabilmesi enerji sarfiyatlarının regüle edilebilmesi ile mümkün olabilecektir. Bu
sebeplerle enerji sarfiyatlarının takibi ve işletme ile bakım-onarım maliyetlerinin enerji korunumunu
esas alan yaklaşımlarla değerlendirilmesi zorunlu hale gelmektedir [20, 21].
2.2.1. HVAC Tesisatı Projelendirilmesi
Temiz odalarda ihtiyaç duyulan taze hava debisinin ilgili mevzuatı ve uluslararası standartlar
bağlamında doğru hesaplanması, temiz odaları besleyen taze havanın istenilen mekanik dizayn
kriterlerinde tedarik edilebilmesi amacıyla tesisatın her ekipmanından kaynaklı tüketilen elektrik
enerjisinin minimum düzeye çekilmesi büyük önem taşımaktadır. Bu elektrik enerjisi, dışarıdan tedarik
edilen taze havanın yaz sezonunda neminin alma prosesi ile kışın da nemlendirme prosesi için ihtiyaç
duyulan elektrik enerjisinin korunumunu ifade etmekte ve tüketilen bu elektik azımsanmayacak
boyutlarda olduğu projelendirme aşamasında muhakkak düşünülmelidir. [6, 20, 10, 11].
Temiz odalara gönderilecek hava debisinin saptanmasında iki önemli kriterin aynı anda sağlanması
gerekmektedir. Bunlardan birincisi oda yükünün (makine, aydınlatma ve insanlarla gelen ısı yükleri ile
oda duvar, tavan, döşeme ve pencerelerinden olan ısı kazançları) karşılanması için gerekli
şartlandırılmış minimum hava debisinin odaya sevkidir. İkincisi ise oda da istenilen ortamın
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sağlanabilmesi için minimum hava değişim sayısıdır. Hava değişim sayısı arttıkça, oda içindeki ölü
bölgelerin bulunma ihtimali azaldığı gibi, havanın saatte filtreden geçme sayısı da arttığından daha
kısa sürede daha temiz bir ortam elde etmek mümkün olmaktadır [15, 10, 13].
Temiz odalarda fanlar marifetiyle hava tedariki sebebiyle ortaya çıkan enerji maliyetlerinin
düşürülmesi, fan karşı direnç total basınç kayıplarının minimize edilmesiyle sağlanabilmektedir. Bu
konuda aşağıdaki yaklaşımlar örnek olarak değerlendirilebilir [6];
* Kanal dizaynı amacıyla mimari kıstaslar el verdiğince mümkün olan en geniş ebatların belirlenmesi,
* Kanal güzergahında ekstra direnç yaratabilecek geçişlerin optimal düzeyde tasarlanması,
* Özellikle ısı geri kazanım opsiyonlu tesisatlarda hava kanalı ısı yalıtım malzemesi kalınlığının doğru
belirlenmesi,
* Havalandırma tesisatı üzerinde kritik devrede yer alan tüm filtrelerin başlangıç-final basınç değerleri,
enerji sarfiyatını yüksek oranda belirlediğinden, klima santrali içi ön (G4-F7-F9) ve nihai mahal üfleme
noktasındaki HEPA filtrelerin geniş kesitte seçilmesi,
Enerji korunumu sağlayan bir diğer yaklaşım da, özellikle yıl içerisindeki aşırı soğuk ve aşırı sıcak
aylarda dış hava şartlandırılmasında temiz oda tipine uygun nitelikte ısı geri kazanım tipinin batarya
hesaplamalarında öngörülmesidir [7, 10]
Mevcut sağlık tesislerinde projelendirme aşamasında seçilen farklı havalandırma tesisatı
konfigrasyonları değerlendirilerek, temiz odalarda seçilebilecek 5 sistem aşağıda ifade edilmiş ve Şekil
4.5’te yer verilmiştir;
1 no'lu HVAC Sistemi: % 100 oranında taze hava ve sabit debi ile çalışan tesisat
2 no'lu HVAC Sistemi: % 100 oranında taze hava ve sabit debi ile çalışan ve ısı geri kazanım özellikli
tesisat
3 no'lu HVAC Sistemi: % 100 oranında taze hava ve dinlenme modunda yarım debi ile çalışan tesisat.
4 no'lu HVAC Sistemi: % 100 oranında taze hava, dinlenme modunda yarım debi ile çalışan ve ısı geri
kazanım özellikli tesisat
5 no'lu HVAC Sistemi: Re-sirküle fan kullanımına müsaade edilerek karışım havalı prensipte çalışan,
dinlenme durumunda yarım debi ile çalışan ve ısı geri kazanım özellikli tesisat
Yukarıda temiz odalar ifade edilen HVAC sistemleri, bölgesel iklim dataları ve mahal bazında
belirlenen ihtiyaç ve asgari tasarım koşullarına göre gerekli görülen durumlarda uygun kapasitelerde
tasarlanmalıdır. Değişik iklim özelliklerinde yukarıda ifade edilen tesisat tiplerinin sabit datalara göre
gerçekleştirilen araştırma verilerine göre dış ortam hava sıcaklığına bağımlı ve kullanım harici
süreçlerde havalandırma tesisatının maksimum kapasitede değil daha düşük kapasitede çalıştırılması
durumunda takribi % 70 seviyelerinde enerji korunumu değerlerine ulaşılabildiği görülmektedir [7].
Enerji sarfiyatında iklim verilerinin büyük oranda belirleyici olduğu ve dış hava bağıl nem koşullarına
bağımlı değerlerin sıcaklık ortalamaları kadar psikrometrik diyagram ve dolayısıyla batarya kapasite
seçimlerinde önem kazandığı projelendire çalışmalarında gözükmektedir. Enerji korunumu için
alternatif tesisat tiplerinin seçilmesiyle yıl boyunca enerji sarfiyatının büyük oranda minimize edildiği
görülmekte, bu ve benzeri sistem seçimlerine ek; tesis ilk yatırım ile genel maliyet analizlerinin
sağlamalarının yapılmasının gerekliliği anlaşılmaktadır. [7].
HVAC sistemleri yapının yer aldığı bölgeye ait iklim koşulları, temiz odaların yapıdaki konumu ile iç
ortam hacmi, mahal içindeki iç ve dış yüklere ilişkin oluşturulacak hesap cetvelleri ekseninde
belirlenmelidir. Temiz odaların bina dış duvarı ile irtibatına göre, tedarik edilmesi gereken maksimum
ısıtma-soğutma batarya kapasitesi öngörülerek olabildiğince yapının kuzey kanadında oluşturulması
HVAC sistem dizaynı yönünden önem taşımaktadır.
Temiz odaların dış duvar cephesi ve pencere alanı büyüklükleri, güneş radyasyon faktörünü minimize
edecek önlemlerle birlikte yapının dış kabuk ısı yalıtım dizaynının yapılması neticesinde, görece daha
düşük ısıtma-soğutma batarya kapasitelerine sahip klima santralleriyle işletme maliyetlerinde azalış
sağlanabilir [23].
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Projelendirme sürecinde ısıtma-soğutma bataryası hesaplarında ve psikrometrik diyagram üzerindeki
eğri seçimlerine yönelik reel ve güncel iklim dataları temin edilmelidir. Klima santrali seçimine yönelik
ısı kazancı ile ısı kaybı analizleri gerçek verilerle birebir örtüştürülmeli, bu kayıpların ve kazançların
ısıtma-soğutma yüklerine etkisi eksiksiz değerlendirilmeli ve gereksiz yere yüksek kapasiteli klima
santrali seçimlerinin önüne geçilmelidir [9, 10, 13].
Hava kanalı dizaynında da optimum dizayn yaklaşımları ve hesap yöntemleri tercih edilerek işletme ve
ilk yatırım maliyetleri açısından kabul edilebilir limitlerde olan havalandırma tesisatı koşulları
sağlanabilir.
Temiz odaların işletilmesinde enerji maliyetlerinin minimum düzeye düşürülmesi amacıyla, bütün
tesisat ilke olarak sirküle havayla tesis edilmelidir [9]. Ancak bu bazı projelerde yatırımcı açısından ilk
yatırım maliyetini yukarı çektiğinde veya ülkemizdeki gibi çevrim havalı sistemlerin kurulumu ve işletimi
açısından yeterli tecrübeye sahip olunmadığı ve tasarımsal açıdan emniyetli yaklaşımların
benimsendiği yatırımlarda % 100 taze havalı temiz oda HVAC tesisatlarının da tercih edilebildiği
görülmektedir. Hava miktarı, hafta içi mesai dışı ile hafta sonlarında, temiz odaların faal olmadığı ve
partikül oluşumunun daha düşük seviyede seyredeceği süreçlerde, HVAC aktivitesi, sadece pozitif
basınç sağlanması amaçlı düşünülebileceğinden, hava debi ayarı ve otomasyon, yalnızca pozitif
basıncı asgari koşulda sağlamak üzere kurgulanmalıdır [12].
Benzer yaklaşım taze hava miktarı için de söz konusudur. Taze hava miktarı temiz odada çalışan
personel ve/veya hasta için lüzumludur ve dış ortama egzoz edilen dönüş havasının ki bu hava
miktarına pozitif basınç kaynaklı mahalden taşırılan hava miktarı da dâhildir, yerine geçer. Bu yolla
temiz odaların aktif olmadığı zaman dilimlerinde enerji korunumu maksadıyla HVAC tesisatına
gönderilen taze hava miktarı düşürülmelidir [10, 12, 13]. Bu noktada öncelik verilmesi gereken en kritik
husus mahale gönderilen hava debisi azaltıldığında, V.A.V. cihazları ile hava kanalı branşmanından
geçen havanın oransal düzeyde balanslanmasıdır. Eğer bu hususa dikkat edilmezse, temiz odalardaki
pozitif basınç akış dengesi sağlanamamış olacaktır [12].
2.2.1. HVAC Tesisatların Kullanılan Cihaz ve Ekipmanlarda Enerji Sarfiyatının Düşürülmesi
Klima Santralleri:
Klima santralleri iklimlendirme proseslerinin en kritik öğeleridirler. Klima-Havalandırma tesisatlarının
optimum düzeyde devrede olması için klima santrallerinin belirlenmesinde gözetilmesi gerekli konulara
aşağıda yer verilmiştir:
Klima santralleri EUROVENT tarafından belirlenen sınır değerler kapsamında uygun sızdırmazlık
sınıfına sahip olmalı ve kaçak ihtimalini bertaraf etmelidir [12].
Klima santralleri EUROVENT tarafından belirlenen sınır değerler kapsamında uygun ısıl geçirgenlik ve
ısıl köprüleme faktörünü karşılamak üzere uygun koşullarda çift cidarlı dizayn edilmeli ve
dezenfeksiyon amaçlı iç yüzeylerin düz, panel birleşim noktalarının da çıkıntısız imal edilmesi
gerekmektedir.
Klima santrallerini içyapısı DIN 1946-4:2008'de belirtildiği üzere sızdırmaz klape, G4 filtre, ön ısıtıcı (ısı
geri kazanım sistemi), soğutucu-ısıtıcı serpantin, nemlendirici, yeni nesil fan tipleri akuple plug fan
veya EC tip dizayn edilmiş vantilatör (Hız kontrolü amaçlı Frekans konvertörü), susturucu, ikinciüçüncü basamak filtre konfigrasyonunda oluşturulmalıdır[15, 10, 12, 13].
Isı Geri Kazanım Sistemleri:
İklimlendirme prosesinden dış mahale atılan dönüş havasıyla kış ya da yaz uygulamasında prosese
ek bir ısı geri kazanım sistemiyle atmosferden tedarik edilen dış havanın mevsimine göre ön ısıtmasoğutma işlemi yapılabilir. Böylece ısıtma-soğutma bataryaları beraberinde merkezi ısıtma ve soğutma
gruplarının kapasitesi düşürülebilir, hem söz konusu cihazların ilk yatırım maliyeti hem de işletme
maliyetleri (sulu sistemler için pompa debi karakteristikleri üzerinden de ciddi verimlilik
sağlanabilecektir) kısılabilecektir. İklimlendirme proseslerinde aşağıdaki dört farklı yaklaşıma sahip ısı
geri kazanım sistemi tercih edilebilmektedir [13];
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* Isı borulu ısı geri kazanım cihazı,
* Sıcak ve soğuk (gidiş ve dönüş) hava kanalları içerisinde tesis edilmiş, kanatlı borulu serpantinler
vasıtasıyla oluşturulacak döngüde pompa tahrikli su ile ısı transferi sağlanması,
* Plakalı tip ısı değiştirici,
* Rotorlu tip ısı değiştirici,
Prosese ek bir ısı geri kazanım sisteminin klima santrali fan kapasitesine ek bir basınç kaybı yükü
oluşturacağı gözden kaçırılmamalıdır. Bundan başka yukarıda ifade edilen her bir ısı geri kazanım
sisteminin olumlu ve olumsuz özellikleri söz konusudur [10, 13]. Örnek; suyun iki devre arasında
sirkülasyonuyla enerji eldesinde, enerji geri kazanım miktarı çok yüksek seviyede değildir (yaklaşık %
30). Plakalı tip ısı geri kazanım cihazında ise enerji geri dönüşüm oranı kataloglarda % 55 ila % 65
seviyesinde seyretmektedir [13].
Filtreler:
Temiz odalarda havalandırma tesisatı filtre kademeleri DIN 1946-4:2008 standart edisyonuna uygun
konfigre edilmelidir (G4-F7-F9-H13). Bu konuda görece daha düşük miktarda enerji sarfiyatıyla daha
iyi seviyede hava filtrasyonu sağlanması amacıyla EUROVENT tarafından standartlar geliştirilmiş,
filtrelerde için öngörülen enerji sınıflandırması ve etiketlemeleri revize edilerek piyasadaki uygulamalar
için olumlu anlamda daha da zorlayıcı kriterler getirilmiştir. Örnek olarak; F7 verimlilik değerindeki
filtrelerin A sınıfı seviyesinde tanımlanmaları için sınır 1200 kWh/yıl iken yeni sınıflandırma ile bu sınır
değer 950 kWh/yıl olarak düzenlenmiştir. Ayrıca yeni düzenleme A+ sınıfı tanımlanarak, enerji
verimliliği açısından en üst düzey filtrelerin kategorize edilmesi sağlanmıştır.
Diğer Havalandırma Tesisatı Ekipmanları:
Proje durumuna göre temiz odalarda HVAC tesisatında kullanımı gerekebilecek; değişken hava debi
ayar cihazları (V.A.V.), sabit hava debi ayar cihazları (C.A.V.), lif tutucu menfez, hepa filtreler, laminar
flow üniteleri ve benzeri cihaz-ekipmanlarda enerji sarfiyatında tasarruf sağlanması mümkün
olmaktadır [10].
Tercih edilecek bu ve benzeri cihaz-ekipmanlar için varsa ilgili ulusal standarda, mevcut değilse DIN
1946-4 veya tanınırlığı olan uluslararası farklı standart kıstaslarına uygunluğu teknik şartnamelerde
belirtilmeli ve uygulama aşamasında malzemeye onay formlarında ürünlere ilişkin uygunluklar ilgili
standart nezdinde belgelendirilmelidir [9, 24]. Hâlihazırdaki sağlık tesislerinde ise ulusal ya da
uluslararası mevzuat ve standartlara uygun HVAC tesisat ekipmanları revizyonlar yapılmalı, gereken
durumlarda tesisat hacimleri genişletilerek uygun malzeme tedarik edilmelidir. Havalandırma
tesisatında meydana gelebilecek her türden kaçak için uygun önlemler alınmalı, yeni hava kanalı
imalatları sırasında TS EN 1507:2006 standardına kanal sızdırmazlık testleri yaptırılmalıdır [1, 6].
2.2.2. Otomasyon
Hâlihazırda uygulanmakta olan, teknik süreçlerin hızlandırılması ve işi gücü/zaman kaybetmeksizin
bina içinde ihtiyaç duyulan tüm tesisat tiplerin erişilebilirliği imkânlı kılan diğer önemli sistem altyapısı
ise bina otomasyonudur [25]. İhtiyaçlar doğrultusunda birçok yapı tipinde kullanımı yaygınlaşan bina
otomasyonu merkezi kontrol ve veri akışı bağlamında işletmelerde kritik rol oynamakta, enerji
verimliliğinin yerine getirilmesi ve kritik proseslerde emniyetli kontrol vasfının yerine getirilmesi
sistemin başlıca hedefidir.
2.2.3. HVAC Sistem Bakım ve İşletme Koşulları
Temiz odalarda kullanılan bütün HVAC tesisatı sistemlerinin tasarımı ve kurulumu kadar, devreye
alma sonrası işletme sürecinin de doğru yaklaşımlarla sürdürülmesi gerekmektedir. HVAC tesisatı
cihaz ve ekipmanlarının işletilme sürecinin yalnızca teknik destek personeli açısından değil, bütün
sağlık personelleri açısından, başta ameliyathane, yoğun bakımlar gibi kritik mahallerde görev yapan
ekipler açısından; mevcut HVAC tesisatı sistemlerinin ne amaçla, nasıl işletildiği ve ne yönden önem
taşıdığı üzerine belirli düzeylerde eğitime tabi tutulmalıdırlar.
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2.2.4. Enerji Verimliliğine Yönelik Merkezi Bina Sistemleri
Enerji sarfiyatlarının artış göstermesi, çevreci-yenilenebilir enerji türlerinin dünya genelinde
yaygınlaşması bağlamında kesintisiz enerji tedarikinin yüksek önem arz etmesi sağlık tesislerini enerji
konusunda alternatif çözüm arayışları aramaya itmektedir. Enerji korunumlu temiz odaların tasarımı,
yapımı ve işletimi maksadıyla sürdürülen çalışmalarda kojenerasyon ile trijenerasyon sistem
altyapılarının sağlık tesislerine entegrasyonu ile enerji tasarrufu sağlandığını ortaya koymuştur. Belli
bir yatak kapasitesinin üzerindeki kamu ve özele ait sağlık tesislerinde tercih edilen bu sistemler
günden günü yaygınlık kazanmaktadır. Buna karşın söz konusu sistemler her bina tipinde aynı
verimlilik değerlerini sağlayamayacağı gözükmektedir. Söz konusu sistemler sadece yüksek yatak
kapasitesine sahip sağlık tesisleri için enerji tasarrufu değerleri ortaya koyabilmektedir. Enerji
verimliliği kapsamında değerlendirilebilecek diğer bir sistem, yüksek oranda gün ışığı alan, başta Ege,
Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yer alan özel sağlık tesislerinde kullanılmakta olan yeni
nesil güneş panellerinin projelerde ve uygulama aşamalarında tercih edilmesidir.
2.2.5. Ameliyathaneler
Ameliyathaneler hâlihazırda sağlık tesislerindeki temiz odalar içerisinde standartlarda belirtilen asgari
tasarım koşulları itibariyle en yüksek enerji tüketimine sebebiyet veren mahallerdir. Mevcut
uygulamalarda; ameliyathaneler cerrahi sınıfına uygun tek veya iki ameliyathane salonu için bir adet
klima santrali ile projelendirilebilmektedir. Buna karşın istenilen seviyede sterilizasyonu oluşturmakta
yaşanabilecek problemler ya da iki ameliyathane salonu için bir adet klima santrali ile beslenmesi ve
klima santralinin arızalandığında her iki salonun da deaktif hale geleceği ve bundan başka klima
santralindeki hava değişim sayısı ile klima santralinin yenmesi gereken karşı direncin yükselebileceği
de göz önünde tutularak enerji korunumu noktasında detaylı analiz yapılması gerekmektedir.
İç Anadolu şehirleri gibi gece-gündüz sıcaklık farklarının yüksek ölçüldüğü bölgelerde %50 - % 60 taze
havalı, yarım debi modunda çalışan ve ısı geri kazanımlı klima santrallerinin tercih edilmesi enerji
talebini düşürecektir. Buna karşın Akdeniz, Ege gibi ılıman bölgelerde bu özelliklerde klima
santrallerinin kullanımına ihtiyaç duyulmayabilir. Bu sebeple ameliyathane birimleri için klima santrali
tipi belirlenirken bölgenin reel ve güncel iklim datalarının kıstas alınması önem kazanmaktadır.
Ülkemizdeki mevzuat ve asgari tasarım yaklaşımı gereğince bütün ameliyathane salonlarında laminar
flow ünitelerinin kullanımı konusunda bir zorunluluk bulunmamakla beraber gerek hijyen açısından en
etkin sistemin bu olması gerekse DIN 1946-4:2008 standardı gereğince Sınıf 1a ameliyathane
salonlarında laminar flow ünitelerinin kullanımına işaret edilmesi sebebiyle, ilk dizayn sürecinde ihtiyaç
listesi tıbbi uzmanlar beraberinde titizlikle ortaya konmalı ve bu eksende doğru sistem seçilmelidir.
Orta ölçekteki bir sağlık tesisinde, ameliyathaneler acil hastalar haricinde ortalama 8-12 saat civarı
hizmet vermektedirler [1, 6]. Enerji sarfiyatını azaltmak maksadıyla aktif kullanım saatleri haricinde,
hava miktarlarının düşürülmesi sağlanmalıdır. Böylesi bir senaryoda standartlarca öngörülen mahaller
arası fark basınç seviyeleri bozulabilir. Bu amaçla debi balanslama elemanları otomasyon sistemi
beraberinde mutlak suretle kullanılmalıdır [10, 18].

SONUÇ
Enerji verimli yapı tasarımı günden güne ağırlık ve ivme kazanmasına karşın, ilk yatırım maliyetlerinin
yükselmesi nedeniyle enerji verimli ekipman/tesisat tiplerinin ve yapı elemanlarının ülkemizde
uygulanan projelerdeki tercih oranı istenen aşamaya halen gelememiştir.
Temiz Odalar, bünyesinde cerrahi işlemler yapılması sebebiyle sağlık tesislerindeki en kritik
mahallerdir. Bu mahallerdeki enfeksiyon riskinin yüksekliği; standartlarda ve ilgili mevzuatlarda ihtiyaç
duyulan steril şartların oluşturulması enerji tüketim değerlerini, yani işletme maliyetlerini de
artıracağından kamu veya yatırımcı açısından oldukça önem arz etmektedir. Bu noktada enerji tüketim
değerlerinin analiz edilmesi, binalardaki merkezi sistemlerin ve malzemelerin seçilmesi kadar önem
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taşıyan konu yapıdaki tüm mekanik tesisat tiplerinin ve mimari yapı bileşenlerinin efektif kullanımıdır.
Seçilen sistem ile ekipmanların bilgi eksikliğinden ötürü yanlış kullanımı durumunda daha da yüksek
enerji tüketimine sebebiyet verdiği birçok uygulamada görülebilmektedir. Bundan başka duvar, tavan
ve döşeme gibi yapı bileşenlerinin yanlış seçimi sonucu kullanıcı nedenli deforme edilmesini ve
pencere, kapı gibi açıklık oluşturan elemanların lüzumsuz yere veya gereğinden büyük dizaynlarından
kaçınılmalıdır.
Yapılarda enerji korunumu genel itibariyle mekanik tesisat verimliliği ile çerçevelendirilmektedir. Buna
karşın sürdürülen araştırmalarda çoğu bina tipinin doğa ile örtüşen, geri dönüşebilir ve sürdürülebilir
yapı malzemeleri ile dizaynı aracılığıyla mekanik tesisattan bağımsız enerji korunumu sağlanabildiği
görülmektedir. Sağlık Tesislerindeki Temiz Odalar açısından hazırlanan bu çalışmada, sağlık
yapılarına yönelik genel ve özel standartları refere eden, Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan
Türkiye Sağlık Yapıları Asgari Tasarım Standartları 2010 Yılı Kılavuzu'nun belirlediği temiz oda fiziki
koşulları temel alınarak temiz odalarda enerji korunumu olanakları incelenmiş, ilgili birimlerde enerji
korunumuna yönelik değerlendirilebilecek yaklaşımlar anlatılmıştır.
Mimari tasarım ile yapı bileşenlerinin seçimi başta gelmek üzere enerji korunumunu sağlamak
amacıyla araştırmalar yapılmalı, yerinde saha incelemeleri yürütülerek analizleri sürdürülmelidir.
Sürekli ilerleme kaydeden tıbbi cihazlar, hastalıkların yenileşen tanı-tedavi yöntemleri ile fiziki mahal
talepleri eksiksiz değerlendirilmeli ve işlevsel iş akışı oluşturulmalıdır. Sonuç olarak yapı enerji
performans hesapları beraberinde yatırımcılar, yapı tasarımcıları ve işletmecilerin entegrasyonu
sağlanmalıdır. Ülkemizde hâlihazırda kullanılan ve yeni inşa edilecek sağlık tesislerindeki temiz
odaların tasarımı açısından; çevresel sürdürülebilirlik, güncel/yenilikçi projelendirme metotlarının
uygulanabilirliği ve bu sayede doğa ile uyumlu yapı tasarımı dolayısıyla enerji talebine olan ihtiyaçların
minimuma indirilmesi, enerji korunumunun sağlanması planlanmalıdır.
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MÜZELERDE İKLİMLENDİRME ÜZERİNE: ANADOLU
MEDENİYETLERİ MÜZESİ ÖRNEĞİ
Air Conditioning in Museums, Case Study: Anatolian Civilizations Museum

Zafer TÜYSÜZ
Hüseyin ŞALVARLI
Mustafa AKTAŞ

ÖZET
Müzeler, eserlerin saklanıp sergilendiği ve bakımlarının yapıldığı mekânlardır. Birçok müze çeşidi
olmakla birlikte özellikle arkeoloji, etnografya, güzel sanatlar vb. müzelerinde eserlerin korunması için
özel iklim koşulları gerekmektedir. Müzeler, geçmişle günümüz arasında bir kültür köprüsüdür ve
müzelerde bulunan bu eserleri, gelecek nesiller için korumamız gerekmektedir. Çevresel etkiler
nedeniyle tehdit altında olan eserleri korumak için müze uzmanları tarafından çok hassas
iklimlendirme şartları istense de enerji tasarrufu, yatırım maliyetleri ve işletme giderleri
düşünüldüğünde yapılacak iklimlendirme çalışmalarında en uygun mühendislik çözümü tercih
edilmelidir. Bu çalışmada genel olarak müzelerde iklimlendirme üzerine yapılan çalışmalardan
bahsedilmekte ve müzelerde iklimlendirme çalışmaları yapılırken hangi hususlara dikkat edilmesi
gerektiğine dair öneriler sunulmaktadır. Tarihi bir binayı müze binası olarak kullanmak çok tercih
edilen bir durumdur zira binanın kendisi de bir eser olarak düşünülebilir. Böyle bir durumda ise eserleri
koruyan iklimlendirme sistemini kurmak isterken tarihi müze binasının kendisine de zarar vermekten
kaçınmamız gerekir. Çalışmamızda örnek olarak tarihi bir binası olan Anadolu Medeniyetleri
Müzesinde yapılan iklimlendirme ve izleme faaliyetleri incelenmiştir. Amerikan Isıtma Soğutma ve
İklimlendirme Mühendisleri Topluluğu (ASHRAE) tarafından müzeler için oluşturulan “B” iklim sınıfı
uygunluğunun aranmasının yararlı olacağı düşünülmüştür. Yapılmış olan ölçümlerde kuru termometre
sıcaklığının 16°C-27°C arasında uygun aralıkta kaldığı, bağıl nemin de uygun şartlar arasında
dalgalandığı gözlemlenmiştir. Ayrıca sistem etkinliği ve enerji verimliliği gibi konularda öneriler
yapılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Müze, İklimlendirme, Kültür.

ABSTRACT
Museums are the places where the pieces of art are stored, exhibited and maintained. Although there
are different types of museums, special climatic conditions are required for the preservation of pieces
especially in the museums of archeology, ethnography, fine arts etc. Museums are a cultural bridge
between the past and the present, and we need to protect these pieces in museums for future
generations. Even if precision air conditioning is demanded by museum experts to protect the pieces
threatened by environmental impacts, the most appropriate engineering solution should be chosen for
air conditioning taking into account energy saving, investment costs and operating costs. In this study,
the works on air-conditioning in museums are evaluated and recommendations on what to care about
while conducting air-conditioning works in museums are provided. It is very preferable to use a historic
building as a museum building because the building itself can be considered as a piece. In such a
case, while setting up an air-conditioning system that protects the works, it should be avoided that the
historical museum building gets damaged. In this study, the air-conditioning and monitoring activities
in the Museum of Anatolian Civilizations, which resides in an historical building, were examined. It was
thought that it would be beneficial to ask for the B class conformity set by ASHRAE (American Society
of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers) for museums. In the measurements
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conducted previously, it was observed that the dry bulb temperature remained in the appropriate
range between 16°C and 27°C and the relative humidity fluctuated between favorable conditions. In
addition, recommendations were made on issues like system efficiency and energy efficiency.
Key Words: Museum, Air conditioning, Culture.

1. GİRİŞ
Müzeler insanlık tarihini ve kültürünü anlamamızı sağlayan önemli kurumlardır. Bilindiği üzere
arkeolojik kazılar insanlık tarihine ışık tutar ve medeniyetin nasıl şekillendiğini anlamamız için bize
fikirler verir. Örneğin 1. Dünya Savaşı yıllarında yapılmış bir tablo o devri anlamamız için önemli bir
öğedir. Arkeoloji, etnografya, şehir müzeleri vb. çeşitlerde müzeler bulunabilir ve bu müzelerde
arkeolojik, etnografik ve güzel sanatlara ait vb. eserler yer alabilir. Bu eserler kitap, evrak, doküman,
teknolojik ürünlerin gelişimlerini anlatan eserler olabilir. Müzelerin yaşadığı en büyük zorluklardan biri
ise bu eserleri uzun süre bozulmadan muhafaza etmeleri gerekliliğidir. Bildiri kapsamında ise eserler
üzerindeki nem ve kuru termometre sıcaklığı etkileri üzerinde durulacaktır.

2. MÜZELER HAKKINDA
2.1. Müze Yapıları
Müze binaları, ilk yapım amaçları gözünüzde bulundurulduğunda üç çeşittir:
1. Müze binası olarak yeni yapılmış binalar
2. Müze binası olarak yapılmış ve geçirdiği restorasyonla müze binası olarak kullanımına devam
edilen binalar.
3. Müze binası olarak yapılmamış ancak geçirdiği restorasyonla müze binasına dönüştürülen
binalar
Tarihi müze binaları taşıdıkları tarihi ve kültürel etkiler nedeniyle çoğunlukla Kültür Varlıklarını Koruma
Bölge Müdürlüklerince taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmişlerdir. Bu tescil nedeni ile çoğu müze
binası, mevzuatça korunması zorunlu binalar haline gelmiştir. Bazen binalar, içlerinde bulunan
eserlerden daha kıymetli olabilir. Örnek vermek gerekirse Topkapı Sarayı ve İstanbul Arkeoloji Müzesi
gibi müzelerin binaları, içlerinde bulunan eserler kadar kıymetlidir. Böyle bir durumda ise yapılacak
iklimlendirme çalışmasında hem bina hem de eserler, aynı anda korunmaya çalışılmalıdır. Bazen tarihi
bir binada yapılacak kontrolsüz bir nem alma işlemi, yapıya ciddi zararlar verebilir.
İklimlendirme çalışması yapılırken müze binası iyi incelemelidir. Tarihi bir binaya yapılabilecek bir
tasarım, çok büyük kısıtlamalar içerebilir. Devasa hava kanallarının tarihi bir binaya entegresi çok
zordur.
Müzeler, içerdikleri mahallere genel olarak Şekil 1’deki gibi sınıflandırılır.
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Şekil 1. Müze mahalleri
Müzede eserler; genel olarak teşhir salonlarında, depolarda ve laboratuvarlarda bulundurulur. Eserleri
koruma amaçlı iklimlendirme tasarımının da bu mahallerde yapılması yeterlidir. İdari kısımlar gibi eser
barındırmayan mahallerin, eser bulunan mahallerden fiziksel olarak ayrılabilmesi enerji tasarrufuna
ciddi katkılar sunar. Mahallerdeki ziyaretçi ve personel trafiği müzenin kuru termometre sıcaklığı ve
nem dengesini bozar. Bu yüzden, gerekirse müzenin ziyaretçi sayısı dahi kısıtlanabilir.
Eserlerin bozulmasını durdurmak mümkün değildir ancak alınacak önlemlerle eserlerin bozulması
yavaşlatılabilir. Şekil 2’de arkeolojik bir eserin zamana karşı bozulma grafiği gösterilmektedir.

Şekil 2. Eserlerin zamanla bozulma süreci [1]
Grafikten de anlaşılacağı üzere kullanım ömrü boyunca bir miktar bozulmaya uğrayan eser, toprak
altına girdiği andan itibaren belli bir dengeye ulaşana kadar hızlı bir bozulmaya maruz kalır. Dengeye
ulaştığı anda ise bozulma artık, durma noktası gelir. Eser, eğer ki arkeolojik bir kazı ile bulunur ve gün
yüzüne çıkarılırsa toprak altındaki dengesi bozulmuş olacağı için tekrar yeni bir dengeye ulaşana
kadar hızlı bir bozulmaya maruz kalır. Müzedeki yaşamı boyunca ise uygun bir iklim şartında tutulursa
tekrar dengeye girer ve bozulma hızı düşer. Bazı durumlarda eğer müzede uygun ortam bulunamaz
ise arkeolojik eserler bozulmanın hızlanmaması için toprak altında tutulmaya devam edilebilir.
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2.2. Müzede Bulunan Eserler
Müzelerde bulunan eserler, neme olan tepkilerine göre üç grupta toplanabilir.
1. Organik Eserler
2. İnoganik Eserler
3. Kompozit Eserler
Kâğıt, ahşap, tekstil, kemik ve deri organik eserlere örnek olarak gösterilebilir. Taş, cam, pişmiş toprak
ve metaller ise inorganik eserlere örnek olarak gösterilebilir. Taş süslemeli ahşap bir masa kompozit
eserlere örnek olarak verilebilir. Özellikle organik eserler bünyelerine nem alıp verdikleri için nem ile
yakın ilişki içeresindedirler.

3. MÜZELERDE İKLİMLENDİRME ÜZERİNE
Müze iklimlendirmesi kavramının karşılaştığı en büyük zorluk, eserlerin müzede çok uzun süreler
saklanması gerekliliğidir ve eserler birçok tehditle karşı karşıyadır. Herhangi bir Picasso tablosu ya da
padişah fermanlarının saklandığı Osmanlı arşivleri gibi kaybı hiçbir şekilde telafi edilemeyecek
eserlerin korunması için bazen sıra dışı önlemler almak gerekebilir. Bu sıra dışı önlemlerin, sıra dışı
maliyetleri de kaçınılmazdır. Topkapı Sarayındaki çok değerli arşiv bölümlerine dünyanın en iyi yangın
söndürme sistemi ve iklimlendirme sisteminin kurulması belki maliyet açısından telafi edilebilecek bir
durumdur ancak Türkiye’nin neredeyse tüm illerinde en az bir müze bulunması ülke ekonomisi için
devasa maliyetleri ortaya çıkarır. İlk kurulum maliyetlerinin yanı sıra işletme ve bakım maliyetleri de
önemli ekonomik baskılar oluşturur ve ilgili idarelerin bu maliyetleri karşılayabilmesi de mümkün
gözükmemektedir. Müze iklimlendirmesindeki yeni eğilim, mümkün mertebe enerji tasarrufu ve düşük
karbon ayak izidir.
3.1. Müzelerde Uygulanabilecek İklimlendirme Sistemleri
Müzelerde; istenen bağıl nem, kuru termometre sıcaklığı, iç hava kalitesi vb. ölçütleri sağlayabilecek
her türlü iklimlendirme sistemi kullanılabilir. Ancak sistemin kendisi müze için risk oluşturmamalıdır.
Örneğin kurulan dört borulu fan-coil sistemi için metrelerce boru tesisatı kurulumu gerekmektedir.
Gerekli sızdırmazlık testleri yapılsa bile ilerleyen yıllarda bu borularda yaşanabilecek herhangi bir su
kaçağı, eser sağlığı açısından ciddi riskler oluşturabilir. Ayrıca bu üniteleri besleyen elektrik kabloları
ve cihazın kendisi de yangın riski taşırlar. Eğer mümkünse su kaçağı ve yangın risklerini en aza
indirmesi ve nem alma, nem verme, ısıtma, soğutma ve hava filtreleme gibi özellikleri tek bir ünitede
sağlayabilmesi gibi sebeplerle klima santralleri tercih edilebilir. Tarihi binalarda hava kanallı bir sistem
kurmak zor olduğu için klima santrali kurulumu, her zaman mümkün olamayabilir.
3.2. Müze İç Çevre Koşulları Üzerine Yapılan Çalışmaların Tarihçesi
Müzelerde iklimlendirme konusunda aşağıdaki tarihsel gelişimleri bazı önemli gelişmeler özetle
aşağıda sıralanmıştır [2]:
1890’larda Almanya Münih’te bulunan Alte Pinakothek Müzesi’nde düşük basınçlı buharlı ısıtma sitemi
kurulmaya başlanmıştır ve bu sistem aynı zamanda nemlendirme de yapmaktaydı. 1892 yılında bir
komisyon Avrupa’daki müzelerde bulunan tablolar için ısıtma işleminin tablolar için koruyucu olduğunu
belirtti ve % 50 bağıl nem koşulunu tavsiye etti. 1908 yılında The Boston Museum of Fine Arts’a
nemlendirme sistemi kuruldu ve bağıl nemin farklı eserler üzerindeki etkileri incelenmeye başlandı.
1930’larda Amerika’da bazı müzelerde nem ve sıcaklık kontrollü sistemler kurulmaya başlandı. II.
Dünya Savaşı sırasında Londra National Gallery’deki tablolar Galler’de yer alan bir mağara ısıtılarak
%58 bağıl nem ve 17°C kuru termometre sıcaklığında ortam şartlarında korunmaya çalışıldı. Sağlanan
bu değerlerle daha önce kontrolsüz bir iklimi olan müzede, bazı eserlerde oluşan çatlaklar ve
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hasarların oluşmadığı görüldü. 1951’de Forest Products Research Laboratory tarafından ahşap
çeşitleri üzerine yapılan çalışmalar neticesinde %55-60 bağıl nem önerildi. 1960’da yayınlanan
“Climatology and Conservation in Museums” adlı yayında parşömen kâğıtları için %50-60 bağıl nem
önerildi. 1974 yılında ICOM (Milletlerarası Müzeler Konseyi) 54 ± 4% bağıl nem aralığını önermiştir.
1978’de Garry Thomson’un “The Museum Environment” kitabında müzeler için bağıl nem %50-55 ve
20°C kuru termometre sıcaklığı ortam şartları önerilmiştir. Bu kitap döneminin referans kaynağı olup
birçok müze tarafından tavsiyesine uyulmuştur. 1990’larda ve 2000’lerin başında Canadian
Conservation Institute ve Smithsonian Institution’da çeşitli materyaller üzerinde yapılan çalışmalar
sonucunda birçok materyal için bağıl nem kontrolünün kuru termometre sıcaklığı kontrolünden daha
öncelikli olduğu ortaya kondu. Enerji tasarrufu gibi etkenler de göz önünde bulundurularak ortam
şartları genişletilmiş ve %45 ± 8% bağıl nem ve 21 ± 4°C kuru termometre sıcaklığı olarak
belirlenmiştir. Günümüzde ise ASHRAE tarafından yayınlanan HVAC Uygulamaları El Kitabında
Müzeler, Galeriler, Arşivler ve Kütüphaneler bölümü günümüzde genel olarak müzeler için rehber
olarak kabul edilmektedir [3]. Tablo 1’de ASHRAE tarafından belirtilen ortam şartları sınıflamalarını
görmekteyiz.
Tablo 1. ASHRAE tarafından belirtilen eserler için bağıl nem ve kuru termometre sıcaklığı özellikleri[3]

Tip

Ayar
Noktası ya
da Yıllık
Ortalama

Maksimum Dalgalanma ve Değişimler
Kontrol
Sınıfı
AA

Genel
Müzeler,
Sanat
Galerileri,
Kütüphaneler
ve Arşivler

Bağıl Nem
50%, Kuru
termometre
sıcaklığı
15°C-25°C

A

B

C
D

Kısa
Dalgalanmalar

Mevsimsel Ayarlamalar

Bağıl nem değişmez ancak kuru
termometre sıcaklığı için ±5 °C
düzenleme yapılabilir.
Bağıl nem ±%10 düzenlenebilir, kuru
±5% bağıl
termometre sıcaklığı ise aşağı 10°C
nem, ±2°C
yukarı 5°C ayarlanabilir
Bağıl nem değişmez, kuru termometre
±10% bağıl
sıcaklığı ise aşağı 10°C yukarı 5°C
nem, ±2°C
ayarlanabilir
Bağıl nem ±%10 düzenlenebilir, kuru
±10% bağıl
termometre sıcaklığı ise 30° C’yi
nem, ±5°C
geçmeyecek şekilde düzenlenebilir
Yıl boyunca bağıl nem %25-75, kuru termometre sıcaklığı
bazen 30°C üzerine çıkabilir ancak genelde 25°C’nin
altında olmalıdır.
Bağıl nem %75’in altında olmalıdır.
±5% bağıl
nem, ±2°C

Tablo 1’e göre müze iklimlendirmesi AA, A, B, C ve D gibi 5 sınıfa ayrılmıştır:
AA: En hassas korumayı sağlar ve en yüksek enerji tüketimini içerir. Tarihi binalarda pencere, duvar
ve çatılarda yoğuşma sıkıntılarına yol açabilir.
A: Birçok müze için en iyi sınıftır. Enerji tüketimi daha düşüktür. Hem eser hem de bina yapısının
korunması için daha iyi bir sınıftır. Mevsimsel ayarlamalar daha esnektir. Kış aylarında nem oranı
düşürülerek bina korumasına yardımcı olunur. Böylece yoğuşma riski azalır.
B ve C: Birçok küçük müze ve enstitü için uygun ve yararlıdır. Tarihi müze binaları için uygun olduğu
söylenebilir.
D: Sadece nem kontrolü yapılır.
Ayrıca Amerika Birleşik Devletleri’nde yapılan çalışmalarının birçoğu yağlı boya tablolar üzerinedir.
Ülkemizdeki müzelerin genelinin arkeoloji ve etnografya müzesi olduğu düşünüldüğünde referans
olarak kabul edilen çalışmalarda dikkatli olunmalıdır. Müzelerdeki eser tipleri göz önünde
bulundurularak yapılmış olan çalışmalar incelenmelidir.
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3.3. Müzelerde Eserler Üzerindeki Tehditler
Eserler üzerinde sekiz çeşit tehdit vardır [3]:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Kuru termometre sıcaklığı
Bağıl nem
Işık
Böcek saldırıları
Hava kirliliği
Titreşim
Doğal afetler
Yapısal bozukluklar
Hırsızlık ve vandalizm

Bildiri kapsamında sadece bağıl nem ve kuru termometre sıcaklığının etkilerinden bahsedilecektir.
Organik eserler higroskopiktirler, yani ortamın durumuna göre bünyelerine kolayca nem alıp
verebilirler. Örneğin ortam kuru ise bünyelerinden nem verirler. Bağıl nemin çok düşük olduğu
ortamlarda ahşap ürünlerin çatlaması sıklıkla gözlemlenebilecek bir durumdur. Yüksek bağıl nem
oranları çoğu yüzeylerde küflenme oluşumuna, organik eserde bozulmaya ve metallerde korozyon
oluşumuna neden olabilir [3].
Her eserin fiziksel, kimyasal ve biyolojik olarak dengede olacağı bir sıcaklık aralığı vardır. Bu aralıklar
göz önünde bulundurulduğunda sıcaklık çok düşük olduğunda bazı polimerler çok kırılgan bir hal
alabilirler. Sıcaklık çok yüksek olduğunda ise paslanma, küflenme gibi eserler için çok zararlı olan
kimyasal tepkimeler hızlanabilir [3]. Ayrıca sıcaklık farkından kaynaklı genleşme ve büzüşme etkileri
eserlere ciddi zararlar verebilir.
Müzede; su yalıtımındaki sorunlar, müze bahçesinde bulunan süs havuzları, müze peyzaj
düzenlemeleri nedeniyle yapılan bahçe sulamaları, yakın çevredeki göl veya deniz, pencereler ve
insan nemin başlıca kaynaklarındandır. Özellikle peyzaj düzenlemeleri nedeniyle yapılan bahçe
sulamalarına dikkat edilmeli ve gerekirse bahçeye bitki ekilmemelidir. Kontrolsüz bahçe sulamaları
kaynaklı suyun müze tabanından binaya girip hem binaya zarar verme hem de binanın nem dengesini
bozma riski çok yüksektir. Bu vb. sebeplerden dolayı müzelerde eserler uygun bağıl nem ve sıcaklık
şartlarında bulundurulmalıdır.

4.ANADOLU MEDENİYETLERİ MÜZESİ ÖRNEĞİ
Anadolu Medeniyetleri Müzesi; Ankara ilimizde, Ankara Kalesi’ne çok yakın bir konumda
bulunmaktadır. Müze, Osmanlı döneminden kalma iki yapı üzerine kurulmuştur. Bunlardan birisi
Mahmut Paşa Bedesteni diğeri ise Kurşunlu Han’dır. Bu iki yapının da 15.yüzyılda inşa edildiği tahmin
edilmektedir. 1881 yılında yaşanan yangın neticesinde bu iki yapı da terk edilmiştir [4].
Cumhuriyet Dönemi’nde Ankara’da kurulması planlanan müze için yer arayışları kapsamında Mahmut
Paşa Bedesteni ve Kurşunlu Han’da restorasyon çalışmaları 1938 yılında başlatılmıştır. Binaların
onarımı devam ederken Mahmut Paşa Bedesteni’nin orta bölümü 1943 yılında ziyarete açılmıştır.
1968 yılında ise tüm çalışmalar bitirilmiştir. Kurşunlu Han idari bina ve depo olarak Mahmut Paşa
Bedesteni ise teşhir salonu olarak kullanılmaktadır [5].
Müzede Hitit İmparatorluk, Eski Tunç, Kalkolitik, Neolitik, Paleolitik, Eski Hitit ve Hitit İmparatorluk,
Asur Ticaret Kolonileri, Alişar III, Urartu, Frig ve Klasik çağlarına ait çok nadide eserler
sergilenmektedir [6].

Binalarda Enerji Performansı ve Akıllı Binalar Sempozyumu

14. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 17-20 NİSAN 2019/İZMİR

_____________________ 270 _______

4.1. Müzenin İklimlendirme Sistemi
Anadolu Medeniyetleri Müzesi ısıtması doğalgaz brülörlü sıcak su kazanları ile sağlanmaktadır. Isıtma,
idari ofislerde radyatörler ile yapılırken, teşhir salonlarında ise klima santrallerinde bulunan ve
doğalgaz brülörlü sıcak su kazanının beslediği sıcak su bataryaları ile sağlanmaktadır. Soğutma ise
değişken debili soğutucu akışkanlı merkezi sistem klimalar ile sağlanmaktadır. Teşhir salonlarında
bulunan klima iç ünitelerinin yanı sıra, klima santrallerinde bulunan ve değişken debili soğutucu
akışkanlı merkezi sistem klimalar ile beslenen DX(Direct Expansion) yani doğrudan genleşmeli
bataryalar ile soğutma yapılmaktadır. Teşhir salonunda bulunan değişken debili soğutucu akışkanlı
merkezi sistem klima iç üniteleri çok soğuk günlerde ısıtmaya destek olabilmektedir. Müzede bulunan
klima santralinin şeması Şekil 3’te gösterilmiştir.

Şekil 3. Müze teşhir salonlarını için kullanılan klima santralinin şeması
Anadolu Medeniyetleri Müzesinde zemin kat ve bodrum katta teşhir salonları bulunmaktadır. Ancak
hâlihazırda bodrum kat geçici olarak kapalı bulunmaktadır. Zemin kat teşhir salonları arasta ve kubbeli
3
orta avlu olarak iki kısımdan oluşmaktadır. 24.000 m /h hava debili klima santrali kubbeli orta avluyu,
3
16.000 m /h hava debili klima santrali ise arasta bölümünü beslemektedir. Klima santralleri karışım
havalı, ısı geri kazanım hücreli, nemlendiricili ve DX bataryalıdır. Teşhir salonlarının havalandırma,
ısıtma, soğutma ve hava filtreleme ihtiyaçlarını karşılamaktadır. İlk klima santralinin aspiratör debisi
3
3
22.000 m /h, vantilatör debisi 24.000 m /h, ısıtıcı batarya kapasitesi 352,2 kW ve soğutucu batarya
3
kapasitesi 140 kW’tır. İkinci klima santralinin ise aspiratör debisi 16.000 m /h, vantilatör debisi 16.000
3
m /h, ısıtıcı batarya kapasitesi 220,6 kW ve soğutucu batarya kapasitesi 69,3 kW’tır. Arasta ve orta
avlu bölümleri Şekil 4’te gösterilmektedir.

Şekil 4. Müze zemin kat planı[7]
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Müze yaklaşık olarak 73 x 40 metre ölçülerinde alan üzerine kuruludur. Arasta ve orta avlu bölümleri
dört adet kapı boşluğu ile birbirine bağlı olup, arasında hava transferine sürekli olarak açık halde
2
bulunmaktadır. Arasta bölümü yaklaşık 1900 m taban alanına sahip ve kat yüksekliği ise kot
farklarından dolayı 2.80 ile 5.10 metre arasında değişmektedir. Dış duvarları moloz taş üzeri kesme
taş kaplama olup 80 cm kalınlığındadır. 37 adet 70 x 96 cm ölçülerinde kemerli çift camlı pencereler,
içten ahşap kepenkler ve dıştan lokma demirli parmaklıklarla çevrilidir. Bu bölümde hava geçirgenliği
sağlayan ahşap çıtalı asma tavan bulunmaktadır. Ayrıca restorasyon sırasında yeniden yapılmış çelik
2
konstrüksiyonlu su ve ısı yalıtıma sahip çatıya sahiptir. Orta avlu 900 m taban alanına sahip ve kubbe
formlu tavanının en üst noktası 12,90 metre yüksekliğindedir. Dış duvarları moloz taş üzeri kesme taş
kaplama olup 120 cm kalınlığındadır. Orta avlunun tavan yüksekliği arasta bölümünden daha fazladır.
Çatısında çapı yaklaşık 4,85 m olan 10 adet kurşun kaplı kubbe bulunmaktadır. 28 adet 85 x 160 cm
ölçülerinde çift camlı kemerli pencereler, içten ahşap kepenkler ve dıştan lokma demirli parmaklıklarla
çevrilidir.
Müze zemin katının toplam iç hacmi yaklaşık 17.700 m olarak hesaplanmış olup, klima santrallerin
tam yükte çalıştığını durumlarda saatlik hava değişim katsayısının 2,25 olduğu görülmektedir.
3

Anadolu Medeniyetleri Müze binasının tarihi bir bina olduğu düşünüldüğünde ASHRAE tarafından
oluşturulan sınıflama da çok hassas eserlerin bulunduğu depo vb. mahaller hariç tutularak genel
olarak Şekil 5’ de yıllık dalgalanma grafiği gösterilen “B” iklim sınıfı uygunluğunun aranmasının
yararlı olacağı düşünülmektedir.

Şekil 5. “B” iklim sınıfı için örnek dalgalanma grafiği [8]
“B” iklim sınıfında bağıl nem %50, kuru termometre sıcaklığı 15°C-25°C aralığında ortam şartları
istenmektedir. Mevsimsel olarak bağıl nem 10% aşağıya ve 10% yukarıya ve kuru termometre
sıcaklığı 30°C’yi geçmeyecek şekilde düzeltmeler yapılabilmektedir. Ayrıca bağıl nemde ±10% ve kuru
termometre sıcaklığında ±5°C kısa dalgalanmalara müsaade edilmektedir.
İklimlendirme sisteminin etkinliği Ankara Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvarı
Müdürlüğünce Anadolu Medeniyetleri Müzesinde bulunan 71 no’lu vitrinde yapınan bağıl nem ve kuru
termometre sıcaklığı kayıtları üzerinden incelenecektir. 71 no’lu vitrinde Gordion kazılarında bulunan
ahşap bir masa bulunmaktadır.
Kayıt cihazı ile Mart 2017 ve Ocak 2018 tarihleri arasında yapılan vitrin içi ölçüm sonuçları şekil 5’te
gösterilmiştir. Söz konusu grafik hoboware yazılımı ile oluşturulmuştur.
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Şekil 5. “71” nolu vitrinde yapılan bağıl nem/kuru termometre sıcaklığı ölçümleri
ASHRAE tarafından oluşturulan “B” iklim sınıfına uygunluğu açısından grafiği incelediğimizde, vitrin içi
kuru termometre sıcaklığının uygun şartlar olan 16°C-27°C arasında dalgalandığı görülmektedir. Bağıl
nemin de uygun şartlar arasında dalgalandığı gözlemlenmiştir. Ayrıca belirtilmelidir ki iklimlendirme
sisteminin arıza vb. durumlarda ve hangi zaman aralıklarında duraksadığına dair elimizde bilgi
bulunmamaktadır. Ölçüm, ahşap eserlerin bulunduğu vitrin içinde yapılmıştır. Ahşap eserlerin
higroskopik olduğu düşünüldüğünde ortam nem dengelenmesini de etkileyeceği unutulmamalıdır.
Daha sağlıklı sonuçlar elde edebilmemiz için vitrin içi, vitrin dışı ve müze dış ortamından alınan birden
fazla veri aynı anda ve bir konservasyon uzmanı yardımı ile değerlendirilmelidir.
İklimlendirme sisteminin daha verimli olarak çalışabilmesi için sistemde bağıl nem, kuru termometre
sıcaklık ve karbondioksit sensörleri ile entegreli bir şekilde çalışacak bir düzenleme yapılabilir. Ayrıca
istenilen şartların kontrolü için frekans konvertörlü pompa ve fanların kullanılmasıyla enerji verimliliği
sağlanabilecektir. Tüm sistemin eş güdüm içerisinde çalışacağı etkin bir otomasyon sisteminin
kurulmasının da faydalı olacağı düşünülmüştür.

SONUÇ
Müzelerde metal ve ahşap eserler, aynı teşhir salonunda beraber sergileniyor olabilir. Haliyle her iki
eserin de saklanması gereken bağıl nem ve kuru termometre sıcaklığı değerleri farklıdır. Bu gibi
durumlarda konservatör, müze uzmanları ve makine mühendislerinden oluşan bir ekip, ortamın en
uygun ayar noktası değerlerini enerji verimliği vb. faktörleri göz önünde bulundurarak birlikte belirlerler.
Eğer mümkünse mahallerin en az bir yıllık kuru termometre sıcaklığı ve bağıl nem kayıt bilgilerine
ulaşılması önemlidir. Kurulacak sistemin uzun yıllar boyunca sorunsuz çalışabilmesi için mümkün olan
en sade tasarım yapılmalıdır. Müzeler için ısı pompalı, ısı geri kazanımlı ve değişken hava debili
hassas kontrollü bir iklimlendirme sisteminin kullanılması uygun olacaktır.
Tarihi bir binada enerji tasarrufu amacıyla ısı yalıtımı yapılmasının çok zor olduğu unutulmamalıdır.
Ayrıca çatısına güneş paneli yerleştirilemeyeceği vb. durumlardan dolayı yenilenebilir enerjilerin
kullanımı da çok sınırlıdır. Yeni bir müze binası tasarlandığında ısı, su vb. yalıtımlar çok özenli
düşünülmeli ve enerji depolama vb. yenilenebilir enerji imkânlarından mümkün olduğunca
faydalanılmalıdır.
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ÇATI TİPİ PVT TOPLAÇLARIN ELEKTRİK VE SICAK SU
ÜRETİMİNDE EN FAZLA EKSERJİ KAZANIMI İÇİN
YERLEŞİM ÇÖZÜMLEMESİ
Analysis of Roof-Type Solar PVT System Layout for Maximum Exergy Output

Birol KILKIŞ

ÖZET
Çatı tipi güneşli PVT sistemlerinde güneş gözelerinin (PV) etkin soğutulmasından kazanılan toplam
elektrik ve sıcak su ekserjisinin çatıdaki birim güneşlenme alanında en fazla olması arzu edilir. Ancak
bu elektrik ve ısıl güç ekserji çıktıları işletim açısından birbiri ile çelişmektedir. Örneğin, güneş
gözelerinin soğutulması için su debisi arttırıldıkça elde edilen sıcak suyun sıcaklığı azalır. Bunu
gidermek için ikinci bir panelde su sıcaklığı arttırılabilse de bu kez birim çatı alanından elde edilen
toplam ekserji azalır. Bu çalışmada yan yana konan aynı ölçülerdeki iki PVT panelinin söz konusu
çelişkiye karşın birim çatı alanındaki toplam ekserji kazanımının nasıl en fazla olabileceği tartışılmış ve
bu iki PVT nin elektrik ve ısı ekserji çıkışlarını nasıl paylaşmaları gerektiğini çözümleyen yeni bir model
ile geliştirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: PVT panel, Ekserji

ABSTRACT
The maximization of the unit total exergy output, of roof-mounted PVT panels, which is the sum of net
electrical power and thermal power outputs per unit roof are is desired. However, these two different
power outputs with quite different unit exergy are in conflict. For example, when the flow rate of the
coolant fluid is increased PV cells are effectively cooled with minimum efficiency decrease but at the
same time, the temperature of the heat obtained decreases, which leads to a low exergy fluid with little
use. In order to avoid this problem a second temperature peaking solar collector may be installed but
this time the total exergy output per unit roof area decreases. In this study two similar PVT units
installed side-by-side are considered. The second panel serves for temperature peaking with different
piping circuitry and layout in the panel and generates moderate power, because its primary objective
is to peak the coolant temperature. This paper introduces a new model, which is developed for
optimizing the load share between the two panels for maximum total exergy output and demonstrates
its use and benefits.
Keywords: Solar PVT panel, Exergy
1. GİRİŞ
Foto-voltaik-termal (PVT) güneş gözelerinden oluşan paneller alt alta iki katmandan oluşur. İlk katman
bilinen Güneş gözelerinin (PV modülünün) oluşturduğu güç üretim panelinden oluşur. Özellikle yaz
aylarında ısınan PV modüllerinin güç üretim verimi azalır. Bunu önlemek için ikinci katmandan su
(başka bir sıvı) veya hava dolandırılır. Bu işlemle de yararlı ısı elde edilebilir. Ancak soğutmanın etkin
olabilmesi için dolaşım debisi yükseldiğinde elde edilen ısının sıcaklığı, dolayısı ile ekserjisi (Enerjinin
yararlı iş ve katma değer üretme verimi). Toplam katma değerin (Elektrik artı Isı) en fazla olması için
dolaşım pompası veya fan debisinin anlık olarak gelen güneş ışınımı ve taleplere göre değiştirilmesi
gerekir. Pompanın veya fanın talep edeceği güç de eki değer olarak hesaba katılmalıdır.
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Şekil 1. Güneş Enerjili Güç ve Isı Üreten PVT Sistemi.
Şekil 1 PVT sisteminin ana hatlarını göstermektedir. Genelde elde edilen ısının sıcaklığı yeterli olmaz
ve bu nedenle ikinci bir panele gerek olur. Ancak bu panelin eklenmesi ile pratikte kullanılan yüzey
alanı iki kat olur ve birim alanda üretilen toplam katma değer daha az olabilir.

Şekil 2. Akdeniz İkliminde Çatıda PVT Uygulamalı Panel Soğutma ve Isı Pompası Sistemi [1]
Şekil 2 de ise PVT isteminin Akdeniz ikliminde ısı pompası ile birlikte kullanımı gösterilmiştir [1]. BU
şekle göre çatıya yerleştirilmiş PVT sisteminden elde edilen güç kısmen evde kullanılırken bir kısmı da
toprak kaynaklı ısı pompasında tüketilerek ısıtma veya soğutma duvar panelleri ile gerçekleştirilerek
düşük sıcaklıktaki (ısıtma) veya yüksek sıcaklıktaki (soğutma) akışkan ile konfor sağlanmaktadır. Bir
depo ile de tepe yükler törpülenmektedir. PVT de elde edilen ısının bir kısmı ise desikant tekerinin şarj
edilmesinde kullanılmaktadır. Sıcaklığı arttırmak için ikinci birer benzer PVT tandem olarak
kullanılmaktadır.
Çatıya monteli yan-yana konumlandırılmış iki benzer PVT panelli Şekil 3 de gösterilmiştir. Her PVT
paneli A PVT ışınım alanına sahiptir. Çatıda kapladıkları alan ise yaklaşık 1.1 A PVT dir. Elektrikle çalışan
pompaların talep edecekleri elektrik gücünün en az olabilmesine yardımcı olmak üzere ısı transfer
boruları paralel ve kısa seçilmiştir. Bu nedenle PVT boyutları yüksekliği eninden daha fazla olacak
şekildedir. Böylelikle arka arkaya sıralanacak panellerin gölgeleme etkileri de azalmış olmaktadır.
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Ancak çatı boyutlarına göre enin fazla olması aynı sıraya yerleştirilebilecek panel adedini de
kısıtlamaktadır. Dolayısı ile panel boyutlarının optimum oranlarda seçilmesi de ayrı bir eniyileme
modeline gerek duyar. 1 sayılı panelin ana amacı PV gözelerin en iyi şekilde soğutulmasıdır ve bu
amaçla P1 pompa debisi yüksektir. İkinci PVT panelin ana amacı ise birinci PVT panelinde yeterince
ısıtılmamış suyu istenen sıcaklığa yükseltmek, bu arada verimi çok yüksek olmayan (iyi soğutulmadığı
için) PV gözelerden olabildiğince ek elektrik gücü üretmektir. Bu paneldeki P2 pompa debisi suyun
ısıtılması amacı ile azdır. Bu iki debi oransal olarak 1 ve 2 PVT panellerin toplam ekserji çıktısına olan
paylarını düzenler. İki benzer panel aslında içerdikleri ısı transfer borusu sayıları bakımından ayrıdır. 1
numaralı PVT panelde borular daha sıktır. Bunun nedeni debinin yüksek olması nedeni ile basınç
düşüşünü azaltmak için her borudan geçecek su hızını azaltmaktır. Bu ise T O1 su çıkış sıcaklığını
arttırır ki bu 1 numaralı panelde arzu edilmeyen bir durumdur. Aksi halde PV gözeler iyi soğutulamaz.
Ayrıca, boru sayısı arttıkça boyutsal olarak boru çaplarının küçültülmesi gerekir ki bu da basınç
düşüşünün tekrar artmasına neden olur. Bu üç çelişik etmenin ayrıca eniyilemesi gerekir. İki numaralı
PVT panelde ise daha az sayıda ve daha büyük çaplı borular bulunmaktadır. Bu sayede ve düşük
debide T O2 yani nihai su çıkış sıcaklığı iyice arttırılmış olur.
Ta

V1
To1

Tç
To2
V

V2
1

Şebeke
Suyu

Tg

2

P1

P2
V
Şekil 3. Yan yana iki Benzer PVT Paneli

2. MODEL
Aşağıdaki eşitlikler şebeke suyu sıcaklığından başlayıp ikinci PVT panel çıkışındaki su sıcaklığına
kadar olan parkurdaki performans ölçütlerini vermektedir.

=
To1

=
To 2

I n Apvt (1 − η PV 1 )

ρ wC pwη sc1
I n Apvt (1 − η PV 2 )

ρ wC pwη sc 2

Tm1 =
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η pv1= η pvo 1 − b (Tm1 + 15K − Ta ) 

(5)

η sc 2 � η sco 1 − a (Tm 2 − 5 K − Ta ) 

(6)

Burada ( sc ) alt simgesi PV gözelerin altındaki soğutma katmanını simgeler

T=
XTo1 + (1 − X ) To 2
ç

(7)

V 
X = 1
V 

(8)

Elde edilebilecek toplam ekserji kazancı her iki panelin X değerine bağlı olarak toplam elektrik gücü ve
ısıl güce eşittir.
Isıl Ekserji:

 T
E
ρ wC pwV (Tç − Tg ) 1 − g
=
XH
 T
ç






(9)

Elektrik Ekserjisi:

=
E XE I n ApvT (η PV 1 + η PV 2 )

(10)

Toplam Ekserji:

E=
E XE + E XH
XT

(11)

En son olarak birim çatı alanında elde edilecek net toplam ekserji, E XTA pompaların ekserji talebi
çıkarıldıktan bulunur:

E XTA =

E XT − E XP1 − E XP 2
2.2 APVT

(12)

Görüldüğü üzere bütün değişkenler V ye ve X e bağlıdır. Belli bir V değerine karşılık gelen optimum X
değeri bulunabilir. V değeri de değiştirilerek de en uygun V değerine ulaşılır.

=
E XP

 V 
H
 3600  ⋅ 1 W/W
(
)
100 η P

ρw g 

(13)

Elektrik enerjisinin birim ekserjisi 1 W/W alınmıştır. H soğutucu devresindeki metre su sütunu
cinsinden basınç kaybıdır. η P ise pompa ve elektrik motorunun toplam verimidir. Görüldüğü üzere
bütün değişkenler V ye ve X e bağlıdır. Belli bir V değerine karşılık gelen optimum X değeri bulunabilir.
V değeri de değiştirilerek de en uygun V değerine ulaşılır. Dolayısı ile, en uygun X değerinin aranması
V debisinin değişik değerlerinin sınanması ile olur. Başlangıç değeri olarak T o1 sıcaklığının T g den 10
K daha sıcak olduğu varsayılır. Bu varsayım debinin sınamasındaki başlangıç değeri V’ yi verir:
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I n APVTη sc
10 ρ wC pw

(14)

Bu değerle başlanan eniyileme işleminde Eşitlik 12 ye göre en yüksek değeri veren X bulunur.

4. DÜŞÜK EKSERJİLİ UYGULAMA: PANEL ISITMA
Kış aylarında her ne kadar elde edilen ısının miktarı ve sıcaklığı az ve PV gözelerin soğutulmasına
çok gerek olmasa da bu sistem düşük ekserjili panel sistemlerinde kullanılmaya devam edebilir. Bu
amaçla düşük sıcaklıkta konfor ısıtması oluşturabilen ışınımsal paneller kullanılabilir. Örneğin, Şekil 4
o
de gösterildiği gibi 120 W/m2 ısıl yük yoğunluğunda, iç mekânın AUST değerinin sadece 13 C
üzerindeki bir ortalama akışkan sıcaklığı yeterli olabilmektedir (Şekil 4).

Şekil 4. Işınımsal Panel Isıtma Tasarım Abağı [1].

4. DEĞERLENDİRME
PVY panellerin henüz bir değerlendirme ve tasarım standardı yoktur, hatta terim ve tarifler standardı
da yoktur. Bu eksikliğin giderilerek bu tür sistemlerin özellikle ülkemiz açısından önem arz etmesi
nedeni ile tasarım ve uygulamanın yaygın ve etkin bir çerçeveye oturtulması gerekmektedir. Şekil 5 de
yapılacak özgün deneyler sonrasında bir PVT panelin performans sonuçları gösterilmekte ve E XTA
değerinin ne şekilde optimize ve hangi işletme koşullarında optimize edilebileceği ampirik bir eşitliğe
dayandırılmaktadır [2].
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Şekil 5. PVT Panel Deneysel Performans Abağı [2].

5. ÖRNEK ÇÖZÜMLEME
Her birinin güneş ışınımı alan yüzey alanı 1.5 m olan iki benzer PVT çatıya konmuştur. Belli bir günde
2
yüzeylere dik gelen anlık güneş ışınımı, I n 800 W/m dir. PV ve alt katmandaki ısı değiştirgeçlerinin
verim ve standart performans değerleri bellidir. T g 288 K olarak alınmıştır. Suyun (veya başka bir ısı
3
transfer sıvısının) özgül ısısı ve yoğunluğu sabit alınmıştır. Çözüm için başlangıç debisi 0.02 m /h dir
(Eşitlik 13). Bu değer sabit tutulup yukarıda verilen eşitlikler kullanılarak en yüksek E XTA Şekil 2 de
özetlenen eğri üzerinden elde edilmiştir. Bu sonuca göre V’ debisinde en uygun X oranı 0.65 dir. Debi
3
değerleri değiştirildiğinde en uygun X değeri 0.55, V değeri 0.043 m /h olarak bulunmuştur.
2
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Şekil 6. PVT İkilisinin Çözüm Başlangıç Debisinde (V’) Optimum Debi Paylaşımı.
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Şekil 7. PVT İkilisinin Optimum Giriş Debisi. X = 0.55.

6. TARTIŞMA
Bu çalışmada piyasada mevcut PVT sistemlerindeki soğutma akışkanının optimum dolanımında ve
ekserji kazanımında yeterli çalışma yapılmadığı görülmüştür [1, 3]. Genelde PVT sistemleri pompasız
satılmakta ve pompayı kullanıcının seçmesi beklenmektedir. Halbuki sistemin birim çatı alanına en
fazla ekserji kazandırabilmesi için ikili PVT sistemini seri olarak yan yana konması ve değişken debili
pompalar yardımı ile kapasite paylaşımının sürekli bir biçimde optimum noktada tutulmasının gerekli
olduğu bu çalışmada gösterilmiştir. BU çalışmada verilen formüller kullanılarak değişken debili bir
sistem kurulumu ile katma değeri yüksek güneş enerjili uygulamalar gerçekleşmiş olacaktır [4, 5]. PVT
panellerin yaz aylarında absorpsiyonlu soğutma makineleri ile birlikte konfor soğutmasında
değerlendirilmesi daha akılcıdır. Bunun nedeni yaz aylarında güneş enerjisinin daha yoğun, günlerin
daha uzun olmasına karşın PV gözelerin daha çok ısınarak verimlerinin azalması ve soğutulmalarına
daha çok gerek olurken üretilen ısının da daha yüksek olması nedeni ile absorpsiyonlu sistemlerin
tesir katsayılarının artmasıdır. Yaz aylarında üretilen ısı açık devreli bir sıcak su tüketiminde
kullanılacaksa Lejyoner hastalığı riski daha azalacaktır. Kış aylarında bu risk daha fazladır ve mutlaka
ikinci PVT panele gerek vardır. Buna karşılık, sıcaklık tepelemesine fazla gerek olmayacağından sıcak
iklimlerde ikili PVT istemine gerek kalmayabilir.

SİMGELER
A
AUST
(Panel
b
Cp
g
H
I
In

Panel alanı, m
Işınımsal Panel Isıtma/Soğutma Sisteminde alan ağırlıklı iç mekân yüzey sıcakları
2

yüzeyleri hariç), K
Soğutma panelinin verim katsayısı
Özgül ısı, kJ/kgK
2
Yer çekimi ivmesi, m/s
Basınç kaybı, metre su sütunu
Akım, amper
2
Yüzeye dik ışınım, W/m
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YAPIYA ENTEGRE FOTOVOLTAİK SİSTEM İLE ELEKTRİK
ÜRETİLEREK İKLİMLENDİRİLEN SERA TASARIMLARI
Greenhouse Constructions Climatized with Electricity Generated by Photovoltaic System Integrated into the Structure

Hasan Hüseyin ÖZTÜRK
Nurdan YILDIRIM ÖZCAN
Bekir CANSEVDİ
Hasan Kaan KÜÇÜKERDEM

ÖZET
Bu çalışmada, yapıya entegre fotovoltaik sistem (YEFS) ile kendi enerjisini üreterek iklimlendirilen sera
yapılarının tasarım özellikleri incelenmiştir. Antalya yöresinde tasarımlanacak olan ve YEFS ile
iklimlendirilecek olan bir cam sera için ısıtma ve soğutma yükleri değerlendirilmiştir. Bu amaçla, cam
seranın ısıtılma ve soğutulması amacıyla T r =18 °C ve T r =28 °C referans sıcaklıklar için Isıtma/SoğutmaDerece-Saat/Gün (HDH, HDD ve CDH, CDD) değerleri belirlenmiştir. Serada HDH değeri; en yüksek Ocak
ayında 6136.3 °C-saat, en düşük Eylül ayında 1.1 °C-saat ve yıllık toplam 25053.5 °C-saat olarak
belirlenmiştir. Bununla birlikte, HDD değeri en yüksek Ocak ayında 255.7 °C-gün, en düşük Haziran ayında
1.1 °C-gün ve yıllık toplam 1043.9 °C-gün olarak hesaplanmıştır. Serada soğutma uygulanacak olan yaz
ayları için CDH değeri, en yüksek Temmuz ayında 1985.5 °C-saat, en düşük Ekim ayında 71.7 °C-saat ve
yıllık toplam 5148.7 °C-saat olarak belirlenmiştir. Bununla birlikte, CDD değeri en yüksek Temmuz ayında
82.7 °C-gün, en düşük Ekim ayında 3 °C-gün ve yıllık toplam 214.5 °C-gün olarak hesaplanmıştır. Ortalama
ısıtma yükü en yüksek Ocak ayında 356.2 kW, en düşük Mayıs ayında 24 kW ve yıllık ortalama 147.46 kW
olarak belirlenmiştir. Ortalama soğutma yükü en yüksek Temmuz ayında 251 kW, en düşük Ekim ayında
27.2 kW ve yıllık ortalama 138.52 kW olarak hesaplanmıştır. YEFS, seralar için özgün bir tasarımla, etkin
alan kullanımı sağlayacak, altında gıda üzerinde ise enerji üreterek, ülke ekonomisi için bir katma değer
sağlayacaktır. Çok geniş yüzey alanına sahip olan tarımsal yapıların çatılarının enerji üretimi amacıyla
kullanılması, dağınık güç üretim sistemlerinin kullanılmasını yaygınlaştıracaktır.

Anahtar Kelimeler: Sera iklimlendirme, Güneş enerjisi, Fotovoltaik elektrik, Isı pompası

ABSTRACT
In this study, the design features of the greenhouse structures which are conditioned by producing the own
energy by the integrated photovoltaic system (YEFS) have been examined. Heating and cooling loads were
evaluated for a glass greenhouse to be designed in the Antalya region and to be air-conditioned with YEFS.
For this purpose, Heating / Cooling-Degree-Hour / Day (HDH, HDD and CDH, CDD) values have been
determined for glass greenhouse. HDH value in greenhouse; the highest in January was 6136.3 ° C-hour,
the lowest in September was 1.1 ° C-hour and the annual total was 25053.5 ° C-hour. However, the
maximum HDD value was 255.7 ° C-day in January, 1.1 ° C-day in June and 1043.9 ° C-day in total
annually. The CDH value for the summer months of cooling in the greenhouse was determined as 1985.5 °
C-hour in July, 71.7 ° C-hour in the lowest in October and 5148.7 ° C-hour in the year. However, the highest
CDD value was 82.7 ° C-day in July, 3 ° C-day in October and 214.5 ° C-day in total. The average heating
load was 356.2 kW in January, 24 kW in May and 147.46 kW in average annually. The average cooling load
was calculated as 251 kW in July, 27.2 kW in October and 138.52 kW in average annually. YEFS will
provide efficient use of space with a unique design for greenhouses, and will provide an added value for the
country's economy by producing energy on food. The use of the roofs of agricultural structures with a very
large surface area for the purpose of energy production will promote the use of dispersed power generation
systems.

Key Words: Greenhouse climatization, Solar energy, photovoltaic electricity, Heat pump
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1. GİRİŞ
Tarım sektörü yoğun enerji tüketen bir sektördür. Artan nüfusumuzun ekonomik ve sağlıklı olarak
beslenmesi, ülke kaynaklarıyla yeterli tarımsal üretimin sağlanması, ithal gıda ürünlerinin ülkemizde
üretilerek ikamesi, gıda güvenliğimiz için büyük önem taşımaktadır. Tarımda, özellikle seracılık,
mantar üretimi, sera altı havuzlarda su ürünleri üretimi, hayvansal gıda üretimi iklim kontrolü gerektiren
ve yoğun enerji tüketen sektörlerdir. Arazinin işlenmesi, sulanması, hasadı ve tüketiciye ulaştırılması,
yoğun enerji tüketen bir süreçtir. Tarım işletmeleri, yenilenebilir kaynaklarla kendi enerjisini üreterek,
enerji giderlerini sıfırlayabileceği, karlılığını attırabileceği, artanıyla da Ülkenin enerji açığına katkı
sağlayarak, katma değere ve ek gelire dönüştürebileceği birçok yöntem mevcuttur. Yenilenebilir
enerjinin etkin olarak kullanıldığı ülkelerde, tarım işletmeleri, seraların, ahırların, ağılların, kümeslerin,
depoların diğer bir deyişle tarımsal yapıların çatısında PV sistemlerle, rüzgar türbinleriyle, biyogaz
enerjisiyle, işletme artıkları ve hayvan yemi olarak değerlendirilemeyen biyokütlelerin peletlenmesi ve
gazlaştırılmasıyla, bir veya bir kaç kombinasyonla, gıda üretimi yanında elektrik üretmektedirler. Fazla
miktarda enerji kullanımı gerektiren seracılık, mantarcılık, sera altı kontrollü su ürünleri üretimi, sera
altı foto-biyoreaktörlerde alg üretimi, hayvansal gıda üretimi, gıda işleme ve soğuk depo muhafazası
gibi tarımsal üretim sektörleri, güneş, rüzgar ve jeotermal enerji kaynağı olan ısı pompaları gibi
yenilenebilir enerji kaynakları ve sistemlerinin yerli teknolojiyle üretimi ve gelişimi için büyük bir
uygulama ve pazar alanıdır. Bu nedenle, enerji tüketimi fazla olan bu tür tarımsal üretim konularında;
ısıtma/soğutma/sıcak su ve elektrik üretimi yöntemler, enerji verimli tarımsal yapılar ve bu yapıların
çatılarına entegre fotovoltaik sistemler (BIPV) için yerli imalat ve ekonomik çözümler gereklidir [1].
Günümüzde bilim ve teknolojinin sürekli gelişmesi ve sanayileşmenin artışına paralel olarak enerji
ihtiyacı artmakta ve bunun sonucu olarak da enerji fiyatları yükselmektedir. Yeterli enerji kaynaklarına
sahip olmayan ülkemizde, yalıtım bilinci de yeterince gelişmediğinden, ithal edilen enerjinin çok büyük
bir kısmı ısıtma-soğutma ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılmaktadır. Fosil yakıtların rezervlerinin
sınırlı olduğu ve bunların çevreye olumsuz etkiler bıraktığı göz önüne alınarak yeni ve yenilenebilir
enerji kaynakları arayışına gidilmektedir. Bunlardan en sık gördüğümüz sistemler güneş enerjisi
sistemleri olup, jeotermal enerji de elektrik üretimi, ısıtma, soğutma ve sıcak su ihtiyaçlarının
karşılanması, seracılık, sağlık sektörü v.b. gibi birçok alanda kullanılmaya başlanmıştır. Ayrıca,
toprağın depoladığı ısı enerjisinden de faydalanılarak, ısı pompası sistemleri kurulmaktadır. Toprak
kaynaklı ısı pompası olarak adlandırılan bu sistemler, ülkemizde de yaygınlaşmaya başlamıştır.
Bu çalışmada, YEFS ile kendi enerjisini üreterek iklimlendirilen sera yapılarının tasarımları
incelenmiştir. Bu amaçla, Antalya yöresinde tasarımlanacak olan ve YEFS ile iklimlendirilecek olan bir
cam sera örneği dikkate alınarak tasarım değişkenleri belirlenmiştir.

2. SERALARDA YAPIYA ENTEGRE FOTOVOLTAİK SİSTEM UYGULAMALARI
Yapıya entegre fotovoltaik sistem (YEFS), yapılar için yenilikçi, estetik ve çevre bilinci olan teknolojidir.
YEFS sistemi, güneş teknolojisini yapılara adapte edebilmek için mimariye tamamen yeni olanaklar
sunmaktadır. Fotovoltaik (PV) sistemler ve mimarlık, tasarım, ekoloji ve ekonomi gibi kavramları aynı
proje içinde uygulanabilirler. PV modüller, yapıya, dikey, yatay veya açılı olarak yerleştirilebilirler.
Standart PV sistemler genelde, konut ve güneş çiftliği gibi uygulamalarda kullanılmaktadır. Bina
uygulamalarında, mevcut çatı örtüsünün üzerine, ayrıca PV panellerin montajlanabileceği taşıyıcı
konstrüksiyon adapte etmek gerekir. Bu uygulama, çatı statiğine ek yük ve ek maliyetler getirmekte,
çatı yüzeyi etkin olarak kullanılamamaktadır. Hedefimiz tarımsal yapı ve bina konstrüksiyon ve taşıyıcı
çatı profillerinin, PV camlarının sızdırmaz bir şekilde direk olarak montajlanabileceği şekilde, özgün,
fonksiyonel ve modüler olarak tasarımlamaktır. Bu sayede PV çerçeve maliyetine gerek kalmaz iken,
PV camlar, çatı örtüsü vazifesi görecek ve bina çatı kaplama malzemesi ile montaj aksesuarları
maliyetine de gerek kalmayacaktır. Bütün çatı yüzeyi YEFS örtü olarak değerlendirileceği için etkin ve
yüksek verimli elektrik üretim alanı elde edilecektir.
Sera yapısı içinde üretilecek olan ürünlerin ihtiyacı olan ışık geçirgenliği ihtiyacına göre yapıya entegre
PV hücreler gerekli aralıklarla dizilerek gerekli geçirgenlik, ışık ve gölge düzeyi elde edilecektir. Bunu
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sağlarken firesiz ve kayıpsız imalatlar için PV üretim ölçü standartlarına uyumlu olarak modüler
konstrüksiyon ebatları şekillendirilecektir. Çatı açılarını planlarken, simülasyon programlarıyla, tarımsal
yapı altındaki üretime ve güneş hücrelerinin elektrik üretim verimliliğine uygun bir denge sağlanacaktır.
Çatı boyunca sağlı-sollu havalandırma pencereleri, sabah ve akşam güneşi istikametinde hareketli ve
açısı ayarlanabilir olarak güneşe yönelecek ve güneşlenme yüzeyi gün boyu yüksek tutularak ekstra
verimlilik sağlanabilecektir.
YEFS bulunan bitkisel üretim yapısında, ana taşıyıcı kolonlar ve makaslar galvanizli çelikten, cam
taşıyıcı profiller, çatı cam mertekleri, aşık, mahya, pencere ve yağmur oluğu profilleri sızdırmaz olarak
PV hücreli camların montajına uyumlu ve özgün olarak tasarımlanır (Şekil 1). Yeterli ışık geçirgenliği
için seyrek döşenmiş PV hücreli özel boyutlandırılmış camların YEFS konstrüksiyona montajı ise
özgün tasarım su ve ısı izolasyonu EPDM kauçuk filtrelerle sağlanır. Boydan boya çift yönlü kelebek
çatı havalandırma pencereleri % 50 oranında etkin bir havalandırma sağlarken, sabah güneşi için
doğuya akşam güneşi batıya açılan pencere yüzeyi etkin bir güneş alma yüzeyi sağlayarak PV
hücrelerin verimliliğini artırır. Yapı optimum bitki iklim konfor koşullarını sağlayabilecek ve etkin bir ısı
korunum ve izolasyon kaidelerine göre tasarımlanır. Çatı açısı ise PV hücrelerin verimliliğiyle bitkilerin
ışık ihtiyacına göre dengelenir. PV hücrelerinin döşeme aralığı ve seyrekliği, bitkisel üretimde
fotosentez etkinliğini kısıtlamayacak şekilde belirlenir. Örnek olarak seralarda yaz sıcaklarında % 5560 gölge perdeleri ile gölgeleme yapılmaktadır. PV santral kurulumunda 1 MW kurulu güç için 20.000
m² arazi gerekirken, çatısı, % 40 gölge % 60 geçirgen özellikte PV hücre döşeme aralığındaki
camlarla kaplanan 1 MW kurulu güç için 15.000 m² sera alanı yeterli olmaktadır [2].
↵

Şekil 1. Seralarda yapıya entegre fotovoltaik sistem (YEFS) uygulamaları
Güneş enerjisi destekli-toprak kaynaklı ısı pompası sistemi, güneş ve topraktan gelen enerjiyi
kullanarak çevreye zarar vermeden ısıtma ve soğutmada ideal konfor şartlarını en ekonomik şekilde
sağlayabilir. Bu konuda, farklı bölgeler ve değişik amaçlar için güneş veya toprak kaynaklı ısı
pompaları üzerine birçok çalışma farklı bölgeler ve değişik amaçlar için güneş veya toprak kaynaklı ısı
pompaları konularında birçok çalışma yapılmıştır. Bu çalışmalar genelde sadece güneş veya toprak
kaynaklı çalışmalar olup, her iki kaynağı da kullanarak yapılan çalışmalar ise sınırlı sayıdadır.
Yıldırım Özcan ve Bilir [3] toprak kaynaklı ısı pompası ile entegre çalışan sera üzerine yerleştirilmiş
fotovoltaik modüllerin seranın iklimlendirme ve aydınlatma gereksinimi karşılama düzeyini simüle
etmişlerdir. Hassanien ve Ark. [4] Güneş enerjili su ısıtıcısının, ısıtma amaçlı bir elektrikli ısı
pompasına yardımcı olarak, vakum tüplü güneş toplacı kullanımı araştırmışlardır. Farklı yerel hava
koşullarında, seralarda mikroklima koşulları, üretilen ısı enerjisi ve elektrik tüketimi analiz edilmiştir.
Güneş toplacının ısıl verimi 0.49, geri ödeme süresi ise 4.1 yıl olarak belirlenmiştir. Araştırma
sonuçları, sera için gerekli toplam ısı enerjisinin % 35'inden fazlasının bu sistem tarafından
karşılanabileceğini göstermiştir. Boughanmi [5] sera için yeni bir jeotermal ısı değiştiricinin (CHGHE)
performansını incelemişlerdir. Deneysel sonuçlar, CHGHE tarafından toprağa geri kazanılan ısıl güç
değerinin yaklaşık 4.7 kW olduğunu göstermiştir. Isı pompası (COP hp ) ve genel sistem (COP sys )
performans katsayıları sırasıyla 3.93 ve 2.64 olarak belirlenmiştir. Trypanagnostopoulos ve Ark. [6]
Akdeniz Bölgesi ile benzer iklimsel özellikler gösteren Güneybatı Yunanistan’da gerçekleştirdikleri
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çalışmada, deneme serası üzerine yerleştirilen PV modüllere ait enerji üretimi, gölgeleme etkisi ve
bunun bitki yetiştirme üzerine olan etkileri incelenmiştir. Awani ve Ark. [7] yatay durumda ısı
2
3
değiştirici, güneş toplacı ile bağlantılı bir ısı pompası kullanmışlardır. 100 m yüzey alanı ve 229.5 m
2
hacim için sayısal bir model geliştirilmiştir. Güneş toplaçlarının yüzey alanı 8 m 'dir. Yang ve Rhee [8]
serada soğutma ve ısıtma amacıyla sera havasında fazla ısı enerjisi kullanan bir sera sistemi işletmiş
ve performansını değerlendirilmişlerdir. Bu sistem, ısı depolama tankları, serada fan-coil üniteleri ve
ek ısıtma için bir elektrikli ısıtıcı içeren bir ısı pompası sisteminden oluşmaktadır. SATE miktarının 100
2
m taban alanı olan bir cam sera için 258.3 ile 6259.0 MJ/ay arasında olduğu ölçülmüştür. Enerji
tasarrufu günlük maksimum % 76.3 ve aylık % 25.7 olarak belirlenmiştir. Li ve Ark. [9] Japonya'nın
Hokkaido kentinin kuzeyinde 12 adet sera için ısıtma ve soğutma sağlamak amacıyla büyük bir dikey
toprak kaynaklı ısı pompası sistemi kumuşlardır. Sistem, ısıtma için 640 kW ve soğutma için 648 kW
kapasiteye sahiptir. Sistemde COP 3.0 olarak belirlenmiştir. Sistemin ısı çekme oranı yaklaşık 27.7
W/m olmuştur. Isıtma talebinin soğutma talebini aştığı durumlarda, gelecekteki davranışlarını tahmin
etmek için sistemin sayısal bir modeli geliştirilmiştir. Simülasyon sonuçları, sistemin performansını
önemli ölçüde bozmadan birkaç yıl boyunca ısı değişim oranını koruyabileceğini göstermektedir.
Özgener ve Hepbaşlı [10] Güneş enerjisi destekli toprak kaynaklı ısı pompasıyla sera ısıtma
sisteminin etkinliğini ekserji analizi ile değerlendirmişlerdir. Toprak kaynaklı ısı pompası ünitesinin
ısıtma etkinliği katsayısı 2.64, toplam sistem etkinliği katsayısı ise 2.38 olarak belirlenmiştir. Sistemin
ekserji verimi % 67.7 olarak hesaplanmıştır.

3. MATERYAL VE YÖNTEM
Antalya yöresinde bulunan bir cam serada ısıtma ve soğutma uygulamaları için gereksinim duyulan
toplam enerji miktarının, güneş enerjisi destekli-toprak kaynaklı ısı pompası sistemi ve sera çatısına
yerleştirilecek olan PV modüller aracılığıyla güneş enerjisinden karşılanması amaçlanmıştır. Böylece,
serada üretimin yıl boyunca kesintisiz olarak gerçekleştirilmesi mümkün olabilecektir.
3.1. Cam Sera
Taban alanı 10 000 m (10 da) olan cam sera 4 mm kalınlığından cam panelleri ile kaplıdır. Venlo tip
sera çatısında 0.73×1.65m boyutlarında standart cam panelleri bulunmaktadır. Cam panelleri ve cam
çerçeveleri kendi kendilerini desteklediklerinden, çatıyı desteklemek için ek kirişler yoktur. Cam serada
toplam yükseklik 7 m’dir (Şekil 2).
2

Toplam 11 bölmeli cam seranın güney cephesine damalı şekilde 1155 adet PV modül yerleştirilecektir.
Her modülde 15.675×15.675 cm boyutlarında 72 adet PV hücre bulunmaktadır. Bu durumda, sistemin
2
toplam kurulu gücü (375 W×1155) = 433.13 kW olacaktır. Alanı 1.94 m olan modüllerin, sera
2
çatısında kapladığı toplan alan yaklaşık olarak 2240 m ’dir (Şekil 2).

Şekil 2. Isıtma ve soğutma yükleri için cam sera yapısı
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3.2. Isıtma/Soğutma Derece-Gün/Saat Değerlerinin Belirlenmesi
Herhangi bir yer ve konumda bulunan bir yapının iklimlendirilmesi için yıllık enerji tüketimi, derece-gün
(DD) değerlerine bağlı olarak en basit şekilde belirlenebilir. Bu nedenle, herhangi bir yörede ısıtma
derece gün sayısı (HDD) ile soğutma derece gün (CDD) sayılarının ayrı ayrı belirlenmesi, ısıtma ve
soğutma sistemi kapasitelerinin ve maliyetlerinin belirlenmesi açısından önemlidir [11]. Derece-gün
yöntemi, ısıtma ve soğutma hesaplamalarında uzun yıllardır kullanılan basit, kullanışlı ve etkili bir
yöntemdir. Bununla birlikte, birçok değişken parametreyi dikkate almaması nedeniyle günümüzde çok
fazla kullanılmamaktadır. Bununla birlikte, uygulaması basit olduğundan ve hızlı sonuçlar
belirlenebildiğinden, ilk değerlendirmeleri yapabilmek için günümüzde hala kullanılmaktadır. Derecesaat (DH) yönteminde ise günlük sıcaklık değerlerine dayanan derece-gün yönteminden farklı olarak,
saatlik sıcaklık değerleri dikkate alınır. Bu nedenle, DH yöntemi DD yöntemine göre daha doğru
sonuçlar vermektedir [12].
3.2.1. Isıtma/Soğutma Derece-Gün Belirlenmesi
Derece-gün (DD) yönteminde bir binanın enerji ihtiyacı temelde, binanın iç ortam sıcaklığı ile ilgili
denge noktası sıcaklığı ve binanın bulunduğu yerin dış hava sıcaklığı arasındaki fark ile doğru
orantılıdır. Eğer, binanın iç ortam sıcaklığı ve iç ısı kazançları sabit ise, DD yöntemlerinden elde edilen
değerlerle, binanın ısıtma veya soğutma ihtiyacı için gerekli enerji iyi bir hassasiyetle tahmin edilebilir
[13-14].
Bir iklimlendirme sürecindeki DD değeri, ısıtma veya soğutma günlerindeki ısıtılan veya soğutulan
ortam sıcaklığı ile dış ortam (hava) sıcaklığı farklarının toplamına eşittir.
N

DD =

∑ (Ti − To ) × j

(°C-gün)

(1)

1

Burada:
DD
Ti
To
j

=
=
=
=

Derece-gün (°C-gün),
Isıtılan veya soğutulan ortamın sıcaklığı (iç hava sıcaklık) (°C),
Dış ortamın günlük ortalama sıcaklığı (dış hava sıcaklığı) (°C) ve
Isıtma veya soğutma sürecinin uzunluğudur (gün).

DD değerleri temelde seçilen denge noktası sıcaklığına bağlıdır. Denge noktası sıcaklığı, bir binada
ısıtma veya soğutmaya ihtiyaç duyulmadığı zamandaki dış ortam sıcaklığı olarak alınabilir. Bu denge
noktası sıcaklığı bir binadan diğerine farklılık gösterebilir. Bu değişim, istenilen iç ortam sıcaklığına,
binanın ısıl özelliklerine ve kullanım şekline bağlı olarak belirlenebilir. Geleneksel olarak HDD sayıları
18 °C denge sıcaklığında, CDD sayıları ise 22 °C denge noktası sıcaklığında hesaplanır [14]. Antalya
ilinde bulunan cam seranın ısıtılma ve soğutulması amacıyla, HDH, HDD ve CDH, CDD değerleri
T r =18 °C ve T r =28 °C referans sıcaklıklar dikkate alınarak belirlenmiştir.
N

HDD(Th ) =

∑ (Th − To )

(°C-gün)

(2)

1
M

CDD(Tc ) =

∑ (To − Tc )

(°C-gün) (3)

1

Eşitlik (2), sadece T h >T o olan günler için eşitlik (3) ise sadece T o >T c olan günler için hesaplanır.
Burada:
HDD = Isıtma Derece-Gün (°C-gün),
CDD = Soğutma Derece-Gün (°C-gün),
T o = Günlük ortalama dış hava sıcaklığı (°C),
T c = Soğutma dönemi için belirlenmiş eşik veya referans sıcaklık (28 °C) ve
T h = Isıtma dönemi için belirlenmiş eşik veya referans sıcaklık (18 °C) ve
N = Isıtma dönemindeki ısıtma gereken toplam gün sayısı ve
M = Soğutma dönemindeki soğutma gereken toplam gün sayısıdır.
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3.2.2. Isıtma/Soğutma Derece Saat Değerlerinin Belirlenmesi
Derece-saat yöntemi temel olarak, dış ortam sıcaklığı ile ısıtılan/soğutulan ortam için belirlenen
referans sıcaklık arasındaki farka dayanır. Dış ortam sıcaklıkları ölçülen değerler iken referans sıcaklık
farklı ortamlar için değişkenlik gösterebilmektedir. Ayrıca, ısıtma ve soğutma hesaplamalarında farklı
referans sıcaklıklar kullanılır.
Derece-saat (DH) değeri genel olarak aşağıdaki eşitlikle hesaplanabilir:

DH =

±

∑ (To − Tr )

(°C-saat)

(4)

Burada;
T o = Saatlik dış ortam sıcaklığı (°C) ve
T r = Referans sıcaklık değeridir (°C).
İki sıcaklık değeri arasındaki fark (T o −T r ) sıfırdan küçükse ısıtma-derece saat (HDH), sıfırdan büyükse
soğutma-derece saat (CDH), olarak hesaplamalarda dikkate alınır.
−

∑ (To − Tr )
+
CDH = ∑ (To − Tr )
HDH =

(°C-saat)

(5)

(°C-saat)

(6)

3.3. Sera Isıtma Yüklerinin Belirlenmesi
Cam sera için ısıtma yükleri, TS 825 standardı dikkate alınarak, Isıtma-Derece-Gün (HDD) ve IsıtmaDerece-Saat (HDH) değerlerine bağlı olarak hesaplanmıştır.
2
(W/m )
(7)
Isıtma-Derece-Gün (HDD) Yöntemi: Qhay =
Qhgün
Isıtma-Derece-Saat (HDH) Yöntemi: Qhgün

Qhγün / saaτ =

∑
= ∑Qh

Ac
× u × [Ti − Td ] − I × τ × γ
Aγ

Qh
Ac
Ag
u
Ti
Td
I

=
=
=
=
=
=
=
τ =
γ =
vw =

(8)

2

(9)

(W/m )

(W/m °C) (10)

u = 3.55 + 0.11v w
Burada:

2

(W/m )

saat

2

Sera ısıtma yükü (W/m ),
2
Sera örtüsü yüzey alanı (m ),
2
Sera taban alanı (m ),
2
Toplam ısı transferi katsayısı (W/m °C),
Sera iç ortam sıcaklığı (18 °C),
Dış ortam sıcaklığı (°C),
2
Toplam güneş ışınımı (W/m ),
Seranın güneş ışınımı geçirme oranı,
Toplam ışınımın sera içinde ısı enerjisine dönüşme oranı (0.5) ve
Dış ortam rüzgar hızıdır (m/s).
2

3.2. Sera Soğutma Yüklerinin Belirlenmesi
Cam sera için soğutma yükleri, CDD ve CDH değerleri bağlı olarak hesaplanmıştır.
Soğutma-Derece-Gün (CDD) Yöntemi: Qc ay =
Qc gün
Soğutma-Derece-Saat (CDH) Yöntemi: Qc gün

∑
= ∑Qc

2

(11)

2

(12)

2

(13)

(W/m )
(W/m )

saat

[


 H 
4
4
Qc gün / saat = u + ρ × c p × N 
 × (Td − Ti ) + t × I + hc (Td − Ti ) + ε × s Tt − Ti
3600




]

(W/m )
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Burada;
Qc
u
ρ
cp
N
H
Ti
Td
I

τ

hc

εt
s

Tt

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
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Sera soğutma yükü (W/m ),
2
Toplam ısı transferi katsayısı (W/m °C),
3
Hava yoğunluğu (kg/m ),
Hava özgül ısısı (J/kg °C),
Saatlik hava değişimi sayısı,
Seranın maksimum yüksekliği (m),
Sera iç ortam sıcaklığı (28 °C),
Dış ortam sıcaklığı (°C),
2
Toplam güneş ışınımı (W/m ),
Seranın güneş ışınımı geçirme oranı,
2
Isı taşınım katsayısı (W/m °C),
Işınım yayma değeri (0.94),
-8
4
Stefan-Boltzman katsayısı (5.6703×10 W/m.C ) ve
Sera toprak sıcaklığıdır (°C).
2

4. BULGULAR VE TARTIŞMA
Cam sera için hesaplanan ısıtma/soğutma-derece gün/saat değerlerinin aylara bağlı olarak değişimi
Tablo 1’de verilmiştir. Serada HDH değeri; en yüksek Ocak ayında 6136.3 °C-saat, en düşük Eylül
ayında 1.1 °C-saat ve yıllık toplam 25053.5 °C-saat olarak belirlenmiştir. Bununla birlikte, HDD değeri
en yüksek Ocak ayında 255.7 °C-gün, en düşük Haziran ayında 1.1 °C-gün ve yıllık toplam 1043.9 °Cgün olarak hesaplanmıştır.
Tablo 1. Cam sera için hesaplanan HDH/HDD ve CDH/CDH değerleri
AYLAR
Ocak
Şubat
Mart
Nisan
Mayıs
Haziran
Temmuz
Ağustos
Eylül
Ekim
Kasım
Aralık

Ortalama Dış
Isıtma Derece
Hava Sıcaklığı
Saat (HDH-°C)
(°C)
9.8
6136.3
10.6
4966.1
13.7
3457.9
16.4
1808.1
21.4
428.1
26.1
26.9
29.5
0.0
29.2
0.0
25.1
1.1
21.0
447.0
14.9
2670.6
11.2
5111.4

Soğutma
Derece Saat
(CDH-°C)
0
0
0
0
111.7
803.1
1985.5
1708.1
468.6
71.7
0
0

Isıtma Derece
Gün
(HDD-°C)
255.7
206.9
144.1
75.3
17.8
1.1
0.0
0.0
0.0
18.6
111.3
213.0

Soğutma
Derece Gün
(CDH-°C)
0.0
0.0
0.0
0.0
4.7
33.5
82.7
71.2
19.5
3.0
0.0
0.0

Serada soğutma uygulanacak olan yaz ayları için CDH değeri, en yüksek Temmuz ayında 1985.5 °Csaat, en düşük Ekim ayında 71.7 °C-saat ve yıllık toplam 5148.7 °C-saat olarak belirlenmiştir. Bununla
birlikte, CDD değeri en yüksek Temmuz ayında 82.7 °C-gün, en düşük Ekim ayında 3 °C-gün ve yıllık
toplam 214.5 °C-gün olarak hesaplanmıştır.
Ortalama ısıtma yükü en yüksek Ocak ayında 356.2 kW, en düşük Mayıs ayında 24 kW ve yıllık
ortalama 147.46 kW olarak belirlenmiştir (Şekil 3). Isıtma yükü Şubat ayında en fazla 1140 kW
değerine yükselmektedir.
Ortalama soğutma yükü en yüksek Temmuz ayında 251 kW, en düşük Ekim ayında 27.2 kW ve yıllık
ortalama 138.52 kW olarak hesaplanmıştır (Şekil 4). Soğutma yükü Temmuz ayında en fazla 983.6
kW değerine yükselmektedir.
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1200
Maksimum

Ortalama

Isitma yükü ( kW)

1000
800

600
400
200

1
12
23
34
45
56
67
78
89
100
111
122
133
144
155
166
177
188
199
210
221
232
243
254
265
276
287
298
309
320
331
342
353
364

0

Gün

Şekil 3. Cam sera için ısıtma yüklerinin değişimi
1200
Maksimum

Ortalama

Sogutma yükü ( kW)

1000
800
600
400
200

1
12
23
34
45
56
67
78
89
100
111
122
133
144
155
166
177
188
199
210
221
232
243
254
265
276
287
298
309
320
331
342
353
364

0

Gün

Şekil 4. Cam sera için soğutma yüklerinin değişimi

5. SONUÇ VE ÖNERİLER
Özellikle seralar ve hayvan barınakları gibi çok geniş çatı yüzeyine sahip tarımsal yapılar ülke enerji
açığına yeni bir enerji üretim alanı alternatifi yaratacaktır. Bu tip uygulamalar, enerji verimliliği
açısından en önemli çalışmalardan birisi olan, bina enerji yönetim sistemlerinin yapı özelinde
geliştirilip, enerji tüketimi, üretimi, depolanması konularında yapı-enerji sistem etkileşiminin
optimizasyonunun sağlanması bakımından önemlidir. Diğer taraftan, ülkemizde maliyet etkin "net-sıfır
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enerjili yapılarda" yapıyı oluşturan tüm sistemlerin, ürünlerin ve şebekenin kusursuz bir şekilde yapı
Enerji Yönetim Sistemi içerisine entegre edilip birlikte çalışabilirliğinin araştırılması için önem
taşımaktadır.
Enerji gereksinimi artışına bağlı olarak, Bina Enerji Yönetim Sisteminin geliştirilmesi atık ısı geri
kazanımı ve yönetimi, CO 2 emisyonlarını azaltmak, ucuz enerji arzı sağlamak ve enerji arzını güvenli
duruma getirmek amacıyla önemli bir çözüm olarak ortaya çıkmaktadır. Enerji kıtlığı ve küresel ısınma
nedeniyle, son yıllarda yenilenebilir enerji kaynaklarına ve enerji depolama sistemlerine olan ilgi
giderek artmaktadır. Düşük sıcaklıktaki yenilenebilir enerji kaynaklarından etkin olarak yararlanabilmek
için geliştirilen yeni teknolojiler arasında, en yaygın olarak kullanılanı ısı pompası sistemleridir. Toprak
kaynaklı ısı pompalarının performans katsayılarının diğer ısı pompası uygulamalarına göre yüksek
olması, sistemin işletme maliyetini azaltmaktadır. Elde edilen enerjinin, tüketilen enerjiden daha
yüksek olması ile sağlanan enerji tasarrufu hem kullanıcıya hem de ülke ekonomisine önemli
kazançlar sağlar. Ayrıca, çevre dostu olan bu sistem kullanılarak, sera gazı emisyonları azaltılabilir. Isı
pompaları, sürekli gelişmekte olan enerji tasarruf sistemleri olarak bilinirler. Aynı sistemde hem ısıtma
hem de soğutma yapabilmeleri en önemli avantajlarından biridir. YEFS, seralar ve hayvan barınakları
özgün bir tasarımla, etkin alan kullanımı sağlayacak, altında gıda üzerinde ise enerji üreterek, ülke
ekonomisi için bir katma değer sağlayacaktır. Çok geniş yüzey alanına sahip olan tarımsal yapıların
çatılarının enerji üretimi amacıyla kullanılması, dağınık güç üretim sistemlerinin kullanılmasını
yaygınlaştıracaktır.
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BİNA ISITILMASINDA HAVALI GÜNEŞ KOLEKTÖRÜ
DESTEKLİ ISI POMPASI KULLANIMI
Usage of Heat Pump Supported by
↵Air Solar Collector in Building Heating
Onur Vahip GÜLER
Tolga URAL
Ali KEÇEBAŞ

ÖZET
Bu çalışmada, son yıllarda nüfus artışı ve teknolojinin yaygınlaşması ile birlikte birincil enerji
tüketiminin artması yenilenebilir enerji kaynaklarına olan ilgiyi arttırmıştır. Bunlar arasında güneş enerji
kaynaklı sistemler büyük bir paya sahiptir. Bu çalışmada TÜBİTAK destekli proje kapsamında Muğla
Sıtkı Koçman Üniversitesi teknoloji fakültesinin çatısında kurulan havalı güneş kolektörü destekli ısı
pompası deney düzeneğinde ısı pompası performansı incelenmiştir. Dış hava sıcaklığının düşük
olduğu günlerde havalı güneş kolektöründen çıkan sıcak havanın ısı pompasının evaporatörüne
verilmesinin etkileri de incelenmiştir. Çalışmada deney setinden kaydedilen sıcaklık, basınç, debi ve
elektrik tüketimi gibi parametreler ve termodinamik yöntem yardımıyla ısı pompası performansı
deneysel ve teorik olarak değerlendirilmiştir. Böylece havalı güneş kolektörü destekli ısı pompası
sisteminin deneysel ve sayısal olarak bina ısıtılması üzerindeki etkisi gösterilmiştir. Selektif Yüzeyli
Güneş Kolektörünün ısı pompası sistemine eklenmesi ile ITK performans katsayısı %23,5 oranında
arttığı görülmüştür. Çalışma, literatürde bulunan teorik çalışmalara oranla deneysel olması ve havalı
güneş kolektörünün ısı pompası ile birlikte kullanımıyla bina ısıtmasında enerji tasarrufunun
oluşumunu sağlayarak literatüre katkıda bulunulacaktır.
Anahtar Kelimeler: Isıtma, Havalı güneş kolektörü, Isı pompası, Enerji performansı
ABSTRACT
In this study, the increase in primary energy consumption with the increase of population and
technology in recent years increased the interest in renewable energy resources. Among these, solar
energy systems have a large share. In this study, heat pump performance is investigated in the heat
pump test experimental set of the air solar collector supported by Muğla Sıtkı Koçman University
Technology Faculty within the scope of the TÜBİTAK supported project. On the days when the
outdoor air temperature was low, the effects of hot air from the air collector to the evaporator of the
heat pump were investigated. The parameters such as temperature, pressure, flow and electricity
consumption obtained from the experimental set, and with the help of thermodynamic method , heat
pump performance were evaluated both experimentally and theoretically in the study. Thus, the effect
of the air solar collector supported heat pump system on experimental and numerical building heating
was shown. With the addition of Selective Surface Solar Collector to the heat pump system, the ITK
performance coefficient increased by 23.5%. The study is experimental compared to the theoretical
studies in the literature and the use of air solar collector with heat pump will contribute to the literature
by providing energy saving in building heating.

Key Words: Heating, Air solar collector, Heat pump, Energy performance
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1. GİRİŞ
Küresel ısınma, iklim değişikliği, hava kirliliği ve enerji kaynaklarının hızla tükenmesi günümüz
araştırmacılarının bu problemlerin çözümüne ilişkin çalışması gerektiği ihtiyacını doğurmuştur. Tüm bu
sorunların başlıca kaynağı olarak yenilenebilir enerji kaynaklarının yeterince faydalı kullanılamaması
gösterilmektedir. Yenilenebilir enerji kaynakları doğrudan enerji sistemlerinin kullanılması şeklinde
olabileceği gibi yardımcı sistemler ile de desteklenebilir. Bu doğrultuda güneş enerjisinden elektrik
üretmek veya termal enerji üretmenin yanı sıra güneş kaynaklı ısıtıcılar enerji sistemlerine eklenerek
bu sistemlerin verimliliklerinin arttırılması sağlanabilmektedir.
Açıkgöz [1] çalışmasında bileşik enerji güç sisteminde güneş enerjisinin desteğini hesaplamıştır.
Birinci durumda yalnızca ısı pompası ile binanın ısıtılması ve soğutulmasını sağlamış, ikinci durumda
güneş esaslı toprak kaynaklı ısı pompası kullanmıştır ve bina kullanım suyunu 2 adet kolektör ile
binanın ısıtılmasını ise ısı pompası ile sağlamıştır. Üçüncü seçenek olarak hem kullanım suyunu
ısıtması hem de ısınmaya destek olması için ısı pompası sistemine 25 adet kolektör eklemiştir. Bu üç
seçeneği karşılaştırmış, sonuç olarak konut ısıtmasında kolektör sayısının artması ve buna bağlı
olarak ilk yatırım maliyetinin yükselmesinden dolayı güneş enerjisinin sadece kullanım suyu ısıtması
için kullanılmasının daha uygun olduğu sonucuna varmıştır. Işık [2] çalışmasında güneş enerjisinden
faydalanma yollarını inceleyerek bir konutun kullanma sıcak su ihtiyacının karşılanması ve kış
konumunda güneş enerjisinden elde edilen sıcak su ile kalorifer kazanından yıllık tabanda
sağlanabilecek enerji tasarrufunu araştırmıştır. Güneş kolektörlerinin kullanımıyla yıllık yakıt
tasarrufunu bir yazılım yardımıyla 362,1 lt olarak bulmuştur. Sağlanan yakıt tasarrufu ile sistemin ilk
kurulum maliyetinin 9 yılda karşılanacağını tespit etmiştir. Sancar ve Bulut [3] bir ortamın ısıtılmasında
güneş enerjisi, toprak enerjisi ve atık ısıdan yararlanmışlardır. Kurdukları deney düzeneğinde dış
ortamdan çekilen hava, toprak kaynaklı ısı değiştiricisinde ısıtıldıktan sonra reküperatörden geçirilerek
atık gazın enerjisini çeker ve havalı güneş kolektörleriyle daha da ısıtılarak deney odasına verilir.
Ocak-Mart 2014 tarihleri arasında yaptıkları ölçümlerle sistemin ITK değerinin 1,7 ile 6,7 arasında
değiştiğini bulmuşlardır. Güneş enerjisinden yararlanılarak bir ortamın ısıtılmasında toprak-hava ısı
değiştirici destekli, ısı geri kazanımı olan, havalı güneş kolektörlerinin Adıyaman iklim şartlarında
alternatif ısıtma sistemi olabileceği ve iç ortam ısıl konfor şartlarını sağlayabileceği sonucuna
varmışlardır. Liang et al. [4] ısıtma sisteminin performansını geliştirmek için esnek çalışma modlarında
güneş esaslı hava kaynaklı ısı pompasını matematiksel bir model yardımıyla Nanjing şehri için
incelemişlerdir. Isıtma sezonunda güneşli bir günde güneş ışınım yoğunluğunun artmasıyla ve güneş
kollektörü alanının artmasıyla ısı pompasının ITK değeri artmıştır. Güneş ışınım miktarının maksimum
2
2
olduğu saat 13:00’te kolektör alanı 0 m ’den 20 m ’ye çıkarıldığında hava kaynaklı IP’nin veriminin
%17 arttığı görülmüştür. Ve saat 08:00’den 17:00’ye kadar toplam verim %8,3 artmıştır. Bu sırada
güneşli bir günde kolektör alanı 0 m2’den 40 m2’ye çıkarıldığında 10 kW ısıtma kapasitesindeki bir
sistem %24’lük enerji tasarruf oranıyla 15,69 kWh’lik enerji tasarruf eder ve eşdeğer güç üretimi
%11,8’dir. Hava kaynaklı IP’nin ITK değeri saat 08:00-17:00 arasında ortalama %11,22 artmıştır. Kışın
2
tüm ısıtma sezonu boyunca kolektör alanı 0 m2’den 40 m ’ye çıkartıldığında %9,9 enerji tasarruf
oranıyla 453,43 kWh enerji tasarruf edilir ve eşdeğer güç üretimi %5’tir.
Güneş esaslı hava kaynaklı IP’lerin sıcak su üretimi ve ev ısıtmasına ek olarak kurutma işleminde
kullanıldığına dair çalışmalarda bulunmaktadır. Şevik [5] çalışmasında IP ile birlikte güneş
kollektörünün kullanıldığı, ısıtma ve kurutma amaçlı sıcak hava üretim sistemini Ankara’da deneysel
olarak incelemiştir. Kurutma işlemi için gıda olarak ithalatta önemli bir yeri olan mantar seçilerek bu
ürünün kurutma deneylerinin ayrıntılı analizini yapmıştır. Kurutma işleminde deneyleri sadece IP,
sadece GK ve GE-IP kullanarak yapmıştır. Sonuç olarak GE-IP PLC kontrollü sistemde ortalama ITK
değerleri; sadece IP kullanıldığında 2,2, sadece güneş enerjisi kullanıldığında 3,5 ve bütün sistem
devrede olduğunda 3,0 olarak hesaplamıştır. Deney sonuçlarına göre, GK verimini ortalama %49,33
olarak hesaplamışlardır. Aktaş ve Kara [6] çalışmalarında güneş enerjili ve IP kurutucuda kivi
dilimlerinin kurutulmasını deneysel olarak incelemişlerdir. IP’nin ITK değeri ve tüm sistemin IP’sinin
ITK değeri ortalama olarak sırasıyla 2,90 ve 2,27 olarak hesaplamıştır. Dalgalı kanatçıklı HGK’nin
verimini %56,7 olarak hesaplamış ve uygun kurutma havası sıcaklığını 50 °C olarak belirlemiştir.
2011 yılında yapılan bir çalışmaya göre İzmir ilinde 120 m alan için su kaynaklı kolektörleri ısı
pompası sistemine entegre ederek su ısıtma amacı ile sistemin performansı deneysel olarak
ölçülmüştür. Güneş kolektörlerin verimi yıllık ortalama %22 olarak bulunmuştur [7].
2
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Yapılan çalışmada hava kaynaklı ısı pompası ve ısı kuleli bir ısı pompası sistemini simülasyon
programı ile karşılaştırmışlardır. Bu sistem havanın ısı pompasına girmeden önce bir miktar ısıtılması
prensibine dayanmaktadır. Isı kulesi kullanılan sistem standart havalı ısı pompası sistemine kıyasla
enerji verimleri yaz döneminde ortalama %23,1 ve kış döneminde ortalama %7,4 artmıştır [8].
Yapılan çalışmada soğuk iklim şartlarında çift fazlı güneş enerji kolektörü kaynak olarak kullanılan bir
ısı pompası sisteminin deneysel ve teorik olarak analizleri yapılmıştır. Çift fazlı güneş kolektöründe
akışkan olarak R-11 ve ısı pompası sisteminde ise R-22 akışkanları kullanılmıştır. Gerçekleştirilen
deney sonuçlarında standart havalı kolektör ile kıyaslandığında %24’lük bir artış sağlandığı tespit
edilmiştir [9].
Bu çalışmada hava kaynaklı güneş kolektörü sistemi ısı pompası sistemine entegre edilerek
evaporatöre giren havanın dış hava yerine kolektörden çıkan sıcak havanın girmesi sağlanarak sistem
performans katsayısının arttırılması ve her bir parametrede üretilen enerji miktarını bulmak
amaçlanmıştır.

2. MATERYAL VE YÖNTEM
Kararlı ve sürekli akış durumlarında kütlesel debiler eşittir ve genel denklem aşağıda verilmiştir.
(1)
Enerji sistem sınırlarından ısı, iş ve kütle olmak üzere üç şekilde geçmektedir. Burada
net ısı giriş
miktarını, Ẇnet net iş çıkış hızı, h spesifik entalpi olmak üzere genel enerji denklemi aşağıda
verilmiştir.
(2)
Enerji analizine dayanarak ısı pompası ve toplam ısı pompası sisteminin ısıtma tesir katsayıları (ITK
veya COP) aşağıdaki gibi tanımlanabilir [10].

(3)

2.1. Deneylerde kullanılan Cihazlar
Güneş Kolektörü; Kullanılan ısı pompası sisteminin dış hava emiş hattında şekil 1’de verilen Selektif
Yüzeyli Havalı Güneş Kollektörü kullanılmıştır. Bu durum dış havadan alınan ısının arttırılmasına
sebep olduğu için sisteme enerji girişi meydana gelmektedir.
Havalı güneş kolektörlerinin verim formülü aşağıda gösterilmiştir.
(4)
Formülde kullanılan
ve
sırasıyla güneş kolektör yüzeyinden iş akışkanına (hava)
transfer edilen toplam ısı miktarı ve kolektör alanındaki güneş ışınım miktarını ifade etmektedir.
Dolayısıyla

toplam ısı miktarı ise aşağıdaki gibi ifade edilmektedir:
(5)
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Burada
ve
hava olarak iş akışkanın kütlesel debisi ve özgül ısı kapasitesidir.
ve
sırasıyla güneş kolektör giriş ve çıkışındaki hava sıcaklıklarıdır.
ise güneş kolektörü yüzey
alanına gelen güneş ışınım miktarıdır ve aşağıdaki gibi hesaplanabilir.
(6)

Şekil 1. Selektif Yüzeyli Havalı Güneş Kolektörü
Isı Pompası; Düşük sıcaklıktaki ortamlarda ısıtma yapabilmek için ısı pompası kullanılabilmektedir. Isı
pompası, basit olarak ısı enerjisini bir ortamdan diğer bir ortama taşıyan ve elektrikle beslenen bir
sistemdir. Günümüzde birçok ısıtma sisteminde çoğunlukla kullanılmaktadır. Dolayısıyla bu sistemin
performansının araştırılması gerekmektedir. Hava kaynaklı ısı pompasının her bir ekipmanının kütle
ve enerji denge denklemleri verilen formüllerin her bir ekipmana uyarlanması ile hesaplanmıştır.
Deney düzeneği Şekil 2’de verilmiştir. Aynı zamanda deney düzeneğinin anlaşılabilirliğini arttırmak
amacı ile deney düzeneğinin şematik görünüşü şekil 3’de verilmiştir.

Şekil 2. Isı Pompalı Isıtma Sistemi Deney Düzeneği
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Şekil 3. Isı Pompalı Isıtma Sisteminin genel şematik görünüşü
Isı Kaynağı/Karışım Deposu; Standart havalı ısı pompasının evaporatörü; düşük hava sıcaklıklarında
çalışabilmektedir. Ancak çevre şartlarındaki evaporatör sıcaklığı havalı güneş kolektörlerinde ısıtılan
hava ile arttırılabilir. Bu sebeple evaporatör önüne ısı kaynağı/karışım deposu eklenmiştir.
Akümülasyon Tankı; Akümülayon tankı, havalı ısı pompası tarafından üretilen ısının depolandığı bir
tanktır. Bu tanktaki ısı, radyatörlü ısıtma sistemi tarafından mekan ısıtmasında kullanılmaktadır.
Radyatörlü Isıtma Sistemi; Bir mahalin ısıtılmasında radyatör önemli bir ekipmandır. İkinci ısı
eşanjörü ile radyatörler arasında kapalı bir çevrim oluşturulmuştur.
Isıtma sisteminde konderser ile akümülasyon tankı, akümülasyon tankı ile ikinci ısı eşanjörü ve ikinci
ısı eşanjörü ile radyatörlü ısıtma sistemi arasında olmak üzere 3 farklı sirkülasyon pompası
kullanılmıştır.
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Teknoloji Fakültesi çatısına yerleştirilen havalı kolektörler bir fan
yardımı ile ısı pompası sistemine entegre edilmiştir. Sistem akış şeması şekil 4’de Havalı Güneş
kollektör destekli Isı Pompası ve şekil 5’de Havalı Güneş kollektörlü Isı Pompalı Isıtma Sistemi
gösterilmiştir.

Şekil 4. Havalı Güneş Kolektör destekli ısı pompası deney düzeneği akış şeması
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Akış şeması Şekil 4 ve Şekil 5’de gösterilen iki farklı sistem için de 2 farklı deney gerçekleştirilmiştir. 1.
Deney Isı Pompasının kaynak olarak dış havanın kullanıldığı(Karışım odasında bulunan klape yardımı
ile Havalı Güneş Kollektöründen gelen hava kesilerek, evaporatöre giren hava 15 numaralı dış
havadan alınır) sistemdir. 2. Deney ise Sisteme Selektif Yüzeyli Havalı Güneş Kolektörü entegre
edilerek(Karışım odasında bulunan klape yardımı ile dış hava kesilerek Havalı Güneş Kollektöründen
gelen sıcak hava evaporatöre girer), evaporatöre giren havanın dış hava yerine kolektör içerisinden
geçirilen sıcak havanın aktarılması sağlanarak sistem performansının arttırılmasını amaçlanmıştır. Dış
hava ve/veya Selektif Yüzeyli Havalı Güneş Kolektörlerinden fan yardımı ile karışım odasına aktarılan
hava evaporatöre girerek döngü başlatılır. Isı pompasından alınan enerji Sirkülasyon Pompası yardımı
ile Akümülasyon Tankına gönderilmektedir. Akümülasyon tankında gündüz depolanan enerji, 2. Bir ısı
değiştiricisi yardımı ile gece kullanılmak üzere radyatörlere aktarılmaktadır. Deney düzeneğinde
kolektörlerin ısı pompasına etkisine Selektif Yüzeyli Isı Pompası ve tüm sistem olan Akümülasyon
tankı ve Radyatörlerin eklendiği sistem ise Selektif Yüzeyli Isı Pompalı Isıtma Sistemi olarak
adlandırılmaktadır.

Şekil 5. Havalı Güneş Kolektör destekli ısı pompalı ısıtma sistemi deney düzeneği akış şeması
Şekil 5’de gösterilen akış şemasında belirtilen 1,2,3,4,5,6,11,12,13,14,15,16 noktalarından sıcaklıklar
PT100 sıcaklık sensörü ile, 16 noktasında ise havanın debisi hava hız ölçer ile 10 saniye aralıklarla
ölçülmüş ve veriler datalogger’a aktarılmıştır. Elde edilen veriler ve türetilen enerji denklemleri ees
programına aktarılarak deneysel ve teorik olarak incelenmiştir.

3. BULGULAR
Selektif Yüzeyli havalı güneş kolektörü için hava giriş ve çıkış sıcaklık değerleri şekil 6’da
gösterilmektedir. Selektif Yüzeyli Havalı Kolektörün çıkış hava sıcaklıklarındaki dalgalanmalar yarım
açık günler (bulut geçişi ve yağmur) olması sebebiyle oluşmuştur. Grafikte görülen ani düşüşler
Selektif Yüzeyli Havalı Güneş Kolektörünün hava şartlarına hızlı reaksiyon gösterdiklerini ortaya
koymaktadır.
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Şekil 6. Selektif yüzeyli havalı güneş kolektörü için hava giriş ve çıkış sıcaklık değerlerinin değişimi.
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Selektif Yüzeyli Isı Pompalı ısıtma sisteminin her bir ekipmanına giriş ve çıkış sıcaklık değişimleri Şekil
7’de sunulmuştur. Selektif Yüzeyli Isı Pompalı ısıtma sisteminin radyatörlerdeki sıcaklık farkı,
akümülasyon tankı ve 2. ısı eşanjör ekipmanlarında olan sıcaklık farkından daha büyüktür. Bahsedilen
fark değerleri günlük ortalama olarak sırasıyla 5,9 °C, 3,0 °C ve 2,5 °C’dir. 19:30 ile 07:29 saatleri
arasında sıcaklık farkları sırasıyla 4,1 °C, 1,3 °C ve 1,2 °C olarak hesaplanmıştır. Karışım deposu’nun
ortalama sıcaklığı ise günlük olarak 11,2 °C iken akşam ve gece sürelerindeki ortalama değeri 5,2
°C’dir.

Günün saati

Şekil 7. Selektif Yüzeyli Isı Pompalı ısıtma sistemi üzerinden kaydedilen sıcaklıkların değişimi.
Isıtma sisteminde Selektif Yüzeyli Havalı Güneş Kolektörü ile karşılaştırma yapabilmek amacıyla
standart Isı Pompalı ısıtma sisteminin her bir ekipmanının giriş ve çıkış sıcaklık değişimleri Şekil 8’de
gösterilmiştir. Selektif Yüzeyli Isı Pompalı ısıtma sisteminin Standart Isı Pompalı ısıtma sistemi ile
karşılaştırıldığında Radyatör, Isı Değiştiricisi, Akümülasyon Tankında sıcaklık farklarının daha yüksek
olduğu görülmektedir.
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Günün saati

Şekil 8. Standart IP’li ısıtma sistemi üzerinden kaydedilen sıcaklıkların değişimi.
Şekil 9’de Selektif Yüzeyli Isı Pompalı ısıtma sisteminin her bir ekipmanında üretilen ısı miktarının gün
içerisindeki değişimi verilmiştir. Selektif Yüzeyli Isı Pompalı ısıtma sistemine 07:30 ile 19:30 saatleri
arasında 4,07 kW ve günlük ortalamada 2,12 kW enerji girişi olmuştur. Bu enerji miktarı kullanılarak
07:30 ile 19:30 saatleri arasında ve günlük ortalamada sırasıyla Isı Pompasının kondenserde 12,42
kW ve 8,33 kW, akümülasyon tankında 8,93 kW ve 6,04 kW, 2. Isı değiştiricide 8,49 kW ve 6,58 kW
ve radyatörlerde 7,29 kW ve 6,93 kW’lık ısı üretimi gerçekleşmiştir. Saat 19:30’dan sonraki süreçte IP
kondenserinde üretilen ısıda çok hızlı bir şekilde düşüş olmuş ve sonra yaklaşık 3,89 kW’lık sabit ısı
miktarında kalmıştır. 19:30’dan sonra bina çatı arasındaki deney odasının ısıtılması amacıyla
kullanılan radyatörlerde kullanılan ortalama ısı miktarı 6,53 kW’tır.
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Günün saati
Şekil 9. 15 Mart 2018 tarihinde işletilen Selektif Yüzeyli Isı Pompalı ısıtma sistemi ekipmanlarının
enerji üretim miktarlarının değişimi.
Şekil 10’da Selektif Yüzeyli Isı Pompalı ve Standart Isı Pompalı sistemin ısıtma tesir
katsayılarının(ITK) günlük değişimi gösterilmiştir. Şekilde görüldüğü gibi Selektif Yüzeyli Isı
Pompasının Standart Isı Pompasına kıyasla daha yüksek ITK değerine sahip olduğu gösterilmiştir.
Selektif Yüzeyli Isı Pompasının ortalama ITK değeri 4,93 ve Standart Isı Pompasının ITK değeri ise
3,99’dur.
Binalarda Enerji Performansı ve Akıllı Binalar Sempozyumu
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Günün saati
Şekil 10. Selektif Yüzeyli Isı Pompası ve Standart Isı Pompasının ısıtma tesir katsayısının
değişimi.
Şekil 11’da Selektif Yüzeyli Isı Pompalı ve standart Isı Pompalı ısıtma sistemlerinin ısıtma tesir
katsayılarının (ITK) günlük değişimi gösterilmiştir. Tüm gün boyunca Selektif Yüzeyli Isı Pompalı
ısıtma sisteminin ITK’sı Standart Isı Pompalı ısıtma sistemine göre daha yüksek olduğu görülmektedir.
Selektif Yüzeyli Isı Pompalı ve standart Isı Pompalı ısıtma sistemlerin ITK değerleri günlük ortalama
olarak sırasıyla 2,32 ve 1,90 olarak belirlenmiştir. 19:30’da Isı Pompası çalışmadığı için ITK değeri 1’in
altına düşmüş ve performans değerlendirmesi yapabilmek için ısıtma sistemine giren enerji miktarını
akümülasyon tankından sağlandığı düşünülmüştür. Bu değerler, 19:30’dan sonraki süreler için ısıtma
sistemlerin ITK ortalama değerleri sırasıyla 2,92 ve 2,55 olarak hesaplanmıştır. Isıtma sisteminin ITK
değerleri karşılaştırıldığında Selektif Yüzeyli Isı Pompalı ısıtma sisteminin ITK değeri diğerlerinden
yüksek olduğu için daha verimli bir sistemdir.
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Günün saati
Şekil 11. Selektif Yüzeyli Isı Pompalı ve standart Isı Pompalı ısıtma sistemlerinin ısıtma tesir
katsayısının değişimi.
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4. SONUÇ
Gerçekleştirilen çalışma kapsamında havalı güneş kolektör destekli ısı pompası sistem tasarımı
yapılmış ve tasarlanan bu sistemin imalatı yapılmıştır. Böylece gerçek çalışma koşulları altında havalı
kolektör destekli ısı pompası sisteminin ısıtma sistemi üzerine etkisi deneysel ve teorik olarak
araştırılmıştır. Gerçekleştirilen bu çalışmalar doğrultusunda deney düzeneği üzerinden sıcaklık,
basınç, debi ve elektriksel güç parametreleri toplanarak enerji analizi yapılmıştır. Bu doğrultuda havalı
güneş kolektörlerin verimleri %53 olarak bulunmuştur. Havalı güneş kolektörü destekli ısı pompası
sisteminin ITK değeri 4,93 olarak bulunmuştur. Ayrıca havalı güneş kolektörünün ısı pompası
sisteminde kullanılmasının elektrik tüketiminde %4,3 lük bir azalma meydana getirdiği de belirtilmelidir.
Tüm ısıtma sisteminin günlük ITK değerinin 2,32 olduğu ve Isı pompasının çalıştırılmadığı akşam saat
19:30’dan sonra sistem performansına bakıldığında ise ITK değerinin 2,92 olduğu hesaplanmıştır.
Düşük çevre sıcaklıklarında havalı güneş kolektörü evaporatör sıcaklığının arttırılmasını sağlayarak
kompresörde tüketilen elektrik miktarını azaltmıştır. Sonuç olarak havalı güneş kolektörünün ısı
pompası sistemine eklenmesi ile havalı güneş kolektörlü ısı pompası ve havalı güneş kolektörlü ısıtma
sisteminin standart ısı pompasına kıyasla sırasıyla ITK performans katsayıları %23,5 ve %22 oranında
arttığı görülmüştür.
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Entalpi (kJ/kgK)
İş miktarı (W)
Özgül ısınma ısısı (kJ/kgK)
Sıcaklık (°C veya °K)
Enerji verimi (%)
2
Güneş ışınım miktarı (W/m )
Isı Pompası
Geçiş-yutma katsayısı
Kütlesel debi miktarı (kg/s)

Alt Semboller
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Çıkış
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Kısaltmalar
GE
GK
HGK
IP
ITK

Güneş Esaslı
Güneş Kollektörü
Havalı Güneş Kollektörü
Isı Pompası
Isıtma Tesir Katsayısı
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KENDİNDEN KADEMELİ BUZDOLABI SOĞUTMA
ÇEVRİMİNİN TERMODİNAMİK ANALİZİ
Thermodynamic Analysis of an ↵
Auto-Cascade Refrigeration System
Fatma Ayça ATAMTÜRK
Mustafa Serhan KÜÇÜKA

ÖZET
Bu çalışmada, kendinden kademeli (oto-kaskad) soğutma çevriminin termodinamik analizi yapılmıştır.
Kendinden kademeli çevrimlerde, kullanılan soğutucu akışkan karışımı çevrimdeki iki ayrı evaporatöre
farklı karışım oranlarında gönderilir. Buharlaşma, aynı basınçta fakat farklı sıcaklıklarda gerçekleşir.
Bu yöntem kullanılarak tek kompresörle iki ayrı buharlaşma sıcaklığı elde edilmekte ve çevrim etkinliği
artmaktadır. Çalışmada, R290/R600a zeotropik soğutucu akışkan karışımı kullanılmıştır. Soğutucu ve
dondurucu olmak üzere iki ayrı evaporatörü bulunan kendinden kademeli bir çevrimin farklı
noktalarındaki termodinamik özellikler ve karışım oranları REFPROP veri tabanı kullanılarak
belirlenmiştir. Çevrimin etkinlik katsayısı (COP) 2.63 olarak hesaplanmıştır. Diğer yandan, aynı
sıcaklık aralığında çalışan ve düşük sıcaklıkta tek bir evaporatörü bulunan geleneksel soğutma
çevriminin etkinlik katsayısı 2.37 olmaktadır. Sonuçlar, kendinden kademeli çevrim kullanılması ile iki
farklı sıcaklıkta soğutma yükü olan sistemlerin soğutma etkinlik katsayısının arttırabileceğini
göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: Oto-kaskad, kendinden kademeli soğutma çevrimi, ev tipi buzdolabı, soğutma
çevrimi, soğutucu akışkan.
ABSTRACT
In this study, thermodynamic analysis of an auto-cascade refrigeration cycle is performed. Common
approach is that in the auto-cascade cycle, the refrigerant at different mixture rates is sent to two
separate evaporators. . Evaporation occurs under same pressure but at different temperatures. This
method allows to two separate evaporation temperatures are obtained with a single compressor and
cycle efficiency is increased. In this study, the R290/R600a zeotropic mixture is used as refrigerant.
The thermodynamic properties and mixing ratios at different points of the auto-cascade cycle with
cooler and freezer were determined using the REFPROP database. The coefficient of performance
(COP) of the cycle is calculated as 2.63. On the other hand, the COP of the conventional refrigeration
cycle operating at the same temperature range and having a single evaporator at low temperature is
2.37. The results show that the COP of the systems with two different temperature refrigeration
capacity can be increased by using the auto-cascade cycle.
Key Words: Auto-cascade, internal auto-cascade refrigeration cycle, household refrigerator,
refrigeration cycle, refrigerant

1. GİRİŞ
Buzdolaplarında ozon tüketme potansiyeli (ODP) ve küresel ısınma potansiyelleri (GWP) nedeni ile
freonların bir kısmının kullanımına sınır getirilirken bir kısmı tamamen yasaklanmıştır. Bunun
sonucunda, bu soğutucu akışkanlara alternatif olacak çevreye zararsız olan hidrokarbon ve karışımları
üzerine çalışmalar başlamıştır. Hidrokarbonlar sıfır ozon tüketme potansiyeline sahiptirler, küresel
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ısınma potansiyelleri düşüktür, üretimi kolay ve ucuzdurlar. Isı transfer özellikleri ve COP’leri yüksektir,
zehirleyici değildirler. En büyük dezavantajları ise yanıcı olmalarıdır. Yanıcılıktaki azalma hidrokarbon
karışımlarıyla sağlanabilir. Buzdolabı benzeri küçük yapılı soğutucularda hidrokarbon şarj oranının az
olmasından dolayı ve sızıntıya karşı alınacak önlemlerle güvenli bir şekilde kullanılabilirler.
Hidrokarbon karışımlarının bir kullanım şekli kendinden kademeli (oto-kaskad) soğutma çevrimleridir.
Bu çevrimlerde, kondenserde karışımın buhar basıncı düşük olan bileşenleri sıvı faza geçmekte, bu
sıvının basıncı düşürülerek ilk kademe evaporatöre gönderilmektedir. Kondenserden gelen gaz fazı
evaporatörün diğer tarafından geçirilerek sıvılaştırılmakta ve düşük sıcaklık evaporatörüne
gönderilmektedir. Her iki evaporatörün çıkış basınçları aynıdır. Bu şekilde tek kompresör
kullanılmasıyla ara ve düşük sıcaklıkta iki kademeli soğutma etkisi sağlanmış olur. Doğalgazın
sıvılaştırılması işleminde bu yöntem kullanılarak bileşenler ayrı ayrı sıvılaştırılmakta ve düşük
sıcaklıklara inilebilmektedir.
Guangming Chen ve diğ.; sıvılaştırılmış doğalgazın üretiminde veya geri kazanımında enerji tasarrufu
sağlayacağını düşündükleri kendinden kademeli absorpsiyonlu soğutma sistemi üzerinde deneysel
çalışmalar yapmışlardır. 122.5°C kaynak sıcaklığında, R134a ve R23 soğutucu akışkanlarını
kullanarak -52.9°C soğutma sıcaklığı elde etmişlerdir. Elde edilen COP değeri yüksek olmasa da,
sistem performansı doğalgazın sıvılaştırılması için yeterli bulunmuştur. Sistem optimizasyonu
yapılarak daha iyi sonuçlar elde edilebileceğini belirtmişlerdir [1].
Shengjun Rui ve diğ; R600a/R23/R14 üçlü karışımının kullanıldığı bir kendinden kademeli soğutma
çevrimini deneysel olarak test etmiş ve 190 K soğutma sıcaklığına ulaşmışlardır. Çalışmada, karışım
oranlarının etkisi incelenmiştir. Sistem performansı belirli bir kompozisyon aralığında çok az
değişmekle birlikte, en uygun kütlesel karışım oranı 35/30/35 olarak verilmiştir. Soğutucu akışkanların
basınçlarını ayarlamak için kullanılan by-pass vanalarının karışımları etkili bir şekilde düzenlemek için
iyi bir seçenek olduğu belirtilmiştir [2].
Kai Du ve diğ; R23/R134a karışımını kullanarak kendinden kademeli çevrim üzerinde çalışmışlardır.
Deneysel çalışmalarında, kondenser üzerinden geçen soğutma suyu sıcaklık ve debisi
değiştirilmektedir. Farklı karışım oranları ve soğutma suyu sıcaklıklarında sistem performans analizleri
yapılmıştır. Yapılan deneyler sonucu R23’ün %30 şarj konsantrasyonunda en yüksek COP elde
edilmiştir. Ayrıca soğutma suyunun sıcaklığının düşük olmasının kompresörün güç tüketimini
azalttığını gözlemlemişlerdir. Kondenserdeki ısı transferinin arttırılması ve gaz-sıvı ayrışmasını iyi
şekilde yapan cihazların seçilmesiyle sistemin soğutma etkinliğinin artırılabileceğini belirtmişlerdir [3].
Shiming Xu
ve diğ; CO 2 /propan karışımı kullanılan bir kendinden kademeli çevrim analizi
yapmışlardır. CO 2 çok iyi termodinamik özellikler göstermesine rağmen, yüksek çalışma basıncı
dezavantajıdır. Bu nedenle CO 2 ‘ye propan ilave edilerek sistemin çalışma basıncı düşürülmüş ve kritik
sıcaklık artırılmıştır. Faz ayırıcı tankın girişine bir ısı değiştirici eklenerek, CO 2 /propan ayrılma
verimliliğine katkısı test edilmiştir. Yapılan deneysel ve teorik çalışmalarda, ısı değiştiricinin CO 2 ve
propanın ayrılma verimliliğinin artmasına fayda sağladığı ve buharlaşma sıcaklığını düşürdüğü
görülmüştür. Fakat soğutma kapasitesi ve COP’nin düştüğü görülmüştür. Bunun nedeni ısı değiştirici
çıkışındaki buhar kalitesinin düşük olmasındandır. Buhar kalitesinin yükselmesiyle daha iyi sistem
performansı elde edilebileceğini belirtmişlerdir [4].
Dondurucu ve soğutucu bölmelerindeki farklı sıcaklıkları sağlamak için önerilen diğer düzenlemeler de
mevcuttur. Gang Yan ve diğ., geleneksel soğutma çevrimiyle R290 (propan) ve R600a (izobütan)
karışımı kullanılan kendinden kademeli soğutma çevrimini karşılaştıran bir çalışma yapmıştır. Yapılan
düzenlemede ilk kademe evaporatörden sonra akışkanın sıvı ve gaz fazları ayrılmakta, akışkanın gaz
fazı tekrar yoğuşturularak düşük sıcaklık evaporatörüne gönderilmektedir. Çalışmalarında, farklı
oranlarda gaz karışımları kullanarak soğutma etkinlik ve kapasitesinin değişimini incelemişlerdir.
Soğutucu kapasitesinin dondurucu kapasitesine oranı olarak tanımlanan soğutucu kapasite oranı 0.8
ile 1.3 arasında değiştirilmiştir. Kendinden kademeli çevrimde geleneksel çevrime göre soğutma
kapasitesinde %10.2-17.1, soğutma etkinlik katsayısında (COP) %7.8-13.3 arasında artış elde
edilmiştir. Ev tipi buzdolapları ve soğutucularda sistemin genel performansın artırılması için kendinden
kademeli sistemin kullanılabileceği ve sistemden en yüksek verimi almak için de en uygun
miktarlardaki gaz karışımlarının kullanılması gerektiğini belirtmişlerdir [5].
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Xu ve diğ.’nin çalışmalarında ise, R290/R600a karışımı kullanılan kendinden kademeli bir kriyojenik
çevrim modellenmiş ve deneysel olarak test edilmiştir. Çalışmalarında, genleşme vanası açıklığının
değişiminin kondenser ve evaporatördeki akışkan bileşimlerinin değişimine etkisi incelenmiştir. Faz
ayırıcı altındaki veya evaporatöre bağlı vana açıldığında, düşük kaynama noktasına sahip bileşenlerin
kompresördeki konsantrasyonu artmıştır, yüksek kaynama noktasına sahip bileşenlerin
konsantrasyonu azalmıştır. Vana açıklıkları arttıkça, yoğuşma basıncı azalırken buharlaşma basıncı
da azalmıştır. [6].
Bu çalışmada soğutucu ve dondurucu bölmelerinde farklı sıcaklıklar bulunan Gang Yan ve diğ.’nin [5]
çalışmalarındaki kendinden kademeli soğutma çevrimi tanıtılmış ve sayısal sonuçlar verilmiştir. Ayrıca
çevrimde düzenleme yapılarak soğutma etkinliğinin arttırılması olanağı araştırılmıştır. Kendinden
kademeli çevrimlerden elde edilen sonuçlar tek kademeli çevrim sonuçları ile karşılaştırılmıştır.

2. TERMODİNAMİK ANALİZ
2.1. Soğutucu Akışkan Seçimi ve Çevrim Parametreleri
Soğutma akışkanı olarak R290/R600a karışımı, %55/45 kütlesel karışım oranında seçilmiştir. Karışım
oranı, soğutucu ve dondurucu evaporatörlerinde yeterli akışkan miktarını sağlayacak oranda olmalıdır.
Çevrimin termodinamik analizi, önce tek kademeli geleneksel buhar sıkıştırmalı soğutma çevrimi için
yapılmıştır. Daha sonra, kendinden kademeli çevrim için tekrarlanarak sonuçlar karşılaştırılmıştır.
Çalışmada, kondenser çıkış sıcaklığı 305 K, soğutma ünitesi evaporatör çıkış sıcaklığı 270K,
dondurucusu ünitesi evaporatör çıkış sıcaklığı ise 253 K alınmıştır. Karışım akışkanı kullanılması
nedeniyle, kondenser ve evaporatörlerin giriş çıkış sıcaklıkları arasında 3 ile 5 K arasında değişimler
olabilmektedir.
Soğutucu akışkan karışımlarının termodinamik özellikleri NIST (Refprop 9.1) veri tabanı kullanılarak
değerlendirilmiştir. Çevrim hesaplamaları Refprop veri tabanının MATLAB programına entegre
edilmesi ile yapılmıştır.
2.2. Tek Kademeli Geleneksel Buhar Sıkıştırmalı Çevrim
Tek kademeli çevrim şekil-1 de gösterildiği gibidir. Evaporatör çıkışı doymuş buhar, kondenser çıkışı
doymuş sıvı durumunda olup, genleşme vanasına gelen sıvı akışkana, evaporatörden dönen buhar
kullanılarak ön soğutma yapılmaktadır. Çevrim için seçilen parametreler tablo 1’de, hesaplanan
değerler ise tablo 2’de verilmiştir.

Şekil 1. Tek kademeli geleneksel buhar sıkıştırmalı soğutma çevrimi
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Model için seçilen parametreler tablo 1’de, bu değerler esas alınarak hesaplanan durum özellikleri
tablo 2’de verilmiştir.
Tablo 1. Tek kademeli çevrim için sistem parametreleri
R290:R600a=0.55:0.45
Evaporatör çıkış durumu
Kondenser çıkış durumu
Alt soğutucu çıkış sıcaklığı
Kompresör izentropik verimi

253 K, doymuş buhar
305 K, doymuş sıvı
280 K
%70

Tablo 2. Tek kademeli çevrim üzerindeki durumların termodinamik özellikleri
Durumlar

Karışım Oranı

Sıvı/Gaz Hali

Basınç (MPa)

Sıcaklık (K)

Entalpi (kj/kg)

1
2
3
4
5
6

0.55 / 0.45
0.55 / 0.45
0.55 / 0.45
0.55 / 0.45
0.55 / 0.45
0.55 / 0.45

gaz
gaz
sıvı
sıvı
sıvı+gaz
gaz

0.1281
0.8348
0.8348
0.8348
0.1281
0.1281

292.51
374.53
305.00
280.00
246.23
253.00

605.55
742.77
279.70
216.68
216.68
542.53

Çevrimde dolaşan birim akışkan kütlesi için soğutma yükü,

kompresör işi,

𝑞𝑞𝑒𝑒𝑒𝑒 = ℎ6 − ℎ5
𝑤𝑤 = ℎ2 − ℎ1 = (ℎ2𝑠𝑠 − ℎ1 )⁄𝜂𝜂𝑠𝑠

(1)

(2)

bağıntıları kullanılarak hesaplanmaktadır. Burada ℎ5 ve ℎ6 soğutucunun evaporatör giriş ve
çıkışındaki entalpi değerleridir. ℎ1 soğutucunun kompresör girişindeki entalpisi, ℎ2𝑠𝑠 izentropik
sıkıştırma halindeki çıkış entalpisi, ℎ2 ise verim göz önüne alınarak hesaplanan çıkış entalpisidir.
Alt soğutucudaki enerji dengesi,

ℎ1 − ℎ6 = ℎ3 − ℎ4

(3)

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 = 𝑞𝑞𝑒𝑒𝑒𝑒 ⁄𝑤𝑤

(4)

bağıntısı ile gösterilir. Soğutma etkinlik katsayısı ise,

şeklinde hesaplanmaktadır.

2.3. İki Evaporatörlü Kendinden Kademeli Çevrim Analizi
Şekil-2 de verilen, akışkanların ilk kademe evaporatörü sonrası ayrıldığı, Gang Yan ve diğ. tarafından
önerilen çevrim modelinin termodinamik analizi yapılarak etkinliği hesaplanmıştır.
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Şekil 2. Kendinden kademeli soğutma çevrimi şematik diyagramı [5]
Model için seçilen parametreler tablo 3’te, bu değerler esas alınarak hesaplanan durum özellikleri
tablo 4’te gösterilmiştir.
Tablo 3. Kendinden kademeli çevrim için sistem parametreleri
R290:R600a=0.55:0.45
Soğutucu evaporatör çıkış durumu
Dondurucu evaporatör çıkış durumu
Kondenser çıkış durumu
Alt soğutucu çıkış sıcaklığı
Kompresör izentropik verimi

270 K (x=0.48)
253 K, doymuş buhar
305 K, doymuş sıvı
280 K
%70

Tablo 4. Kendinden kademeli çevrim üzerindeki durumların termodinamik özellikleri
Durumlar
1
2
3
4
5
6
6b
6s
7
8
9
10
11
12

Karışım Oranı
0.55 / 0.45
0.55 / 0.45
0.55 / 0.45
0.55 / 0.45
0.55 /0.45
0.55 / 0.45
0.6770 / 0.3230
0.4328 / 0.5672
0.4328 / 0.5672
0.4328 / 0.5672
0.6770 / 0.3230
0.6770 / 0.3230
0.6770 / 0.3230
0.55 / 0.45

Sıvı/Gaz Hali
gaz
gaz
sıvı
sıvı
sıvı+gaz
sıvı+gaz
gaz
sıvı
sıvı+gaz
gaz
sıvı
gaz
gaz
gaz

Basınç (MPa)
0.1497
0.8348
0.8348
0.8348
0.2791
0.2791
0.2791
0.2791
0.1497
0.1497
0.2791
0.1497
0.1497
0.1497

Sıcaklık (K)
297.12
372.74
305.00
280.00
267.03
270.00
270.00
270.00
252.93
263.07
263.26
246.39
253.00
258.26

Entalpi (kj/kg)
612.61
738.99
279.70
216.68
216.68
372.21
566.78
192.61
192.61
553.23
176.12
176.12
545.66
549.59
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Çevrimde dolaşan birim akışkan kütlesi için soğutucu evaporatör yükü,

dondurucu yükü,

𝑞𝑞𝑠𝑠𝑠𝑠ğ = ℎ6 − ℎ5
𝑞𝑞𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 = 𝑥𝑥6 (ℎ11 − ℎ10 )

(5)

(6)

R

ve toplam soğutma yükü,

𝑞𝑞𝑒𝑒𝑒𝑒 = 𝑞𝑞𝑠𝑠𝑠𝑠ğ + 𝑞𝑞𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑

(7)

şeklinde hesaplanır. 𝑥𝑥6 değeri, soğutucunun evaporatör çıkışındaki buhar kütlesinin toplam kütleye
oranı olup, soğutucu ve dondurucu yüklerinin değişimine bağlıdır. Bu çalışmada “𝑥𝑥6 ” oranı 0.48
alınmıştır.
ℎ5 , ℎ6 , ℎ10 ve ℎ11 soğutucu ve donduru evaporatörlerin giriş ve çıkış entalpileridir.
Alt soğutucudaki ve ısı değiştiricideki entalpi değişimleri,
ℎ1 − ℎ12 = ℎ3 − ℎ4

(8)

𝑥𝑥6 (ℎ6𝑏𝑏 − ℎ9 ) = (1 − 𝑥𝑥6 )(ℎ8 − ℎ7 )

(9)

ve ara (kaskad) ısı değiştiriciden ve dondurucu evaporatöründen gelen akışkanların karışım
noktasındaki entalpi değeri,
ℎ12 = 𝑥𝑥6 (ℎ11 ) + (1 − 𝑥𝑥6 )ℎ8

(10)

bağıntıları kullanılarak hesaplanır. Kompresör işi (w) ve soğutma etkinlik katsayısı (COP) sırası ile
denklem (2) ve (4) ’de gösterildiği şekilde hesaplanır.
2.4. İki Evaporatörlü Kendinden Kademeli Çevrim Analizi (Düzenleme Yapılmış)
Gang Yan ve diğ. tarafından önerilen çevrim modeli üzerinde düzenleme yapılarak dondurucu
evaporatör öncesine konulacak bir alt soğutucunun, çevrimin soğutma yüküne ve etkinliğine etkisi
hesaplanmıştır. Düzenlenmiş çevrim akış şeması Şekil-3’te verilmiştir.
Model için seçilen parametreler tablo 5’te, bu değerler esas alınarak hesaplanan durum özellikleri
tablo 6’da gösterilmiştir.
Tablo 5. Düzenleme yapılmış kendinden kademeli çevrim için sistem parametreleri
R290:R600a=0.55:0.45
Soğutucu evaporatör çıkış durumu
Dondurucu evaporatör çıkış sıcaklığı
Kondenser çıkış sıcaklığı
1. Alt soğutucu çıkış sıcaklığı
2.Alt soğutucu çıkış sıcaklığı
Kompresör izentropik verimi

270 K (x=0,48)
253 K, doymuş buhar
305 K, doymuş sıvı
280 K
258 K
%70
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Şekil 3. Kendinden kademeli soğutma çevrimi akış diyagramı (düzenleme yapılmış)
Tablo 6. Düzenleme yapılmış çevrim üzerindeki durumların termodinamik özellikleri
Durumlar Karışım Oranı
Sıvı/Gaz Hali Basınç (MPa) Sıcaklık (K)
Entalpi (kj/kg)
1
2
3
4
5
6
6b
6s
7
8
9
10
11
12
13
14

0.55 / 0.45
0.55 / 0.45
0.55 / 0.45
0.55 / 0.45
0.55 /0.45
0.55 / 0.45
0.6770 / 0.3230
0.4328 / 0.5672
0.4328 / 0.5672
0.4328 / 0.5672
0.6770 / 0.3230
0.6770 / 0.3230
0.6770 / 0.3230
0.6770 / 0.3230
0.6770 / 0.3230
0.55 / 0.45

gaz
gaz
sıvı
sıvı
sıvı+gaz
sıvı+gaz
gaz
sıvı
sıvı+gaz
gaz
sıvı
sıvı
sıvı+gaz
gaz
gaz
gaz

0.1497
0.8348
0.8348
0.8348
0.2791
0.2791
0.2791
0.2791
0.1497
0.1497
0.2791
0.2791
0.1497
0.1497
0.1497
0.1497

300.44
376.13
305.00
280.00
267.03
270.00
270.00
270.00
252.93
263.07
263.26
258.00
246.26
253.00
260.59
261.88

618.25
746.18
279.70
216.68
216.68
372.21
566.78
192.61
192.61
553.23
176.12
164.37
164.37
545.66
557.41
555.23
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Düzenleme yapılmış çevrimdeki soğutucu evaporatör yükü (𝑞𝑞𝑠𝑠𝑠𝑠ğ ) denklem (5)‘te gösterildiği gibi
hesaplanır. Dondurucu yükü ise,
𝑞𝑞𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 = 𝑥𝑥6 (ℎ12 − ℎ11 )

(11)

R

şeklinde olup, toplam soğutma yükü (𝑞𝑞𝑒𝑒𝑒𝑒 ) denklem (7)’deki gibi hesaplanır.

Birinci ve ikinci alt soğutuculardaki entalpi değişimleri;
ℎ1 − ℎ14 = ℎ3 − ℎ4

(12)

ℎ13 − ℎ12 = ℎ9 − ℎ10

(13)

ℎ14 = 𝑥𝑥6 (ℎ13 ) + (1 − 𝑥𝑥6 )ℎ8

(14)

hesaplanır. Ara ısı değiştiricideki entalpi değişimi, denklem 9’da gösterildiği gibidir. Isı değiştiriciden ve
dondurucu evaporatöründen gelen akışkanların karışım sonrası entalpisi ise,

bağıntısı ile verilir.

Kompresör işi (w) denklem (2’)deki gibi, soğutma etkinlik katsayısı (COP) ise denklem (4)’deki gibi
hesaplanır.

3. TEK KADEMELİ VE KENDİNDEN KADEMELİ ÇEVRİMLER SAYISAL DEĞERLERİNİN
KARŞILAŞTIRILMASI
Her üç çevrim tipi için, soğutucu ve dondurucu yükleri, kompresör emme ve basma basınçları,
kompresör basınç oranları, kompresör işi ve COP değerleri tablo-7’de karşılaştırmalı olarak
gösterilmiştir.
Tablo 7. Geleneksel ve kendinden kademeli çevrim değerlerinin sayısal karşılaştırılması

Soğutma
Çevrimi Tipi

Soğutucu ve
Dondurucu
Yükleri (kJ/kg)

Emme
Basıncı
(MPa)

Basma
Basıncı
(MPa)

Sıkıştırma
Basınç
Oranı

Kompresör
işi (kJ/kg)

COP

Tek Kademeli
Çevrim

0
325.85

0.1281

0.8348

6.52

137.22

2.37

155.53
177.38

0.1497

0.8348

5.58

126.38

2.63

155.53
183.02

0.1497

0.8348

5.58

127.93

2.65

Kendinden
Kademeli
Çevrim
Düzenleme
Yapılmış
Çevrim

SONUÇ
Verilen çalışma koşullarında tek kademeli buhar sıkıştırmalı soğutma çevriminde birim akışkan için
dondurucu yükü 325.85 kJ olarak hesaplanmıştır. Kendinden kademeli çevrimde soğutucu yükü
155.53 kJ, dondurucu yükü 177.38 kJ olmaktadır. Önerilen düzenlemede, soğutucu yükü 155.83 kJ
kalırken, dondurucu yükü %3 artarak 183.02 kJ olmuştur.
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Soğutma etkinlik katsayısı ise, tek kademelide 2.37 iken, kendinden kademelide 2.63, düzenlenen
çevrimde 2.65 olmaktadır. Elde edilen sonuçlara göre kendinden kademeli çevrim kullanımı, soğutucu
ve dondurucu evaporatörlerinde istenen sıcaklıklara ulaşmamızı sağlarken, kompresör sıkıştırma
oranı azalması ile birlikte soğutma etkinlik katsayısı artmaktadır. Bu durum, kendinden kademeli
çevrimin enerji kazanım potansiyelini göstermektedir. Sisteme eklenen ikinci bir alt soğutucuyla alt
buharlaştırıcı soğutma kapasitesinde çevrim etkinliğinde küçük bir artış sağlanmıştır. Kendinden
kademeli çevrimlerde önemli bir husus, değişen soğutma yüklerinde sistemin kontrolüdür. Konu
hakkındaki çalışmalarımız devam etmektedir.
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ÇİFT KATMANLI JOULE-THOMSON MİKRO KRİYOJENİK
SOĞUTUCU İÇİN ISI DEĞİŞTİRİCİ GEOMETRİSİNİN
OPTİMİZASYONU
Optimization Of Heat Exchanger Geometry For Two-Layer Joule-Thomson Micro Cryocooler

Berkay HALVAŞİ
Mesut GÜR

ÖZET
Joule-Thomson soğutucuları¸ kriyojenik soğutucular olarak elektronik devrelerin soğutulması için
kompakt bir çözüm sunmaktadırlar. Bu soğutucularda karşı akışlı ısı değiştiricisi (Counter Flow Heat
Exchanger-CFHX) elemanı için önemli bir elemanı olup sistem verimliliğini büyük ölçüde
etkilemektedir. Soğutucu sistemlerin tasarımında genellikle ısı transferi ve akış mekanizmaları ayrı
olarak ele alınıp bu iki ayrı mekanizma için alınan sonuçlara göre tasarım boyutları belirlenir. Bu
çalışmada ısı transferi ve akış sebebiyle olan kayıplar entropi üretimi olarak ele alınarak incelenmiştir.
Bu sayede akıştan ve ısı transferinden dolayı oluşan kayıplar birbirlerine ekleyip çıkarabilmek ve
karşılaştırabilmek mümkün olmuş ve toplam bir kayıp değerinin görülebilmesi sağlanmıştır. Ayrıca
sistemin toplam kaybı tek bir değer üzerinden farklı durumlar için karşılaştırılabilmiştir. Sistemin artan
soğutma kapasitesi ile birlikte en yüksek verimi sağlayan soğutucu boyutları özellikle kanal genişliği
artmaktadır. Çalışma kapsamında bu artışa çözüm olarak tek bir çevrim kullanmak yerine biri diğerinin
üzerinde bulunan iki çevrime sahip bir tasarım incelenmiştir. Üst üste yerleştirilmiş iki çevrimin etkileri,
verimliliği ve optimum boyutları çalışma kapsamında belirlenmiştir. İki çevrimli tasarımın sonuçları
sistem boyutları ve Soğutma Tesir Katsayısı (STK) yönünden ele alınarak tek çevrime sahip durumla
karşılaştırılmıştır. Çalışma kapsamında 80 ile 790 mW arasında soğutma gücüne sahip soğutucu için
optimum karşı akışlı ısı değiştiricisi boyutları belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Micro soğutucular, kriyojeni, kriyojenik soğutucular, MEMS, entropi analizi,
numerik model, Joule-Thomson

ABSTRACT
With the development of the electronics the dimensions of the circuits are becoming smaller more and
more. Micro circuits need micro cooling system. Therefore, developing cooler as small as the circuits
is important. The counter flow heat exchanger (CFHX) is an important part of a cryocooler. Generally,
heat transfer and flow mechanisms are considered separately and an arbitrary value is chosen. In this
paper the heat transfer and the flow in the channels are considered together as entropy production
which gives the ability to compare and sum all the losses. With the increasing cooling power optimum
dimensions of the CFHX is getting bigger. To be able to decrease the dimensions of the CFHX instead
of one cycle of cooling, vertically placed two cycles is investigated. It’s effects, efficiency and optimum
dimensions is founded. The results are compared to one cycle, regular cryocooler considering
dimensions and COP. The optimum dimensions are presented for cooling powers between 80 to 790
mW.
Key Words: Micro refrigeration, cryocooler, MEMS, entropy analysis, numerical model. Cryogenics,
Joule Thomson refrigerator.
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GİRİŞ
Kriyojeni, termal görüntüleme, MRI (Magnetic Resonance Imaging), Uzay çalışmaları ve kriyojenik
cerrahide aktif olarak kullanılmaktadır. Elektronik devrelerdeki gelişmeler ile birlikte soğutma
sistemlerinin daha küçük ve daha kompakt bir şekilde üretilmesi ihtiyacı duyulmuştur. Termal
görüntülemede kriyojenik soğutmanın kullanıldığı sistemlere sensörün düşük sıcaklıklarda
çalışmasıyla hem görüntü çözünürlüğü daha yüksek olmakta hem de görüntüdeki termal gürültü büyük
oranda engellenmektedir. Bu sebeple termal görüntülemede sensörlerin kriyojenik sıcaklıklara
soğutulması özellikle hızlı hareket eden cisimler için görüntü kalitesinin önemli bir ölçüde artmasını
sağlamaktadır.
Joule-Thomson (JT) sistemlerinin yeni küçük boyutlara sahip elektronik sistemlerde kullanılabilmesi
için karşı akışlı ısı değiştiricisi ve buharlaştırıcının tasarımlarının da geliştirilmesi gerekmektedir. Mikro
elektromekanik sistemler için kullanılan yeni imalat teknikleri ve yeni bulunan malzemeler il birlikte
Kriyojenik soğutucuların boyutlarını küçültebilmek mümkün olmuştur. 2000 sonrası mikro boyutlarda
bir kriyojenik soğutucu basınçlandırılmış bir silindir içinde çalışacak şekilde geliştirildi. “Cold-finger” adı
verilen bu kriyojenik soğutucu üstünde oyuklar olan cam duvarlardan üretilmişti [1]. “Cold-finger” 175
µm kalınlığındaki cam katmanlardan oluşan boyutları 30 mm x 2mm x 0.5mm olan bir ısı değiştiricisine
sahiptir. Lerou “Cold-finger” ile birlikte kullanılabilecek bir kompresör geliştirmiştir. “Cold-finger”
Lerou’nun kompresörüyle birlikte çalışmasında tasarım sırasında amaçlanan 96 K’de 10 mW
soğutmayı sağlayamayarak azot gazının içinde bulunan suyun kristalleşmesi sebebiyle sıkıntı yaşamış
ve ancak 105 K’ne kadar inebilmiştir. Geçmişten günümüzde araştırma gurupları bu tür mikro
boyutlardaki sistemler üzerinde çalışmalarını sürdürmektedir. En eski ve kapsamlı araştırmalardan biri
R. Radebaugh ve çalışma arkadaşları tarafından 2006’da yapılmış çalışmadır [2].
Yeni imalat tekniklerinin bulunması ile birlikte JT mikro kriyojenik soğutucuları ile ilgili çalışmalar
artmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri’nde yıllar boyunca MMR Technologies ile birlikte birçok
araştırma yayınlandı [3]. Başka bir çalışmada, ısı değiştiricisi bir kablo şeklide imal edilmiş ve
performans parametreleri incelenmiştir [4]. A. Razani ve çalışma arkadaşları mikro boyutlardaki JouleThomson kriyojenik soğutucusu için ikinci yasa analizi yapmışlardır [5]. Sangkwon Jeong ise soğutucu
boyutlarındaki değişiminin entropi üretimine etkisini incelemiştir [6].
Hollanda’da Twente Üniversitesinde P.P.P.M. Lerou, H.J.M. ter Brake ve diğerleri tarafından silika
bazlı bir Joule-Thomson soğutucu hakkında çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmalarda mikro boyutlarda
bir JT soğutucusu imal edilmiş ve performans karakteristikleri, verimleri ve operasyon sıcaklıklarına
ulaşma süreleri gibi parametreleri incelenmiştir [7]. Daha sonrasında H.J.M. ter Brake tarafından JT
soğutucusu için numerik simülasyonlar gerçekleştirmiş ve soğutucunun karakteristikleri hakkında
deneyler düzenlemiştir [8]. Başka bir grup ise iki kademeli bir JT soğutucusu imal etmiş ve performans
karakteristiklerini incelemiştir [9].
Bu çalışmada optimum boyutlara sahip bir diğerinin üzerine konumlandırılmış iki kriyojenik çevrime
sahip bir JT soğutucusunun tasarımı gerçekleştirilmiş ve bu tasarımın tek çevrimin olduğu duruma
STK ve geometri ele alınarak karşılaştırılmıştır. Bunu gerçekleştirebilmek için farklı akış debileri ve ısı
değiştiricisi geometrileri için ısı değiştiricilerinin sıcaklık profillerini veren ve toplam entropi üretimini
hesaplayan bir model geliştirilmiştir.
TERMODİNAMİK MODEL
Sistemin Birinci Yasa Analizi
Modelde kullanılan kabuller aşağıdaki gibidir:
1. Isı değiştiricisindeki akış tek boyutludur.
2. Kanallardaki basınç düşüşü ihmal edilmiştir.
3. Isı değiştiricisi malzemesinin malzeme özellikleri sıcaklıkla birlikte değişmektedir.
4. Sistem akışkanının termodinamik özellikleri sıcaklık ve basınçla değişmektedir.
5. Gaz gerçek gaz olarak ele alınmıştır.
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Şekil 1. Tek katmanlı JT soğutucusunun şematiği (üst) ve iki katmanlı bir mikro soğutucunun şematiği
(alt).
Sistemin birinci yasa analizini yapabilmek için ilk önce genel enerji denklemi (1) Şekil 1’de görülen her
bir kontrol hacmi için uygulanmalıdır.

Q − W = dH − dK − dP

(W)

(1)

Q-W = dH-dK-DP Isı değiştiricisinin birinci yasa analizi (Kontrol Hacmi 1) denklem (2)’de
görülmektedir. Q ışınım ışınım ile olan ısı geçişini Q taşınım sistemde taşınım ile olan ısı geçişini, Q iletim ise
sistemde iletim ile gerçekleşen ısı değiştiricisinden buharlaştırıcıya doğru olan ısı geçişini
göstermektedir. Denklemde “H” ise belirli istasyonlardaki entalpi değerlerini göstermektedir.

Qışınım + Qtaşınım − Qiletim = H E + H B − H D − H A

(W)

(2)

Buharlaştırıcı için enerji dengesi (Kontrol Hacmi 2) denklem (3)’te verişmiştir. P net ortamdan çekilen
net ısı olup sistemin soğutma gücü olarak ele alınmıştır.

Pnet + Qiletim =H D − H C

(W)

(3)

(W)

(4)

Genişleme kanalı için (Kontrol Hacmi 3) enerji dengesi denklem (4)’teki gibidir.

0 = HC + H D

Soğutma Tesir Katsayısı denklem (5)’te tanımlanmıştır. Denklemde P net net soğutma gücünü ve
denklem (6) da W ise kompresörü çalıştırmak için gerekli gücü göstermektedir.

Pnet
W

(-)

(5)

=
W Psıkıştırma + Pkayıp

(W)

(6)

STK =

Soğutma Teknolojileri Sempozyumu

14. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 17-20 NİSAN 2019/İZMİR

_____________________ 317 _______

Sistemdeki Toplam Entropi Üretimi
Birinci yasa analizi yapılmış ve soğutma gücü ile STK değeri elde edilmiş olan soğutucuda, Soğutma
gücünü ve STK değerini etkileyen kayıpların belirlenmesi birbiriyle karşılaştırılması ve optimum
geometriyi elde edebilmek adına toplam kaybı tek bir değer altında incelenmesi gerekmektedir.
Kayıpların hepsini birbirleriyle karşılaştırabilmek ve toplam bir değer elde edebilmek ancak entopi
üretimi değerlerinin hesaplanması ile mümkün olur. Sistem için termodinamiğin ikinci yasası
uygulanarak sistemdeki tersinmezlikler ve ısı transferinin sebep olduğu entropi üretim değerleri
bulunur. Soğutma çevrimindeki entropi üretimini anlamak için ilk önce basit bir sistemdeki entropi
üretiminin tanımlanması gerekir. Şekil 2’de görülen kontrol hacmi için denklem (7)‘de ısı akışı
sebebiyle oluşmuş entropi üretimi (Ṡ sistem ) verilmiştir. Denklemde Ṡ giriş sisteme giren entropi, Ṡ çıkış
sistemden çıkan entropi ve Ṡ üretim ise sistemdeki tersinmezliklerden dolayı üretilen entropidir.

Şekil 2: Isı akışı olan bir kontrol hacmi

Q Q 
Ssistem = Sgiriş − Sçıkış + Süretim =
− + Süretim
Th Tl

-1

-1

(J K s )

(7)

Sıcaklık farkları sebebiyle (Th=T ve Tl=T-ΔT) sistemde entropi üretimi olacaktır (Ṡü≠0). Bu entropi
üretimi ısı akışı sebebiyle oluşan kayıpları temsil eder. Sürekli halde Ṡsistem=0’dır, bu sebeple
denklem (8)‘deki hale gelir.



∆T
Süretim = Q 

 T (T − ∆T ) 

-1

-1

(J K s )

(8)

Sonsuz küçük bir eleman için sıcaklığın uzunluk boyunca değişimi küçüktür. Bu nedenle birim uzunluk
için entropi üretimi aşağıdaki gibi gösterilebilir.

dSüretim   1 dT 
= Q 2

dl
 T dl 

-1

-1

(J K s )

(9)

Denklem (9)’da görüldüğü gibi entropi üretimini hesaplayabilmek için tüm sistem boyunca olan sıcaklık

 dT
 dl

gradyenini 


 bilmek gerekir.


Soğutma çevrimindeki kayıplar tek katlı soğutucu için ilk beş, iki katlı soğutucu için ise toplam altı farklı
şekilde entropi üretimi ile gösterilebilirler. Bu entropi üretim kaynakları aşağıda verilmiştir:
1. Isı değiştiricisinde katı içindeki eksenel ısı iletimi
2. Gaz içindeki eksenel ısı iletimi
3. Sıcak akışkandan soğuk akışkan kanalına duvardan geçerek giden ısı geçişi
4. Isı değiştiricisi kanallarındaki viskoz kayıplar
5. Genişleme işlemi
6. İki çevrim arasında gerçekleşen ısı transferi
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Altıncı entropi üretim iki çevrim arasındaki ısı transferi nedeniyle meydana gelmekte, dolayısı ile
sadece iki katlı soğutucuda bulunmaktadır.
Bu kayıpların içine ışınım sebebiyle oluşan kayıplar eklenmemiştir çünkü ısı değiştiricisi için ışınım
doğrudan entropi üretimine sebep olamamaktadır. Bunun sebebi ise ısı değiştiricisinin dış yüzeyinin
doğrudan sistemde bir entropi üretimine neden olmamasıdır. Işınım ısı değiştiricisindeki sıcaklık
profilini değiştirir, sıcaklık profili de daha önce bahsedildiği gibi entropi üretimini etkiler. Işınım dolaylı
yoldan entropi üretimine etki edebiliyorsa diğer dış sıcaklık etmenleri de aynı şekilde incelenerek
entropi üretimi gösterilebilir.
Isı Değiştiricide Katı İçindeki Eksenel Isı İletimine Bağlı Entropi Üretimi
Katı malzeme içindeki eksenel entropi üretimini tanımlayabilmek için denklem (9)’deki 𝑄𝑄̇ yerine
denklemde sürekli halde ısı akısı sıcak kaynaktan soğuk kaynağa doğru aktığından dolayı
T − Tc kullanılmıştır [10]. Oluşturulan sonuç denklem (10)’da görülebilir.
 dT 
Q = l A 
=l A h
m

m

 dl 

m

m

l

Denklemde 𝜆𝜆𝑚𝑚 malzemenin ısı iletim katsayısı, A m ise ısı değiştiricisinin kesit alanıdır.

 dS 
1  dT 
= lm Am 2 
 

T  dl 
 dl materyal −iletim

2

-1

-1

-1

(J K s m )

(10)

Gaz içindeki ısı iletimine bağlı entropi üretimi de katıdaki ile benzer bir şekilde denklem (8)’deki gibi
üretilebilir. Bu denklemde 𝜆𝜆𝑔𝑔 gazın ısı iletim katsayısı, A g ise akışın gerçekleştiği kanalın kesit alanıdır.
2
 dS 
1  dT 
= lg Ag 2 
 

T  dl 
 dl  gaz −iletim

-1

-1

-1

(J K s m )

(11)

Yüksek Basınçlı Gaz, Isı Değiştiricisi Ve Alçak Basınçlı Gaz Arasındaki Isı Geçişiyle Üretilen
Entropi
Yüksek basıncı gazdan alçak basınçlı gaza doğru olan ısı geçişinin oluşturduğu entropi üretimi üç
kademedir. Toplam entropi üretimini oluşturan kademeler şunlardır, yüksek basınçlı gazdan ısı
değiştiricisine olan ısı geçişi, ısı değiştiricisi materyalinde sıcak duvardan soğuk duvara doğru iletilen
ısı, son olarak da ısı değiştiricisinden alçak basınçlı gaza doğru olan ısı geçişidir. Genel olarak iki
kanalı ayıran duvarın kalınlığı kanal yüksekliklerine oranla çok daha azdır. Bu nedenle duvardaki iletim
sebebiyle oluşan entropi ihmal edilir. Ancak bu boyutlar birbirine yakınsa duvardaki iletim sebebiyle
oluşan entropi ihmal edilmemelidir. Bu çalışmada duvar kalınlığı ile kanal yükseklikleri oranı bu etkiyi
ihmal edebilecek kadar küçük değildir. Bu nedenle çalışmada duvar boyunca olan iletimin sebep
olduğu entropi üretimi de ele alınmıştır. Denklem (12) sürekli haldeki entropi üretimi için incelenebilir.

Süretim− geçiş = S h + S m + Sl

-1

-1

(J K s )

(12)

Entropi üretimini hesaplayabilmek için üç farklı tanımlamaya ihtiyaç duyulmaktadır. Bunlar, yüksek
basınçlı gazın, ısı değiştiricisi materyalinin ve alçak basınçlı gazın sıcaklıklarıdır. Denklem (12)
denklemler (13) (14) ve (15) olarak aşağıdaki gibi yazılabilir.

Süretim − geçiş Süretim − geçiş , I + Süretim − geçiş , II
=

(J K s )

-1

-1

(13)

 1 1    Th − Tm 
Süretim − geçiş ,=
Q I  − =
 QI 

I
 Tm Th 
 ThTm 

(J K s )

-1

-1

(14)
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.

Süretim − geçiş , II

 T −T 
= Q II  m l 
 TmTl 

-1

-1

(15)

(J K s )

Denklem (16) ve (17) gazın ısı akısını veriri. Eğer denklem (14), (15) ve (16), (17) birlikte çözülürse ve
bu çözümde 𝒅𝒅𝑨𝑨𝒌𝒌𝒌𝒌𝒌𝒌𝒌𝒌𝒌𝒌 = 𝑶𝑶. 𝒅𝒅𝒅𝒅 şeklinde kullanılırsa denklem (18) ve denklem (19) sonuç olarak elde
edilir.

dQ I m=
.c p ,h .dTh U I . Ac . (Th − Tm )
=
dQ II m=
.c p ,l .dTl U II . Ac . (Tm − Tl )
=

2
 dSüretim − geçiş , I 
1 ( m .cP ,h )  dTh 
.

 =

dl

 hm lm .O Th .Tm  dl 
2
2
 dSüretim − geçiş , II 
1 ( m .cP ,l )  dTl 
.

 =

dl

 ml lm .O Tm .Tl  dl 

(W)

(16)

(W)

(17)

2

-1

-1

-1

(18)

-1

-1

-1

(19)

(J K s m )

(J K s m )

Denklem (18) ile denklem (19) toplanarak yüksek basınçlı gazdan alçak basınçlı gaza ısı değiştiricisi
materyali üzerinden geçen ısı sebebiyle üretilen toplam entropi elde edilebilir.

 dSüretim − geçiş

dl



1 ( m .cP ,h )
 =
 lm .O Th .Tm

2

 dT 
. h 
 dl 

1 ( m .cP ,l )  dTl 
+
.
lm .O Tm .Tl  dl 
2

2

-1

-1

-1

(J K s m )

(20)

2

Akış Direnci Sebebiyle Entropi Üretimi
Kanaldaki bir diferansiyel eleman düşünüldüğünde elemana giren ve çıkan kütle elemanın süreklilik
sağladığı hacimde eşit olmalıdır. Denklem (21) sürekli bir sistemdeki entropi üretiminin genel
ifadesidir. Bu ifadede “s” gazın spesifik entropisini, “Q” kontrol hacmine “T” sıcaklığından giren ısı
akısını göstermektedir. Sonsuz küçük bir eleman enerji denklemi denklem (22)’daki gibidir. Denklem
(22) denklem (21)’de kullanılır ise denklem (23) sonuç olarak elde edilir.

Q
 2 = + ms
 1 + Süretim
ms
T

dQ = mdh


TdS=
mTds
− mdh
üretim

-1

-1

(J K s )

(21)

(W)

(22)

(W)

(23)

Laminer akıştaki basınç düşüşü denklem (24)’de verilmiştir. Bejan A.’nın kullandığı denkem (26)
denklem (23)’deki termodinamik tanım kullanılarak, denklem (24) ve (25)’nin birlikte kullanılmasıyla
elde edilebilir [11].

dP = −

C vm
dl
m
2 Dh2

TdS
= dH − VdP

(Pa)

(24)

-1

(25)

(J s )
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( dS

)

üretim sürtünme

=

m C vm
m
dl
rT 2 Dh2

-1

-1

(J K s )

(26)

Denklem (27)’te “C” kanal geometrisi ile ilişkili bir katsayı, “µ” akışkanın viskozitesi, “v m ” ortalama akış
hızı  v =
 m

m  , “D h ” ise hidrolik çaptır. Sonuç olarak, akış direncinin oluşturduğu entropi üretimi

A
ρ
kanal 

aşağıdaki gibidir.

 dSüretim 
m C Vm
=
m 2


 dl  sürtünme rT 2 Dh

-1

-1

-1

(J K s m )

(27)

Genişleme Sebebiyle Üretilen Entropi
Belirli bir Gibbs enerjisi için alınabilecek soğutma gücü çevrimde üretilen toplam entropi ile belirlenir.
Sistemde ısı değiştirici haricinde çevrimde Joule Thomson genişlemesi sebebiyle de entropi üretimi
olur. Üretilen entropinin miktarı ısı değiştiricisinden çıkan yüksek basınçlı gazın genişlemeye
başlamadan önce sıcaklığının kaç derece olduğuyla alakalıdır. Bu sebeple genişleme kaynaklı entropi
üretimi ısı değiştiricisindeki sıcaklık profiliyle bağlı olup, denklem (10), (11) ve (20) ile ilişkilidir. Bundan
dolayı genişleme sırasında üretilen entropi de ısı değiştirici için optimum boyut hesaplanırken
hesaplara dahil edilmiştir. Sıcaklık profili elde edildikten sonra genişleme sırasında entalpinin
değişmeyeceği kabulü ile genişleme sebebi ile üretilen entropi denklem (28) kullanılarak bulunabilir.
Denklemde sağ taraftaki ilk terim alçak basınçta gazın yüksek basınçtaki gazın genişlemeye girmeden
önceki entalpisine eşit olduğunu belirtmektedir. İkinci terim isi yüksek basınçta Th,çıkış sıcaklığına
sahip bir gazın entalpisidir.

(

)

=
∆Sgenişleme S pl , H ( ph , Th ,çıkış ) − S ( ph , Th ,çıkış )

-1

-1

(J K s )

(28)

İki Katlı Soğutucuda Çevrimler Arası Isı Transferi Nedeniyle Entropi Üretimi
Tek katlı soğutucunun yüksek basınç kanalı ve alçak basınç kanalı arasındaki ısı geçişine benzer
olarak altta bulunan çevrimin yüksek basınç kanalı ile üstte bulunan çevrimin alçak basınç kanalı
arasında da ısı transferi gerçekleşir. Bu nedenle iki katlı soğutucunun incelenmesinde bu ısı
transferinin ürettiği entropi de dikkate alınmalıdır. Denklem (29) ile (31) arasında bu durumun
üreteceği entropi denklemlere dökülmüştür. Bu denklemlere “ktm” alt indisi iki çevrim arasında
gerçekleşen olayları betimlerken Th,1 altta bulunan “1” numaralı çevrimin yüksek basınç kanalının
sıcaklığını, Tl,2 ise üstte bulunan “2” numaralı çevrimin alçak basınç kanalının sıcaklığını ifade eder.

 1
1   Th ,1 − Tl ,2
− =
Süretim ,=
Q ktm 
 Qktm
ktm
T
Th ,1.Tl ,2
 l ,2 Th ,1 
=
Q ktm U ktm . Ac . (Th ,1 − Tl ,2 )

 1
2.t
1
+
+
U ktm . Ac = 
 h .A l .A h .A
m
c
l ,2
c
 h ,1 c





-1

-1

-1

(J K s m )

(29)

(W)

(30)

(W/K)

(31)

−1

OPTİMİZASYON KRİTERLERİ
Çalışmada amaçlanan maksimum STK noktasını elde edebilmek için Denklem (6)’da görüldüğü üzere
P net değerinin atması veya toplam kompresör işini gösteren Ẇ’nin azalması gerekmektedir. Ẇ’nin
içerine bakıldığında bu değerin azalabilmesini sağlamanın tek yolunun kanal kayıpları azaltmak
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olduğu görülmektedir. Bunun yanı sıra P net değerini de arttırabilmek için iki yol vardır. İlki ısı
değiştiricisi verimini yükselterek denklem (3)’teki Ḣ c ’nin değerini düşürmek, ikincisi ise Q̇ iletim değerini
düşürmektir. STK bu bahsedilenlerin hepsinin etkisine bağlıdır. Bunların STK’ya etkisini görebilmek ve
sistemdeki kayıpları birlikte inceleyebilmek için sistem toplam entropi üretimi hesaplanmalıdır.
Önceki bölümde sistemde entropi üreten tüm kaynaklar ele alınmıştır. Böyle bir sitemde entropi
üretimini hesaplayabilmek için ise ısı değiştiricisinin sıcaklık profiline ihtiyaç vardır. Bu profilleri
belirleyebilmek için P.P.P. Lerou tarafından geliştirilen termodinamik model baz alınarak yeni bir
model oluşturulmuştur [12].

Şekil 3: İki katlı soğutucu için oluşturulan modeldeki elemanlar ve aralarındaki enerji dengesi
Şekil 3’te görüldüğü gibi modelde her bir çevrim için ısı değiştiricisi boyunca uzanan elemanlar
bulunmaktadır ve bu iki çevrimin elemanları birbirinin üzerine denk gelmektedir. Bu elemanların da her
birinin üç farklı alt elemanı bulunmaktadır. Bu alt elemanların isimleri üstten altta sırasıyla “Yüksek
basınçlı gaz”, “Materyal” ve “Alçak basınçlı gaz” şeklindedir. Model akış boyunca materyal boyunca ve
gazların akış yönündeki olan ısı iletimini, yüksek basınçlı gazdan alçak basınçlı gaza olan ısı geçişini,
akış sırasında gazdaki entalpi değişimini, iki çevrim arasındaki ısı transferini ve ısı değiştiricisi ile
ortam arasındaki ısı geçişini ele almaktadır.
Model kabullerinde kanallardaki basınç düşüşünün kanal boyunca akışkanın termodinamik
özelliklerine olan etkisi ihmal edilmiştir. Bu nedenle modelde kullanılan elemanların termodinamik
özellikleri kanaldaki sıcaklıklarının kanalın giriş basıncında vereceği değerler alınarak denklemlerde
kullanılmıştır. Bu durum modeldeki her bir akış elemanındaki giriş basıncını kanal girişindeki basınç
değeri alarak basınç düşüşünün ve bu düşüşün sebep olduğu entropi üretiminin bulunmasında ve
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totalde kanal boyunca sürtünmeden dolayı meydana gelen entropi üretiminin hesaplanmasında belirli
bir hataya neden olmaktadır. Bu ihmal sebebiyle kanal şekline bağlı sürtünme kayıplarının akışa, ısı
transferine ve dolayısı ile net soğutma gücüne etkisi direkt olarak hesaba katılamamaktadır. Bu etkiyi
ele alabilmek için ise kanallarda hesaplanan sürtünme sebepli entropi üretimi, bu kaybı karşılayacak
kompresör gücü olarak ele alınmıştır. Elde edilen değer sıcaklık profillerinin denklem (3)’te kullanılarak
elde edilmesiyle bulunan net soğutma gücü (P net , materyalden iletilen ısının buharlaştırıcıya giren
akışkan ile çıkan akışkanın entalpi değişiminden çıkarılması ile elde edilen değer) ile karşılaştırılarak
sonuçlar incelenmiştir. Buna göre kanaldaki basınç düşüşü sebebiyle oluşan sıcaklık profilindeki
değişim hesaplanan akış direnci değeri ile net soğutma gücü oranının %5’in altında olduğu
durumlarda hesaplanan entropi üretimi değerlerinde modelde kullanılan kabulün sebebiyle oluşan
hatanın ihmal edilebilecek seviyeye indiği ve modelin doğru sıcaklık profillerini verdiği görülmüştür. Bu
oranın üstünde olduğu durumlarda ise sistem verimi düştüğünden ve sistemin optimum geometri
değerleri arandığı için bu oranın %5’in üstünde olduğu durumlar değerlendirme dışarısında
bırakılmıştır. Buna göre, toplam kanal kaybının toplam soğutma gücünün %5’inden daha azına tekabül
ettiği durumlar, optimum değerler için birbirleriyle karşılaştırılmış ve optimum kanal geometrileri elde
edilmiştir.

OPTİMİZASYON SONUÇLARI
Çalışma kapsamında geliştirilmiş modelin sonuçları P.P.P. Lerou’nun yaptığı çalışmanın sonuçlarıyla
karşılaştırılması Şekil 4’de görülebilir.

Şekil 4. Geliştirilen model kullanılarak optimize edilmiş ısı değiştiricisi boyutları (sol) ve P.P.P.
Lerou’nun makalesindeki sonuçlar (sağ) [12].
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Görülüyor ki ısı değiştiricisinin kanal uzunluğu ve kanal yüksekliği belli bir soğutma gücünün üstünde
sabit bir değere yaklaşmakta ve artan soğutma gücüyle birlikte neredeyse hiç değişikliğe
uğramamaktadır. Bunun sebebi artan soğutma gücüyle birlikte göreceli olarak ısı değiştiricisi
materyalindeki buharlaştırıcıya olan eksenel ısı iletimi etkisinin azalmasıdır. Ancak düşük soğutma
gücüne sahip olunan durumlarda buharlaştırıcıya doğru olan ısı iletiminin etkisi artmakta ve net
soğutma gücünü düşürmektedir. Bu iletim kaybının önüne geçebilmek için kanal uzunluğunun artması
gerekmektedir. Kanal uzunluğunun artması ise kanaldaki sürtünme kayıpları da artmakta ve bu
kayıpların azalması için de kanal yüksekliği artmaktadır.
İki katlı kriyojenik soğutucuyu incelendiğinde (Şekil 5) iki katlı kriyojenik soğutucunun kanal yüksekliği
tek katlı duruma göre daha yüksek bir değere sahip olduğu görülmektedir. İki katlı soğutucudaki bu
duruma üst üste olan iki çevrimin birbiriyle olan etkileşiminin kanaldaki sıcaklık profillerine olan etkisi
neden olmaktadır. Üstte bulunan çevrimin “2” olarak numaralandırılmış alçak basınç kanalı hem kendi
çevriminin yüksek basınç kanalından hem de alttaki çevirimin yüksek basınç kanalından ısı akısı
almaktadır. Bu durum iki çevrimin de verimini etkilemekte ve kanaldaki viskoziteye bağlı kayıpları
arttırmaktadır. Bundan dolayı kanaldaki kayıpları azaltmak için kanal yüksekliklerinin artması
gerekmektedir. İki çevrimli tasarım aynı net soğutma gücü için tek çevrimli duruma göre daha az kanal
genişliğine sahipken, iki çevrimli durumda çevrim başına olan kütlesel debinin tek çevrimli durumla
aynı olması durumunda ise iki çevrimli durum tek çevrimli hale göre daha fazla kanal genişliğine sahip
olmaktadır. İki çevrimli durumda tek çevrimli hal ile aynı olan tek geometri ise kanal uzunluğudur.

Şekil 5. Optimize edilmiş çift katmanlı mikro soğutucu boyutları

SONUÇ
Sonuçlar gözden geçirildiğinde tablo 1’de görüldüğü gibi iki çevrimli durumda aynı net soğutma gücü
için tek çevrimli duruma göre kanal yüksekliği artar ve STK az miktarda azalırken kanal genişliği
önemli oranda azalmaktadır. Bunun sonuçların gösterdiği gibi daha fazla net soğutma gücünün daha
az yer kaplamasının istediği durumlarda, sistem genişliğinde çok büyük oranda azalma sağlanabilir.
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Tablo 1. Tek katmanlı ve çift katmanlı soğutucuların STK ve kanal genişliği değerlerinin
karşılaştırılması.
Tek Katmanlı Soğutucu
Çift Katmanlı Soğutucu
Debi
Kanal Genişliği [mm] Pnet [mW]
STK
Debi [mg] Kanal Genişliği [mm] Pnet [mW]
STK
[mg]
3
41,14740 0,05945
6
4
5
80,17214 0,05808
5
68,86100 0,05968
10
8
9
132,28565 0,05750
15

24

207,34800 0,05992

30

29

398,51091 0,05774

30

46

414,68750 0,05990

60

48

792,21118 0,05763

Daha önce de belirtildiği gibi kanallardaki basınç kayıpları hesaplamalara direkt olarak dahil
edilmemiştir. Sonuç olarak, basınç kayıpları sıcaklık profillerini değiştirdiği için bu etkinin dahil
edilmesini sağlayacak viskoz kayıpları ve bu kayıpların geometriye etkisini gösterecek bir ilişki
kurulmuştur. Böyle bir ilişki kurmadan doğru şekilde alınabilmesi için modeldeki elemanlar için kanal
boyunca basınç düşüşünün hesaplanması ve gazın termodinamik özelliklerinin bu basınç düşüşüyle
birlikte değişiminin ele alınması gerekmektedir. Bunun yanında gelecek çalışmalarla sistem bir
dinamik model yardımıyla incelenerek sistemin operasyon sıcaklığına ulaşma zamanı ve farklı
değişkenlere verdiği cevaplar incelenebilir.
TERİMLER
2
A
– alan, m
2
a
– termal geçirgenlik, m /s
C
– geometrik sabit, boyutsuz
STK – performans katsayısı, boyutsuz
cp
– sabit basınçta özgül ısınma ısısı, J/(kg⋅°C), J/(kg⋅K)
Dh
G
H
h
k
L, l
Nu
O
P
p
Ṡ
s
t
Q
q
T
V

– hidrolik çap, m
– Gibss serbest enerjisi, J
– entalpi, J
2
– taşınım ile ısı geçişi katsayısı, W/(m ⋅K)
– termal iletim katsayısı, W/(m⋅°C), W/(m⋅K)
– uzunluk, m
– Nusselt sayısı, boyutsuz
– çevre, m
– güç, W
– basınç, bar
-1 -1
– entropi üretimi, J K s
– entropi
– ısı değiştiricisi kanalları arası duvar kalınlığı, m
– ısı geçişi, W
2
– ısı akısı, W/m
– sıcaklık, °C, K
3
– hacim, m

YUNAN HARFLERİ
α
– ortalama termal geçirgenlik katsayısı, boyutsuz
l
– termal iletim katsayısı, W/(m⋅K)
2
– moleküler akış ısı iletim katsayısı, W/m K Pa
lt
m
– viskozite, Pa/s
3
–
öz kütle, kg/m
ρ
ν
– ortalama hız m/s
2 4
σ
– Stefan-Boltzmann sabiti, W/m K
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ALT İNDİSLER
1, 2 – eleman numaraları
m
– materyal
h
– yüksek basınç kanalındaki gaz
l
– alçak basınç kanalındaki gaz
hm – yüksek basınç kanalından materyale kadar olan geçiş
ml
– materyalden alçak basınç kanalına olan geçiş
hml – yüksek basınç materyalinden alçak basınç materyaline olan geçiş
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EVSEL VE ENDÜSTRİYEL SOĞUTMA UYGULAMALARINDA
RESORBSİYONLU SOĞUTMA SİSTEMLERİNİN
KULLANIMININ İNCELENMESİ
Investigation of the Use of Resorption Cooling
↵Systems in Domestic and Industrial Applications
Bilsay PASTAKKAYA

ÖZET
Dünya üzerinde tüketilen enerjinin önemli bir bölümü evsel ve endüstriyel soğutma ihtiyacının
karşılanması için kullanılmaktadır. Fosil yakıt temelli enerji tüketimine bağlı sorunlar nedeni ile temiz
ve yenilenebilir enerji kaynaklı soğutma sistemlerinin kullanımı, önemini her geçen gün arttırmaktadır.
Soğurmalı soğutma sistemleri ile atık ısı veya güneş enerjisi ve jeotermal enerji gibi yenilenebilir
kaynaklar kullanılarak, işletme maliyetleri asgariye indirilmiş, enerjide dışa bağımlı olmayan ve
tamamen çevre dostu soğutma uygulamalarını hayata geçirmek mümkün olmaktadır. Ancak soğurmalı
soğutma sistemleri, ilk yatırım maliyetleri ve uygulama karşılaşılan teknik zorluklar nedeni ile
geleneksel soğutma sistemleri ile rekabet edememektedir. Resorbsiyonlu soğutma sistemleri, diğer
soğurmalı soğutma sistemlerine göre farklı bir çevrim özelliğine sahiptir. Resorbsiyonlu soğutma
çevriminde çalışma basınçları alternatiflerine göre çok daha düşük seviyelerde olduğundan, teknoekonomik açıdan daha uygulanabilir ve daha güvenli soğutma uygulamaları oluşturulabilmektedir. Bu
çalışmada resorbsiyonlu soğutma sistemlerinin çalışma özellikleri ve farklı uygulama örnekleri
tanıtılarak sistemin evsel ve endüstriyel soğutma uygulamalarında kullanımı incelenmiştir. Çalışma
sonucunda resorbsiyonlu sistemlerin sahip oldukları tekno-ekonomik üstünlükleri nedeni ile diğer
geleneksel soğutma sistemlerine göre önemli avantajlara sahip olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca
yenilenebilir enerji kaynaklı resorbsiyonlu sistemlerin kullanımının, enerji kullanımıma bağlı ulusal ve
küresel ölçekli birçok soruna, alternatif çözümler sağlayacağı sonucuna varılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Resorbsiyon, Soğutma, Yenilenebilir enerji.

ABSTRACT
The significant amount of consumed energy is globally used to provide domestic and industrial cooling
requirement. Importance of the use of clean and renewable powered cooling systems increases day
by day due to the issues related to fossil fuel based energy consumption. By using waste heat and
renewable energy such as solar and geothermal, powered sorption cooling systems, it is possible to
actualize non-dependent, eco-friendly cooling applications with minimised operational cost. However,
sorption cooling systems are not competitive with conventional cooling systems because of their initial
cost and technical challenges in practices. Resorption cooling systems have a different cycle than the
other sorption cooling systems. Since the operational pressures in resorption cycle are considerably
lower than their alternatives, it enables to construct more feasible and safer cooling applications in
techno-economic aspect. In this article, technical features and various examples of resorption systems
are presented and, domestic and use of the system in industrial applications is investigated. It is
concluded that resorption systems have substantial advantages than other conventional cooling
systems thanks to their techno-economic superiors. Furthermore, it is deduced that use of the
renewable energy powered resorption systems will provide alternative solutions to the problems
related to energy use in national and global scale.
Key Words: Resorption, Cooling, Renewable Energy
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1. GİRİŞ
Küresel ölçekli enerji ihtiyacının artışı ve enerji ihtiyacının önemli bir kısmının fosil yakıtlardan
karşılanması nedeni ile enerji kullanımına bağlı sorunlar geleceğimizi tehdit etmektedir. Enerjinin
verimli kullanılması kadar, enerjinin temiz ve yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanması da
oldukça önemlidir. Bu nedenle evsel ve endüstriyel alanda enerji ihtiyacının temiz ve yenilenebilir
enerji kaynaklarından sağlayan, uygulanabilir nitelikli teknolojilerin kullanılması, söz konusu sorunların
çözümünde önemli çözüm alternatifleri sunmaktadır. Yenilenebilir enerji kaynaklı soğutma
sistemlerinin tasarım ve projelendirilmesinde gereken hesaplamaların doğru bir şekilde yapılması,
hem sistemden sağlanacak katma değerin artışı hem de sistemin güvenilirliği açısından büyük önem
arz etmektedir [1]. Bu noktada sistem tasarımların için sunulan rehber kaynaklar [2-5], yenilenebilir
enerjinin kullanımının yaygınlaştırılması ve sistem ile ilgili araştırma-geliştirme faaliyetlerinin
sağlanması konusunda önemli yararlar sağlamıştır. Konu ile ilgili yapılan araştırma çalışmalarında [619] yenilenebilir enerji kaynaklı soğutma sistemleri deneysel ve sayısal analize dayalı incelenerek,
elde edilen sonuçlar ile farklı tasarımların hayata geçirilmesine önemli katkılar sağlanmıştır.
Soğurmalı soğutma sistemleri, soğutma olayını ısıl enerji kullanarak gerçekleştirirler ve uygun
sıcaklıktaki güneş enerjisi ve jeotermal enerji gibi temiz ve yenilenebilir enerji kaynakları ile
çalışabilirler. Söz konusu sistemlerin soğutma tesir katsayıları geleneksel buhar sıkıştırmalı soğutma
sistemlerine göre daha düşük seviyelerde olsa da, elektrik enerjisi ihtiyacının ve hareketli parça
sayısının az olması nedeni ile işletme ve bakım maliyetleri açısından kullanıcısına önemli avantajlar
sağlamaktadırlar. Ancak ilk yatırım maliyetlerinin yüksek oluşu ve çalışma özelliklerine bağlı olarak
karşılaşılan teknik zorluklar nedeni ile geleneksel buhar sıkıştırmalı soğutma sistemleri ile rekabet
edememektedirler. Resorbsiyonlu soğutma çevrimi, diğer sıvı soğurmalı soğutma sistemlerine göre
önemli farklılıklar taşımaktadır [20]. Resorbsiyonlu sistemler diğer soğurmalı sistemlere göre daha az
bilinen ve daha sofistike özellikli bir yapıda olup, literatür incelendiğinde resorbsiyonlu sistemler ile ilgili
yapılan çalışmalar [21-26] absorbsiyonlu ya da adsorbsiyonlu sistemlere göre oldukça az sayıdadır.
Resorbsiyonlu soğutma sistemlerinde soğutucu akışkan olarak su yerine farklı derişimlerdeki
amonyak-su karışımı kullanılmaktadır. Bu nedenle sistemin çalışma basınçları diğer absorbsiyonlu
soğutma sistemlerine göre çok daha düşük seviyelerdedir ve buna bağlı olarak ilk yatırım maliyetleri
daha uygun, teknik açıdan daha üstün ve daha güvenli soğutma uygulamaları hayata
geçirilebilmektedir. Ayrıca resorbsiyonlu soğutma sistemlerinin çalışması için gereken ısıl enerjinin
sıcaklık değeri, diğer absorbsiyonlu soğutma sistemlerine göre daha düşük seviyelerde olduğundan,
bu sistemler yenilenebilir enerji kaynaklı soğutma uygulamaları için alternatiflerine göre çok daha
uygulanabilir niteliktedir.
Bu çalışmada resorbsiyonlu soğutma sistemlerinin çalışma ve kullanım özellikleri tanıtılarak, evsel ve
endüstriyel soğutma uygulamalarında kullanımı incelenmiştir. Resorbsiyonlu soğutma cihazları ile
oluşturulan farklı uygulama örnekleri ve uygulamalar kapsamında elde edilen veriler sunulmuştur.
Çalışma sonucunda resorbsiyonlu sistemlerin sahip oldukları tekno-ekonomik üstünlükleri nedeni ile
diğer geleneksel soğutma sistemlerine göre önemli avantajlara sahip olduğu sonucuna varılmıştır
Ayrıca yenilenebilir enerji kaynaklı resorbsiyonlu sistemlerin kullanımının, enerji kullanımına bağlı
ekonomik, ekolojik ve sosyal nitelikli birçok soruna, alternatif çözümler sağlayacağı tespit edilmiştir.

2. MATERYAL VE YÖNTEM
2.1. Resorbsiyonlu Soğutma Sistemi Çalışma Prensibi
Soğurmalı soğutma sistemlerinde soğutma enerjisi, ısıl enerji aracılığı ile sağlanır ve buhar sıkıştırmalı
mekanik soğutma sistemlerindeki mekanik işlemler yerine fiziko kimyasal işlemlerden yararlanılır.
Soğurmalı soğutma sistemlerinin en bilinen türleri absorbsiyonlu ve adsorbsiyonlu soğutma
sistemleridir. Absorbsiyonlu soğutma sistemleri, alternatiflerine göre daha yüksek soğutma tesir
katsayılarına sahip olmaları ve çalışma özellikleri nedeni ile adsorbsiyonlu soğutma sistemlerine göre
daha yaygın kullanılmaktadır. Absorbsiyonlu soğutma sistemlerinde biri soğutucu akışkan, diğeri ise
taşıyıcı akışkan olmak üzere iki farklı akışkan dolaşmaktadır ve amonyak eriyikli çevrimlerde soğutucu
akışkan olarak amonyak (NH 3 ) taşıyıcı akışkan olarak da su (H 2 O) kullanılır [27].
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Resorbsiyonlu soğutma sistemlerinde ise, amonyak eriyikli absorbsiyonlu soğutma sistemlerinden
farklı olarak soğutucu akışkan amonyak değil, farklı derişimlerdeki amonyak su karışımıdır. Bu
nedenle çevrimin çalışma basınçları, absorbsiyonlu sisteme göre oldukça düşük seviyelerde
kalmaktadır ve bu sayede sistemin çalışması için gereken ısıl enerjinin sıcaklık seviyesi, absorbsiyonlu
sistemlere göre daha düşük olmaktadır. Resorbsiyonlu soğutma çevriminde absorbsiyonlu çevrimden
farklı olarak fazladan bir eriyik pompası ve bir karışım hattı yer almaktadır. Şekil 1.’de absorbsiyonlu
ve resorbsiyonlu soğutma çevriminin şematik görüntüsü yer almaktadır.

Şekil 1. Absorbsiyonlu (a) ve resorbsiyonlu (b) soğutma çevrimleri
Resorbsiyonlu sistemlerin çalışma prensibi şu şekilde özetlenebilir. Sıcak desorber adı verilen ısı
değiştiricisi içerisindeki amonyak-su çözeltisi, uygun sıcaklıktaki bir enerji kaynağından sağlanan ısıl
enerji (Q HDES ) vasıtasıyla buharlaşarak, bir faz ayırıcıdan geçer ve soğuk çevrimde yer alan yüksek
basınçlı absorbere gelir (Şekil 2.). Bu ısıl enerjinin sıcaklık değeri genellikle 70ºC - 90ºC aralığındadır
[28]. Sıcak desorberde buharlaşan gaz fazındaki amonyak, yüksek basınçlı absorbere gelir ve burada
amonyak-su çözeltisi tarafından yutulur/absorbe edilir. Bu esnada açığa çıkan atık ısı (Q HABS ), ısı atım
hattı aracılı ile dışarı atılır. Yüksek basınçlı absorberde ısı atarak yoğuşan amonyak-su çözeltisi
sırasıyla, ısı geri kazanımı sağlayan bir eriyik ısı değiştiricisinden ve bir kısılma vanasından geçer.
Basıncı, alçak basınç seviyesine düşürülen sıvı fazdaki amonyak-su çözeltisi, soğuk desorber adı
verilen ısı değiştiricisine gelir. Burada çektiği ısı vasıtasıyla (Q CDES ) içerisinde yer alan amonyak
buharlaşır ve bu sayede soğutma olayını gerçekleştirir. Soğuk desorberde buhar fazına dönüşen
soğutucu akışkan bir faz ayırıcıdan geçerek sıcak çevrimde yer alan alçak basınçlı absorbere gelir ve
burada sıcak desorberden gelen ve basıncı düşük basınca indirgenmiş amonyak-su çözeltisi
tarafından absorbe edilir. Bu esnada oluşan atık ısı (Q LDES ), yüksek basınçlı absorberdekine benzer
şekilde, aynı ısı atım hattı ile sistemden uzaklaştırılır. Sistemde, sıcak ve soğuk çevrim arasında yer
alan karışım akış hattı sayesinde, soğuk çevrimdeki amonyak-su çözeltisinin, amonyak açısından
zenginleşmesini engellemek amacı ile amonyak konsantrasyon değerlerinin dengelenmesini sağlanır.
Resorbsiyonlu soğutma sisteminin soğutma tesir katsayısı (STK) değeri, birim enerji başına yapılan
soğutma olarak tarif edilir. Buna göre soğutma tesir katsayısı, sistemin soğuk desorber ısıl gücünün
sıcak desorber ısıl gücüne oranı olarak ifade edilebilir.

STK =

QCDES
Q HDES

(1)

Resorbsiyonlu soğutma sistemlerin, yüksek ve düşük basınçlı absorberlerinde oluşan atık ısının,
ısıtma uygulamalarında ya da endüstriyel ısıl proseslerde kullanmak mümkündür. Resorbsiyonlu
soğutma sisteminin ısıtma tesir katsayısı (ITK) değeri, birim enerji başına yapılan ısıtma olarak tarif
edilir ve sistemin yüksek ve düşük basınçlı absorberlerinin ısıl güçleri toplamının, sıcak desorber ısıl
gücüne oranı olarak ifade edilebilir.
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Q HABS + Q LABS
Q HDES

(2)

Şekil 2. Resorbsiyonlu soğutma çevrimi çalışma prensibi
2.2. Sayısal Analiz Programı
Soğutma sistemlerinin projelendirilmesinde kullanılan bilgisayar destekli hesaplamalar, daha
uygulanabilir projelerin hayata geçirilmesi ve daha doğru sonuçların elde edilmesi açısından önemli
katkılar sağlamaktadır. Özellikle yenilenebilir enerji kaynaklı sistemlerin fikir aşamasından uygulama
aşamasına geçişinde, öngörülen şartlarında sistem veriminin ve ilk yatırım maliyetlerinin doğru bir
şekilde hesaplanması gerekmektedir. Bu sayede sistemin kullanıcısına sağlayacağı katma değer
önemli ölçüde arttırılmakta ve sistemin çalışma özellikleri iyileştirilebilmektedir.
Resorbsiyonlu soğutma sistemlerinin simülasyonu amacı ile Refprop [35] programı ile oluşturulan
yazılım sayesinde, farklı çalışma koşullarında resorbsiyonlu sistemin soğutma performansının ve
sistem bileşenlerin çalışma özelliklerinin belirlenmesi mümkün olmaktadır. Bu çalışmada resorbsiyonlu
sistemin, evsel ve endüstriyel amaçlı kullanımında, farklı çalışma koşullarındaki sistem performansının
belirlenmesi için geliştirilen yazılım ile gerçekleştirilen nümerik analizler de incelenmiş ve sunulmuştur.
Program, farklı derişimlerdeki amonyak-su çözeltisinin termofiziksel özelliklerini saptayarak, çevrim
boyunca sistemde yer alan her bileşene ait değerlerin hesaplanmasını sağlamaktadır. Program
sayesinde sistemin çalışma sıcaklıkları, soğutma performansı, soğutma kapasitesi ve çevrimdeki
basınç değerleri gibi birçok önemli teknik bilgi elde edilebilmektedir ve daha önce yapılan bilimsel
çalışmalarda (31-34) başarı ile kullanılmıştır.
2.3. Resorbsiyonlu Soğutma Sistemi Uygulama Örnekleri
Resorbsiyonlu soğutma sistemleri ile evsel ya da endüstriyel amaçlı soğutma ihtiyacı verimli bir
şekilde karşılanabilmektedir. Çalışmanın bu bölümünde, resorbsiyonlu soğutma sistemi ile yapılan
uygulama örnekleri tanıtılmıştır. Bu sayede sistemin kullanımının yaygınlaşması ve hem ulusal hem de
küresel ölçekte sağlayacağı katma değerin arttırılması amaçlanmıştır. Tanıtılan örneklerin tümü
endüstriyel kullanım amaçlı olsa da, düşük kapasiteli soğutucu sistemlerin kolaylıkla evsel soğutma
amaçlı olarak kullanılabildiği bilinmektedir. Bu nedenle farklı soğutma kapasitelerine sahip
resorbsiyonlu cihazlarla oluşturulan soğutma sistemleri, hem evsel hem de endüstriyel kullanım amaçlı
projeler için örnek teşkil etmektedir.
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Resorbsiyonlu soğutma çevriminde, soğuk desorberde gerçekleştirilen soğutmanın sıcaklık değeri 0
°C’nin altına inebildiğinden, resorbsiyonlu sistem ile derin dondurma uygulamaları ve buzda enerji
depolama işlemleri gerçekleştirilebilir. Bu sayede ısıl enerjinin elde edilemediği ya da sıcaklık
değerinin, sistemi çalıştırmak için yetersiz kaldığı durumlarda, buzda depolanan enerji vasıtasıyla
soğutma olayının kesintisiz şekilde sürdürülmesi sağlanabilmektedir. Bu durum özellikle güneş enerjisi
kaynaklı evsel ve endüstriyel soğutma sistemlerinin kullanımda önemli faydalar sağlamaktadır. Şekil
3.’de Jaehner ve Grund (2014) tarafından yapılan ve resorbsiyonlu sistem ile trijenerasyon
uygulamasını inceleyen deneysel çalışmada kullanılan, 25 kW soğutma gücündeki bir resorbsiyonlu
soğutma sistemi ile buzda depolama uygulaması görülmektedir.

Şekil 3. Buzda depolama uygulaması yapılan bir resorbsiyonlu soğutma sistemi [29]
Resorbsiyonlu soğutma sistemlerinde soğutucu akışkan olarak saf amonyak yerine amonyak-su eriyiği
kullanıldığından, sıcak desorberdeki soğutucu akışkanı buhar fazına geçirmek için gereken ısıl enerji
kaynağının sıcaklık değeri, diğer amonyak eriyikli absorbsiyonlu sistemlere göre daha düşük
olmaktadır [30]. Söz konusu absorbsiyonlu sistemlerde bu sıcaklık değeri 90ºC ve üzeri iken,
resorbsiyonlu sistemlerde 70ºC’ye kadar düşülebilmektedir. Bu sıcaklık seviyesi, alternatiflerine göre
daha düşük maliyetli olan düz tip güneş toplayıcıları tarafından kolaylıkla elde edilebildiğinden,
resorbsiyonlu sistemlerin güneş enerjisi kaynaklı kullanımında önemli tekno-ekonomik avantajlar
sağlanmaktadır. Bu sayede, yenilenebilir enerji sistemlerinin en büyük dezavantajlarından biri olan ilk
yatırım maliyetleri önemli oranda azalmakta, sistemin amortisman süresi kısalmakta ve sistemin
kullanıcısına sağlayacağı katma değer önemli ölçüde artmaktadır.

Şekil 4. SOLARES güneş enerjisi kaynaklı resorbsiyonlu endüstriyel soğutma sistemi [31]
Şekil 4.’te Pastakkaya ve ark. (2014) tarafından gerçekleştirilen; 4 kW soğutma gücüne sahip
resorbsiyonlu soğutma cihazı ve düz tip güneş toplayıcıları ile oluşturulmuş SOLARES güneş enerjisi
kaynaklı resorbsiyonlu soğutma sistemi görülmektedir. Bu sistemde güneş enerjisi kaynaklı
resorbsiyonlu soğutma sistemi ile tarımsal ürünlerin soğuk depolaması işlemi gerçekleştirilmektir.
Sistemde yer alan buhar sıkıştırmalı mekanik soğutma sistemi aracılığı ile, resorbsiyonlu sistemin
diğer soğutma sistemleri ile hibrit kullanımı araştırılmaktadır. SOLARES güneş enerjisi kaynaklı
resorbsiyonlu soğutma sisteminde kullanılan soğutucu cihazın nominal soğutma kapasitesi yaklaşık 4
kW olduğundan, sistemin evsel soğutma amaçlı olarak kullanılması da mümkündür.
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Resorbsiyonlu sistemlerde sıcak desorber sıcaklığının düşük olması, sistemin endüstriyel alanlarda
oluşan atık ısıyı kullanarak soğutma yapmasını da mümkün kılmaktadır. Özellikle tekstil endüstrisinde
oluşan uygun sıcaklıktaki atık ısı kullanılarak soğutma uygulamasını gerçekleştirmek mümkün
olmaktadır. Ayrıca atık ısının geri kazanımı ile enerji verimliliğine önemli ölçüde katkı sağlanmakta ve
enerji ile ilintili sorun iyileştirilmesinde alternatif çözümler sunulmaktadır. Şekil 5.’te atık ısı ile çalışan
bir resorbsiyonlu soğutma sistemi görülmektedir. Helle (2014) tarafından tanıtılan resorbsiyonlu
soğutma sisteminde [32], yüksek ve düşük sıcaklıklı proton değişim membranlı yakıt hücresinde
oluşan atık ısı kullanılarak soğutma işlemi gerçekleştirilmektedir. Maksimum soğutma kapasitesinin
1,8 kW olduğu sistemde, soğutma tesir katsayısı değerinin 0,4’ün üzerine çıkabildiği tespit edilmiştir.
Çalışma kapsamında yapılan deneylerde, ısı atım hattı sıcaklığının 20 °C olması durumunda, 65 ilâ 80
°C sıcaklık aralığındaki ısıl enerji kaynağı ile 3 - 8 °C sıcaklık aralığında soğutma işleminin mümkün
olabildiği görülmüştür [28]. Yakıt pillerinde oluşan atık ısı ile çalışan düşük soğutma kapasiteli
resorbsiyonlu soğutma sistemleri, özellikle evsel soğutma uygulamaları için oldukça uygulanabilir
alternatifler sunmaktadır.

Şekil 5. Atık ısı kaynaklı resorbsiyonlu soğutma sistemi [32]
Resorbsiyonlu soğutma sistemlerinde sistemin çalışma basıncı, amonyak eriyikli sistemlere göre
oldukça düşük seviyelerdedir. Bu sayede, amonyak kullanan soğutma sistemlerindeki amonyak kaçağı
riski, resorbsiyonlu sistemlerde asgariye indirilmiştir. Amonyak insan ve çevre sağlığı için tehlikeli bir
maddedir. Sistemde oluşacak amonyak kaçağı oldukça risklidir ve bunu önlemek için çeşitli tedbirler
almak gerekmektedir. Weimar’ın (2014) bildirdiğine göre, resorbsiyonlu soğutma sisteminin çalışma
basıncı, amonyak eriyikli absorbsiyonlu soğutma sistemine göre yaklaşık 5 kat daha düşük değerdedir
ancak her iki sistemin de soğutma tesir katsayıları 0,6’dır ve yaklaşık olarak aynı değeri almaktadır
[33]. Bu nedenle hijyen ve ürün kalitesinin büyük önem arz ettiği gıda endüstrisinde, resorbsiyonlu
soğutma sistemlerinin kullanımı ile daha güvenli uygulamaları hayata geçirmek mümkün olmaktadır.
Şekil 6.’da gıda endüstrisindeki soğuk zincir uygulamasında kullanılan 80 kW soğutma kapasitesine
sahip resorbsiyonlu soğutma sistemi görülmektedir.
Amonyak eriyikli soğurmalı soğutma sistemlerinde amonyak kullanımına bağlı olarak, sistem
ekipmanları paslanmaz çelik malzemeden imal edilmektedir ve bu nedenle alternatiflerine göre hem
daha maliyetli hem de daha ağır ve hantal olmaktadırlar. Resorbsiyonlu çevrimlerde çalışma
basıncının, diğer amonyak eriyikli soğutma sistemlerine göre düşük olması nedeni ile sistemde
kullanılan bileşenler, daha ince cidarlı paslanmaz çelik malzeme kullanılarak oluşturulabilmektedir. Bu
sayede resorbsiyonlu sistem alternatiflerine göre daha kompakt, daha hafif ve daha ekonomik,
dolayısıyla daha uygulanabilir nitelikte olmaktadır ve kullanıcısında daha çok katma değer
sağlamaktadır [30]. Ayrıca bu durum nedeni ile resorbsiyonlu sistemlerin, frigorifik araçlarda soğutma
gibi mobil uygulamalarda da önemli faydalar sağladığı görülmüştür.
Pastakkaya ve Ünlü (2018) tarafından bildirildiğine göre resorbsiyonlu soğutma sistemlerinin, frigorifik
araçların soğutma ihtiyacının karşılanmasında kullanımı, teknik ve ekonomik açıdan önemli faydalar
sağlamaktadır. Resorbsiyonlu sistemlerin çalışması için gereken termal enerjinin, frigorifik araçların
motorundan sağlanan atık ısı ile elde edilebildiği ve bu sayede araç içerisinde taşınacak ürünlerin
soğutma ihtiyacının, 0°C’nin altındaki sıcaklıklarda bile verimli bir şekilde karşılanabileceği bildirilmiştir.
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Ayrıca resorbsiyonlu sistemlerin araçlarda soğutma ihtiyacının karşılanmasında kullanımı ile ciddi
anlamda yakıt tasarrufu elde edilebileceği, resorbsiyonlu sistemlerin kullanımı ile dışa bağımlı olan
enerji ihtiyacının azaltılarak ülke ekonomisine önemli katma değerler sağlanmasının ve taşımacılık
sektörü nedeni ile oluşan CO 2 salınımında da azalma sağlanarak, çevre ve insan sağlığı açısından
önemli katkıların elde edilmesin mümkün olduğu belirtilmiştir [34]

Şekil 6. Soğuk zincir uygulamasında kullanılan resorbsiyonlu soğutma cihazı [33]
Pastakkaya ve ark. (2017) tarafından yapılan çalışmada; resorbsiyonlu sistemin 90 °C sabit sıcaklık
değerindeki bir jeotermal enerji kaynağı ile çalışması öngörülerek, nominal çalışma şartlarında
resorbsiyonlu sistem ile geleneksel buhar sıkıştırmalı soğutma sisteminin elektrik tüketim değerleri
karşılaştırılmıştır. Buna göre iki farklı soğutma sisteminde yer alan ekipmanlar ve elektrik tüketim
değerleri ile resorbsiyonlu sistemin kullanımı ile sağlanan elektrik enerjisi tasarruf miktarı halinde
sunulmuştur (Tablo 1.). Çalışma sonucunda soğuk hava deposunun soğutma ihtiyacının resorbsiyonlu
soğutma sistemi ile karşılanmasında 1 kW soğutma başına yaklaşık 0,45 kWhe değerinde yani %68
oranında enerji tasarrufu sağladığı sonucuna varılmıştır.
Tablo 1. Resorbsiyonlu Soğutma Sisteminin Geleneksel Soğutma Sistemi ile Karşılaştırılması [36].
Solares Resorbsiyonlu Soğutma Sistemi 4 kW
Cihazlar ve Özellikleri
Isı Atım Hattı Ekipmanları
Isı Dağıtım Hattı Ekipmanları
Isıtma Kaynağı Hattı Ekipmanları
Soğutma Cihazı
TOPLAM
1 kW soğutma başına elektrik
tüketimi [kWh e ]

Enerji tüketim
değeri [kW e ]
0,4
0,17
0,09
0,18
0,84
0,21

Geleneksel Buhar Sıkıştırmalı Mekanik Soğutma
Sistemi 4 kW
Enerji tüketim
Cihazlar ve Özellikleri
değeri [kW e ]
Kompresör
2,09
İç ve Dış Üniteler
0,54

TOPLAM

2,63

1 kW soğutma başına
elektrik tüketimi [kWh e ]

0,6575

3. BULGULAR ve TARTIŞMA
Çalışma dâhilinde, resorbsiyonlu sistemin evsel ve endüstriyel soğutma uygulamalarında kullanım
özelliklerinin ve sağlayacağı faydaların araştırılması amacı ile, yapılan deneysel ve sayısal çalışmalar
derlenerek, elde edilen sonuçlar incelenmiştir. Evsel ve endüstriyel soğutma uygulamalarında
kullanılan resorbsiyonlu soğutma sistemleri, çalışma özellikleri açısından sahip olduğu üstünlükler
nedeni ile hem geleneksel buhar sıkıştırmalı soğutma sistemlerine göre, hem de diğer amonyak eriyikli
absorbsiyonlu soğutma cihazlarına göre önemli avantajlara sahiptir. Bu avantajlar şu şekilde
özetlenebilir.
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Resorbsiyonlu soğutma istemlerinde, buhar sıkıştırmalı soğutma sisteminde yer alan kompresör
yerine, sıcak desorber, absorber, eriyik pompası ve kısılma vanasından oluşan bir termal kompresör
yer almaktadır. Bu nedenle resorbsiyonlu sistemlerin çalışması için gereken elektrik enerjisi ihtiyacı,
geleneksel buhar sıkıştırmalı soğutma sistemlerine göre çok daha düşük seviyededir.
Resorbsiyonlu soğutma sistemlerinde soğutucu akışkan olarak amonyak-su eriyiği kullanıldığından,
çalışma şartlarına bağlı olarak -10 °C altında soğutma uygulamalarını gerçekleştirmek mümkündür
(Şekil 7). Bu nedenle, resorbsiyonlu sistemler derin dondurma ve soğuk depolama uygulamalarında
verimli bir şekilde kullanılabilmektedir. Ayrıca sistem ile soğutma enerjisinin gizli ısı formunda buzda
depolanması da mümkündür. Bu sayede güneş enerjili soğutma uygulamalarında, güneş enerjisinin
bulunmadığı ya da yetersiz kaldığı durumlarda da soğutma ihtiyacının kesintisiz olarak sağlanması
mümkün olmakta, yardımcı enerji ihtiyacı minimuma indirgenmektedir [5].

Şekil 7. Resorbsiyonlu soğutma sistemi çalışma sıcaklıkları ve COP değişimi [20]
Resorbsiyonlu soğutma sistemlerinde çalışma basınçları, absorbsiyonlu soğutma sistemlerine göre
yaklaşık 5 kat daha düşüktür [30]. Pastakkaya ve Ünlü (2018) tarafından bildirildiğine göre aynı
çalışma koşullarında resorbsiyonlu sistemin, absorbsiyonlu sisteme daha düşük çalışma
basınçlarında, aynı soğutma performansı ile daha düşük sıcaklıklarda soğutma yapabildiği
görülmüştür (Tablo 2.) [34]. Ayrıca resorbsiyonlu sistemlerde amonyak kaçağı riski, çalışma
basınçlarının oldukça düşük seviyelerde olması nedeni minimuma indirgenmiştir. Bu sayede insan
sağlığı ve çevre açısından çok daha güvenli bir soğutma sistemi oluşturmak mümkün olabilmektedir.
Benzer şekilde, resorbsiyonlu sistemlerde çalışma basıncının düşük olması nedeni ile daha ince
cidarlı paslanmaz çelik malzeme kullanılarak sistem oluşturulabilmekte ve resorbsiyonlu sistem,
alternatiflerine göre daha kompakt, daha hafif ve daha ekonomik, dolayısıyla daha uygulanabilir
nitelikte olabilmektedir.
Tablo 2. Absorbsiyonlu ve resorbsiyonlu soğutma sisteminin örnek uygulama için karşılaştırılması [34]
Çalışma Şartları
Kaynatıcı / SıcakDesorber Sıcaklığı [°C]
Absorber Sıcaklığı [°C]
Soğutma Sıcaklığı [°C]
Soğutma Tesir Katsayısı [-]
Çalışma üst basıncı [bar]

Absorbsiyonlu soğutma
sistemi
90
30
10
0,526
11,6

Resorbsiyonlu soğutma
sistemi
90
30
7,5
0,524
6
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Resorbsiyonlu soğutma sisteminde, çalışma basınçlarının düşük olmasına bağlı olarak, amonyak
eriyikli absorbsiyonlu soğutma sistemine göre daha düşük sıcaklıklı termal enerji kullanılarak soğutma
yapmak mümkündür. Bu nedenle resorbsiyonlu sistemlerinin yenilenebilir enerji ve atık ısı kaynaklı
soğutma uygulamaları için kullanımı oldukça uygulanabilir niteliktedir. Refprop programı ile oluşturulan
yazılım sayesinde [10], farklı sıcaklıktaki ısıl enerji ile farklı çalışma basınçlarında sistemin soğutma
performansı Şekil 8.’de yer almaktadır. 90°C sıcaklığında termal enerji ile çalışan ve absorber sıcaklığı
20°C olarak belirlenen resorbsiyonlu sistemin, üst basınç değerinin (P HDES ) 7 ilâ 4 bar arasında
değişmesi durumunda, soğutma/soğuk desorber sıcaklığının (T CDES ) değişimi görülmektedir [34].

Şekil 8. Resorbsiyonlu sistemin soğutma sıcaklığının çalışma basıncı ile değişimi [34]
Resorbsiyonlu sistemin soğutma sıcaklığı değeri, çalışma basıncının ve sıcak desorberi besleyen
termal enerji kaynağının sıcaklığı yükseldikçe azalmaktadır. Bu sayede daha düşük sıcaklıklarda
soğutma yapmak mümkün olmaktadır. Yapılan analizler sonucunda, 7 bar çalışma basıncında sıcak
desorber sıcaklığının 70 °C seviyesine düşmesi durumunda bile 0 °C’ye yakın sıcaklıklarda soğutma
uygulamasının sürdürülebildiği görülmektedir [9].

Şekil 9. Resorbsiyonlu sistemin soğutma tesir katsayısının çalışma basıncı ile değişimi [34]
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Şekil 9’da, 90°C sıcaklığında termal enerji ile çalışan ve absorber sıcaklığı 20°C olarak belirlenen
resorbsiyonlu sistemin, üst basınç değerinin (P HDES ) 7 ilâ 4 bar arasında değişmesi durumunda, birim
enerji başına yapılan soğutmayı ifade eden soğutma tesir katsayısının (STK) değişimi görülmektedir.
Grafik incelendiğinde soğutma tesir katsayısı değerlerinin, geleneksel amonyak su eriyikli
absorbsiyonlu soğutma sistemlerine benzer mertebelerde olduğu görülmektedir, yani her iki
sisteminde benzer çalışma şartları altında soğutma performansları benzer değerler almaktadır.
Soğutma tesir katsayısının, çalışma basıncı ve sıcak desorber sıcaklığının artışı ile birlikte azaldığı
görülmektedir. Ancak benzer şekilde sistemin soğutma sıcaklık değerleri de bu artışa paralel olarak
azalmaktadır. Bu nedenle soğutma uygulamasında ihtiyaç duyulan soğutma sıcaklığının doğru bir
şekilde belirlenmesi, sistemin soğutma performansının iyileştirilmesi açısından önemlidir.

4. SONUÇ
Resorbsiyonlu soğutma sistemleri, alternatiflerine göre sahip olduğu teknik üstünlükler nedeni ile
önemli avantajlara sahiptir. Sistemin çalışması için gereken elektrik enerjisi 1 kW soğutma başına
yaklaşık 0,21 kW değerindedir ve geleneksel buhar sıkıştırmalı mekanik soğutma sistemlerine göre
%67 oranında daha azdır. Resorbsiyonlu soğutma çevrimlerinde sistemde yer alan çalışma basınçları,
absorbsiyonlu soğutma sistemlerine göre yaklaşık olarak %50 daha düşüktür. Bu nedenle
resorbsiyonlu soğutma sistemleri ile çok daha güvenli ve çok daha ekonomik ve daha kompakt
projeler oluşturmak mümkün olmaktadır.
Resorbsiyonlu sistemin çalışması için ihtiyaç duyulan ısıl enerjinin sıcaklık değerinin yaklaşık 70 – 90
°C aralığında olduğu tespit edilmiştir. Buna göre resorbsiyonlu sistemin, özellikle yenilenebilir enerji
kaynaklı uygulamaların farklı çalışma koşullarında alternatiflerine göre daha iyi bir performans
sergileyeceği görülmüştür. Sistemin soğutma tesir katsayısı, çalışma şartlarına göre yaklaşık 0,4 - 0,6
seviyelerindedir ve bu değer geleneksel amonyak eriyikli absorbsiyonlu sistemlerde aynı değerleri
almaktadır. Ancak aynı soğutma performansında olmasına rağmen, resorbsiyonlu soğutma sistemleri,
evsel ve endüstriyel soğutma uygulamalarında absorbsiyonlu soğuma sistemlerine göre teknoekonomik açıdan çok daha elverişli durumda olduğu sonucuna varılmıştır.
Resorbsiyonlu soğutma sistemlerinin sahip olduğu avantajların doğru bir şekilde değerlendirilmesi ve
hayata geçirilmesi ile evsel ve endüstriyel soğutma uygulamalarında tekno-ekonomik açıdan katma
değer sağlayacak iyileştirmeler yapmak mümkün olmaktadır. Özellikle temiz ve yenilenebilir enerji
kaynakları ve atık ısı ile çalışan resorbsiyonlu soğutma sisteminin kullanımının yaygınlaştırılması ile
enerji kullanımıma bağlı ulusal ve küresel ölçekli birçok soruna, alternatif çözümler sağlanacağı
düşünülmektedir.
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HERMETİK PİSTONLU KOMPRESÖR EMME
SUSTURUCUSUNUN SOĞUTMA PERFORMANSI
ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN DENEYSEL VE SAYISAL
İNCELENMESİ
Experimental And Numerical Investigation Of The Effect On Cooling Performance By Suction Muffler In Hermetic
Reciprocating Compressor

Semih GÜREL
Hüsnü KERPİÇÇİ
Sertaç ÇADIRCI

ÖZET
Bu çalışmada ev tipi buzdolaplarında kullanılan hermetik pistonlu kompresörlerdeki emme
susturucusunun, mevcut ve prototip olmak üzere iki farklı tasarımı için Hesaplamalı Akışkanlar
Dinamiği (HAD) analizleri ve kalorimetre deneyleri karşılaştırılmıştır. Kalorimetre deneylerinde,
buzdolabı soğutma çevrimi esasına göre çalışan sistemde sıcaklık ve basınç değerleri ölçülmüş ve
soğutma kapasitesi hesaplanmıştır. HAD analizleri, üç farklı çalışma hızında deneysel olarak
belirlenen isobütan (R600a) soğutkanının kütlesel debisi sınır koşulu olarak tanımlanmak suretiyle
SST-k-omega türbülans modeli ile yapılmıştır. Bu bağlamda, iki susturucu tasarımı için üç farklı
çalışma hızında (1300, 3000 ve 4500 d/dk) yapılan HAD analizlerinden elde edilen susturucu giriş ve
çıkışı arasındaki basınç farkları ve deneylerden elde edilen Soğutma Etkinlik Katsayısı (SEK) değerleri
karşılaştırılmıştır. Geliştirilen prototip emme susturucusunda türbülansa bağlı basınç kayıplarına
neden olan geometrik yapılar iyileştirilmiş ve bunun soğutma performansı üzerinde olumlu etkisi
gözlemlenmiştir. Yeni tasarıma sahip olan prototip emme susturucusunun termodinamik açıdan daha
iyi sonuçlar verdiği ve farklı kompresör çalışma devirlerinde SEK’de 0.02-0.03 W/W artış sağladığı
görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Hermetik Pistonlu Kompresör, Emme Susturucusu, Kalorimetre Deneyi,
Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği (HAD), Soğutma Etkinlik Katsayısı (SEK)

ABSTRACT
In this study, Computational Fluid Dynamics (CFD) analyzes and validation experiments are
performed for two different models of suction mufflers in hermetic reciprocating compressors used in
domestic refrigerators. In compressor calorimeter tests, temperature and pressure values are
measured and the cooling capacities are calculated in the refrigeration cycle. CFD analyzes are
performed by using SST-k-omega turbulence model where the refrigerant’s (isobutene R600a)
experimentally determined mass flow rates at three different speeds are imposed as boundary
conditions. Then, the pressure differences between the suction muffler inlet and outlet from CFD
results and the Coefficient of Performance (COP) values obtained from the experiments are
compared. The suction muffler prototype, that is developed to be an alternative and novel suction
muffler design has a positive effect on the cooling performance, since the geometric modifications
influence the pressure losses related to turbulence effects. The suction muffler prototype provides
thermodynamically better results and an increase of 0.02-0.03 W/W in COP at various compressor
operating speeds.
Key Words: Hermetic Reciprocating Compressor, Suction Muffler, Compressor Calorimeter Tests,
Computational Fluid Dynamics (CFD), Coefficient of Performance (COP)
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1. GİRİŞ
Pistonlu buzdolabı hermetik kompresöründe, emme hattından emme plenumuna gelen gazı ileten ve
emme susturucusu olarak adlandırılan bir akustik sönümleme elemanı bulunmaktadır. Emme
susturucusu, hermetik kompresörde soğutucu gazı emme hattından sıkıştırma bölgesine iletmektedir.
Bu bileşen, gazı yönlendirme, akustik sönümleme ve bazı durumlarda silindire çekilen gazın ısı
yalıtımı gibi önemli fonksiyonlara sahiptir.
Çekilen gazın ısıl yalıtımı, kompresörün hacimsel ve enerji verimliliğini artırmak için önemlidir.
Soğutucu akışkanın emme hattında kompresöre girişi ile silindire girmesi arasında geçen süre
zarfında kompresörün içindeki çeşitli sıcak kaynaklardan gaza iletilen ısı nedeniyle gaz sıcaklığı
artmaktadır. Gazdaki sıcaklık artışı, özgül hacminde bir artışa neden olur ve dolayısıyla kompresör
tarafından sıkıştırılan soğutucu akışkanın kütlesel debisinde azalmaya neden olur. Kompresörün
soğutma kapasitesi, kütlesel debi ile doğru orantılı olduğu için, sözü geçen akışın azalması kapasite
kaybına neden olur. Bu da dolaylı olarak kompresörün verimini etkilemektedir. Emme susturucuları
yeterli ısıl yalıtımı sağlamak için düşük ısıl iletkenliğe sahip bir malzemeden üretilir. Bu malzemelere
örnek olarak reçine ve bazı plastik malzemeler verilebilir. Mevcut çalışmada kullanılan emme
susturucu malzemesi Polibütilen Tereftalattır.
Soğutma çevrimlerinde kullanılan hermetik pistonlu kompresörün genel verimi; elektrik motoru verimi,
mekanik verim (kaymalı yataklar vb.) ve termodinamik verim (emme, sıkıştırma, egzoz) olmak üzere
üç ana başlıkta toplanabilir. Modern ev tipi pistonlu kompresörlerin mevcut verimlilik düzeyleri
incelenecek olursa, elektrik motoru verimi %88 ve mekanik verim %92 mertebesindedir. Termodinamik
verim ise genellikle %80 ile %83 arasındadır. Bu nedenle, kompresör termodinamik kayıpların
azaltılarak termodinamik verimin artırılması potansiyeli daha yüksektir [1].
Termodinamik kayıpların yaklaşık %47’sinin sırasıyla emme hattından silindire ve silindirden egzoz
hattına giden akış yolu boyunca ısıl ve sürtünme kayıplarından kaynaklandığı tespit edilmiştir [1]. Öte
yandan, pistonlu hermetik kompresörde, enerji kayıplarının %49’u gazın sıkıştırma işlemi sırasında
sürtünme kayıpları nedeniyle ideal şartların dışında ısınmasından kaynaklanmaktadır. Aşırı ısınma,
birim kütle soğutucu akışkan için sıkıştırma işini arttırır ve gaz yoğunluğu doğrudan sıcaklığına bağlı
olduğundan, hacimsel verimliliği azaltır [1].

2. PROBLEM TANIMI ve HAD ANALİZLERİ
Literatürde yer alan HAD analizlerinde emme susturucusu içinden geçen soğutucu akışkanın
yönlendirilmesinin basınç farkı ve gürültü üzerindeki etkisine işaret edilmiştir. Bu nedenle emme
susturucusundaki odacıklar içerisinde dolaylı ve doğrudan geçiş etkileri incelenmiş ve soğutucu
akışkanın akış yönlendirme kanalından geçirilmesinin (doğrudan geçiş) basınç farklarının
azaltılmasında önemli bir etken olduğu gösterilmiştir [2].
Mevcut çalışmada, HAD analizleri ile emme susturucusunda akış yönlendirme kanalının kullanılması
ile odacıklar arasında soğutucu akışkanın doğrudan geçişinin, susturucu giriş ve çıkışı arasındaki
basınç farkı üzerindeki etkisi ortaya konmuştur. Elde edilen sayısal sonuçların tutarlılığı mevcut ve
prototip emme susturucularının kullanıldığı kalorimetre deneylerinden elde edilen SEK ölçümleri ile
test edilmiştir.
Mevcut çalışmada ele alınan emme susturucusu, Arçelik A.Ş. Eskişehir Kompresör İşletmesi’nde
üretilen değişken kapasiteli hermetik pistonlu kompresörlerde kullanılmaktadır. Şekil 1’de mevcut
emme susturucusunun CAD modeli gösterilmiştir. Şekil 2’de mevcut emme susturucusuna ve prototip
emme susturucusuna ait akış yönlendirme kanalı tasarımları verilmiştir.
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Şekil 1. Mevcut emme susturucusuna ait CAD modeli

Şekil 2. (a) Mevcut emme susturucusuna ve (b) prototip emme susturucusuna ait akış yönlendirme
kanalı tasarımları
2.1 HAD Analizleri
HAD günümüzde pek çok ısı-akış probleminde kullanılan bir yöntemdir. Çalışmadaki HAD analizleri,
sonlu hacimler tabanlı ANSYS-Fluent ticari yazılımı ile yapılmıştır. Analizler isobütan (R600a)
soğutucu akışkanı için yapılmıştır. Mevcut ve geliştirilen susturucu modelleri için aynı sınır şartları
kullanılmış, daimi akış şartlarında çözüm ağından bağımsızlık analizleri yapıldıktan sonra elde edilen
uygun çözüm ağı kullanılmıştır.
HAD analizlerinde ideal gaz kabulü altında kütlenin, momentum (Navier-Stokes denklemleri) ve
enerjinin korunum denklemleri, uygun türbülans transport denklemleri ile beraber çözülmektedir.
Yapılan sayısal modellemede aşağıda belirtilen sıra takip edilmiştir:
i.
ii.
iii.
iv.
v.

Geometrinin oluşturulması (CAD modeli)
Uygun çözüm ağının oluşturulması (Mesh)
Uygun sınır koşullarının tanımlanması
Uygun türbülans modeli ile akışın modellenmesi (HAD analizi)
HAD analiz sonuçların değerlendirilmesi ve deneyler ile doğrulanması
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2.2 Geometrinin Oluşturulması
Emme susturucu geometrisi üç parçadan oluşur. Bunlar, alt parça, üst parça ve akış yönlendirme
kanalıdır (Şekil 2.). Analizler öncesinde oluşturulacak çözüm ağında sorunlar yaşanmaması için CAD
modelindeki bozuk yapılar giderilerek HAD analizleri için oluşturulacak çözüm ağına uygun hale
getirilmiştir. CAD modelinde var olan ancak analiz sonuçlarını etkilemeyecek boşluklar mümkün olan
minimum modifikasyonla doldurulmuştur. Şekil 3’de mevcut emme susturucusuna ve prototip emme
susturucusuna ait akış hacimleri gösterilmiştir.
(a)

(b)

Şekil 3. (a) Mevcut emme susturucusuna ve (b) prototip emme susturucusuna ait akış hacimleri
2.3 Çözüm Ağı (Mesh)
Şekil 4’de mevcut emme susturucusuna ve prototip emme susturucusuna ait çözüm ağı kesitleri
gösterilmiştir. Analiz sonuçlarının çözüm ağıdan bağımsızlığını test etmek için eleman sayıları 1.4
milyon ile 5.8 milyon arasında değişen dört farklı çözüm ağı oluşturulmuştur. Burada susturucu girişi
ve çıkışı arasındaki basınç farkı çözüm ağındaki yakınsama kriteri olarak belirlenmiştir. Şekil 5’de
farklı çözüm ağları için eleman sayısı-basınç farkı grafiği verilmiştir. Buna göre 3.8 milyon elemanlı
çözüm ağı, analizler için yeterli bulunmuş ve tüm analizlerde bu çözüm ağı kullanılmıştır. Çözüm ağı
tetrahedral elemanlardan oluşmaktadır ve çarpıklık değeri 0.85 olarak belirlenmiştir.

(a)

(b)

Şekil 4. (a) Mevcut emme susturucusuna ve (b) prototip emme susturucusuna ait çözüm ağı kesitleri
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Şekil 5. Basınç farkı üzerinden çözüm ağından bağımsızlık analizi
2.4. HAD Modeli
Çözüm ağı oluşturulduktan sonra soğutucu akışkanın termofiziksel özellikleri ve probleme ait sınır
koşulları tanımlanmıştır (Tablo 1). Yakınsama kriterlerine göre daimi rejimde analizler yapılmıştır. Bir
emme susturucusu tasarımında kontrol faktörleri genellikle, sınır koşuluna göre "akış hızı" ve "basınç
farkı" olmak üzere iki temel parametredir [3]. Bu analizlerde girişte sınır şartı olarak kompresör çalışma
hızına göre deneysel olarak belirlenmiş soğutucu akışkan kütlesel debisi kullanılmıştır.
Tablo 1. HAD modelinde kullanılan akışkan özelikleri, sınır koşulları ve yakınsama kriterleri
Türbülans modeli

Termofiziksel özellikler

Sınır Şartları

Hesaplama yöntemi ve
yakınsama kriterleri

3-B RANS modeli SST k- ω (Shear Stress Transport) [4]
Akışkan:

İsobütan (R600a)

Isı iletim katsayısı [W/m K]

0.02249

Özgül ısı C p [J/kg K]

1911

Mutlak viskozite [kg/m s]

8.72 e-6

Moleküler ağırlık (kg/kmol)

58.12

Girişteki kütlesel debi (g/s)

0.26 (1300 d/dk)
0.60 (3000 d/dk)
0.73 (4500 d/dk)

Daimi rejim, ideal gaz
kabulü

Süreklilik: 4.3 e-4
Hız: 6 e-5
Enerji: 4.5 e-8
Türb. kinetik enerji (k): 3 e-4
Türb. kinetik enerji frekansı (ω):1.7 e-5

SST k-ω türbülans modeli [4], iki denklemli bir eddy-viskozite modelidir. Sınır tabakada k-ω yaklaşımı,
modelin viskoz alt tabakada tamamen kullanılabilir olmasını sağlar, bu nedenle SST k-ω modeli düşük
Reynolds türbülans modeli içeren uygulamalarda sıklıkla kullanılmaktadır. SST k-ω modeli ters basınç
gradyenlerinde ve akış ayrılmasının olduğu akışlarda başarılı sonuç vermektedir.
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2.5. HAD Sonuçları
Daimi hal HAD çözümlerinde giriş sınır koşulu olarak tanımlanan soğutucu akışkan kütlesel debileri,
kalorimetre testlerinde ASHRAE şartı olarak belirlenen -23.3°C buharlaşma ve +54.4°C yoğuşma
sıcaklıklarında, 1300, 3000 ve 4500 d/dk kompresör çalışma hızlarında elde edilen deneysel
değerlerdir.
Şekil 6’da mevcut emme susturucusuna ve prototip emme susturucusuna ait 1300 d/dk’daki HAD
analizlerinden elde edilen statik basınç ve hız büyüklükleri konturları gösterilmiştir. Şekil 6’da
görüldüğü üzere prototip emme susturucusunun kullanılması halinde üniforma yakın bir basınç alanı
elde edilmekte, akış hacmi içerisindeki basınç farkları azalmaktadır. Girişteki basınç mevcut duruma
göre düşmektedir ve bu aynı hız alanına da yansımaktadır. Hız alanındaki değişim de akış
yönlendiricinin kullanılması ile belirgin şekilde ortaya çıkmaktadır.

(a)

(c)

(b)

(d)

Şekil 6. 1300 d/dk’da mevcut emme susturucusuna ait (a) basınç [Pa], (b) hız büyüklüğü [m/s] ve
prototip emme susturucusuna ait (c) basınç [Pa], (d) hız büyüklüğü [m/s] konturları
Her iki susturucu modeli için susturucu girişinde bu deneysel debi değerlerinin kullanılması ile elde
edilen analiz sonuçları Şekil 7’de gösterilmiştir. Akış yönlendirici içeren prototip emme susturucusunun
kullanılması durumunda, susturucu girişi ve çıkışı arasındaki basınç farkları bütün çalışma hızlarında
% 54 civarında azalmaktadır.
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Şekil 7. Farklı çalışma hızlarında emme susturucu modellerinde giriş ile çıkış arasındaki basınç farkı
değerleri grafiği.

3. DENEYSEL ÇALIŞMALAR
Kompresör kalorimetresi ile kompresör tarafından üretilen soğutma kapasitesi iki farklı şekilde
ölçülmektedir. Soğutma kapasitesinin giriş gücüne oranı Soğutma Etkinlik Katsayısı (SEK) olarak
tanımlanmaktadır. Kalorimetre ölçümü, ASHRAE veya CECOMAF gibi standart test koşulları altında
gerçekleştirilebilir. Bu standartlar, buharlaşma ve yoğunlaşma basıncı, aşırı soğutma ve aşırı ısıtma
sıcaklığı, kompresör ortam sıcaklığı gibi farklı koşulları tanımlar. Bu çalışmada, deneyler ASHRAE
koşulları olan -23.3°C (Buharlaşma sıcaklığı), +54.4°C (Yoğuşma sıcaklığı) ve +32.2°C (Aşırı soğutma
ve aşırı ısıtma sıcaklığı) şartlarında gerçekleşir. Ayrıca, soğutma çevriminde kullanılan isobütan için
belirtilen -23.3°C buharlaşma sıcaklığındaki basınç değeri 0.62 bar olup, +54.4°C yoğuşma
sıcaklığındaki basınç değeri 7.62 bar’dır.
Birinci yöntemde, soğutucu akışkanın genleşme öncesinde alt soğutma sıcaklığı ve yoğuşma basıncı
ölçülür. Bu iki değer ile genleşme öncesi entalpi (h genleşme öncesi ) belirlenebilir. Adyabatik bir genleşme
olduğu varsayıldığında genleşme sonrası entalpi genleşme öncesi entalpiye eşittir [5].
Buharlaştırıcıdan sonra aşırı ısıtma sıcaklığı ve buharlaşma basıncı ölçülmektedir. Bu değerlerin
kullanılmasıyla buharlaşma sonrası entalpi (h buharlaştırıcı sonrası ) belirlenebilir. Soğutucu akışkan kütlesel
debisi (m soğutkan ) debimetre ile ölçülmektedir. Buharlaştırıcı sonrası entalpi ile genleşme öncesi entalpi
farkının soğutucu akışkanın kütlesel debisiyle çarpılması ile soğutma kapasitesi (Q soğutma ), (1)
eşitliğindeki gibi belirlenebilir. Bu yöntem ile soğutma kapasitesi ölçümü Şekil 8’de bir ideal soğutma
çevrimi üzerinde (basınç-entalpi diyagramı) gösterilmiştir.

Şekil 8. Soğutma kapasitesi ölçümü
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 Soğutkan ( h buharlaştırıcı sonrası − h genleşme öncesi )
=
Q
m
Soğutma

(1)

İkinci yöntemde, kalorimetre içerisinde kalorimetre tankı kullanılır. Buharlaşma, ısıl olarak yalıtılmış bir
tankın içinde olur. Bu kabın içinde bir elektrikli ısıtma elemanı konumlandırılmıştır. Tankı, eşit
sıcaklıkta tutmak için, ısıtma elemanı buharlaştırıcının soğutma kapasitesine eşit bir ısı üretmelidir [5].
Bu yöntemde, tank ikincil bir soğutucu akışkanla (R134a) doldurulur. Tanktaki sıvı seviyesi, hazneye
monte edilen gözetleme camından görülebilir. Sıvı bölümün altında, tankın dışında ayrı elektrik
bağlantılarına sahip olan üç ısıtma elemanı bulunur. Her eleman 230 V’ da 500 W ısıtma gücü verir.
Burada, elemanlardan ikisi paralel olarak bir eleman ile seri olarak bağlanmıştır. Dolayısıyla bu
varsayılan konfigürasyon, her üç bileşen için birlikte toplam 750 W ısıtma kapasitesi sağlamaktadır.
Deneyler sırasında sıcaklık ve basınçlar için daimi hal elde edildikten sonra, (2) eşitliğinde görüldüğü
üzere, ısıtıcı tarafından sağlanan kapasite soğutma kapasitesine eşitlenmiş olmaktadır.



Q
Soğutma = Q Isıtıcı

(2)

Prototip emme susturucusu girişi ve çıkışı arasındaki basınç farkı mevcut emme susturucusuna göre
daha az olduğu için aynı koşullarda soğutucu akışkan kütlesel debi miktarında artış gözlemlenerek
soğutma kapasitesi ve SEK değerlerinde artış beklenmektedir. Kalorimetre kompresör testleri
sonuçlarına göre her iki tip susturucu için farklı devirlerdeki giriş gücü, soğutma kapasitesi ve SEK
değerleri Tablo 2’ de gösterilmiştir. Tablo 2’ deki kapasite ve giriş gücü değerleri; mevcut emme
susturucusu ile 3000 d/dk’da yapılan deneylerdeki kapasite değeri olan 1.0 ile orantılanarak verilmiştir.
Şekil 9’da deneylerde kullanılan mevcut ve prototipi hazırlanmış emme susturucuları ile kalorimetre
testi öncesi susturucu montajı görülmektedir.
(a)

(c)

(b)

Şekil 9. Deneylerde kullanılan (a) mevcut emme susturucusu, (b) prototip emme susturucusu ve (c)
kalorimetre testi öncesi susturucu montajı
Tablo 2. Kalorimetre testi sonuçları
Emme susturucusu
Mevcut
Prototip
Mevcut
Prototip
Mevcut
Prototip

Devir
[d/dk]
1300
1300
3000
3000
4500
4500

Kapasite
(=W/W orijinal )
0.436
0.439
1.000
1.010
1.321
1.345

Giriş gücü
(=W/W orijinal )
0.272
0.270
0.630
0.625
0.911
0.916

SEK
[W/W]
1.87
1.89
1.85
1.88
1.69
1.71

Tablo 2’de görüldüğü üzere prototip emme susturucusu kullanıldığı durumda kompresörün 1300, 3000
ve 4500 d/dk’daki çalışma koşullarında SEK ve kapasite değerlerinde artış elde edilmektedir. 1300 ve
4500 d/dk’daki SEK değerinde 0.02 W/W artış görülürken 3000 d/dk’daki artış 0.03 W/W olarak
ölçülmüştür. Prototip emme susturucusunda akış yönlendirme kanalında yapılan değişiklik, kütlesel
debi ve kapasiteye pozitif etki göstermiş ve SEK değerlerinin artmasını sağlamıştır.
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SONUÇLAR
Hermetik pistonlu kompresörde meydana gelen termodinamik kayıpların azaltılması için
kompresördeki mevcut emme susturucu modeline alternatif olarak prototip bir emme susturucu modeli
geliştirilerek susturucu girişi ile çıkışı arasında meydana gelen basınç farkları HAD analizleri ile
bulunmuştur. Geliştirilen prototip emme susturucusunun kullanılması ile basınç farkları mevcut emme
susturucusuna göre bütün çalışma hızlarında %54 oranında azaltılmıştır. Akış yönlendirme kanalının
kullanılması ile elde edilen bu değişiklik ile emme susturucusu çıkışında kütlesel debinin artışı
sağlanmıştır. Böylece soğutma kapasitesinde artış elde edilmiştir. HAD analizlerinin SEK üzerindeki
etkisi kalorimetre deneyleri ile ortaya konmuştur. Kompresörde mevcut ve prototip emme
susturucusunun kullanıldığı kompresör numuneleri ile kalorimetre testleri yapılmıştır. Deneyler
sonunda prototip emme susturucusu ile SEK değerlerinde farklı çalışma hızlarında 0.02-0.03 W/W
artış sağlanarak bu modelin soğutma etkinlik katsayısına katkısı tespit edilmiştir. İlerideki
çalışmalarda, emme susturucusunun akış ve akustik performansı açısından akış yönlendirme kanalı
ve susturucu odacıkları tasarımlarında modifikasyonlar yapılarak iyileştirmenin arttırılması
hedeflenmektedir.
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EVAPORATİF SOĞUTUCU TASARIMI
Evaporative Cooler Design

Talip ÇELEBİ
Hasan BEDİR
Olgun SÖNMEZ

ÖZET
Bu çalışmada evaporatif soğutucu sistemi tasarım ve prototip deneme aşamaları raporlanmıştır. Isı
değiştirici yüzeyleri için alüminyum malzeme kullanılmış ve düz satıh preslenerek türbulansı artıran ve
kanal yapısını oluşturacak yüzey şekilleri verilmiştir. Isı değiştirici yüzeyleri için ısı transfer katsayısı
hesaplamalı akışkanlar mekaniği yazılımı kullanılarak hesaplanmıştır. Isı eşanjörünün termodinamik
modeli oluşturulmuş ve model kullanılarak eşanjör boyutlandırması yapılmıştır. Evaporatif soğutma
sistemi tasarlanmış ve akış şeması sunulmuştur. Evaporatif soğutma sistemi prototipi üretilerek
performans testleri yapılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Evaporatif soğutucu, ısı geri kazanımı, cfd.
ABSTRACT
In this study, evaporative cooler system design and prototype trial stages are reported. Aluminum
material is used for heat exchanger surfaces and flat surface is pressed to increase turbulence and
form the channel structure. The heat transfer coefficient for the heat exchanger surfaces was
calculated using computational fluid mechanics software. Thermodynamic model of heat exchanger
was formed and heat exchanger sizing was done by using model. Evaporative cooling system is
designed and its flow diagram is presented. Evaporative cooling system prototype is produced and
performance tests are performed.
Key Words: Evaporative cooler, heat recovery, cfd.

1. GİRİŞ
Evaporatif soğutmada havaya su buharı eklenerek sıcaklık düşürülür. Sıvı fazında basınç altında
püskürtülen suyun buharlaşması için gereken ısı havadan alınır ve soğutma gerçekleşir. Evaporatif
soğuma sistemleri direk ve dolaylı olmak üzere iki tipe ayrılır. Direk evaporatif soğutma sistemlerinde
su havaya eklenir, soğuyan havanın nem oranıda artar. Dolaylı evaporatif soğutma sistemlerinde ise
su ikinci bir hava akımına püskürtülerek bu akımın soğutulması sağlanır [1] Soğutulan hava ısı
eşanjöründen geçerken birinci hava akımının sıcaklığını nem oranını değiştirmeden düşürür.
İklimlendirme ve soğutma sistemleri evaporatif soğutmanın kullanıldığı temel uygulamalardır. Hava
soğutmalı yoğuşturucular bu sistemlerde kullanılmakta ve soğutma prosesinin verimi yoğuşturucudaki
ısı değişiminden etkilenmektedir. Özellikle kuru ve sıcak iklim koşullarında yoğuşturucu girişinde
havaya su püskürterek sıcaklığının düşürülmesi yoğuşturucudaki ısı geçişini artırarak soğutma
sisteminin veriminin artışını sağlamaktadır [2].
Evaporatif soğutma kullanımının başka örnekleri mimari uygulamalarda görülebilir.
Binaların
tasarımında iç ve dış ortamlarda ısıl konforun sağlanması önemli hedeflerden biridir. Su püskürtme ile
yapılan evaporatif soğutma diğer mikro iklimlendirme yöntemlere kıyasla çevreye zararlı akışkan
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kullanımının bulunmaması ve ekonomikliği nedenleri ile avantajlı bir alternatiftir. Bu yöntemin kullanımı
inovatif proje tasarımlarına imkan vermekte ve tasarımda esneklik sağlamaktadır [3].
Enerji sektöründe su püskürtme ile evaporatif soğutma gaz turbini ve soğutma kulesi ön soğutma
prosesi olarak kullanılmaktadır. Gaz türbinlerinde yüksek dış ortam sıcaklıklarında güç üretimi
kompresöre giren havanın düşük yoğunluğu nedeni ile azalmaktadır. Kompresör girişine su
püskürtülerek havanın sıcaklığının düşürülmesi, hava yoğunluğunun ve debinin artmasına neden
olmakta ve türbinin güç üretimi artmaktadır [4]. Bu yöntemin yanısıra aşırı püskürtme ıslak sıkıştırma
ve giriş havasının mekanik olarak soğutulması da benzer etkiyi gösteren yöntemler olmakla birlikte su
püskürtülerek soğutma düşük maliyeti ve yüksek verimi ile tercih edilen yöntemdir [5].

2. EVAPORATİF SOĞUTUCU ÜNİTESİ TASARIMI
Direk ve dolaylı soğutmanın birlikte kullanıldığı bir evaporatif soğutucu ünitesi plakalı ısı ejanjörü, fan,
ve santrifüj nemlendirici içerir. Fan ve santrifüj nemlendirici ünitesi Şekil 1 de gösterilmiştir. Dış
ortamdan alınan sıcak ve kuru hava plakalı ısı eşanjöründen geçer ve bir miktar soğur ve santrifüj
nemlendirici ünitesi üzerinden akar. Santrifüj nemlendiricide iki disk arasında döner çark ile
hızlandırılan su filmi disklerin arasından çıkarken mekanik etki ile damlacıklara parçalanır. Damlacıklar
fan ile ısı eşanjöründen çekilen havanın içinde buharlaşarak bu hava akışını soğutur ve bağıl nemini
artırır. Soğutulan yüksek bağıl nemli hava ısı eşanjörünün diğer kanalından geçerken giriş havasını
soğutur ve ısınarak bağıl nemi düşer.

Şekil 1: Fan ve santrifüj nemlendirici.
Isı değiştirici yüzeyleri için alüminyum malzeme kullanılmış, düz satıh preslenerek türbulansı artıran ve
kanal yapısını oluşturacak yüzey şekilleri verilmiştir. İki farklı yüzey şekli için hava akış alanı ızgarası
oluşturulmuş ve hesaplamalı akışkanlar dinamği yazılımı kullanılarak akış basınç düşüş değeri ve ısı
transfer hesaplanmıştır. Şekil 2 kullanılan iki farklı yüzey tasarımını göstermektedir. Hesaplamalarda
yüzey sıcaklığı 47 C, giriş hava sıcaklığı ise 27 C olarak alınmıştır. Hesaplanan basınç düşüşü ve ısı
transfer hız değerleri Tablo 1 de sunulmuştur. Hesaplama yapılan yüzeylerden Yüzey (a) yüksek
miktarda basınç düşüşüne sebep olduğu için elenmiş ve bu yüzey şekli üzerinde çalışmalar devam
ettirilmemiştir. Basınç kaybı kabul edilebilir seviyede olan ikinci yüzey için ısı transfer korelasyonu
hesaplamaları yapılmış ve ısı değiştirici yüzeyin etkinliği denklemi elde edilmiştir.
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Şekil 2: Plakalı ısı değiştirici yüzeyleri Yüzey (a) ve Yüzey (b).
Tablo 1: Yüzey ısı transfer ve basınç kaybı analizi sonuçları.
Yüzey Tipi
Yüzey (a)

Yüzey (b)

Akış Hızı
2.0 m/s
2.5 m/s
3.0 m/s
2.0 m/s
2.5 m/s
3.0 m/s

Basınç düşüşü
33 Pa
49 Pa
64 Pa
11 Pa
16 Pa
20 Pa

Isı Transferi
7.9 W
9.4 W
10.8 W
8.5 W
10.0 W
11.0 W

Plakalı ısı değiştiricide kullanılacak yüzeyin ısı transfer sayısal analizlerden türetilen ısı transfer etkinlik
denklemleri aşağıda verilmiştir.

𝜀𝜀 = 𝑞𝑞

𝜀𝜀 = 0.25 ln(𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁) + 0.5
𝑞𝑞

𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

𝑈𝑈𝑈𝑈

𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 = 𝐶𝐶

𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

(1)
1

𝑈𝑈 = 𝑅𝑅𝑅𝑅

(2)

𝑞𝑞𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 𝐶𝐶𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 (𝑇𝑇ℎ,𝑖𝑖 − 𝑇𝑇𝑐𝑐,𝑖𝑖 )

(3)

𝑁𝑁𝑁𝑁 = 0.044 𝑅𝑅𝑅𝑅 1.14

(4)

Isı eşanjöründe kullanılan yüzey için Nusselt sayısını Reynods sayısına bağlayan korelasyon, Prandtl
sayısı 0.7 kabul edilerek, Colburn anolojisi ile yapılan hesaplardan türetilmiştir.

Seçilen yüzey ile oluşturulan ısı eşanjörlerinin performansları verilen denklemler ile hesaplanmış ve
evaporatif soğutucu için ejanjör boyutları belirlenmiştir.

3. DENEY DÜZENEĞİ
Evaporatif soğutucunun performans testleri yapılabilmesi için bir test düzeneği geliştirilmiştir. Test
düzeneğinde sıcak kuru hava akışı sağlayan bir şartlandırma ünitesi ve evaporatif soğutucu
bulunmaktadır. Düzeneğin genel görünüşü ve test akış şeması ise Şekil 3 de gösterilmektedir. Şekil 3
de P1 noktasından giriş yapan dış ortam havası ısıtıcı ve soğutucu eşanjörler üzerinden geçerek
istenen sıcaklığa getirildikten sonra P2 noktasına gelir. Isı geri kazanım eşanjörünün sıcak tarafından
geçerek P3 noktasından çıkar ve santrifüj nemlendiricide nemi artırılır ve sıcaklığı düşer, P4
noktasında ısı geri kazanım eşanjörünün soğuk tarafından girer ve P5 noktasına gelir ve dışarı atılır.
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Siemens QFM 2160 sensörü ile P1-P5 noktalarında sıcaklık ve nem ölçümleri yapılmıştır, hava akış
debisi fan motorunun frekans değerinden hesaplanmıştır. Deney sırasında sistemin rejime giresi için
yeterli süre beklendikten sonra ölçümler alınmıştır.

Plakalı
ısı
geri
kazanım eşanjörü

Hava akışı

Emiş
fanı

Isıtıcı(+) soğutucu(-) eşanjörler

Santrifüj nemlendirici

Şekil 3: Evaporatif soğutucu deney düzeneği.
Test düzeneğinde en 40°C ye varan sıcaklıklara ısıtılan hava ile evaporatif soğutucunun performans
deneyleri yapılmıştır. Deneylerde farklı hava debi ve sıcaklıkları kullanılmıştır. Evaporatif soğutucu
verimliliği için aşağıdaki denklem kullanılmıştır.
𝜂𝜂 =

𝑇𝑇𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔ş,𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘 − 𝑇𝑇ç𝚤𝚤𝚤𝚤𝚤𝚤ş,𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘
𝑇𝑇𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔ş,𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘 − 𝑇𝑇𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔ş,𝑦𝑦𝑦𝑦ş

(5)

Tablo 2, deneylerde ölçülen performans değerlerini ve Şekil 4 ise bir deney için eşanjör giriş
çıkışlarında ölçülen sıcaklık ve nem değerlerini psikometrik diyagramda göstermektedir. Testlerin
çoğunda giriş sıcaklığı 40°C seviyesinde ayarlanmıştır, soğutucu verimliliği debi arttıkça düşüş
göstermektedir. Santrifüj nemlendirici performansı ve havanın P2 noktasında taşıyabildiği su miktarı
cihazın verimini direk etkilemektedir. Düşük debilerde havaya santifüj nemlendiricinin kattığı su ile
hava yaş termometre sıcaklığına kadar soğumakta ve bir miktar su sis halinde hava ile taşınarak
eşanjör ve çıkış hattında hava sıcaklığı değişirken buharlaşmaktadır. Yüksek hava debilerinde ise P2
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noktasında hava yaş termometre sıcaklıklarına kadar soğumamakta ve soğutma verimi düşmektedir.
Giriş sıcaklığı düşürüldüğünde soğutma verimi yükselmektedir.
Tablo 2: Evaporatif soğutucu deney giriş,çıkış sıcaklı değerleri.
Giriş Kuru
Termometre
Sıcaklığı [C]
(P1)
41.7
39.0
40.0
39.7
28.8

Giriş Yaş
Termometre
Sıcaklığı [C]
(P1)
21.2
20.6
21.1
21.5
17.5

Çıkış Kuru
Termometre
Sıcaklığı [C]
(P4)
27.4
28.5
30.8
31.5
22.4

Çıkış Yaş
Termometre
Sıcaklığı [C]
(P4)
22.3
22.3
22.3
22.5
18.8

Debi
3
(m /saat)
5900
7600
10000
17000
10000

𝜂𝜂
70%
57%
49%
45%
57%

Şekil 4: Performans deney ölçümü, hava akış hızı 10000 m /saat.
3

SONUÇ
Evaporatif soğutucu ünitesi tasarımı yapılmış ve performansı ölçülmüştür. Ünite fan, santifüj
nemlendirici ve ısı eşanjöründen oluşmaktadır. Eşanjör boyutlandırması öncesinde transfer yüzeyi
şekillendirilmiş ve ısı transfer modeli kurulmuştur. Soğutucu üretilerek performansı deneysel olarak
ölçülmüştür.
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Evaporatif soğutucu verimi test edilen şartlarda %45 ve %70 arasında değişiklik göstermiştir. Benzer
giriş sıcaklıklarında hava debisi arttıkça soğutucu verimi düşmektedir. Ünitede bulunan santrifüj
nemlendirici performansı tüm ünitenin veriminde direk etki etmektedir. Benzer debi değerlerinde giriş
sıcaklığı düştüğünde soğutucu verimi artmaktadır.
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FARKLI AMAÇLAR İÇİN İMAL EDİLMİŞ TEST ODALARININ
ÇALIŞMA ŞARTLARI VE ENERJİ TÜKETİMLERİ
Operating Conditions And Energy Consumption Of Test Rooms Produced For Various Purposes

Barbaros BATUR
M. Cem ÇELİK
Muammer AKGÜN

ÖZET
Sıcaklık ve nem kontrolü yapılabilen test odaları ya da klimatik test odaları, termal çevre şartlarını
simüle ederek, çok farklı amaçlarla kullanılabilir. Örneğin iklim şartlarının, üretilen malların ve
malzemelerin, örneğin dış ortamda kullanılan elektronik malzemelerin üzerindeki uzun süreli etkilerini
gözlemlemeye yarar. Ayrıca sıcaklık ve nem kontrolü yapılabilen test odalarıyla, buzdolabı, ısıtıcı,
nemlendirici ve parçalarının performanslarının test edilmesine de yarar. Testleri yapılan farklı ürünler
içinde; her çeşit fabrika üretim mamulleri, yiyecek prosesi, paketlenmiş mamullerin, basınç, sıcaklık,
nem gibi çevre şartlarının, ani değişim, sürekli değişim karşısında dayanıklılığı, kalitesindeki değişim,
ürün pazara ulaşmadan gözlenebilir.
Test odalarının enerji tüketimleri fazladır. Soğutma ünitelerinde, hızı kontrol edilebilen kompresörlerin
farklı hızlarda çalıştırmasıyla, farklı çevre şartlarının oluşturularak, test odalarını sıcaklık ve nem
değerlerinin kararlılığı ve bu sıradaki oluşan enerji tüketimi bilinmesi yararlı olur.
Bu bildiride sıcaklık ve nem kontrolü yapılabilen farklı test odalarının basitçe kullanım amaçları ve
yapılarının farkları anlatılmıştır. Ayrıca test odalarının kontrol sistemleri hakkında bilgi verilmiştir.
Örnek bir test odasında farklı kompresör hızları, enerji tüketimi gibi değişkenlerle, test odası,
buharlaştırıcı çıkışı ve elektrikli ısıtıcı boyunca değişen sıcaklık değişimleri arasındaki bağıntılar
gösterilmiştir.
Anahtar kelimeler: klimatize test odaları, test odaları, test odalarının kontrolü
ABSTRACT
Environmental chambers with temperature and humidity control, in other words the climatic chambers,
are used to observe the long-term effects of climatic conditions, manufactured goods and materials,
for example on outdoor electronics, by simulating thermal environmental conditions. In addition, test
rooms with temperature and humidity control, can also be used to test the performance of a
refrigerator, heater, humidifier and their components. Tests are performed in different products such
as all various factory production products, processed food, packaged products. Alterations in quality or
reliability of products due to sudden or continuous change of environmental conditions such as
pressure, temperature and humidity can be observed even before reaching the market.
Environmental chambers have relatively high energy consumption. In refrigeration system, different
environmental conditions can be generated by operating the compressors at various speeds. It is
important to ensure the stability of temperature and humidity values of the climatic test rooms and to
know the energy consumption that occurs during the operation period.
In this study, the structure of temperature and humidity controlled test chambers and the information
about the energy consumption in different conditions are surveyed. In an exemplary test chamber,
correlations between variables such as different compressor speeds, energy consumption, and
temperature changes across the test chamber are investigated.
Keywords: climatic test chambers, test chambers, climatic test chambers control
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1. GİRİŞ
2018-01 tarihli, IEC (International Electronic Commission) 60068-3-6, Çevresel Testler-Bölüm 3-6:
Dokümantasyon ve rehberliğin desteklenmesi - Sıcaklık / nem odasının performansının doğrulanması
Standartı çerçevesinde imal edilecek test odaları ile sıcaklık ve nem kontrolü yapılabilen klimatik test
odaları ile termal çevre şartlarının simülasyonu yapılabilir. Böylece iklim şartlarının buzdolabı, ısıtıcı,
nemlendirici ve parçalarının performansları ya da ürünler, paketlenmiş mamüller ve yiyecekler gibi
ürünlerin farklı sıcaklık, nem veya basınç altındaki çevre şartlarında veya çevre şartlarının ani
değişliklerinde dayanıklılığı, uğradığı kalite değişlikleri gözlemlenebilir.
Bu bildiride, son yıllarda çıkan yayınlar etrafında, imal edilmiş çeşitli test odalarının tasarım ve kontrol
yöntemleri anlatılmaktadır.
Bir konvansiyonel sıcaklık ve nem test odasında, hava sirkülasyon fanları, soğutucu ünite, elektrikli
ısıtıcı ve nemlendirici yer alır. Böylece termal çevre şartlarının simülasyonu yapılabilir [5, 7, 9, 3, 11,
10].
2. KLİMATİK TEST ODALARI
Şekil 1’de kullanım şartlarının simülasyonunu yapan testlerin çeşitli kategorilerini ve yapılan testlerin
bazı örneklerini göstermektedir. Klimatik test odaları, basınç, nem veya sıcaklığı ayarlanabilir oda
olması yanında titreşim, termal şok ve stres testlerinin de yapıldığı ürünlerin performansını ölçmek için
kullanılırlar.

Şekil 1. Çevre Testleri İçin Bir Örnek Test Grubu [9].
Mevcut test odalar, estetik özelliklere sahiptir ve araştırmacıların ürünleri daha hızlı test etmelerini
sağlayan daha kolay işletim imkanı sağlarlar. Çevre şartlarının simülasyonunu yapan test odalarındaki
geliştirmenin en önemi noktası kontrol elektroniğinde olmuştur. Bu gelişme, operatörlerin test
numunesinin koşullarını kolaylıkla gözlemlemesini ve programlamasını sağlar. Çalışma ortamı ve
çevre koşullarının çeşitliliği ile enerji tüketimi açısından bu çevre odalarının performansları ve çevre
test odaları hakkında bilgi çok az literatürde bulunur.
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3. TEST ODALARINDA SICAKLIK VE NEM KARARLILIĞI
Bir klimatik test odasında sabit koşulların elde edilmesi, test örneklerinin performansını ve durumunu
izlemek için çok önemlidir. Üretilen ürünlerin ve test numunelerinin korunmasında sıcaklık ve nem
kontrolü kritik öneme sahiptir. Bu da bize klimatik test odaların parametrelerinin sınırlarını belirlemede
yardımcı olur. Örneğin sıcaklığın hızlı bir şekilde artması, bozulma reaksiyon oranını ve erime
konusunda ısıya duyarlı malzemelerin bozulma tehlikesini arttırır. Göreceli olarak nem oranında olan
değişiklik, higroskopik materyallerde (örneğin ahşap ve diğer organik materyallerde) boyutsal
değişikliklere neden olmaktadır. Bu da duyarlı malzemelerde tabakaların ayrılmasıyla
(delaminasyonla) sonuçlanır. En büyük zorluklardan biri de, üretim düzeyinde ürün testini
gerçekleştirirken sıcaklık ve nem test odalarının sıcaklık ve kabul edilebilir sıcaklık aralıklarına
ulaşmak olmuştur. Sadece aç-kapa (on-off) kontrol sistemleri, özel regülatörlerin kullanılması ve
yalıtım amaçlı özel izoleli kaplamaların kullanılması gibi yöntemler, hem iç hem de dış ortamlardaki
sıcaklık ve nemden dolayı bozulmaları her zaman önlemeye yeterli olmaz. Bu nedenle, sabit sıcaklıklı
bir odada minimum bir sıcaklık sınırını sağlamak için, elektrikli ısıtıcı girişlerindeki periyodik ısıtma
sıklığının bir limiti aşmaması gerekir [6]. IEC60068.2,3 ve ISO 17025.15 prosedürleri, çeşitli çevresel
test odaları için kabul edilebilmektedir. Prosedürler, bir sıcaklık artışı sağlamak amacıyla çevresel test
odaları için bir dizi kalibrasyon yöntemi ve kılavuzları sunar.

4. KLİMATİZE TEST ODALARINDA SICAKLIK VE NEM KONTROLÜ İÇİN ÇALIŞMA PRENSİBİ
Genel olarak, sıcaklık ve nem odaları gibi klimatik odalarda, çalışma odası, test edilecek ürünün
yerleştirildiği alandaki boşluğu ifade eder. Şekil 2'de gösterildiği gibi, hava sirkülasyon fanları
kullanılarak çalışma odasındaki hava sürekli olarak çevrilir. Sirkülasyon havası, birbirinin ardına,
soğutucunun buharlaştırıcısı, elektrikli ısıtıcı ve nemlendiricinin içinden geçer. Soğutma ve nem alma
işlemi, soğutma sisteminin buharlaştırıcısı (evaporatör) kullanılarak sağlanmıştır. Sıcaklık ayarı için
elektrikli ısıtıcı kullanılır. Test odasındaki nem, odadaki dolaşan havaya nemlendirici tarafından su
buharı eklenerek ayarlanır [9].
Şekil 2' de bir test ünitesi için şematik diyagram gösterilmiştir [9] .Test ünitesi, test koşullarını
sağlamak amacıyla, elektrikli bir ısıtıcı, nemlendirici ve soğutma ünitesi bulundurur. Test örneğindeki
çalışma odasının büyüklüğü 0,82 m., 0,7 m., 0,7 m. olarak alınmıştır [9]. Soğutma sistemi odanın alt
bölümüne monte edilirken, test odası sistemin üst bölümünde yer almıştır. Çeşitli kompresör hızlarında
test yapmak için invertör kontrollü bir kompresör kullanılmıştır. Bir sıcaklık ve nem test odasının
prosedürü için genel olarak kabul edilmiş bir standart bulunmadığından, seçilen örnekte test odasında
güç ve enerji tüketimi açısından deneyler, -20°C ila 45°C arasında değişen sıcaklık aralığında
yapılmıştır. Bu koşullarda bağıl nem % 25 ila % 55 aralığında değişmiştir. Test odasında yukarıda
belirtilen çalışma koşullarını sağlamak için kompresör hızı 25 ila 60 Hz arasında değiştirilmiştir (60 Hz
elektrik olan ülkeler için). Test odasını çevreleyen ortamın, test odası şartlarını değiştirmesini
engellemek için, çevredeki kuru termometre sıcaklığı 27°C, yaş termometre sıcaklığı 19°C'ye
sabitlenmiştir. Sistem ve çevresi sabit bir duruma geldikten sonra, deney verileri 2 dakika aralıklarla 30
dakika boyunca sürekli olarak kaydedilmiş ve daha sonra test süresi boyunca ortalama değerler
alınmıştır. Oda içindeki koşullar, kuru termometre sıcaklığı ve bağıl nem sensörüyle sırasıyla, % 0,1°C
ve %0,5 doğrulukla ölçülmüştür. Şekil 2'de gösterilen deney düzeneğindeki seçilen yerlerdeki
soğutucu akışkan sıcaklıkları ve basınçları, termokupllar ve basınç transdüserleri kullanılarak
ölçülmüştür. Elektrikli ısıtıcı girişindeki havanın sıcaklığını izlemek için ısılçiftler kullanılmıştır. Bu
durumda istenilen sıcaklık ±1°C hata ile, istenilen bağıl nem ise ±%2 hata ile sağlanabilmiştir.
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Şekil 2. Örnek olarak imal edilen bir 400l lik test odasındaki ayarlar
365$’a mal olan 19,6m (2,1×2,6×3,6 m.) bir test odası da ilginç bir diğer örnektir [2]. Bu ucuza imal
edilmiş odada, 100°C’ye ayarlanan test odası sıcaklığını, araştırmacılar 102,3°C ile 99,2°C sıcaklıklar
arasında tutmayı başarmışlardır. Test odası, 30°C, 55°C ve 85°C sıcaklıklarda da denenmiştir. İlk
yarım saatlik bir geçici rejimden sonra bu sıcaklıklarda da en fazla ±0,5°C hata ile test odasını kararlı
sıcaklıklarda tutabilmişlerdir.
3

İlginç başka bir uygulamada, sıcaklığın tavşanlar üzerinde etkilerini izlemek için kurulmuş olan bir
klimatik test odasıdır [4]. Tavşan üretimi için kısıtlayıcı faktörlerden en önemlilerinden biri, üreme ve
büyüme performansını olumsuz yönde etkileyen yüksek sıcaklıktır. Bu çalışmada, tavşanların üreme
performansı arttırmak için, sıcaklığın etkileri üzerinde çalışılmıştır. Çalışmada, 42 tavşanı barındıracak
şekilde yapılmış bir test odasının (13 × 4.7 × 3.1 m) tasarım ve çalışma özellikleri açıklanmıştır. Test
odası sistemi, Entegre Geliştirme Ortamı (IDE) yazılımı tarafından programlanan bir Arduino platformu
tarafından kontrol edilmekte ve her dakika yeni bir karar verebilmektedir. Sıcaklık, programlanan ayar
değerinden (set değeri) düşükse ısıtıcı çalıştırmakta, sıcaklık programlanan ayarın üzerine çıkarsa
egzoz fanlarını devreye girmektedir. İç mekan havasını yenilemek için, her 5 dakikada bir sistem
ısıtmayı kapatmakta ve egzoz fanlarını 15 saniye boyunca çalıştırmaktadır. Test odasında sıcaklık
kontrolünü test etmek için, hayvanlı ve hayvansız olarak iki farklı koşulda kontrol yapılmıştır. İlk olarak,
hayvanlar olmadan, iki farklı test yapılmış: (i) iklimsel oda sıcaklığının kontrol evi sıcaklığına artı 10°C'
ye ve (ii) günlük minimum (32°C) ve maksimum (37°C) sıcaklıklara göre ayarlanmıştır. İkincisi,
hayvanlarla (i) günlük minimum (32°C) ve maksimum (37°C) arasında 48 saat ve (ii) günlük minimum
(25°C) ve maksimum (35°C) arasında tutulmuştur. 105 gün boyunca her iki testte bulunan sıcaklık
aralığında ölüm oranları kaydedilmiştir [4].
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5. KLİMATİK TEST ODALARININ KONTROLÜ
Bilimsel araştırma ve üretim uygulamalarının pek çok alanında, sıcaklık ölçülmesi ve kontrol edilmesi
gereken önemli bir fiziksel niceliktir. Neredeyse tüm fiziksel ve kimyasal işlemlerle yakından ilgilidir ve
endüstriyel üretim süreci ve kalitesi üzerinde büyük etkisi vardır. Özellikle metalurji, kimya, biyoloji,
makine, hassas aletler alanlarında, sıcaklığı doğru ve etkili bir şekilde ölçen alanlarda yüksek kalite,
yüksek verim, düşük tüketim ve güvenlik gibi önemli sonuçları vardır. Farklı çevre koşulları ve üretim
süreçleri için hangi sıcaklık kontrol yapısının kullanılacağına karar verilir. Ölçüm sıcaklığının
zamanında ve doğru bir şekilde elde edilmesi ve etkin bir şekilde kontrol edilmesi, üretim
uygulamalarında ve bilimsel araştırmalarında göz önünde bulundurulması gereken önemli bir noktadır.
Örnekleme, aktarma ve ölçülen sıcaklık alanını doğru bir şekilde kontrol edebilmek için, sıcaklığın
gerçek zamanlı olarak nasıl hızlı bir şekilde sağlanacağı, çözülmesi gereken temel bir problemdir. Son
yıllarda, hızla gelişen bulanık kontrol, sinir ağı, genetik algoritma ve öngörücü kontrol algoritması gibi
akıllı kontrol yöntemleri sıcaklık kontrol sisteminde uygulanmakta ve iyi sonuçlar alınmaktadır. Bulanık
kontrol teknolojisi, sıcaklık kontrolü için önemli akıllı kontrol teknolojilerinden biri olarak yaygın bir
şekilde kullanılmaktadır. Geleneksel PID'nin doğrusal olmaması nedeniyle geleneksel lineer GP ve
CPI metodlarına karşı avantaj sağlar [1].
Bulanık teori, Profesör Lotfi A. Zahed tarafından matematiksel bulanık küme teorisinden hareketle
geliştirildi. 1965 yılında Amerika'da Berkeley Üniversitesi'nde elektrik mühendisliği bölümünde bulunan
L.A. Zadeh, “Bulanık Küme” başlıklı bir makale yayınladı. Makalede, Geleneksel PID denetleyicisinin
temelinde, bulanık PID denetleyicisi, bulanık sapma teorisini, kontrol sapma ve sapma yokluğuna göre
kullanıldığını ifade etti. Sistemlerin sıcaklık kontrolü için, orantılı, integral ve diferansiyel kontrol olan
PID kontrol algoritmasının kullanılabileceğini ifade etmiştir [4]. Günümüzde endüstriyel işlem
kontrolünde bu yöntem yaygın olarak kullanılmaktadır [1].
Test odası sıcaklık kontrol sistemi temel olarak mikroişlemci, klavye ekran devresi, sensör sinyal
ölçüm devresi, veri toplama sistemi, alternatif kontrol devresi ve direnç fırın ısıtma devresinden oluşur.
Sistem, fırınının rezistans sıcaklığını ve fırının mevcut sıcaklığını ölçen platin direnç sıcaklık
sensörünü kullanır ve devredeki değerleri ölçerek sıcaklık değerini yükselttikten sonra devreyi tekrar
tekrar ölçmeye devam eder. Daha sonra gerçek zamanlı örnekleme verileri elde eder ve veriler işleme
için mikrobilgisayara gönderilir. Mikrobilgisayar, fırındaki mevcut sıcaklığa ve önceden ayarlanan
sıcaklığa dayalı verileri karşılaştırır. Kontrol algoritmasına göre, sıcaklık, ısıtma için kullanılan direnç
teli üzerinden kontrol devresi yoluyla arttırılabilir. Böylece belirli bir sıcaklık aralığı değişmeden sabit
tutulmuş olur [8].
Kontrol algoritması geçmişteki bir veri setinin çalışma koşullarına dayalı yapılır [12]. Bununla birlikte
kontrol hacmini belirlemek için mevcut durum ve gelecekteki olası çalışma şartlarını belirlemek gerekir.
Sıcaklık kontrol süreci için doğru matematiksel bir model oluşturmak zor ve karmaşıktır. Öncelikle
kontrol algoritması taslağı oluşturulur. Bu algoritmaya dayanan test odası sıcaklığı, hassas kontrol
modelini oluşturarak, izin verilen aralığa içinde kalan sapmalara olnak sağlar. Araştırma sonuçları,
sadece üretim prosesi hassas sıcaklık kontrolü teorisini geliştirmenin dışında, bilimsel araştırma,
öğretim faaliyetleri, güvenilirlik testleri, okul deneyi öğretimi vb. için de kullanılabilir. Uygulama büyük
gelişmelere açıktır [8].
Yukarıda bahsedilen tavşanların yaşadığı klimatik test odasının kontrolü için; kontrol sistemi
tasarımında açık kaynaklı, esnek bir mikro denetleyici ve programlanması daha kolay olması
nedeniyle Arduino kontrol sistemi kullanılmıştır. Bu ortam Java dilinde yazılmıştır. Bu örnekteki test
odasında sistem her bir dakika bir karar almaktadır. Program, gerçek değeri okur, sıcaklık
programlanan ayardan düşükse ısıtmayı çalıştırır, sıcaklık programlanan seviyenin 0,5°C üzerinde ise
havalandırmayı açar. Elektrikli dirençler, ısıtma sistemi çalışırken dakikada sadece 20 sn boyunca
devreye girer. Bu durum rezistansların bozulmasını önler ve ortamdaki havanın eşit sıcaklık dağılımını
sağlamak için havayı hareket ettirir. İç havayı değiştirmek için de, sistem her 5 dakikada bir ısıtmayı
kapatır ve temiz hava sağlamak için 15 saniye boyunca havalandırmayı açar [4].
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6. ÖRNEK BİR KLİMATİK TEST ODASININ PERFORMANSI
-20°C ve 45°C kuru termometre sıcaklık aralığında çalıştırılan ve 0°C nin üzerindeki sıcaklıklarda %40
bağıl nemde kabul edilen şartlarda, 60Hz'lik sabit kompresör hızına sahip bir konvansiyonel klasik
klimatik test odaları incelenmiştir [9]. Şekil 3, kuru termometre sıcaklığının değişmesine bağlı olarak
güç tüketimindeki değişimi göstermektedir. Kuru termometre sıcaklığı -20°C ila -5°C arasında değişir.

Şekil 3 Test ünitesi elektrik tüketiminin kuru termometre sıcaklığı ile değişimi
Şekil 4 ise test odasının elektrik enerjisi tüketimi ile test odasının kuru termometre sıcaklığı bağıntısını
göstermektir.
Düşük sıcaklık koşullarında (negatif sıcaklıklar) test odasının bağıl neminin sıfır olduğu varsayılır.
Bağıl nemin sıfır olduğu varsayıldığından, nemlendirici otomatik olarak kapatılır. Test yüksüz şartlarda
yapılmalıdır. Yüksüz şart, sıcaklık ve nem odasına hiçbir test numunesinin yerleştirilmediği koşulu
ifade eder. Sabit bir kompresör hızı için, kuru termometre sıcaklığının arttırılmasının test ünitesinin güç
tüketiminde bir artışa yol açtığı gözlenmektedir. Genel olarak, buhar sıkıştırmalı soğutma ünitesinin
soğutma kapasitesi, buharlaştırıcı giriş hava sıcaklığının artmasından dolayı artar. Bu işlem sırasında
güç tüketimi kompresörün basınç oranının düşmesinden dolayı azalır. Test odasının toplam enerji
tüketimi, soğutma ünitesinin enerji tüketimi azalmasına rağmen artmaktadır. Bunun nedeni, elektrikli
ısıtıcının verdiği enerjinin artmasının, buzdolabının enerji tüketimindeki düşüşten daha yüksek
olmasıdır. Elektrikli ısıtıcının verdiği ısı, buzdolabı kapasitesinin artmasından dolayı artar. Şekil 5’te
ayrıca, ayarlanmış kuru termometre sıcaklığı 25 °C ila 45 °C arasında değiştiğinde ve %40 sabit bağıl
nemde olduğunda, test ünitesi güç tüketimindeki bir artışı göstermektedir.
Kuru termometre sıcaklığındaki bir artış, soğutma ünitesinin yoğuşma ve buharlaşma sıcaklıklarında
bir artışa neden olur. Bununla birlikte, buharlaşma sıcaklığındaki artış oranı, Şekil 6'da gösterilen
çalışma koşulu için yoğuşma sıcaklığındaki artış hızından daha yüksektir. Geleneksel test ünitelerinde,
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soğutma ünitesinin soğutma kapasitesi, sıcaklık ve nem test odaları için beklenen en düşük sıcaklık
şartlarında seçilir. Bununla birlikte, değişen kuru termometre çalışma sıcaklığının bir sonucu olarak,
soğutma ünitesinin değişen buharlaşma sıcaklığının, soğutma ünitesinin değişen bir soğutma
kapasitesine yol açacağı belirtilebilir. Bu nedenle, sistemin odalarının soğutma kapasitesinin
performansı için, değişken çalışma koşullarına göre sıcaklık ve nemin ayarlanması zorunludur.

Şekil 4 Test ünitesi elektrik enerjisi tüketiminin kuru termometre sıcaklığı ile değişimi

Şekil 5 Soğutma ünitesi doyma sıcaklığının test ünitesi kuru termometre sıcaklığıyla değişimi.
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Şekil 6, kuru termometre sıcaklığı ile buharlaştırıcı çıkış sıcaklığındaki değişimini göstermektedir. Kuru
termometre sıcaklığının arttırıldığında buharlaştırıcı çıkış havası sıcaklığını da arttığı ve odanın kuru
termometre sıcaklığının artma oranının buharlaştırıcı çıkış havası sıcaklığından daha yüksek olduğu
gözlenmiştir. Bunun nedeni, soğutma sıcaklığının artışına bağlı olarak buzdolabının soğutma
kapasitesinin artmasıdır. Buharlaştırıcı, ısıtıcı ve nemlendirici, Şekil 2' de gösterildiği gibi ard arda
konumlandırılır. Buharlaştırıcının çıkış havası sıcaklığındaki kuru termometre sıcaklığında daha küçük
bir artış hızı, giriş boyunca hava sıcaklığı belirgin bir artışa neden olur ve Şekil 7' de gösterildiği gibi
kompresör hızı ve bağıl nem için elektrikli ısıtıcının çıkış sıcaklık farklarında bulunan bu değişkenlik,
belirli çalışma koşulları için test ünitesi dengesini etkileyebilir. Bu nedenle, elektrikli ısıtıcı ve
nemlendiricideki sıcaklık değişiminin en aza indirilmesi ve test örneğinin performansının etkin bir
şekilde izlenmesi için çok önemlidir.

Şekil 6 En yüksek kompresör hızında kuru termometre sıcaklığı ile buharlaştırıcı çıkış havası sıcaklık
değişimi
Belirtilen analiz ve gözlemlerden de faydalanarak, sistem performansını artırmak ve enerji tasarrufu
sağlamak için test ünitesinin soğutma kapasitesinin ve test ünitesindeki sistem dalgalanmasının
çalışma koşullarına göre ayarlanması ve optimize edilmesi önerilmektedir. Test birimlerinin soğutma
ünitesinin çalışma durumuna göre ayarlanması ve soğutma ünitesinin çalışmasının en aza
indirgenmesi ile konvansiyonel enerji tüketimini azaltılması hedeflenir. Bunun için test ünitesinin
sıcaklığını en aza indirmek ve sistem dengesini artırmak için soğutma ünitesine adapte edilmiş
değişken hızlı kompresör teknolojisini kullanma potansiyelini araştırılmaktadır.
Şekil 8' de sırasıyla, kompresör hızı ve kuru termometre sıcaklığının değişmesine bağlı olarak enerji
tüketiminin değişimini göstermektedir. Test odasının sabit bir çalışma koşulu için, soğutma ünitesinin
kompresör hızındaki bir artışın, aynı çalışma koşulu korunurken, test odasının enerji tüketiminde bir
artışa neden olduğu gözlemlenmiştir. Ayrıca, kuru termometre sıcaklığının arttırılması, sıcaklık ve nem
odasının enerji tüketiminde de bir artışa neden olmuştur. Hazne içindeki kuru termometre ayar
sıcaklığının arttırılması, soğutma biriminin kapasitesini arttırırken, güç tüketimi de azalır. Bununla
birlikte, ısıtıcı çıkışı, kuru termometre ayar sıcaklığındaki artışla artar ve bu nedenle test ünitesinin
toplam güç tüketiminin artmasına neden olur. Sabit çalışma koşulları için buzdolaplarının soğutma
kapasitesi, kompresör hızını değiştirerek düzenlenir. Şekil 7' de elektrikli ısıtıcı boyunca değişen hava
sıcaklığı değişimiyle, test odası kuru termometre sıcaklığı arasındaki bağıntıyı gösterir.
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Şekil 7 Isıtıcı genelinde kuru Termometre sıcaklığı ile hava sıcaklığı değişimi
Şekil 8' de görülebileceği gibi, 20°C sıcaklık değişiminde, kompresörün 50, 60 ve 70Hz frekansında
çalıştırılmasında aynı ayar şartlarında enerji tüketim eğrilerinin korunduğu görülmektedir. Ancak,
60Hz'de (konvansiyonel test odalarını simüle eder), güç tüketimi 3.77kW iken, 50Hz'de güç tüketimi
3.16kW olarak ölçülmüştür. Bu, kompresörü minimum 50Hz hızında çalıştırmanın, sıcaklık ve nem test
odalarının enerji tüketimini en aza indirgemenin yolu olduğu anlamına gelir. Kuru termometre sıcaklığı
-20°C ile - 5°C arasında değiştiğinde de benzer bir eğilim görülebilir.

Şekil 8 Enerji tüketiminin odanın kuru termometre sıcaklığına ve kompresör hızına göre değişmesi
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Şekil 9' da, sabit %40 bir bağıl nemde, 25°C, 35°C ve 45°C kuru termometre sıcaklıkları için
kompresör hızlarının değişmesine bağlı olarak güç tüketimindeki değişimi gösterilmektedir.

Şekil 9 Çeşitli kuru termometre sıcaklıkları için kompresör hızına göre güç tüketimi değişimi
Test ünitesinin 45°C kuru termometre sıcaklığı çalışma koşulları korunurken, kompresör hızını 25 ila
70 Hz değiştirmenin mümkün olduğu görülmektedir. 25 Hz'lik bir kompresör hızında enerji tüketimi 5.9
kW iken, 70 Hz'de 9.66 kW' lık bir enerji kaydedilmiştir. Bu durum Şekil 9' da görüldüğü gibi, güç
tüketimini azaltmak için 60 Hz (geleneksel test ünitesinde olduğu gibi) veya 70 Hz yerine, test ünitesini
minimum kompresör hızında (25 Hz) çalıştırmaktan daha iyi sonuç vereceği anlamına gelir. Şekil 10,
buharlaştırıcı çıkış havası sıcaklığının kompresör hızı ile değişimini göstermektedir. Kompresör hızı
düştükçe, nemsiz kuru havada, buharlaştırıcı çıkış havası sıcaklığının için arttığı gözlenir. Sabit kuru
termometre sıcaklığı ve bağıl nem için buharlaştırıcı çıkış havası sıcaklığındaki artış, ısıtıcıdaki hava
sıcaklığndaı belirgin bir azalmaya neden olur. Şekil 11, elektrikli ısıtıcı boyunca farklı kuru hazne
sıcaklıkları için kompresör hızına sahip hava sıcaklığı farkının değişmesini göstermektedir.

Şekil 10 Kompresör hızı ile birlikte buharlaştırıcı çıkış havası sıcaklık değişimi
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Şekil 11 Elektrikli Isıtıcı Boyunca kuru termometre sıcaklığı ile hava sıcaklığı değişimi
Elektrikli ısıtıcıdaki hava sıcaklığının farklılıklarını en aza indirmek için, ısıtıcı çıkışını küçültülerek,
belirli bir çalışma koşulu için test ünitesinin güç tüketiminde bir düşüş sağlanabilir.
Şekil 12' de test odası 25°C kuru termometre sıcaklığı ve % 40 bağıl nem şartlarına ayarlanmış 40 Hz
kompresör hızı için sıcaklık ve nem değişimi test edilmiştir. Sonuçta, test odalarının çalışma
koşullarının dengesini artırmak için test ünitelerinin minimum hızlarda çalıştırılması önerilmiştir.

Şekil 12 Kompresör 40Hz'de çalışırken odanın sıcaklığı ve bağıl nemin değişimi
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6. SONUÇLAR VE TARTIŞMA
Bu bildiri, üretimi yapılan malların ve malzemelerin, örneğin dış ortamda kullanılan elektronik
malzemeleri, buzdolabı, ısıtıcı, nemlendirici ve parçalarının, paketlenmiş mamullerin, basınç, sıcaklık,
nem gibi çevre şartlarındaki ani değişim veya sürekli değişim karşısında dayanıklılığını ölçmek için
kullanılan klimatik test odalarının yapıları ve ısıtma, soğutma, nemlendirme sistemlerinin kontrol
yöntemleri konusunda farklı yaklaşımları görmektir. Farklı hassasiyette ve farklı çalışma hedefleri için
yapılmış test odalarının yapı ve kontrol sistemlerindeki farklar araştırılmıştır. İncelenen sistemlerin
genelinde kuru termometre sıcaklığındaki artışının test ünitesinin güç tüketiminde bir artışa yol açtığı
gözlenmektedir. Enerji tüketimindeki artışın, farklı kompresör hızları ve sıfırın altındaki değerlerde de
benzer şekilde arttığı gözlemlenmiştir. Bekleneceği üzere, yüksek kompresör hızlarında enerji tüketimi
daha fazla olmaktadır. Ayrıca, kompresör hız değerleri arttıkça buharlaştırıcı çıkış sıcaklıklarının da
düştüğü gözlemlenmiştir.
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İKİ BORULU VRF SİSTEMLERDE DIŞ ÜNİTE SEÇİMİNDE
DİVERSİTE FAKTÖRÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ
Evoluation of Diversity Factor While Outdoor Unit Selection for Two Pipes VRF System

Ali POLAT

ÖZET
VRF (Değişken Soğutucu Akışkan Debili) sistemler iş, hizmet, hastane, konut gibi birçok tesiste
kullanılmaktadır. Genel olarak VRF firmalarının tasarım programları bulunmakta olup bu programlarla
iç ve dış ünite seçimi, bakır boru çaplarının belirlenmesinin yanı sıra sistem kontrolü ve malzeme
metrajlarının çıkartılması da yapılmaktadır. Birçok firmaca diversite, iç ünitelerin kapasite toplamının
dış ünite kapasitesine oranı olarak ifade edilmektedir. Genel olarak dış ünite seçimlerinde bu diversite
etkili olmaktadır.
Bu çalışmada Afyonkarahisar ilindeki kurumsal bir hizmet binası ele alınmıştır. Binanın ısı kaybı ve
kazancı hesapları, soğutmadaki pik yük ve buna bağlı olarak belirlenen sistem diversitesi üzerinden iki
farklı markaya ait VRF dizayn programı kullanılarak iç ve dış ünite seçimleri yapılmıştır. Heat Pump
(ısı pompalı) sistemli bir tasarımda dış ünite seçimlerinde farklı metotlar kullanılarak bunların
sonuçlara etkisi karşılaştırmalı olarak değerlendirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: VRF, VRV, Değişken Soğutucu Akışkan Debili Sistem, Pik Yük, Diversite.
ABSTRACT
Variable refrigerant flow (VRF) systems have been using at work, service sector, hospital, residential
building etc.In generaly, VRF companies have their own selection and sizing softwares and they use
these softwares for indoor and outdoor unit selection, copper pipe diameter definition, control, and
pipe lengt calculation It is known that diversity is ratio of indoor and outdoor unit capacity. Diversity is
very important for the outdoor unit selection.
In this study, a case study for service building in Afyonkarahisar. The building heat loss and gain
calculation, cooling peak load and system diversity factor have used for indoor and outdoor unit
selection by using two different VRF design softwares.For a design consist of heat pump selection of
outdoor unit has realized by using different methods and comparative analyses have realized.
Keywords: Variable refrigerant flow, Variable refrigerant volume, peak load, diversity
1. GİRİŞ
Ülkemizde 90’lı yılların ikinci yarısından itibaren kullanılmaya başlanan VRF (Değişken Soğutucu
Akışkan Debili) sistemler her geçen gün iklimlendirme pazarındaki payını artırmaktadır. Nitekim iç
piyasadaki satış rakamlarına baktığımızda 2010 yılında 12.041 adet [1] dış ünite satılmışken 2017
yılında bu rakam 36.751 adet [2] olmuştur. Bir başka deyişle satış miktarında % 206 oranında artış
meydana gelmiştir. Aynı süre içerisinde soğutma grubu satış rakamlarında ise % 28 oranında artış
meydana gelmiştir. Bu da bize klima sektöründe genel bir artış olmakla birlikte VRF sistemlerinin hızlı
bir şekilde pazar payını artırdığını göstermektedir.
Bu sistemler, gelişen teknolojinin beraberinde getirdiği yüksek verimlilik nedeniyle klasik sulu
sistemlerin yerini büyük oranda alarak başta yüksek yapılarda olmak üzere iş merkezleri, hizmet
binaları, hastaneler, oteller, AVM ve konut gibi birçok tesiste kullanılmaktadır. Ayrıca bu sistemlerdeki
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uygulama kolaylığı, sistem ekipmanları ve buna bağlı olarak gereksinim duyulan alan azlığı,
otomasyon ve işletme kolaylığı bu durumun gerçekleşmesinde büyük önem arz etmektedir.
Üreticilerin kendilerine ait VRF dizayn programları bulunmaktadır. Bu programlar VRF sistemlerinin
tasarımı, satışı ve uygulaması aşamasında etkin şekilde kullanılmaktadır. İç ve dış ünite seçimi ile
bakır boru çaplarının belirlenmesinin yanı sıra sistem kontrolü ve malzeme metrajlarının çıkartılması
programlar ile yapılmaktadır.
VRF dizayn programları ile yapılan tasarımlarda her markanın cihaz özelliklerine bağlı olarak iç
ünitelerde farklı cihaz seçimleri sonuçlarına ulaşılmaktadır. Dış ünite seçimlerinde ise cihaz
özelliklerinin dışında dizayn programlarının seçim yöntemleri farklı sonuçların oluşmasına neden
olmaktadır. Ortaya çıkan kapasite farklılıkları iç ünite seçimlerinden çok dış ünite seçimlerinde sorun
teşkil etmektedir.
Bu durumun temel kaynağı pik yük ve sistem diversitesi gibi kavramların içerikleri ile bunların
hesaplanmaması veya cihaz seçimlerinde dikkate alınmamasıdır. Buna bağlı olarak üretici firmaların
VRF dizayn programlarının seçim mantığı da bir başka önemli noktadır. Bu çalışmada soğutmada zon
pik yük ve sistem diversite kavramları ile iç ünite toplam kapasitesi, mahallerin maksimum yük toplamı
ve pik yüküne göre yapılan dış ünite seçimleri incelenmiştir.

2. VRF SİSTEMİ
Genel olarak İngilizce Variable Refrigerant Flow kelimelerinin kısaltması olan VRF olarak adlandırılan
sistemlerin dilimizdeki karşılığı Değişken Soğutucu (Akışkan) Debili sistemlerdir. Piyasada VRV, VRS
vb. isimlerle adlandırılan sistemler VRF ile aynı olmakla birlikte firmalarca tescillenmiştir.
Adından da anlaşılacağı üzere sistem, içerisinde barındırdığı akışkan debisini değiştirerek ihtiyaç olan
kapasiteyi, tam ve net olarak ayarlayabilmektedir. Sistem, birden fazla iç ünitenin tek bir bakır boru
hattı ile aynı dış ünite ve dış ünite grubuna bağlı çalışmasına olanak sağlanmaktadır (Şekil 1).

Şekil 1 VRF sistemi şeması
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Sistemde, gerektiği kadar soğutucu akışkan doğru faz ve doğru zamanda ihtiyaç duyulan iç üniteye
sevk edilerek ısıtma ve soğutmada kullanılması sağlanmaktadır. Her bir ünite ana boru hattına
bağlanarak birbirinden bağımsız şekilde ayrı ayrı kontrol edilebilir.
İç ünitelerin birbirinden bağımsız kontrolünü sağlayan ise genleşme (akış düzenleme) vanasının iç
ünitelerde bulunmasıdır (Şekil 2).

Şekil 2 VRF iç ünite
VRF sistemleri çalışma prensiplerine göre iki ayrı şekilde gruplandırılır.
A) Dış ünite kondenserinin soğutulma şekline göre;
1) Hava soğutmalı: havadan havaya ısı pompası prensibindedir.
− Dış ünite kondenserleri hava ile soğutulmaktadır.
− Dış ünite atmosfere açık bir alanda olmalıdır.
− Dış ortam sıcaklıkları cihazın verimini etkiler.
2) Su soğutmalı; havadan suya ısı pompası prensibindedir.
− Dış ünite kondenserleri su ile soğutulmaktadır.
− Kondenseri soğutmak için su kaynağı, toprak, su kulesi, kazan gibi ikincil bir sistem
gereklidir.
− Dış ünite kapalı bir alanda olabilir.
− Dış ortam sıcaklıkları cihazın verimini etkilemez, dolayısıyla çok daha soğuk veya çok
sıcak iklimlerde verimli bir şekilde kullanılır.
B) İşletme özelliklerine göre;
1) Heat Pump (Isı Pompalı):
− Aynı anda, ya ısıtma ya soğutma yapabilen sistemlerdir.
− 2 borulu fan coil sisteminin alternatifidirler.
− Aynı anda ısıtma ve soğutma ihtiyacının olmadığı binalarda rahatlıkla kullanılabilir.
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2) Heat Recovery (Isı Geri Kazanımlı):
− Aynı anda, ısıtma ve soğutma yapabilen sistemlerdir.
− 4 borulu fan coil sisteminin alternatifidirler.
− Aynı anda ısıtma ve soğutma ihtiyacının olduğu binalarda konforu sağlamak için
kullanılır.
− Aynı anda Isıtma yapılan mahal ile Soğutma yapılan mahal arasında enerjiyi
taşıyabildiği için Isı geri kazanımı sağlar.
− Isı geri kazanımı yaptığı için işletmesi ekonomik sistemlerdir.
Markalara göre çeşitli isimlerle kodlanan (HR, BS, CH, PFD, MCU vb.) ısı geri kazanım üniteleri
kullanılmaktadır (Şekil 3).

Şekil 3 – HR üniteleri
Sistem dış üniteden HR ünitesine üç borulu, HR ünitesinden iç üniteye iki borulu olarak yapılmaktadır.
Dış ünite ile HR ünitesi arasındaki üçüncü boru düşük basınçlı (emme) gaz hattı olarak görev
yapmaktadır.
Bu genel ayrımlara bağlı olarak VRF sistemleri;

Şekil 4 Hava soğutmalı VRF sistemleri
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Şekil 5 Su soğutmalı VRF sistemleri
şeklinde oluşmaktadır.
VRF sistemlerde dikkat edilmesi gereken nokta, soğutucu gaz miktarına göre iç ünite monte edilecek
en küçük hacimli mahallin belirlenmesidir. VRF sistemlerde kullanılan R410A gazı yanıcı ve zehirli
değildir. Ancak ortamdaki oksijeni tüketmesi nedeniyle boğulma olayı riski vardır.
EN 378-1:2000 standardına göre R410A gazı, ortamda 440 gr/m3 değerinin altında olmalıdır. Bu
nedenle sistemdeki toplam gaz miktarının belirlenmesi ve buna bağlı olarak iç ünite monte edilecek en
küçük hacimli mahal boyutu belirlenmelidir.
Sistemdeki R410A gaz miktarı: G (kg)
En küçük mahal hacmi: V (m3)
⇒ V = (G*1000) / 440
VRF sistemlerinde kullanılan R410A gazının ısı taşıma kapasitesi; suya göre 10 kat, havaya göre 20
kat fazla olup bu da daha küçük çaplarda boru kullanılmasına neden olmaktadır.
Küçük boru çapları ve buna bağlı olarak tesisat için küçük hacim/alan gerekmesi, montaj kolaylığı,
ısıtma ve soğutma işlemleri için ayrı ekipmanlara ihtiyaç duyulmaması gibi etkenler VRF sistemlerinin
tercih edilmesinde öne çıkmaktadır.

3. PİK YÜK
Soğutma yükünün hesaplanmasında aynı yön için tarih ve saate bağlı olarak; eş değer sıcaklık farkı,
gölgeleme faktörü, camlardan gelen güneş radyasyonu değişkendir. Dolayısı ile mahallin soğutma
yükü, tarih ve saate bağlı olarak değişmektedir. Bu nedenle mahallerin yük toplamı, aynı tarih ve
saatte sistemin ihtiyaç duyduğu maksimum yükü bize vermemektedir.
Sistemin ihtiyaç duyduğu maksimum yük veya bir başka deyişle sistemin pik yükü, mahallerin eş
zamanda ihtiyaç duyduğu soğutma yükü olmaktadır.
3.1. Pik yükün belirlenmesi
Örnek olarak Şekil 6’da yer alan yapının zon durumlarına göre pik yükünü belirleyelim. Hesabın
basitleştirilmesi amacıyla güneş radyasyonu ile pencerelere gelen ısı akısı (Tablo 1) ve mahallerin
pencere alanları (Tablo 2) verileri kullanılarak sadece camlardan gelen güneş radyasyonu yükleri
üzerinden mahallerin ısı kazancı ihtiyaçları belirlenmiştir.
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Tablo 1 Güneş radyasyonu ile pencerelere gelen ısı akısı (W/m2)

Tablo 2 – Pencere alanları
Pencere no

Alan

P1, P2, P5, P6

3 m2

P3. P8
P4
P7

4 m2
5 m2
6 m2

Şekil 6 Mimari plan
Tablo 3’de pencerelerin yön ve saate bağlı olarak hesaplanan güneş radyasyonu ısı kazancı sonuçları
verilmiştir.
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Tablo 3 - Pencere ısı kazançları
Pencere
Alan
no

Yön

08.:00
12:00
16:00
Isı akısı
Güneş
Isı akısı
Güneş
Isı akısı
Güneş
W/m2
rad. (W)
W/m2
rad. (W)
W/m2
rad. (W)
150
450
1050
350
50
150

P1

3

KB

P2

3

KB

50

150

150

450

350

1050

P3

4

KD

350

1400

50

200

50

200

P4

5

KD

350

1750

50

250

50

250

P5

3

GD

350

1050

150

450

50

150

P6

3

GD

350

1050

150

450

50

150

P7

6

GB

50

300

150

900

350

2100

P8

4

GB

50

200

150

600

350

1400

Pencerelerden kaynaklanan güneş radyasyonuna bağlı olarak mahallerin maksimum ve sistem pik
yükü Tablo 4’deki şekilde bulunmuştur.
Tablo 4 – Mahallerin ve sistem pik yükü
Mahal
Pencere Yön
no

08.:00
Güneş
rad. (W)

12:00
Yük
(W)

P1

KB

150

P8

GB

200

P2

KB

150

P3

KD

1400

3

P4

KD

1750

4

P5

GD

1050

P6

GD

1050

P7

GB

300

1

2

5

Güneş
rad. (W)

350

1550

1350
6050

450
600
450
200

450
900

16:00
Yük Güneş
(W) rad. (W)
1050

Yük
(W)

Mahal yükü
(W)

2450

2450

1250

1550

250

250

1750

450

150

1050

2250

2250

6350

9050

1050

650

1350
3750

1400
1050
200

150
2100

Saatlere bağlı olarak bulunan mahallerin ısı kazancı incelendiğinde, mahal yüklerinin toplamı 9.050 W
olmasına karşın, yapının saat 16:00 da maksimum düzeyde ısı kazancı olduğu görülmektedir.
Dolayısıyla yapının pik yükü 6.350 W olmaktadır.
3.2. Zon sayısına bağlı olarak pik yükün değişimi
Sistemin eş zamanda ihtiyaç duyduğu pik yük;
-

Sistemin zonlanma türüne,
Yapının konum durumuna,
Yapının kullanım türüne,
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göre değişkenlik göstermektedir. Zonlamanın kat veya yön bazlı yapılması pik yükü etkilemektedir.
Yapının tek veya çok cepheli olması bu etkide değişkenliğe neden olmaktadır. Örneğin tek cepheli bir
yapıda yön bazlı zonlamadan bahsedilemeyeceği gibi pik yükte değişmeyecektir. Yapının kullanım
türü konut ise bu durumda aynı anda kullanılacak mahaller pik yükün belirlenmesinde esas olacaktır.
Yukarıdaki örnek yapıyı iki zon olarak oluşturduğumuzda ise Tablo 5 ve Tablo 6’ da ki sonuçlar
bulunmuştur.
Tablo 5 - Mahallerin ve sistem pik yükü (Zon 1)
Mahal
no

08.:00

12:00

16:00

Yük

Yük

Yük

Mahal
yükü

1

350

1050

2450

2450

2

1550

650

1250

1550

1900

1700

3700

4000

Mahallerin maksimum yüklerinin toplamı 4.000 W, Pik yük 3.700 W
Tablo 6 - Mahallerin ve sistem pik yükü (Zon 2 )
Mahal
no

08.:00

12:00

16:00

Yük

Yük

Yük

Mahal
yükü

3

1750

250

250

1750

4

1050

450

150

1050

5

1350

1350

2250

2250

4150

2050

2650

5050

Mahallerin maksimum yüklerinin toplamı 5.050 W, Pik yük 4.150 W
Tablo 4, Tablo 5 ve Tablo 6’yı birlikte incelediğimizde, yapının tek veya iki zonlu olması yapının mahal
yük toplamında değişiklik yaratmamaktadır. Ancak buna karşın zon pik yükleri açısından değişim söz
konusudur. Yapı tek zon olduğunda pik yük değeri 6.350 W iken iki zon olarak tasarlandığında, iki
zonun pik yük toplamı 7.850 W (3.700 + 4.150) olmaktadır. Buna göre böyle bir yapıyı iki zon yerine
tek zon olarak tasarlamak daha uygun olacaktır.

3.3. Sistem Diversitesi
VRF sistemleri ile ilgili bilgilerde diversite genel olarak iç ünite kapasite toplamının dış ünite
kapasitesine oranı olarak ifade edilmektedir. Ancak diversite kelimesi Türkçeye “Eş Zamanlılık
katsayısı” olarak çevrilebilir. Bu açıdan değerlendirildiğinde diversite iç ünite kapasitelerine değil
sistemin pik yüküne bağlı olmaktadır.
Sistem Diversitesi (%) : [1 - (Pik yük / Mahal maksimum yük toplamı)] * 100
Bu açıdan değerlendirdiğimizde yukarıdaki örnekte yer alan sistemlerin diversiteleri;
Tek zon ……… Sistem Diversitesi = [1 - (6.350 / 9.050)] * 100 = % 29
Zon 1 ………… Sistem Diversitesi = [1 - (3.700 / 4.000)] * 100 = % 7
Zon 2 ………… Sistem Diversitesi = [1 - (4.150 / 5.050)] * 100 = % 17
Şeklindedir. Örnekteki gibi dört cepheli bir yapıda kat bazlı zonlama yapmanın daha avantajlı olduğu
sonucu ortaya çıkmaktadır.
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4. İÇ-DIŞ ÜNİTE SEÇİMİ
VRF sistemlerinde iç ve dış ünitelerin belirlenmesi ve cihaz seçimlerinde genel olarak VRF üretici
firmalarının dizayn programları kullanılmaktadır. VRF dizayn programları ile yapılan tasarımlarda her
markanın cihaz özelliklerine bağlı olarak iç ve dış ünitelerde farklı cihaz seçimleri oluşabilmektedir.
Cihaz seçimlerinde;
-

İklim şartları
İç ortam koşulları
Bakır borulama mesafesi
Dış ünite kondenserinin soğutulma şekli (hava veya su soğutmalı)
İşletme şekli (heat pomp veya heat recovery)

Etkili olmaktadır.

5. ÖRNEK PROJE VERİLERİ
VRF sistemlerinde nominal kapasite değerlerinin dış 35 C KT - 24 C YT, iç 27 C KT - 19 C YT
olması nedeniyle çalışma bu koşullara yakın olan Afyonkarahisar ilindeki kurumsal bir hizmet binasının
proje çalışması kullanılarak değerlendirme yapılmıştır. VRF pazarında önemli paya sahip iki firmanın
dizayn programları kullanılarak iç ve dış üniteler belirlenmiştir.
o

o

o

o

5.1. İklim verileri ve tasarım şartları
o

o

Yer
: Afyonkarahisar 38 45’ K 30 32’ D
o
Kış
: - 12 C rüzgarlı
o
Yaz KT
: 34 C
o
Yaz YT
: 21 C
o
∆t
: 17,1 C
o
İç ortam soğutma dizayn şartı: 26 C KT - % 50 RH
5.2. Yapı mimarisi
Kurumsal bir hizmet binası olan yapı, bodrum+zemin+4 normal olmak üzere toplam 6 kattan
oluşmaktadır. Yapıda ısıtma doğalgazlı merkezi kazana bağlı panel tip radyatör ile yapılacaktır.
Soğutma ise VRF sistemi ile zemin+4 normal katlarda bulunan ofisler, bekleme, koridor, yemekhane
gibi mahallerde yapılacaktır. Binanın cephelerinin bütün yönlere bakması nedeniyle her kat ayrı zon
olarak planlanmıştır. Bu çalışma Şekil 7’de kat planı verilen 4 üncü kat üzerinden yapılmıştır.
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Şekil 7 - Kat planı
5.3. Isı kaybı ve kazancı hesapları
Yapının TSE 825’e göre ısı yalıtımı hesabı yapılmıştır. Isı kaybı ve kazancı hesapları MTH programı
kullanılarak yapılmıştır. Isı kazancı hesaplamaları sonucu Tablo 7’de verilen mahallerin maksimum ve
zon pik soğutma yükü bulunmuştur.
Tablo 7’de görüleceği üzere, mahallerin maksimum ısı kazancı toplamı 37,54 kW olmasına karşın, zon
pik yükü 25,21 kW olmaktadır. Buna göre zonun sistem diversitesi;
Sistem Diversitesi : 1 – (25,21 / 37,54) = % 32,8 olarak bulunmuştur.
Tablo 7 - Mahallerin maksimum ve pik yükleri

401
402
403
409
410
411
414
415
416

Ayı
Eylül
Eylül
Eylül
Ağustos
Ağustos
Haziran
Haziran
Ağustos
Temmuz

MAHAL MAKSİMUM
Saati ODI (Watt) OTI (Watt)
10:00
5.339
6.556
12:00
2.113
2.675
12:00
10.643
14.387
15:00
1.170
1.591
15:00
2.133
2.606
08:00
1.475
1.803
08:00
1.108
1.163
15:00
1.613
2.034
15:00
4.068
4.728
37.543
37,54 kW

Ayı
Ağustos
Ağustos
Ağustos
Ağustos
Ağustos
Ağustos
Ağustos
Ağustos
Ağustos

Saati
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00

ZON PİK
ODI (Watt)
3.653
497
6.034
1.170
2.133
1.278
1.083
1.613
4.068

OTI (Watt)
4.870
497
6.034
1.591
2.606
1.699
1.153
2.034
4.728
25.212
25,21 kW
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6. İÇ ÜNİTE SEÇİMLERİ
İç ünitelerin seçiminde soğutma hesabına bağlı kalınarak iç ortam 26 C KT - % 50 RH olarak
alınmıştır. (X) ve (Y) markalarının VRF dizayn programları kullanılarak mahallin duyulur ve toplam ısı
kazancını karşılayacak şekilde Tablo 8’deki iç üniteler belirlenmiştir.
o

Tablo 8 - Mahal iç ünite seçim listesi
Gerekli Kapasite
(kW)
Oda Soğutma Isıtma
TK

DK

Seçilen iç ünite

TK

Nominal
kapasite
3,6

Tip

401

6,6 5,34

4,26 Duvar Tipi

402

2,7 2,11

2,24 Dört Yöne Üflemeli Kaset Tipi (600x600)

403

14 10,6

10,13 Dört Yöne Üflemeli Kaset Tipi (600x600)

409

1,6 1,17

410

Miktar

Toplam

2

7,2

3,6

1

3,6

4,5

4

18

1,81 Duvar Tipi

2,2

1

2,2

2,6 2,13

0,83 Duvar Tipi

2,8

1

2,8

411

1,8 1,48

1,95 Duvar Tipi

2,2

1

2,2

414

1,2 1,11

0,76 Duvar Tipi

2,2

1

2,2

415

2 1,61

2,46 Duvar Tipi

2,8

1

2,8

416

4,7 4,07

3,54 Dört Yöne Üflemeli Kaset Tipi (600x600)

2,8

2

5,6

TOPLAM

46,6

7. DIŞ ÜNİTE SEÇİMLERİ
Afyonkarahisar ilinin iklim verileri olan 34 C KT - 21 C YT şartlarına göre dış ünite seçimleri
yapılmıştır. Dizayn programlarında ilk seçimler otomatik olarak programa yaptırılmıştır.
o

o

(X) firmasının dizayn programında;
a) Soğutmada minimum seviyedeki temel seçim
b) %100 iç ünite toplam kapasitesine en yakın seçim
olmak üzere iki farklı otomatik dış ünite seçim kriteri bulunmaktadır. Ayrıca 0 (sıfır) ile 35 arasında
diversite faktörü uygulana bilinmektedir.
(Y) firmasının dizayn programında ise otomatik seçimde sadece 100-110-120-130 iç-dış ünite bağlantı
kombinasyonu seçimi bulunmaktadır.
Seçimlerde 3 farklı yöntem kullanılmıştır.
1) İç ünite toplam kapasitesine bağlı seçim
- (X) markasında %100 iç ünite toplam kapasitesine en yakın
- (Y) markasında kombinasyon oranı 100 (%100)
2) Mahal maksimum soğutma ihtiyacı toplamına göre seçim
- (X) markasında soğutma kapasitesi minimum seviyede
- (Y) markasında manuel olarak (X) markasındaki dış ünite
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3) Zon pik soğutma ihtiyacına göre seçim
- (X) markasında sistem diversite faktörü uygulaması ve soğutma kapasitesi minimum seviyede
- (Y) markasında manuel olarak (X) markasındaki dış ünite
7.1. İç ünite toplam kapasitesine bağlı seçim
Tablo 9 İç ünite kapasitesine bağlı dış ünite seçimi
İç ünite toplam
kapasitesi

Dış ünite nominal Dış ünite gerçek
kapasitesi
kapasitesi
(X) MARKASI

46,6 kW

50,0 kW

Oran

47,90 kW

Kombinasyon:

46,6 / 50,0 = % 93

Kapasite kullanım oranı:

47,90 / 37,54 = % 78

(Y) MARKASI
46,6 kW

50,0 kW

48,70 kW

Kombinasyon:

46,6 / 50,0 = % 93

Kapasite kullanım oranı:

48,70 / 37,54 = % 77

Zon maksimum yük = 37,54 kW
Zon pik yük = 25,21 kW

7.2. Mahallerin maksimum soğutma ihtiyacı toplamına göre seçim
Tablo 10 Mahal maksimum soğutma ihtiyacına bağlı dış ünite seçimi
İç ünite toplam
kapasitesi

Dış ünite nominal Dış ünite gerçek
kapasitesi
kapasitesi
(X) MARKASI

46,6 kW

40,0 kW

40,36 kW

Kombinasyon:
Kapasite kullanım oranı:

Oran

46,6 / 40,0 = % 117
40,36 / 37,54 = % 93

(Y) MARKASI
46,6 kW

40,0 kW
Kombinasyon:
Kapasite kullanım oranı:

37,90 kW
46,6 / 40,0 = % 117
37,90 / 37,54 = % 99

Zon maksimum yük = 37,54 kW
Zon pik yük = 25,21 kW
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7.3. Zon pik soğutma ihtiyacına göre seçim
Tablo 11 Pik soğutma ihtiyacına bağlı dış ünite seçimi
İç ünite toplam
kapasitesi

Dış ünite nominal Dış ünite gerçek
kapasitesi
kapasitesi
(X) MARKASI

46,6 kW

28,0 kW

Oran

31,02 kW

Kombinasyon:

46,6 / 28,0 = % 166

Kapasite kullanım oranı:

31,02 / 25,21 = % 81

(Y) MARKASI
46,6 kW

28,0 kW

27,02 kW

Kombinasyon:

46,6 / 28,0 = % 166

Kapasite kullanım oranı:

27,02 / 25,21 = % 93

Zon maksimum yük = 37,54 kW
Zon pik yük = 25,21 kW

VRF firmalarınca genel olarak kombinasyonun %130’u aşmaması önerilmektedir Kombinasyonun
%166 olması nedeniyle bir üst kapasitede olan 33,5 KW’lık dış ünite seçilmiştir. (Tablo 12)
Tablo 12 Pik soğutma ihtiyacına bağlı dış ünite seçimi
İç ünite toplam
kapasitesi

Dış ünite nominal Dış ünite gerçek
kapasitesi
kapasitesi
(X) MARKASI

46,6 kW

33,5 kW

34,30 kW

Kombinasyon:
Kapasite kullanım oranı:

Oran

46,6 / 33,5 = % 139
34,30 / 25,21 = % 74

(Y) MARKASI
46,6 kW

33,5 kW
Kombinasyon:
Kapasite kullanım oranı:

32,50 kW
46,6 / 33,5 = % 139
32,50 / 25,21 = % 78

Zon maksimum yük = 37,54 kW
Zon pik yük = 25,21 kW

Kombinasyonun %139 olması ve bu değerin VRF firmalarınca genel olarak belirlenen %130’u geçmesi
nedeniyle bir üst kapasitede olan 40 KW’lık dış ünite seçilmiştir. (Tablo 13)
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Tablo 13 Pik soğutma ihtiyacına bağlı dış ünite seçimi
İç ünite toplam
kapasitesi

Dış ünite nominal Dış ünite gerçek
kapasitesi
kapasitesi
(X) MARKASI

46,6 kW

40,0 kW

Oran

40,36 kW

Kombinasyon:

46,6 / 40,0 = % 117

Kapasite kullanım oranı:

40,36 / 25,21 = % 62

(Y) MARKASI
46,6 kW

40,0 kW

37,90 kW

Kombinasyon:

46,6 / 40,0 = % 117

Kapasite kullanım oranı:

37,90 / 25,21 = % 67

Zon maksimum yük = 37,54 kW
Zon pik yük = 25,21 kW

7.4. Dış ünite seçim sonucu
Seçim programları sonucu;
- İç ünite toplam kapasiteleri üzerinden yapılan dış ünite seçiminde 50,0 kW (18 HP)
- Mahallerin maksimum soğutma yükü toplamına göre yapılan seçimde 40,0 kW (14 HP)
- Sistem diversitesi uygulanarak zon pik soğutma yüküne göre yapılan seçimde 28,0 kW (10 HP)
Dış ünite kapasiteleri bulunmuştur.
Ancak 28,0 kW (10 HP) kapasitede, iç ünitelerin kapasite toplamlarının dış ünite kapasitesine oranı
olan kombinasyonun %166 olarak çıkması nedeniyle manuel olarak 33,5 kW (12 HP) ve 40 kW (14
HP) kapasiteli dış ünite seçimleri yapılarak durum değerlendirilmiştir.
VRF firmalarınca genel olarak kombinasyonun %130’u aşmaması önerilmektedir. Bu nedenle 40 kW
(14 HP) kapasiteli dış ünitenin kullanılması uygun görülmüştür.
7.5. Dış ünitenin çalışma kapasitesi oranı açısından değerlendirilmesi
İç ünite toplam kapasitesine göre belirlenen 50 kW (18 HP) dış ünite ile zon pik soğutma ihtiyacına
göre belirlenen ve kullanımı uygun görülen 40 kW (14 HP) kapasiteli dış ünite, kapasite kullanımı ve
enerji tüketimi açısından incelenmiştir. Cihazların, kapasite kullanım ve enerji tüketim verileri, zon pik
soğutma ihtiyacı olan 25,21 kW dikkate alınarak belirlenmiştir. Tablo 14’de söz konusu kapasitelerdeki
dış ünitelerin (X) markasına ait veriler yer almaktadır.
Tablo 14 - Kapasite kullanımı
Dış ünite

Qs
(kW)

Ps
(kW)

Kapasitesi
kullanımı

40 kW

25,6

5,66

% 64

50 kW

25,5

5,70

% 51

(Dış 35 C KT - 24 C YT, İç 27 C KT - 19 C YT)
o

o

o

o
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Tablo 14’de görüleceği üzere, zon pik yükün karşılanması açısından değerlendirildiğinde; 40 kW’lık dış
ünite %64 kapasitede, 50 kW’lık dış ünite ise %51 kapasitede çalışacaktır. Enerji tüketimleri açıdan
baktığımızda da 40 kW’lık dış ünite, 50 kW’lık dış üniteye göre daha fazla enerji tüketmektedir. Ancak
aradaki farkın göz ardı edilebilecek düzeyde olduğu görülmektedir.

SONUÇ
İki borulu VRF sistemlerinde iç ünitelerin kapasite toplamlarına göre dış ünite belirlenmesi yapının
gerçek soğutma ihtiyacının göz ardı edilmesi anlamına gelmektedir. Yukarıda görüldüğü üzere iç ünite
kapasitesi toplamına göre yapılan seçimler, mahallerin maksimum yük toplamından daha büyük
kapasitede dış ünite seçilmesine neden olabilmektedir.
Sistemin eş zamanda ihtiyaç duyduğu soğutma yükünün pik olduğu göz önünde bulundurulduğunda,
reel soğutma ihtiyacı zon pik yükü olmaktadır. Bu nedenle ısı kazancı hesaplamalarında sadece
mahallerin maksimum yükleri değil zon pik yükünün de hesaplanması gerekmektedir.
Kombinasyonun izin verdiği durumlarda zon pik yüküne, bunun gerçekleşemediği durumlarda ise
mahallerin maksimum yük toplamına göre dış ünite seçimlerinin yapılması uygun olacaktır.
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EJEKTÖR GENLEŞTİRİCİLİ SOĞUTMA ÇEVRİMİNDE SIVIBUHAR AYIRICI VERİMLİLİĞİNİN R134A, R1234YF VE
R1234ZE(E) SOĞUTKANLARI İÇİN FARKLI ÇALIŞMA
KOŞULLARINDA TEORİK OLARAK İNCELENMESİ
Theoretical Investigation of the Vapor-Liquid Separator Efficiency in the Ejector Expansion Refrigeration Cycle for R134A,
R1234yf, and R1234ze(E) under Various Operating Conditions

Ayşe Uğurcan ATMACA
Aytunç EREK
Orhan EKREN

ÖZET
Ejektör genleştiricili soğutma sistemlerinin performans analizleri için kurulan termodinamik modeller
sistemdeki tersinmezlikleri ejektör kısım verimlilikleri ve soğutma sistemindeki bileşenlerin verimlilikleri
üstünden ele alırlar. Sistem kayıpları ve tersinmezlikler termodinamik modellere sabit değerler olarak
tanımlanır. Böylece sistem performans iyileştirmesinin gerçekçi çalışma koşullarına daha uygun olarak
elde edilmesi amaçlanır. Literatürdeki termodinamik modeller çoğunlukla ejektör kısım verimliliklerine
odaklanmaktadır. Ancak ejektör genleştiricili sistemler için kritik bir bileşen olan sıvı-buhar ayırıcısının
sıvı ve buhar ayırma prosesleri için vermlilikleri de hem çevrimin toplam performansı hem de ejektörün
performansı üzerinde etkilidir. Bu sebeple termodinamik modeller kurulurken sıvı ve buhar ayırma
proseslerinin verimlilik terimleri de modele birer girdi olarak eklenmelidir. Bu çalışma kapsamında
kurulan detaylı termodinamik modeller ejektör kısım verimlilikleri ve kompresör verimine ek olarak sıvbuhar ayırıcısı için de ayrı ayrı verimlilik değerlerini içermektedir. Ejektör genleştiricili bir soğutma
çevrimindeki sıvı-buhar ayırıcısı verimliliğinin analizlerini içeren çalışmalar literatürde hem azdır hem
de verilen sonuçlar kısıtlıdır. Ayrıca sonuçlar en iyi performans iyileştirmesinin sağlandığı optimum
ikincil lüle basıncında sunulmalıdır. Ejektörün sıvı-buhar ayırıcı verimsizlik etkilerinin tasarım dışı
çalışma koşulları anlamına gelen optimum ikincil lüle basıncı dışındaki basınçlarda değerlendirilmesi,
çevrimde ejektörün etkinliğini yitirdiği aralığın belirlenmesinde yanıltıcı olabilmektedir. Bu çalışmada
temel olarak sıvı-buhar ayırıcısının hangi verimsizlik değerlerinden sonra ejektörün performans
iyileştirmesini etkisiz bıraktığı farklı çalışma koşullarında optimum ikincil lüle basıncı varsayımına göre
ortaya konacaktır. Başka bir deyişle optimum ikincil lüle basıncında ele alınan R1234yf, R1234ze(E)
ve R134a soğutkanları için farklı çalışma koşullarına göre ejektörün etkinliğini yitirdiği sıvı-buhar ayırıcı
verimsizlik sınırları araştırılacaktır. Tüm ejektör kısım verimliliklerine ek olarak sıvı-buhar ayırıcı
®
verimliliklerini de içeren termodinamik model MATLAB ortamında kurulacaktır ve soğutkanların
termodinamik özellikleri REFPROP v9.1 programı kullanılarak belirlenecektir.
Anahtar Kelimeler: Ejektör genleştiricili soğutma çevrimi, Sıvı-buhar ayırıcı verimliliği, Termodinamik
modelleme, Hidrofloroolefin (HFO) grubu soğutkanlar.

ABSTRACT
Thermodynamic models to be established for the performance analyses of the ejector expansion
refrigeration cycles evaluate the irreversibilities through medium of the efficiency values of the ejector
sections and refrigeration cycle components. System losses and irreversibilities are introduced into the
thermodynamic models as constant values. Therefore, the cycle performance improvement is aimed
to be calculated in a more realistic way. Thermodynamic models in the literature focus generally on
the ejector section efficiencies. However, the vapor and liquid separation efficiency of the liquid-vapor
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separator which is a critical component for the ejector expansion refrigeration cycle affects both the
overall cycle and ejector performance. Because of this reason, vapor and liquid separation efficiency
as well is required to be added to the model inputs while constructing the thermodynamic models. The
comprehensive thermodynamic model established within this research includes vapor and liquid
separation efficiencies one by one in addition to the efficiency of the compressor and ejector sections.
Investigations concerned with the efficiency analyses of the liquid-vapor separator in the ejector
expansion refrigeration cycles are both few in number and limited in terms of the presented results.
Moreover, results are better to be presented at the optimum suction nozzle pressure yielding the best
performance improvement. Evaluating the effects of the liquid-vapor separator efficiency at the suction
nozzle pressures other than the optimum value which means out of the design conditions may be
misleading while defining the conditions at which the ejector become useless. The inefficiency values
of the liquid-vapor separator making the ejector useless would be evaluated at various operating
conditions and optimum suction nozzle pressures. In other words, the liquid-vapor separator
inefficiency limits at which the ejector losses its functionality would be investigated for the refrigerants,
namely R1234yf, R1234ze(E), and R134a, at various operation conditions. The thermodynamic model
including liquid-vapor separator inefficiency in addition to all ejector section efficiencies is constructed
®
in MATLAB and the thermodynamic properties of the refrigerants are determined via REFPROP V9.1
program.
Key Words: Ejector expansion refrigeration cycle, Vapor-liquid separator efficiency, Thermodynamic
modelling, Hydrofluoroolefin (HFO) group refrigerants.

1. GİRİŞ
Kimyasal endüstriden nükleer enerji teknolojisine birçok alanda kullanılan ejektörler soğutma alanında
da oldukça yaygın olarak kullanılmaktadır. Harici ısı kaynaklı ejektörlü soğutma çevrimleri ve ejektör
genleştiricili soğutma çevrimleri en yaygın soğutma uygulamaları arasındadır [1]. Maliyetinin ucuz
olması, hareketli parçalarının olmaması, yapılarının basit olması, bakım maliyetlerinin düşük olması,
çok fazlı akışta zarar görmeden çalışabilmesi gibi özellikleri ejektörleri yalnızca soğutma için değil
birçok uygulamada avantajlı kılmaktadır [2,3]. Bu çalışmada ejektör genleştiricili soğutma çevrimi
üzerinde durulacaktır. Kısılma kayıplarını düşürmek amacıyla genleşme vanası yerine ejektör
kullanılarak sistem performasında artış yaratılması literatürde birçok çalışmada karşımıza çıkmaktadır
[1-4]. Birçok sayısal ve deneysel çalışmaların biraraya getirildiği kapsamlı derleme çalışmalar
ejektörün soğutma konusunda geldiği noktaları özetlemektedir [1, 5-8].
Ejektör genleştiricili soğutma çevrimi klasik buhar sıkıştırmalı soğutma çevrimine ejektör ve sıvı-buhar
ayırıcı eklenmesi ile elde edilir. Ejektör genleştiricili soğutma çevriminin irdelenmesi için termodinamik
modeller yaygın olarak kullanılmaktadır ve termodinamik analizler ile birçok akışkanın ejektör
genleştiricili soğutma çevriminde performans değerlendirmesi yapılmıştır [3,4,9-14]. Termodinamik
modellerde ejektör kısım verimlilikleri sabit değerler olarak yaygın bir şekilde hesaplara eklenmektedir,
ancak çok az çalışma çevrimdeki bir diğer sistem elemanı olan sıvı-buhar ayırıcının sıvı ve buhar
ayırma proses verimliliklerini dikkate almaktadır.
Sıvı-buhar ayırıcının verimliliklerininin toplam çevrim performansına etkisini termodinamik modeller ile
inceleyen çalışmalara nadir de olsa rastlanmaktadır [15,16]. Bahsedilen literatür çalışmalarında ejektör
genleştiricili çevrimin performans katsayısının (COP EERC ) klasik çevrim performans katsayısına
(COP VCRC ) oranı olan performans iyileştirme katsayısı sadece kondenser sıcaklığına bağlı olarak
R134a ve R1234yf soğutkanları için incelenmiştir. Ayrıca 45 °C sabit kondenser sıcaklığı için sıvı ve
buhar ayırma proseslerinin verimlilikleri ayrı ayrı parametrik olarak incelenmiş ve karşılaştırmaya her
iki ayırma prosesinin de aynı verimlilik değerine sahip olduğu durum da eklenmiştir. Kornhauser’in
(1990) [3] sabit basınçta karışımlı ejektör teorisine göre model denklemlerini oluşturdukları sözkonusu
termodinamik analizlerde karışım bölümü verimliliğine yer verilmemiştir ve değerler optimum ikincil lüle
basıncında sunulmamıştır. İkincil lüle basıncı olarak ve dolayısıyla sabit basınçta karışım teorisine
göre karışım bölümü basıncı olarak evaporatör sıcaklığının 5 K altına denk gelen sıcaklıktaki doyma
basıncına göre belirlenmiş ikincil lüle basıncı hesaplamalarda kullanılmıştır [15].
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Termodinamik analizlere ek olarak sıvı-buhar ayırıcı verimliliğine odaklanan deneysel çalışmalar da
bulunmaktadır [17,18]. Elbel vd. [17] yaptıkları deneylerle ejektör genleştiricili transkritik CO 2
çevriminde sıvı-buhar ayırıcı verimliliğinin performansı eklediğini ortaya koymuşlardır. Nakagawa vd.
(2011) [18] ejektör genleştiricili transkritik CO 2 çevrimine bir ısı değiştiricisi eklemişlerdir ve bu ısı
değiştiricisinin, buhar ayırıcısı tarafından kompresöre giden akışkan içerisindeki önemli bir miktarda
sıvıyı engelleyebildiğini belirtmişlerdir.
Atmaca vd. (2019) [12] yaptıkları kapsamlı termodinamik analizler sonucunda karışım bölümünün
verimliliğinin termodinamik modellere eklenmesinin gerekliliğini vurgulamışlardır. Ayrıca Atmaca vd.
(2019) [19] sıvı-buhar ayırıcı verimlililiği ve karışım bölümünün verimliliklerinin termodinamik modele
eklendikleri ve eklenmedikleri durumlarda oluşacak performans iyileştirme katsayıları eğrilerini farklı
çalışma koşulları altında incelemişlerdir. Aynı zamanda 5 °C evaporatör ve 40 °C kondenser
sıcaklıkları için sıvı-buhar ayırıcı verimliliklerini etkinliğini kıyaslamışlardır. Tüm değerleri optimum
ikincil lüle basıncında ortaya koymuşlardır. Bu çalışmada ise farklı çalışma koşullarında sıvı ve buhar
ayırma proseslerinin verimlilikleri R1234yf, R1234ze(E) ve R134a için incelenecektir. Aynı çalışma
koşullarında belirli bir verimlilik değerine kadar sıvı ayırma prosesinin verimliliği buhar ayırma
prosesinkine göre daha etkilidir; ancak belirli bir verimlilik değerinden sonra aynı etkiyi yaparlar.
Bahsedilen kritik verimsizlik değerinin çalışma koşullarından nasıl etkilendiği ve soğutkanlara göre
nasıl farklılık gösterdiği incelenecektir. İki verimsizlik beraber etkidiğinde ya da ayrı ayrı etkidiklerinde
ejektörü işlevsiz kılan sınır verimsizlik değerlerinin de üstünde durulacaktır. Çalışmada kullanılacak
olan hidrofloroolefin (HFO) grubu soğutkanlardan R1234yf ve R1234ze(E) hem düşük kürensel ısınma
potansiyel değerleri sayesinde çevresel yönetmeliklerle [20,21] uyumludurlar hem de klasik çevrimde
yüksek kısılma kayıplarına sahip oldukları için ejektör genleştiricili bir sistemde performans
iyileştirmesine elverişlidirler. F-gaz yönetmeliği ile kullanım dışı bırakılma sürecini yaşayan R134a da
analizlere karşılaştırma amaçlı olarak eklenmiştir.
Ejektör genleştiricili soğutma çevriminin termodinamik modeli MATLAB ortamında kurulmuştur.
Matematik model denklemleri, kütle, enerji ve momentum korunumu herbir ejektör kısmı ve soğutma
sistemi elemanının giriş ve çıkış bölümlerine uygulanarak elde edilmiştir. Ejektördeki birincil ve ikincil
akışkanların karışım modeli için Kornhauser (1990) [3] tarafından iki fazlı ejektörde ilk defa denklemleri
oluşturulan sabit basınçta karışım varsayımı kullanılmıştır. Ejektörün karışım bölümü ve çevrimdeki
sıvı-buhar ayırıcı için de verimlilik parametreleri termodinamik modele eklenmiştir. Akışkanların
termodinamik özellikleri REFPROP v9.1 programı ile hesaplanmıştır [22].
®

2. EJEKTÖR GENLEŞTİRİCİLİ SOĞUTMA ÇEVRİMİ
Ejektör genleştiricili soğutma çevrimi buhar sıkıştırmalı soğutma çevrimine Şekil 2 (a) ve (b) de
gösterildiği üzere ejektör ve sıvı-buhar ayırıcı eklenmesi ile elde edilmiştir. Çevrime ejektör eklenerek
kısılma kayıplarının düşürülmesi amaçlanmaktadır. Şekil 3’te ise sabit basınçta karışım varsayımına
dayandırılan ejektör gösterilmektedir. Sabit basınçta karışım varsayımı, karışım prosesi boyunca
basıncın sabit kalması esasına dayanır. Birincil akışkan kondenserden gelen sıkıştırılmış sıvı veya
doymuş sıvı fazındaki yüksek basınçlı akışkandır. İkincil akışkan ise doymuş buhar veya kızgın buhar
fazındaki düşük basınca sahip evaporatörden gelen akışkandır.
Yüksek basınçtaki kondenserden gelen birincil akışkan birincil lüleden geçerken hızı artmakta ve
basıncı düşmektedir. Birincil lüle çıkışında yaratılan düşük basınç bölgesi ile evaporatörden gelen
akışkan ikincil lüleye çekilmektedir. Akışkanlar arasındaki momentum transferi sonucu ejektör
çıkışında evaporatör basıncından daha yüksek basınçtaki toplam akış elde edilmiş olur. Böylece
kompresöre daha yüksek basınçtaki bir soğutkan gönderilerek kompresör işi düşürülmüş olur ve
evaporatördeki soğutma kapasitesi arttırılmış olur.
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Şekil 1. Buhar sıkıştırmalı soğutma çevrimi (a) ve ejektör genleştiricili soğutma çevrimi (b) şematik
gösterimi.

Şekil 2. Sabit basınçta karışım teorisine göre çalışan ejektörün şematik gösterimi.

3. EJEKTÖR GENLEŞTİRİCİLİ SOĞUTMA ÇEVRİMİNİN TERMODİNAMİK MODELİ
Ejektörün termodinamik model denklemleri oluşturulurken sıvı-buhar ayırıcısının sıvı ve buhar ayırma
prosesleri için ayrı ayrı verimlilik ifadeleri modele eklenmiştir. Ayrıca ejektörün karışım bölümü için
Eames vd. (1995) [23] tarafından önerilen verimlilik bağıntısı kullanılmıştır.
3.1. Sıvı-Buhar Ayırıcı Verimliliği
Şekil 3 (a) ve (b)’de %100 verimli bir ayırıcıda ve verimsizliği (η vap ve η liq ) bulunan bir ayırıcıda birincil
ve ikincil akışkan kütlesel debilerinin karşılaştırmasını göstermektedir. Sıvı ve buhar ayırma
proseslerinin verimliliklerindeki düşüş Şekil 3 (b)’de gösterildiği üzere buharın ayrıldığı çıkışa gitmesi
gereken buharın bir kısmının sıvı çıkışına gitmesi, aynı şekilde sıvı ayırma çıkışına gitmesi gereken
sıvı soğutkanın bir kısmının buhar çıkışına gitmesi sebebiyle oluşur. Buhar ve sıvı ayırma
proseslerinin verimlilik ifadeleri aşağıdaki şekilde açıklanmıştır [15,16].
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.

ηliq =

mlslp

(1)

.

ml
.

η vap =

m vsvp

(2)

.

mv
Birim zamanda ejektörden çıkıp ayırıcıya giren sıvı ve buhar kütlesel debileri ejektör çıkışındaki
akışkanın kuruluk derecesi cinsinden aşağıdakişekilde ifade edilmektedir.
.

.

ml = mt (1 − xd ,out )
.

(3)

.

mv = mt xd , out

(4)

(a)

(b)
Şekil 3. %100 verimli bir sıvı-buhar ayırıcı (a) ve belirli bir sıvı ve buhar ayırma proses verimliliklerine
(η vap ve η liq ) sahip sıvı-buhar ayırıcı (b) için birincil ve ikincil akışkan debilerinin karşılaştırılması [19].
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Kütlesel debi karışım oranları ve ejektör çıkışındaki soğutkanın kuruluk derecesi arasındaki bağıntı
%100 verimli ve belirli bir verimsizliğe sahip olan sıvı-buhar ayırıcı için aşağıda verildiği gibidir.

w=

w=

1 − xd , out
xd , out

(5)

(1 − xd , out )ηliq + xd , out (1 − ηvap )

(6)

xd , outηvap + (1 − xd , out )(1 − ηliq )

3.2. Termodinamik Model Denklemleri
Birincil ve ikincil lüle çıkışlarındaki akışkanların entalpi ve hızları aşağıda verildiği gibidir. P s basıncı en
iyi performans iyileştirme değerinin hesaplandığı optimum ikincil lüle basıncı olarak kullanılmıştır ve
sabit basınçta karışım varsayımının gereği olarak karışım boyunca sabit olarak değerlendirilmiştir.

hm ,out = (1 − h m )hm ,in + h m h( sm ,in , Ps )

(7)

um,out = 2(hm,in − hm,out )

(8)

hs ,out = (1 − h s )hs ,in + h s h( ss ,in , Ps )

(9)

u s ,out = 2(hs ,in − hs ,out )

(10)

Birincil ve ikincil akışkanın karışımını açıklayan denklemler enerjinin ve momentumun korunum
yasalarının karışım bölümünün giriş ve çıkışına uygulanması ile elde edilmiştir.

u mix ,out = η mix u m ,out ( xd ,outη vap + (1 − xd ,out )(1 − η liq )) + η mix u s ,out ((1 − xd ,out )η liq + xd ,out (1 − η vap )) (11)
2
hmix ,out = ( xd ,outh vap + (1 − xd ,out )(1 − hliq ))hm ,in + ((1 − xd ,out )hliq + xd ,out (1 − h vap ))hs ,in − 0.5umix
,out (12)

smix ,out = s (hmix ,out , Pmix ,out )

(13)

Karışım bölümü çıkışındaki toplam akışkanın kinetik enerjisini bir miktar daha basınç artışında
kullanabilmek amacı ile akışkan difüzörden geçmektedir.

hd ,out = hmix ,out +

2
u mix
,out

(14)

2

hd ,out ,isen = hmix ,out + h d

2
u mix
, out

(15)

2

Modelin en önemli iki çıktısı difüzör çıkışındaki toplam akışkanın basıncı ve kuruluk derecesidir.

Pd ,out = P( smix ,out , hd ,out ,isen )

(16)
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xd , out = x( Pd , out , hd , out )

(17)

Verimsiz ayırma prosesinden ötürü buhar ve sıvı çıkışlarındaki soğutkanın kuruluk dereceleri aşağıda
verilmiştir.

xvsvp =

xlslp =

η vap xd ,out

(18)

η vap xd ,out + (1 − xd ,out )(1 − ηliq )
(1 − η vap ) xd ,out

(19)

(1 − η vap ) xd ,out + (1 − xd ,out )ηliq

Buhar ve sıvı çıkışlarındaki birincil ve ikincil akışkanların entalpileri (18) ve (19) numaralı denklemler
ile verilmiş olan kuruluk dereceleri ve (16) numaralı denklem ile açıklanmış kuruluk derecesi
kullanılarak elde edilmiştir.

hvsvp = h( Pd ,out , xvsvp )

(20)

hlslp = h( Pd ,out , xlslp )

(21)

Diğer soğutma bileşenleri klasik çevrimde olduğu gibi modellenmektedir.

COPEERC = (

(1 − xd , out )hliq + xd , out (1 − hvap )

)(

he , out − he ,in

xd , outhvap + (1 − xd , out )(1 − hliq ) hcomp , out − hcomp ,in

)

(22)

Performans iyileştirme katsayısı, R ejektörlü çevrimin performans katsayısının (COP EERC ) klasik buhar
sıkıştırmalı soğutma çevriminin performans katsayısına (COP VCRC ) eşittir.

COPVCRC =
R=

heb,out − heb,in
b
b
hcomp
,out − hcomp ,in

COPEERC
COPVCRC

(23)

(24)

4. BULGULAR VE DEĞERLENDİRME
Atmaca vd. (2019) [19] sıvı-buhar ayırıcı verimlilği ile ilgili analizleri Tablo 5’te sunulan çalışma
koşulları kapsamında belirli bir noktaya getirmiştir. Şekil 4 Atmaca vd. (2019) tarafından sadece
R1234yf ve R1234ze(E) için sunulmuştur. Bu çalışmada diğer şekillerle uyum içerisinde olması
açısından R134a eklenerek tekrardan verilmiştir. Böylece Atmaca vd. (2019) [19] tarafından elde
edilen sonuçlarla bu çalışmada elde edilecek sonuçlar arasında bağlantı kurulmuş olacaktır. Bu
çalışmada Atmaca vd.’nin (2019) [19] geldiği noktadan sonra farklı çalışma koşullarında sıvı ve buhar
ayırma proses verimliliğinin incelenmesini içermektedir. Farklı çalışma koşullarında farklı soğutkanlar
için sözkonusu verimliliklerin performans iyileştirme katsayısını nasıl etkileyeceği bu çalışmada temel
hedef olarak ortaya konacaktır. Ayrıca her iki ayırma proses verimliliği eş zamanlı olarak etkidiğinde
farklı çalışma koşullarında performans iyileştirme katsayısının nasıl etkileneceği araştırılacaktır.
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Tablo 1. Termodinamik analizlerde kullanılacak çalışma koşulları ve aralıkları.
Parameters

Values

Evaporatör sıcaklığı (T e )

-10-10 ˚C

Evaporatör çıkışı kızgın buhar sıcaklık
farkı (ΔT sh )

5K

Kondenser sıcaklığı (T c )

35-65 ˚C

Kondenser çıkışı aşırı soğuma sıcaklık
farkı (ΔT sc )

3K

Kompresör verimi (η comp )

0.75

Birincil lüle verimi (η m )

0.9

Suction nozzle efficiency (η s )

0.9

İkincil lüle verimi (η mix ) [24]

0.90

Buhar ayırma proses verimliliği (η vap )

0.70-1.0

Sıvı ayırma proses verimliliği (η liq )

0.70-1.0

Difüzör verimliliği (η d )

0.8

Şekil 4, düz çizgilerin sıvı ayırma proses verimliliği %100 iken ve buhar ayırma proses verimi 0.7 ve 1
arasında değişirken performans iyileştirme katsayısının değişimini gösterdiği, kesik çizgilerin ise buhar
ayırma prosesi tam verimliyken sıvı ayırma proses veriminin 0.7 ve 1 arasında değişmesi sonucu
performans iyileştirme katsayısının nasıl etkilendiğini açıklamaktadır. Aynı gösterim düzeni sıvı ve
buhar ayırma proses verimliliklerinin farklı evaporatör ve kondenser sıcaklıklarında etkinliğini
göstermek amacıyla oluşturulmuş Şekil 5 ve Şekil 6’da da kullanılmıştır. Bu çevrimde sıvı ve buhar
ayırıcı verimlilik değerleri açısından farklı çalışma koşullarını içeren birçok analiz yapılmıştır. Ancak
Elbel vd. (2012) [17] farklı ayırıcı tasarımları kullanarak yürüttükleri detaylı deneysel çalışmalarla
buhar ayırma prosesinin hemen hemen tam verimli olarak gerçekleştiği, sıvı ayırma proses
verimliliğinin ise 0.7 ve 1 arasında değiştiğini belirtmişlerdir. Şekil 4’te görüldüğü üzere R1234yf ve
R1234ze(E) soğutkanlarında yaklaşık 0.85 verimden sonra sıvı ve buhar ayırma proses verimlilikleri
performans iyileştirme katsayılarını eşit miktarlarda etkilemektedirler. R134a için benzer kesiim noktası
0.80 değerinden sonra gözlemlenmektedir. Görüldüğü üzere soğutkandan soğutkana davranış
değişmektedir.

Şekil 4. Sıvı ve buhar ayırma verimliliklerinin R1234yf, R1234ze(E) ve R134a soğutkanları için 5 °C
evaporatör ve 40 °C kondenser sıcaklıklarında performans iyileştirme katsayısına etkisi.
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Şekil 5 farklı evaporatör sıcaklıklarında R1234yf, R1234ze(E) ve R134a soğutkanları için sıvı ve buhar
ayırma verimliliklerinin toplam performans iyileştirme katsayısına etkisini göstermektedir. Evaporatör
sıcaklığı düştükçe ayırıcının sıvı ve buhar ayırma prosesleri olmak üzere iki verimliliğinin aynı etkiyi
yapmaya başladığı verimsizlik noktası düşmektedir. Genel olarak iki ayırma prosesinin de aynı etkiyi
yaptığı verimsizlik değeri optimum koşullar altında inceleme yapıldığı zaman R134a için daha düşük
bir noktaya karşılık gelmektedir ve R1234yf ve R1234ze(E) için benzer değerlerle sonuçlanmaktadır.
Optimum ikincil lüle basıncı altında bakıldığında ayırıcı verimsizliği incelenen koşullarda ejektörü
etkisiz kılmamaktadır. Lawrence (2012) [15] sonuçlarını optimum ikincil lüle basıncı için sunmamıştır
ve ayırıcının bazı verimsizlik değerleri için ejektörün etkinliğini yitirdiği yorumunu yapmıştır. Aslında bu
yorum da oldukça faydalıdır; çünkü ejektör her zaman tasarım koşullarında çalışmayabilir. Bu
çalışmada öncelikle ikincil lüle basıncının seçimine göre performans iyileştirme katsayısının düşük de
olsa incelenen koşullarda 1’in üstünde kaldığı vurgulanmıştır.

(a)

(b)
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(c)
Şekil 5. Sıvı ve buhar ayırma verimliliklerinin R1234yf, R1234ze(E) ve R134a soğutkanları için T e =-10
°C ve T c = 40 °C (a), T e =0 °C ve T c = 40 °C (b) ve T e =10 °C ve T c = 40 °C (c) sıcaklıklarında
performans iyileştirme katsayısına etkisi.
Şekil 5’ten çıkarılacak bir diğer sonuç ise evaporatör sıcaklığı arttıkça sıvı ve buhar ayırma proses
verimliliklerinin etkisi düşmektedir. Şekil 6 ise farklı kondenser sıcaklıklarında sıvı ve buhar ayırma
verimliliklerinin performans iyileştirme katsayısına etkilerini ortaya koymuştur. Kondenser sıcaklığı
arttıkça sıvı ve buhar ayırma verimlilikleri soğutkanların performans iyileştirmesininde daha etkin bir rol
oynamaktadır. En fazla etkiyi kısılma kayıpları açısından daha fazla yüzdeye sahip olan R1234yf
göstermektedir. Kondenser sıcaklığı arttıkça sıvı ve buhar taraflarında aynı etkinin gösterildiği
verimsizlik değerinde düşme meydana gelmektedir.

(a)
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(b)

(c)
Şekil 6. Sıvı ve buhar ayırma verimliliklerinin R1234yf, R1234ze(E) ve R134a
soğutkanları için T e =5 °C ve T c = 35 °C (a), T e =5 °C ve T c = 50 °C (b) ve T e =5 °C ve T c = 60
°C (c) sıcaklıklarında performans iyileştirme katsayısına etkisi.
Şekil 7 ise aynı değerdeki sıvı ve buhar ayırma verimliliklerinin toplam performansa etkisini
karşılaştırmaktadır. Görüldüğü üzere her iki verimliliğin de 0.9 olduğu durumda daha yüksek
performans iyileştirme katsayıları hesaplanmıştır. Çalışma koşullarının etkisine bakılacak olursa düşük
evaporatör ve yüksek kondenser sıcaklıklarında çalışma presipleri gereği daha yüksek performans
iyileştirmesi sağlamaktadır. Ancak her iki ayırma veriminin 0.8 olduğu durumda çalışma koşullarına
göre hesaplanan performans iyileştirmesi 0.9 olduğu durumun altındadır. En iyi performans iyileştirme
katsayıları tüm durumlar için R1234yf için hesaplanmıştır. Performans iyileştirme katsayıları
evaporatör sıcaklıklarından kondenser sıcaklıklarına göre daha az etkilenmektedir. Her iki ayırma
veriminin de 0.8 olduğu durum da dahi performans iyileştirme katsayısı düşük de olsa 1’in üstünde
kalmıştır. Bu analizlerin tamamında optimum ikincil lüle basıncı kullanılmıştır. Optimum ikincil lüle
basıncı dışındaki çalışma koşullarında performans iyileştirme katsayısı 1’in altına düşebilmektedir ve
bu da ejektörün çevrimde işlevselliğini yitirmesi anlamına gelmektedir.
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(a)

(b)
Şekil 7. Sıvı ve buhar ayırma verimliliklerinin R1234yf, R1234ze(E) ve R134a soğutkanları için aynı
verimlilik değerlerine sahip olduğu durumdaki performans iyileştirme katsayısının farklı kondenser (a)
ve evaporatör (b) sıcaklıklarına göre değişimi.

5. SONUÇ
Bu çalışmada ejektör genleştiricili soğutma çevrimindeki sıvı-buhar ayırıcı veriminin performans
iyileştirme katsayısına etkisi termodinamik bir model kurularak açıklanmaktadır. Sabit basınçta karışım
teorisine göre modellenen ejektör için tüm sonuçlar optimum ikincil lüle basıncının sağlandığı
varsayıma göre sunulmuştur. R134a ve R1234ze(E) ejektörlü çevrimde perfromans iyileştirme
yüzdeleri olarak birbirlerine daha yakın değerler sergilemektedirler. R1234yf’nin performans iyileştirme
katsayısı incelenen tüm durumlarda daha yüksektir. Benzer sonuçlara daha önceki çalışmalar ile de
ulaşılmıştır. Bu çalışma ile asıl yorumlanmak istenen farklı çalışma koşullarında sıvı-buhar ayırıcı
verimliliğinin optimum değerler açısından toplam performans iyileştirmesine etkisini ortaya koymaktır.
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Optimum ikincil lüle basıncına göre hesaplanan performans iyileştirme katsayıları incelenen tüm
koşullarda 1’in üstünde kalmaktadır ve ejektör işlevselliğini yitirmemektedir. Sıvı ve buhar ayırma
proseslerinin verimliliklerinin aynı etkiği yaptığı değer evaporatör sıcaklığı arttıkça yükselmektedir.
R134a’da bu değerler incelenen diğer iki soğutkana göre daha düşük değerlerde kalmaktadır. Benze
durum kondenser sıcaklığı arttırıldığında da söz konusudur. Kondenser sıcaklığının artışı aynı
perofrmans iyileştirme katsayısının hesaplandığı değeri düşürmektedir. Söz konusu kritik nokta
çalışma koşullarına ve soğutkana göre farklılık göstermektedir.
Düşük evaporatör sıcaklıklarında ve yüksek kondenser sıcaklıklarında sıvı ve buhar ayırma
verimliliklerinin etkisi daha fazla olmaktadır; çünkü ejektör bu aralıklarda daha etkin çalışmaktadır.
Ancak sıvı buhar ayırıcısının verimliliğinin düşük olduğu değerler çalışma koşullarının değişiminin
sağladığı performans iyileştirmesi avantajından yüksek verimlilikteki ayırıcıya göre daha az
faydalanmaktadır. Sonuç olarak sadece ejektörün kısımları değil çevrimdeki bileşenler için de
verimliliğin yüksek olması durumunda düşük evaporatör ve yüksek kondenser sıcaklıkları çalışma
koşulu anlamında birer avantaja dönüşebilir. Bunun dışında eğer ejektör ya da çevrim bileşenlerinde
tasarım veya üretimden kaynaklı verimsizlikler yüksek değerlerde ise çalışma koşullarının ejektörün
daha etkin olduğu bölümlere kaydırılması kısıtlı miktarda fayda sağlayacaktır.

SEMBOLLER

COP Performans katsayısı [-]

a, b, c, d Buhar sıkıştırmalı soğutma çevriminin çalışma basamakları
1, 2, ...,10 Ejektör genleştiricili soğutma çevriminin çalışma basamakları
Kütlesel debi karışım oranı [-]
w
x
Kuruluk derecesi [-]
.

m
h
s
P
T

u
R

η

Kütlesel debi [kg/s]
Enthalpi [kJ/kg]
Entropi [kJ/kgK]
Basınç [kPa]
Sıcaklık [K]
Hız [m/s]
Performans iyileştirme katsayısı [-]
Verimlilik [-]

Alt İndisler

in

Aşırı soğuma
Kızgın buhar
Çıkış
Giriş

Ps

İkincil lüle basıncı (Birincil ve ikincil akışkanların karışım bölümü girişindeki ortak basınçları ve

sc
sh
out

m
s
mix
d

liq
vap
l

sabit basınçta karışım modeli için karışım basıncı) [kPa]
Birincil lüle/akışkan
İkincil lüle/akışkan
Karışım bölümü
Difüzör
Sıvı ayırma prosesi
Buhar ayırma prosesi
Ayırıcıya giren iki fazlı akışkanın doymuş sıvı miktarı
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Ayırıcıya giren iki fazlı akışkanın doymuş buhar miktarı
Toplam
Separatörün sıvı çıkışındaki sıvı miktarı
Separatörün buhar çıkışındaki buhar miktarı
İzentropik
Evaporatör
Kondenser
Kompresör

Üst İndisler

b

klasik buhar sıkıştırmalı soğutma çevrimi
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konuları arasında; yenilenebilir enerji kaynakları, hibrid enerji sistemlerinin optimum boyutlandırılması,
soğutma sistemlerinde enerji verimliliği, ısı pompası sistemleri, alternatif soğutma yöntemleri yer
almaktadır.
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EJEKTÖR KISIM VERİMLİLİKLERİNİN EJEKTÖR
GENLEŞTİRİCİLİ TRANSKRİTİK CO 2 SOĞUTMA ÇEVRİMİ
ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN GAZ SOĞUTUCU BASINCINA
VE ÇIKIŞ SICAKLIĞINA GÖRE İNCELENMESİ
Investigating the Effects of the Ejector Section Efficiencies↵
on the Ejector Expansion Transcritical CO Refrigeration Cycle
2

with respect to Gas Cooler Pressure and Outlet Temperature

Ayşe Uğurcan ATMACA
Aytunç EREK
Orhan EKREN
Mustafa Turhan ÇOBAN

ÖZET
Ejektör genleştiricili soğutma sistemlerinin sağlayacağı performans iyileştirmeleri termodinamik
modeller ile hesaplanabilmektedir. Bu çalışmada ejektör kısım verimliliklerinin gaz soğutucu basıncına
ve çıkış sıcaklığına göre toplam performansa etkisi değerlendirilmiştir. Araştırmanın temel amacı
sadece kısım verimliliklerinin performansa ve kütlesel debi karışım oranlarına etkilerini incelemek değil
aynı zamanda kısım verimliliklerinin en iyi performansın sergilendiği gaz soğutucu basıncına etkilerini
farklı çalışma koşulları altında ortaya koymaktır. Klasik transkritik CO 2 soğutma çevriminde
performansa en fazla etkisi olan parametreler oldukları için bu çalışmada sonuçlar gaz soğutucu
basıncı ve çıkış sıcaklığına göre sunulmuştur. Birincil lüle, ikincil lüle, karışım bölümü ve difüzör için
kısım verimlilikleri 40 ºC ve 46 ºC gaz soğutucu çıkış sıcaklıklarında ayrı ayrı değerlendirilmiştir.
Böylece kısım verimliliklerinin belirli gaz soğutucu çıkış sıcaklıklarında en iyi performansın
hesaplandığı gaz soğutucu basıncına etkisi ortaya konmuştur ve her bir kısım verimliliğinin farklı gaz
soğutucu çıkış sıcaklıklarında etkinliği yorumlanabilmiştir. Ejektör genleştiricili transkritik CO 2 soğutma
®
çevrimi MATLAB ortamında modellenmiştir. Termodinamik model denklemleri, ejektörün her bir
kısmının ve soğutma sistemi bileşenlerinin giriş ve çıkışlarına kütle, momentum ve enerjinin korunumu
uygulanarak elde edilmiştir. CO 2 ’nin termodinamik özellikleri REFPROP v9.1 programı kullanılarak
belirlenmiştir. Literatürde ejektör kısım verimliliklerinin etkileri sadece belirli koşullar altında
kıyaslanmıştır. Bu araştırma sonucunda kısım verimliliklerinin performans üzerindeki etkilerinin ejektör
genleştiricili transkritik CO 2 soğutma çevriminde ve farklı çalışma koşulları altında sunulması önceki
modelleme çalışmalarına önemli katkılar teşkil etmektedir.
Anahtar Kelimeler: Ejektör genleştiricili soğutma çevrimi, Transkritik CO 2 (R744) soğutma çevrimi,
Ejektör kısım verimliliği, Termodinamik modelleme, Gaz soğutucu basıncı, Gaz soğutucu çıkış
sıcaklığı.
ABSTRACT
Performance improvements brought by the ejector expansion refrigeration cycles could be claculated
making use of thermodynamic models. In this study, effects of the ejector section efficiencies on the
overall performance is evaluated according to gas cooler pressure and outlet temperature. The main
objective of this research is displaying the effect of the section efficiencies not only on the
performance and entrainment ratio, but also on the gas cooler pressure yielding the best performance
at the investigated conditions. Since the most influential parameters are gas cooler pressure and
outlet temperature for the conventional transcritical CO 2 refrigeration cycle, the research under
consideration focuses on these two critical respects. Ejector section efficiency values for primary
nozzle (motive nozzle), secondary nozzle (suction nozzle), mixing section, and diffuser are evaluated
at the gas cooler outlet temperatures of 40 °C and 46 °C one by one. Therefore, the effect of each
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section efficiency on the gas cooler pressure yielding the highest performance improvement is aimed
to be investigated for each gas cooler outlet temperature and the effectiveness of each section
efficiency is analyzed according to the gas cooler outlet temperature. Ejector expansion transcritical
®
CO 2 refrigeration cycle is modelled using MATLAB . The equations of the thermodynamic model is
constructed by applying the conservation of mass, momentum, and energy laws between the inlets
and outlets of each ejector section and cycle component. The thermodynamic properties of CO 2 is
determined using REFPROP v9.1 program. The influence of the ejector section efficiencies are
compared only under typical operating conditions previously. Hence the results of this paper
presented with respect to two different operating conditions for the ejector expansion transcritical CO 2
cycle concept would contribute to the previous literature findings.
Key Words: Ejector expansion refrigeration cycle, Transcritical CO 2 (R744) refrigeration cycle,
Ejector section efficiency, Thermodynamic modelling, Gas cooler pressure, Gas cooler outlet
temperature.

1. GİRİŞ
1980’lerin sonuna doğru transkritik CO 2 ’li soğutma sistemlerinin yaygınlaşması ile beraber ejektör, bir
performans iyileştirme aracı olarak etkinlik kazanmıştır. Aslında ejektörün uygulamaları çok eskilere
dayanmaktadır. Soğutma alanında genleşme vanasındaki kısılma kayıplarını düşürmek amacıyla
kullanılması ve böylece performansta iyileştirme yaratması 1931 yılında Gay tarafından alınan patent
ile ilk defa açıklanmıştır [1]. Aynı zamanda son yıllarda soğutkanların küresel ısınma potansiyeli
(GWP) değerlerine ciddi kısıtlamalar gelmiştir [2-3]. Bu durum doğal soğutkanlara bir yönelim
yaratmıştır ve CO 2 (karbondioksit, R744) öne çıkan doğal soğutkan alternatiflerinden bir tanesidir.
Lorentzen (1995) [4] çevre dostu olması, zehirsiz olması, yanıcı olmaması, soğutma çevriminde
kullanılmak üzere uygun termodinamik ve termofiziksel özelliklere sahip olması açısından CO 2 ’nin
diğer doğal soğutkanlar ile kıyaslandığında üstünlüğünü ortaya koymuştur. CO 2 ’nin bir soğutkan
olarak dezavantajı ise çevrim performansında düşüş meydana getiren genleşme vanasındaki kısılma
kayıplarının çok yüksek olmasıdır [5]. Literatürde yaygın olarak üstünde durulduğu üzere ejektör
genleştiricili soğutma çevrimi uygulaması ile genleşme kayıpları azaltılarak çevrimde performans
iyileştirmesi sağlanabilmektedir ve bu bağlamda transkritik CO 2 soğutma çevriminde ejektör
kullanılarak performans arttırımının sağlandığı birçok sayısal ve deneysel çalışma bulunmaktadır [610].
Atmaca vd. (2017) [11] ve Atmaca vd. (2019) [12] ejektörlü subkritik soğutma çevriminde ejektör kısım
verimliliklerinin etkilerini incelemişlerdir ve belirli bir çalışma koşulunda en etkili kısmın tasarım ve
tasarım dışı çalışma durumlarının her ikisi için de karışım bölümüne ait olduğunu ortaya koymuşlardır.
İkincil olarak önemli kısım verimliliği difüzöre aittir. Birincil lülenin ve difüzörün toplam performans
iyileştirme yüzdesine etkileri birbirlerine yakın olmakla beraber en az etkiye sahip bileşenin ikincil lüle
olduğu gözlemlenmiştir. Atmaca vd. (2018) [13] tarafından yürütülen bir diğer çalışmada transkritik
geleneksel ve ejektör genleştiricili soğutma çevrimleri parametrik olarak incelenmiştir ve en iyi
performansın gösterildiği gaz soğutucu basıncının farklı çalışma koşullarından nasıl etkilendiği
çalışmanın çıktılarından bir kısmını oluşturmuştur. Aynı zamanda CO 2 (R744), R170 (Etan) ve R41
soğutkanları kıyaslanmıştır. Bu üç soğutkanın ortak özelliği kritik sıcaklıklarının düşük ve birbirlerine
yakın olmasıdır. Soğutkan karışımlarında yaygın olarak bir araya getirilen bu üç bileşenin bireysel
olarak en iyi performans gösterdikleri aralıklar hem transkritik çevrimde hem de ejektör genleştiricili
transkritik çevrimde araştırılmıştır.
Ancak ejektör kısım verimlilikleri için literatürdeki sabit değerler kullanılmıştır ve kısım verimliliklerinin
etkileri ejektör genleştiricili transkritik çevrimde incelenmemiştir. Bu çalışmada bileşen verimliliklerinin
ejektör genleştiricili transkritik çevrime etkilerinin araştırılması için sadece CO 2 soğutkanı üstünden
analizler yapılacaktır. Bunun sebebi R170 ve R41’in tek başına soğutkan olarak karşımıza çıktığı
çalışmaların az olmasına kıyasla CO 2 ’nin soğutkan karışımları dışında da tek başına birçok sistemde
kullanılmasıdır. Aynı zamanda yapılan analizler transkritik ejektörlü çevrimlerle ilgili olarak fikir sahibi
olunmasını sağlayacaktır.
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Ejektör kısım verimliliklerinin etkisinin daha önce iki çalışmada [11-12] ortaya konmasına rağmen bu
çalışmada ayrıca incelenmek istenmesinin sebebi transkritik ejektör genleştiricili çevrimde ek olarak en
iyi performansın gösterildiği gaz soğutucu basıncının da nasıl etkilenceğinin araştırılmak istenmesidir.
Aynı zamanda Atmaca vd.’nin (2018) [13] çalışmasından alınan iki farklı çalışma koşulu altında kısım
verimliliklerinin etkilerinin tartışılması amaçlanmaktadır. Öncelikle transkritik ejektör genleştiricili
soğutma çevriminde herbir kısım verimliliği 40 °C ve 46 °C’de gaz soğutucu basıncına göre
incelenecektir. İkinci olarak herbir bileşenin verimliliği için aynı değer referans alınarak gaz soğutucu
basıncına göre performans iyileştirme eğrileri 40 °C ve 46 °C gaz soğutucu çıkış sıcaklıklarında ayrı
ayrı kıyaslanacaktır. Subkritik çevrimdeki ejektör kısım veimlilikleri ile aynı etkinlik sıralamasına sahip
olunması beklenmekle birlikte farklı çalışma koşullarındaki etkileri kıyaslanmış olacaktır. Son olarak da
aynı sabit değer referans alınarak herbir ejektör kısım verimliliğinin iki farklı gaz soğutucu çıkış
sıcaklıklarındaki performans iyileştirmeye etkisi tartışılmış olacaktır.
Termodinamik model denklemleri kütle, momentum ve enerji için korunum yasalarının herbir ejektör
kısım ve soğutma çevrimi bileşenlerinin giriş ve çıkışlarına ayrı ayrı uygulanması ile elde edilmiştir.
Ejektördeki karışım bölümü için denklemler karışım süresince basıncın sabit kaldığı yaklaşımını
kullanan sabit basınçta karışım teorisine göre sunulmuştur [14]. CO 2 soğutkanının termodinamik
®
özellikleri için REFPROP v9.1 programı kullanılmıştır [15]. Elde edilen denklemler MATLAB
ortamında yinelemeli olarak çözülerek performans iyileştirme katsayıları (R) ve ikincil akışkanın birincil
akışkanın kütlesel debisine oranı olan kütlesel debi karışım oranı (w) elde edilmiştir.

2. EJEKTÖR GENLEŞTİRİCİLİ TRANSKRİTİK CO 2 ÇEVRİMİ
CO 2 kritik sıcaklığı düşük bir soğutkan olduğu için transkritik soğutma çevriminde çalışmaktadır.
Transkritik ve ejektör genleştiricili transkritik soğutma çevrimi Şekil 1 (a) ve (b)’de gösterilmiştir. Ejektör
genleştiricili çevrim konseptinde genleşme vanasının sebep olduğu kısılma kayıplarını düşürmek
amacıyla geleneksel çevrime ejektör ve sıvı-buhar ayırıcı eklenmiştir.

Şekil 1. Transkritik soğutma çevrimi (a) ve ejektör genleştiricili transkritik soğutma çevrimi (b).
Birincil ve ikincil akışkanın ejektöre girdikleri faza ve çıkıştaki toplam akışkanın fazına göre ejektörler
buhar jet ejektörü, sıvı jet ejektörü, yoğunlaşma ejektörü ve iki fazlı ejektör olmak üzere dört ana başlık
altında toplanır. Ejektör genleştiricili transkritik soğutma çevriminde birincil akışkan gaz soğutucudan
gelen sıvı fazdaki soğutkandır. İkincil akışkan ise evaporatörden gelen kızgın buhardır. Çıkıştaki
akışkan ise iki fazlı soğutkandır. Dolayısı ile ejektör genleştiricili transkritik soğutma çevriminde iki fazlı
ejektör kullanılmaktadır [1]. Birincil ve ikincil akışkanların karışım modelleri sabit basınçta karışım ve
sabit alanda karışım olmak üzere iki temel varsayım altında incelenmektedir. Sabit basınçta karışım
teorisine göre oluşturulmuş ejektör Şekil 2’de gösterildiği gibidir ve bir ejektör genel olarak birincil lüle,
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ikincil lüle, karışım bölümü ve difüzör olmak üzere dört temel bölümden oluşur. Gaz soğutucudan
gelen akışkan birincil lüleden geçerken ikincil lüle içerisinde düşük bir basınç alanı yaratır ve
evaporatörden gelen ikincil akışkan ejektöre çekilir. Birincil ve ikincil akışkan arasında olan momentum
transferi ile toplam akışkan buharlaştırıcı basıncından daha yüksek bir basınçta ejektörden çıkar.
Ejektörden çıkan iki fazlı soğutkan sıvı-buhar ayırıcısında buhar kısım kompresöre, sıvı kısım ise
evaporatöre gönderilmek üzere ayrılır. Böylece kompresöre daha yüksek basınçta bir akışkan
gönderilerek kompresör işinde azalma yaratılmış olur ve aynı zamanda buharlaştırıcıdaki soğutma
kapasitesinde artış meydana gelir. Sonuç olarak çevrime ejektör eklenmesi ile çevrim performansında
iyileşme gözlemlenir.

Şekil 2. Sabit basınçta karışım teorisine göre oluşturulmuş ejektörün şematik gösterimi.

3. EJEKTÖR GENLEŞTİRİCİLİ TRANSKRİTİK CO 2 SOĞUTMA ÇEVRİMİNİN TERMODİNAMİK
MODELİ
Bu bölümde sabit basınçta karışım teorisine göre [14] ejektör genleştiricili transkritik soğutma
çevriminin termodinamik modeli açıklanacaktır. Atmaca vd. (2017) literatürdeki modelleri kullanılarak
hem sabit alanda hem de sabit basınçta karışımlı ejektör teorileri için termodinamik modelleri
kıyaslamalı olarak ortaya koymuştur [16]. Bu çalışmada sadece ejektör kısım verimlilikleri için
bağıntılar ve sabit basınçta karışım teorisine göre model denklemleri sunulacaktır. Termodinamik
model varsayımları aşağıdaki gibidir:
•

•
•
•

Karışım boyunca basınç sabit kalmaktadır. Birincil ve ikincil akışkanlar karışım bölümü
girişinde (ikincil lüle içerisinde) aynı basınca sahip bulunmaktadırlar ki bu basınç aynı
zamanda sabit basınçta karışım teorisine göre karışım basıncına eşit olmaktadır. Tüm
performans değerlendirmelerinde maksimum performansın sergilendiği optimum ikincil lüle
basıncı dikkate alınmıştır. Optimum ikincil lüle basıncı belirlenirken evaporatör basıncı ve
evaporatör sıcaklığının 5 K altına denk gelen doyma basıncı aralığında kalınmıştır. Çünkü
belirlenen alt limit aşıldıktan sonra ikincil akışkanın ejektöre giriş hızı hemen hemen aynı
bölgedeki birincil akışkanın hızı kadar yüksek olmaktadır ve bu fiziksel durum ejektörün
çalışma prensibine aykırıdır.
İki fazlı akış için hem termodinamik hem de mekanik dengenin kurulduğu varsayımına
dayanan homojen denge modeli (HEM) kullanılmıştır.
Karışım bölümü girişi dışında tüm kesit alanlarında özellikler ve hızlar kesit alanı boyunca
değişmemektedir.
Ejektör içerisindeki tersinmezlikler, ejektör kısım verimlilikleri üstünden modelde
tanımlanmıştır. Kompresör izantropik verimi, çalışma koşullarını ve akışkan türünü dikkate
alan bir korrelasyon ile hesaplanarak modele eklenmiştir.
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Boru hattı, gaz soğutucu ve evaporatördeki basınç düşümü ihmal edilmiştir.
Ejektör giriş ve çıkışlarında akışkan hızları ihmal edilmiştir.
Gaz soğutucu ve evaporatör dışında çevre ile olan ısı alışverişi ihmal edilmiştir.
Evaporatör çıkışında soğutkan kızgın buhar fazındadır.
Sıvı-buhar ayırıcıda sıvı ve buhar ayırma prosesleri tam verimle gerçekleşmektedir.

•
•
•
•
•

3.1. Ejektör Kısım Vermliliklerinin Tanımı
Ejektördeki birincil lüle, ikincil lüle ve difüzör (yayıcı) için verimlilik tanımları Korhauser’in (1990) [14]
referans modelinde kullandığı üzere aşağıda verilmiştir. Ancak, Kornhauser (1990) [14] çalışmasında
karışım bölümünün verimliliğine yer vermemiştir. Karışım bölümü verimliliği için de literatürde farklı
yaklaşımlar olmak üzere [17, 18], Eames vd. (1995) [18] tarafından verilen karışım bölümü verimliliği
tanımı modele eklenmiştir.

hm =

hs =
hd =

hm, out − hm,in
hm, out ,isen − hm,in
hs ,out − hs ,in
hs ,out ,isen − hs ,in
hd ,out ,isen − hd ,in
hd ,out − hd ,in

umix , out

η mix =

1
w
(
)um , out + (
)us , out
1+ w
w +1

(1)

(2)

(3)

(4)

3.2. Matematik Model Denklemleri
Ejektör genleştiricili bir soğutma çevriminde kritik bileşenler ejektör ve sıvı-buhar ayırıcı olduğu için
sadece ikisinin denklemleri üstünde ayrıntılı olarak durulacaktır. Diğer bileşenler standart bir soğutma
çevriminin analizinde olduğu gibi modellenmiştir. Kornhauser (1990) [14] modeli referans alınarak
sabit basınçta karışım teorisine dayalı ejektör için denklemler herbir ejektör bölümü için açıklanmıştır.
İlk olarak ejektör için kritik bir performans parametresi olan kütlesel debi karışım oranı aşağıda
verilmiştir.
.

w=

ms
.

(5)

mm
Birincil ve ikincil akışkanların, belirli bir verimlilik değerine göre çalışan lülelerdeki genişleme işlemi
sonucu çıkış entalpileri ve hızları sıradaki denklemler ile ifade edilmiştir.

hm,out = (1 − h m )hm,in + h m h( sm,in , Pb )

(6)

u m,out = 2(hm,in − hm,out )

(7)

hs ,out = (1 − h s )hs ,in + h s h( s s ,in , Pb )

(8)
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(9)

P b basıncı evaporatör basından düşük herhangi bir basınç olarak model içerisinde
değerlendirilebilir. Bu çalışmada ejektörde en iyi performans iyileştirmesini veren optimum ikincil lüle
basıncı olarak belirlenmiştir. Aşağıdaki denklemler basıncın giriş ve çıkışta değişmediği karışım
prosesini açıklamaktadır. Sabit basınçta karışım teorisinin tanımından da anlaşılacağı üzere P b ve
P mix,out birbirlerine eşittir.

w
1
)u s ,outη mix + (
)um ,outη mix
w +1
w +1
u2
1
w
)hm,in − mix , out
)hs ,in + (
=(
2
w +1
w +1

umix ,out = (

(10)

hmix , out

(11)

smix ,out = s (hmix ,out , Pmix ,out )

(12)

Literatürdeki çalışmaların bazılarında karışım bölümü verimliliği %100 olarak değerlendirilmiştir [6,19].
Ancak bazı çalışmalarda termodinamik modellere eklenmiştir [20]. Bu çalışmada ise daha önceki
bulgulardan da önemi ortaya konduğu üzere modele eklenmiştir. Liu vd. (2014) [21] deneysel olarak
kısım verimliliklerini belirledikleri çalışmalarında karışım bölümünü CO 2 ’li çevrimdeki bir örnek analiz
için 0.9 olarak belirlemişlerdir. Bu çalışmada herbir kısım verimliliği parametrik olarak ele alınmıştır.
İncelenen kısım verimliliği 0.7-0.95 aralığında değiştirilirken diğer kısım verimlilikleri 0.95 olarak
değerlendirilmiştir.
Karışım bölümünden çıkan akışkanın hızı hala yüksek değerdedir ve bu durumda basıncın bir miktar
daha arttırılabileceği söz konusudur. Bu bağlamda difüzördeki basınç arttırma prosesi aşağıdaki
denklemlerle açıklanmıştır.
hd ,out = hmix,out +

2
u mix
,out

(13)

2

hd ,out ,isen = hmix,out + h d

2
u mix
,out

2

(14)

Ejektör çıkışı için hesaplanması beklenen iki temel parametre difüzör çıkış basıncı ve kuruluk derecesi
olacaktır.

Pd ,out = P( s mix,out , hd ,out ,isen )

(15)

rd ,out = r ( Pd ,out , hd ,out )

(16)

%100 verimli bir sıvı-buhar ayırıcı için akışkanların kütlesel debi karışım oranları ve difüzör çıkışındaki
iki fazlı soğutkanın kuruluk derecesi arasındaki bağıntı aşağıda verildiği gibidir.
rd ,out =

1
w +1

(17)

Sıvı-buhar separatöründeki ayırma işlemi sonucunda kompresöre gönderilen doymuş buhar ve
evaporatöre gönderilen doymuş sıvı için entalpi değerleri aşağıdaki şekilde açıklanmıştır.

hsep,l ,out = h( Pd ,out , rsep ,l ,out = 0)

(18)
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hsep , v , out = h( Pd , out , rsep , v , out = 1)

(19)

Transkritik buhar sıkıştırmalı soğutma çevrimi ve ejektör genleştiricili soğutma çevrimi için performans
katsayıları (COP) aşağıda verilmiştir.

COPVCRC =

(he,out – he,in )VCRC

(20)

(hcomp,out – hcomp,in )VCRC

COPEERC = w

(he,out – he,in ) EERC

(21)

(hcomp,out – hcomp,in ) EERC

Performans iyileştirme katsayısı ejektörlü çevrimin performans katsayısının klasik çevrimin performans
katsayısına oranıdır.

R=

COPEERC
COPVCRC

(22)

4. BULGULAR VE DEĞERLENDİRME
Klasik bir iklimlendirme uygulaması için çalışma koşulları Tablo 1’de sunulmuştur. Kompresör için
sözkonusu tabloda bir verimlilik değeri tanımlanmamıştır. Çünkü kompresörün verimliliği Brunin vd.
(1997) [22] tarafından verilen bağıntıdan akışkan tipine ve çalışma koşullarına göre hesaplanmıştır. Bu
çalışmada temel sonuç olarak performans iyileştirme katsayısı sunulacağı için kompresör verimi için
literatürce kabul görmüş sabit bir değer de seçilebilirdi. Sonuçlar her iki çevrimin de COP oranı olarak
verildiğinden dolayı sabit bir değer kullanmak da yanıltıcı olmayacaktır.
Tablo 1. Termodinamik modelde kullanılacak çalışma parametreleri ve değerleri.
Çalışma Parametreleri
Evaporatör sıcaklığı (T e )
Evaporatör çıkışı kızgın buhar
sıcaklık farkı (ΔT sh )
Gaz soğutucu çıkış sıcaklığı
(T gc,out )
Birincil lüle verimliliği (η m )
İkincil lüle verimliliği (η s )
Karışım bölümü verimliliği (η mix )
Difüzör verimliliği (η d )

Değerler
5 ˚C
5K
40-46 ˚C
0.7-0.95
0.7-0.95
0.9
0.8

Şekil 3 (a) ve (b) 40 ˚C ve 46 ˚C’de birincil lüle verimliliğinin performans iyileştirmesine ve kütlesel
debi karışım oranına etkisini göstermektedir. Kütlesel debi karışım oranı tüm birincil lüle verimlilikleri
için hemen hemen benzer bir eğri sergilemiştir. En yüksek performans beklendiği üzere birincil lüle
veriminin en yüksek olduğu durumda elde edilmiştir. Performans iyileştirme katsayıları eğrilerinin
maksimum olarak gösterdikleri birer nokta olmasına karşın ejektör bu basınç değerlerinde çok düşük
kütlesel debi karışım oranına sahip olmaktadır. Bu durumda birim birincil akışkan debisi başına çok
düşük miktarda ikincil akışkan çekilebildiği yorumu yapılabilir. Dolayısı ile ejektör bu nokta çevresinde
kütlesel debi oranının da yüksek olduğu bir değerde çalışabilecektir.
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(a)

(b)
Şekil 3. Performans iyileştirme katsayısı ve kütlesel debi karışım oranının gaz soğutucu basıncına
göre birincil lüle verimliliği için 40 ˚C (a) ve 46 ˚C (b) gaz soğutucu çıkış sıcaklıklarında
değerlendirilmesi.
Şekil 3’teki grafikler birincil lüle verimliliğinin en yüksek performans iyileştirmesinin gözlemlendiği gaz
soğutucu basıncını etkilemediğini göstermektedir. Ancak bu nokta 46 ˚C için daha yüksek bir
değerdedir. Termodinamik model sonuçları kapsamında gaz soğutucu basıncını asıl etkileyen
parametre çalışma koşullarıdır. Atmaca vd.’nin (2018) [13] sonuçları ile birleştirirsek en iyi katsayının
sergilendiği bu noktada kısılma kayıpları oldukça yüksektir. En yüksek performans iyileştirme
katsayısının elde edildiği gaz soğutucu basıncı etrafındaki performans katsayısının değişimi 46 ˚C’de
daha düşüktür. Bir başka ifade ile 40 ˚C’de performans iyileştirme katsayıları eğrileri bu maksimum
nokta etrafında daha fazla değişim göstermektedir. Bununla beraber her iki sıcaklık değerindeki
analizlerde birincil lüle verimi arttıkça sözkonusu değişimde de artış olmaktadır. Şekil 4 (a) ve (b) 40
˚C ve 46 ˚C gaz soğutucu çıkış sıcaklıklarında ikincil lüle veriminin gaz soğutucu basıncına göre
performans iyileştirme katsayısına ve kütlesel debi karışım oranlarına etkisini göstermektedir.
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(a)

(b)
Şekil 4. Performans iyileştirme katsayısı ve kütlesel debi karışım oranının gaz soğutucu basıncına
göre ikincil lüle verimliliği için 40 ˚C (a) ve 46 ˚C (b) gaz soğutucu çıkış sıcaklıklarında
değerlendirilmesi.
Benzer yorumları Şekil 4 için de yapmak mümkündür. 40 ˚C için maksimum nokta etrafındaki değişim
46 ˚C’ye göre daha fazladır. Ancak ikincil lüle verimi arttıkça birincil lüle verimi artış durumundan farklı
olarak değişim miktarı azalmaktadır. Şekil 3 ve 4 karılaştırılacak olursa maksimum nokta etrafındaki
en fazla değişim ikincil lülede gözlemlenmektedir. Şekil 5 (a) ve (b), 40 ˚C ve 46 ˚C gaz soğutucu
çıkış sıcaklıklarında karışım bölümü veriminin gaz soğutucu basıncına göre performans iyileştirme
katsayısına ve kütlesel debi karışım oranlarına etkisini karşılaştırmaktadır. Şekil 5’ten de görüldüğü
üzere maksimum nokta etrafındaki değişim 40 ˚C için 46 ˚C’ye göre daha fazladır. Birincil lüledeki
eğrilerin genel eğilimine benzer olarak karışım bölümünün verimliliği arttıkça maksimum nokta
etrafında eğrinin değişimi artmaktadır.
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(a)

(b)
Şekil 5. Performans iyileştirme katsayısı ve kütlesel debi karışım oranının gaz soğutucu basıncına
göre karışım bölümü verimliliği için 40 ˚C (a) ve 46 ˚C (b) gaz soğutucu çıkış sıcaklıklarında
değerlendirilmesi.
Şekil 6 (a) ve (b) 40 ˚C ve 46 ˚C’de difüzör veriminin gaz soğutucu basıncına göre performans
iyileştirme katsayısına ve kütlsel debi karışım oranlarına etkisini göstermektedir. Difüzör için de birincil
lüle ve karışım bölümü gibi performans eğrileri yorumlanabilir. Buraya kadar ortaya konan sonuçlar
göstermektedir ki 40 ˚C ve 46 ˚C için maksimum performansın gösterildiği basınç tüm kısım
verimlilikleri için aynı kalsa da bu nokta zaten kütlesel debi karışım oranının düşüklüğünden ötürü
işlevsel değildir. Ancak kısım verimlilikleri değiştikçe performans iyileştirme katsayılarının değişim
eğrileri her bir kısım için farklı bir eğilimle ortaya konmaktadır. Dolayısı ile Şekil 7’de herbir kısım
verimliliğinin ayrı ayrı 0.8 olup diğerlerinin 0.95 olduğu eğriler seçilerek gaz soğutucu basıncına göre
40 ˚C ve 46 ˚C için kıyaslamalar yapılmıştır. Böylece en etkin kısım verimliliğinin hangisinin olduğu
ejektör genleştiricili transkritik soğutma çevrimi için de belirlenmiştir.
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(a)

(b)
Şekil 6. Performans iyileştirme katsayısı ve kütlesel debi karışım oranının gaz
soğutucu basıncına göre difüzör verimliliği için 40 ˚C (a) ve 46 ˚C (b) gaz soğutucu çıkış
sıcaklıklarında değerlendirilmesi.
Şekil 7’den görüldüğü üzere Atmaca vd.’nin (2019) [12] subkritik çevrimden elde etiği sonuçlara
benzer sonuçlar transkritik çevrim için de sözkonusudur. Performans üzerindeki en etkili parametre
karışım bölümüdür. Kütlesel debi karışım oranları birbirlerine çok yakındır. Maksimum performansın
hesaplandığı gaz soğutucu basıncı belirli bir çıkış sıcaklığı için hemen hemen aynı kalmakla beraber
bu nokta etrafındaki performans iyileştirme katsayısının değişimi herbir kısım verimliliğinin farklı bir
etkisinin olduğunu ortaya koymaktadır. Bunlara ek olarak difüzör ve birincil lülenin etkileri birbilerine
benzerdir; ancak difüzör karışım bölümünden sonra etkinlik bakımından ikinci sıradadır. En az etkiye
ise ikincil lüle verimi sahiptir.
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(a)

(b)
Şekil 7. Ejektör kısım verimliliklerinin gaz soğutucu basıncına göre 40 ˚C (a) ve 46 ˚C
(b) gaz soğutucu çıkış sıcaklıklarında karşılaştırılması.
Şekil 8 (a), (b), (c) ve (d); herbir kısım verimliliği değişiminin etkisini gaz soğutucu çıkış sıcaklığını
referans alarak yorumlamayı amaçlamaktadır. Kıyaslama açısından herbir ejektör bölümü için 0.8
verimlilik değerindeki performans iyileştirmek katsayısı ve kütlesel debi karışım oranı kullanılarak
grafikler oluşturulmuştur. Şekil 8 (a), birincil lüle veriminin 0.8, diğer kısım verimliliklerinin 0.95 olduğu
durumda farklı iki gaz soğutucu çıkış sıcaklığında performans eğrilerinin karşılaştırılmasını
amaçlamaktadır. Şekil 8 (b), (c) ve (d) aynı şekilde benzer kıyaslamayı sırası ile ikincil lüle, karışım
bölümü ve difüzör için yapmaktadır.

Soğutma Teknolojileri Sempozyumu

14. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 17-20 NİSAN 2019/İZMİR

_____________________ 411 _______

(a)

(b)

(c)
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(d)
Şekil 8. 40 ˚C ve 46 ˚C için birincil lüle (a), ikincil lüle (b), karışım bölümü (c) ve
difüzör verimliliklerinin (d) gaz soğutucu basıncına göre performans iyileştirme katsayısına ve
kütlesel debi karışım oranlarına etkisi.
Herbir karışım bölümü için maksimum noktalar 40 ˚C’de hesaplansa da esas kütlesel debi karışım
oranının da artış gösterdiği uygulanabilir kısımlardaki performans iyileştirme katsayıları
kıyaslandığında 46 ˚C daha iyi bir iyileştirme oranı sunmaktadır. Bunun sebebi ise ejektörün transkritik
soğutma çevriminde kullanılması mantığı ile birebir örtüşen kısılma kayıplarının 46 ˚C’deki değerlerinin
40 ˚C’ye göre yüksek oluşudur. Kütlesel debi karışım oranları ise herbir ejektör kısım verimlilği için 40
˚C’de 46 ˚C’ye göre daha yüksek değerler ortaya koymuştur. Aynı verim değeri için sıcaklık farklarına
göre oluşan maksimum noktalar farkı ikincil lülede en fazla, karışım bölümünde ise en azdır.
Performans iyileştirme katsayılarının sabitlendiği ve yüksek kütlesel debi oranlarının elde edildiği
bölümlerdeki farklara bakılırsa da en az fark söz konusu gaz soğutucu çıkış sıcaklıkları için karışım
bölümünden elde edilirken en fazla fark ikincil lülede gözlemlenmiştir. Birincil lüle ve difüzör her iki fark
açısından da birbirlerine yakın değerler göstermişlerdir. Karışım bölümü performans iyileştirme
katsayısına en etkili bölüm olduğu için verimdeki düşüş çalışma koşullarından bağımsız olarak
performansta bir azalma yaratmaktadır. İkincil lüle verimi performans iyileştirme katsayısından en az
etkilendiği için çalışma koşulundaki bir değişimin etkinliği belirgin bir şekilde yorumlanabilmektedir.
Buradan çıkacak en önemli sonuç verimsiz bir ejektörde çalışma koşullarındaki iyileştirme dahi
etkinliğini gösterememektedir. Bu bağlamda kısım verimliliklerinin ejektör genleştiricili transkritik çevrim
performansına etkilerini çalışma koşullarına bağlı olarak yorumlamak faydalı olmuştur.
5. SONUÇ
Bu çalışmada temel hedef ejektör kısım verimliliklerinin etkilerini ejektör genleştiricili transkritik CO 2
soğutma çevriminde gaz soğutucu çıkış sıcaklığının değişimine göre yorumlayabilmektir. Elde edilen
önceki bulgulara paralel olarak performans üstündeki en etkin kısım karışım bölümüdür. En az etkili
kısım ise ikincil lüledir. Difüzör ve birincil lüle birbirlerine yakın etkiler göstermekle beraber difüzör
daha fazla bir etkiye sahiptir. Karışım bölümü verimliliği termodinamik modellere yaygın olarak
eklenmemektedir. Oysa ki en etkin parametre olarak bulunması daha gerçekçi sonuçlar elde etmek
için termodinamik modeller kurulurken bu parametrenin dikkate alınması gerektiğini vurgulamaktadır.
Kütlesel debi karışım oranları ejektör kısım verimliliklerinin değişiminden hemen hemen
etkilenmemektedir. Ancak pratikte ejektörün geometrisi ile ilgili yapacağımız bir değişikliğin ejektörün
ilgili kısım verimliliğini etkileyeceği dolayısı ile de ilgili kısımdan geçen akışkan debisinin de
etkileneceği bilinmektedir. Bu bağlamda kapsamlı hesaplamalı akışkanlar dinamiği analizlerine
başvurulması gerektiği, termodinamik modellerin dayandığı varsayımlar gereği kısıtlı sonuçlar
sağlayacağı unutulmamalıdır. Aynı zamanda kısım verimlilikleri en iyi performans iyileştirme
katsayısının hesaplandığı gaz soğutucu basıncını etkilememektedir.
Soğutma Teknolojileri Sempozyumu

14. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 17-20 NİSAN 2019/İZMİR

_____________________ 413 _______

Ejektör kısım verimliliklerinin değişmesi ile elde edilecek performans iyileştirme katsayısı dağılımı
değişse de, maksimum değerin elde edileceği gaz soğutucu basıncı yalnızca çalışma koşullarına göre
değişmektedir. Ayrıca bu maksimum nokta aynı bölgedeki kütlesel debi karışım oranlarının
düşüklüğünden dolayı kullanılabilir bir değer değildir. Bu nokta etrafındaki kütlesel debi karışım
oranlarının yükselmeye başladığı bölge performans iyileştirme katsayısı açısından daha fazla fikir
vermektedir. Ayrıca herbir kısım için performans iyileştirme katsayıları eğrileri sıcaklıklara göre
incelendiğinde, ejektör kısım verimlilikleri düşük kalıyorsa çalışma koşullarını değiştirerek performans
iyileştirmesi sağlamak da zorlaşacaktır. Bunun en iyi göstergesi 40 ˚C’den 46 ˚C’ye çıkıldığında
karışım bölümü verimliliğinin 0.8 olarak belirlendiği analizlerin performans iyileştirme katsayılarındaki
artışın ikincil lüle verimliliğinin 0.8 olarak belirlendiği durumdan daha düşük olmasıdır.
SEMBOLLER

1, 2,...,10 Ejektör genleştiricili transkritik soğutma çevriminin çalışma basamakları
a, b, c, d Transkritik soğutma çevriminin çalışma basamakları
COP Performans katsayısı [-]
Enthalpi [kJ/kg]
h
.

m
P
Pb

Kütlesel debi [kg/s]
Basınç [kPa]
İkincil lüle basıncı (Birincil ve ikincil akışkanların karışım bölümü girişindeki ortak basınçları ve

r
R
s
T
u
w

sabit basınçta karışım modeli için karışım basıncı) [kPa]
Kuruluk derecesi [-]
Performans iyileştirme katsayısı [-]
Entropi [kJ/kgK]
Sıcaklık [K]
Hız [m/s]
Kütlesel debi karışım oranı [-]
Verimlilik [-]

η

Alt İndisler
Difüzör
d
Evaporatör
e
Gaz soğutucu
gc
Giriş
in
isen İzentropik
Birincil lüle/akışkan
m
mix Karışım bölümü
Çıkış
out
İkincil lüle/akışkan
s
sep Ayırıcı
Kızgın buhar
sh
Ayırıcının buhar çıkışı
v
Ayırıcının sıvı çıkışı
l
EERC Ejektör genleştiricili soğutma çevrimi
VCRC Buhar sıkıştırmalı soğutma çevrimi
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KAPALI ÇEVRİM DOLGU EKLENTİLİ SOĞUTMA KULESİ
TASARIMI VE ENERJİ VERİMLİLİĞİ
Closed Circuit And Filled Cooling Tower Design And Energy Efficiency

Hüseyin BULGURCU
Murat BAŞARANLAR
Necati KOÇYİĞİT

ÖZET
Bilindiği gibi kapalı devre soğutma kuleleri, açık soğutma kulelerine benzer bir şekilde çalışır, ancak
atılacak ısı yükü, süreç akışkanından (soğutulan sıvı) bir ısı değiştirici serpantin vasıtasıyla önce suya
sonra sudan ortam havasına aktarılır. Bu sistemde buharlaşmalı (evaporatif) devrede dolgu üzerinden
geçerek soğuyan su daha sonra çıplak ısı değiştirici serpantin üzerine dökülerek süreçten atılan ısıyı
üzerine almaktadır. Dolayısıyla havaya atılan ısı ile süreç akışkanından alınan ısı arasında
termodinamik denge kurulmalıdır. Bir kulenin verimliliği, orijinal tasarım koşullarına ve kule tipine
(buharlaşmalı, içten çekişli) dayanmaktadır. Yetersiz ya da fazla boyutlandırma, düzgün çalışmayan
kontroller, operasyon için hatalı stratejiler ve ısı değiştiricilerin kirlenmesine neden olabilecek temel
bakım eksikliği nedeniyle verimsizlikler oluşabilir. Enerji verimliliğini artırmak amacıyla değişken hızlı,
iki veya üç hızlı fanlar yaygın olarak kullanılmaktadır. İhtiyaç duyulan soğutma kapasitesi arttığında
veya azaldığında, fanlar yaklaşım ve sıcaklık farklarını korumak için sıralı çalıştırılabilir. Bu çalışmada
bu alınan ve atılan ısı dengeleri termal prensipler ışığında ele alınmış olup tasarımla ilgili bir örnek
sunulmuştur. Ayrıca, kule için uygun tasarım koşullarının nasıl belirleneceği, zamansal performansının
yanı sıra büyük kule üreticilerinin tasarım, performans ve bakım konusundaki önerileri hakkında bilgiler
yer almaktadır.
Anahtar Kelimeler: Soğutma kulesi, kapalı çevrim, soğutma kule tasarımı, kule verimliliği.

ABSTRACT
As is known, closed-circuit cooling towers operate in a similar way to open cooling towers, but the heat
load to be disposed is transferred from the process fluid (cooled liquid) through a heat exchanger coil
to water and then from the water to the ambient air. In this system, the evaporating water passes
through the filler in the evaporative circuit, then the naked heat exchanger is poured over the
serpentine and the heat is removed from the process. Therefore, a thermodynamic equilibrium must
be established between the heat thrown into the air and the heat received from the process fluid. The
efficiency of a tower is based on the original design conditions as well as the type of tower
(evaporative, draft driven). Inefficiencies can occur due to under or over sizing, controls that are not
properly functioning, flawed strategies for operation, and basic lack of maintenance that can create
fouling of the exchangers. In order to increase energy efficiency, variable speed, two or three speed
fans are widely used. When the required cooling capacity increases or decreases, the fans can be
operated sequentially to maintain approach and temperature differences. In this study, the heat
balances taken and disposed are discussed in the light of thermal principles and a design example are
presented. In addition, it includes information about how to determine the appropriate design
conditions for the tower, its temporal performance, as well as tips from major tower manufactures on
design, performance, and maintenance.

Key Words: Cooling tower, closed circuit, cooling tower design, tower efficiency
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1. GİRİŞ
Kapalı çevrim kuleler (Şekil 1), bir soğutma kulesinin dolgusuna benzer hava / su temasına maruz
kalan kapalı devre ısı eşanjörü (genellikle borulu serpantin kangalları) gerektirir. Bazı tipler harici ısı
değiştirici yüzey alanını artırmak için ek film veya sıçrama dolgu bölümleri içerir (Şekil 2). Örnek olarak
Şekil 3'de hava dolaşım suyuna paralel olarak serpantin üzerinden aşağı doğru akar ve yatay olarak
fan davlumbazından dışarı çıkar. Devridaim eden su daha sonra, soğutma kulesi dolgusu üzerinden
akar; burada serpantin üzerine yeniden verilmeden önce ikinci bir hava akımı ile daha da soğutulur.
Dolgu eklentili kapalı çevrim soğutma kuleleri genellikle geleneksel bir soğutma kulesinin (Şekil 3)
altında bulunan ayrı bir serpantin bölümünden (üzerinden hava akımı geçmez) oluşur. Ters akış ve
çapraz akış tipleri, içten çekişli veya içe üflemeli fan düzenlemeleri ile kullanılabilir. Kulenin tabanında
yer alan yeniden dağıtım su tavaları, soğutulmuş suyu, boru şeklindeki ısı değişim demetlerine
(serpantinlere) yerçekimi akışıyla besler. Bu üniteler, kapalı devreli sıvı soğutucularına fonksiyon
bakımından benzerdir, ancak ek dolgu her zaman gereklidir ve hava akımı sadece kulenin dolgu
bölgelerine yönlendirilir. Tipik olarak, bu üniteler, alan-oluşturulmuş, çok-fanlı hücre kuleleri olarak
düzenlenmiştir ve esas olarak endüstriyel süreçlerin soğutulmasında kullanılmaktadır [1].

Şekil 1. Dolaylı temaslı kapalı çevrim soğutma kulesi

Şekil 2. Kulelerde kullanılan dolgu tipleri
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Şekil 3. Kombine akışlı dolgulu kapalı çevrim soğutma kulesi

2. SOĞUTMA KULESİ TEORİSİ
Baker ve Shryock (1961), soğutma kulesinin termal analizi için aşağıdaki teoriyi geliştirdiler [2]. Tipik
bir soğutma kulesindeki şartlandırılmış su, genellikle dolaşımdaki kondenser suyunun yaklaşık yüzde
2'si kadar olduğundan, eğer şartlanmış su ile blöf ve sürüklenme kayıpları arasındaki ısı enerjisi farkı
göz ardı edilirse ve ilaveten suyun entalpi artışı ilave edilirse, daha sonra kondenser su ve hava
arasındaki enerji dengesi aşağıdaki gibi hesaplanabilir;
𝑚𝑚̇𝑠𝑠𝑠𝑠 𝐶𝐶𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑠𝑠𝑠𝑠 = 𝑚𝑚̇𝑎𝑎 𝑑𝑑ℎ𝑎𝑎

(1)

Burada:
ṁ su : Kulede dolaşan su debisi [kg/s]
Cpsu : Suyun özgül ısısı [kJ/kgK]
Tsu : Kule su sıcaklığı [⁰C]
ṁ a : Kuledeki havanın kütlesel debisi [kg/s]
ha : Havanın entalpisi [kJ/kg]

Kule suyunu ve hava akışını ayıran doymuş hava filminin termal direnci göz ardı edilirse, hava-su ara
yüzünden (kondenser su damlacıklarını çevreleyen doygun hava filmi) toplu hava akışına kombine ısı
ve kütle transferi olduğu kabul edilebilir (Şekil 4.).

Şekil 4. Su damlası ile onu çevreleyen film tabakası
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(2)

Burada:

K 𝑚𝑚 : Kütle transfer katsayısı [kg/s.m ]
hs : Doymuş hava filmi entalpisi [kJ/kg]
2
A: Hava ile su arasındaki ısı transfer yüzeyi [m ]
2

(2) bağıntısında entalpinin veya toplam havanın ısısının değişmesi, duyulur ısı ve gizli ısıdaki
değişikliklerden oluşur. Dolgu hacmi V ve temas yüzey alanı A olan bir soğutma kulesini düşünün.
2
A=aV, (m ). Burada a kule dolgusunun birim hacim başına kapsadığı yüzey alanıdır (dolgu sıklığı).
Ardından (1) ve (2) bağıntılarının birleşiminden;
𝐾𝐾 𝑎𝑎 𝑉𝑉
𝐿𝐿

𝑇𝑇

= 𝐶𝐶𝑝𝑝,𝑠𝑠𝑠𝑠 ∫𝑘𝑘ç𝑘𝑘𝑘𝑘

𝑑𝑑𝑑𝑑𝑠𝑠𝑠𝑠

ℎ𝑠𝑠 −ℎ𝑎𝑎

(3)

(3) denkleminin entegre edilmiş değeri, genel olarak kulenin karakteristik katsayısı veya Merkel sayısı
olarak bilinir. Bu soğutma işlemi en iyi şekilde sıcaklığa karşı entalpiyi gösteren bir psikrometrik grafik
üzerinde açıklanabilir. Süreç, Şekil 5'de gösterilen tahrik kuvvet diyagramında gösterilmektedir. Hava
filmi, doyma eğrisi üzerindeki su işletim çizgisi ile temsil edilmektedir. Ana hava, hava iletim hattıyla
temsil edilir, eğimi ise sıvının havaya (L/G) oranıdır.
3 denklemi, temel olarak kulenin herhangi bir noktasında, suyun ve ana hava akımının yüzeyindeki
hava entalpisindeki farka bağlı olarak ısı ve su buharının havaya aktarıldığını söylemektedir. Böylece,
herhangi bir noktada tahrik kuvveti, iki işletim hattı arasındaki dikey mesafedir. Bu nedenle, soğutma
kulesinden talep edilen performans, bu farklılığın tersidir. Merkel denkleminin çözümü Şekil 6'da
gösterilen performans talep diyagramı ile gösterilebilir. KaV/L değeri eğri altındaki alana eşittir ve bir
soğutma kulesi aralığı için tanımlanan NTU'ların toplamını temsil eder.

Şekil 5. Tahrik kuvveti diyagramı olarak bilinen bu alan, su ve hava için sıcaklığa karşı entalpi
değişimini gösterir
Giren havanın yaş termometresindeki bir artış, hava çalışma hattını dengeyi kurmak için sağa ve
yukarıya doğru hareket ettirir. Yaklaşım (A) azalırken, hem soğuk su sıcaklığı (t kç ) hem de sıcak su
sıcaklığı (t kg ) artar. Doygunluk hattının eğriliği, yaklaşımın, büküm arttıkça, gittikçe daha yavaş bir
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oranda azaldığı şekildedir. Isı yükünde bir artış soğutma aralığını arttırır ve hava işletim hattının
uzunluğunu arttırır. Dengeyi korumak için, hat sağa, t su1 , t su2 ve yaklaşımı arttırır. Artış sıcak su
sıcaklığının soğuk su sıcaklığından çok daha hızlı artmasına neden olur. Her iki durumda da KaV/L
sabit kalmalıdır. Bununla birlikte, L/G'deki bir değişiklik KaV/L değerini değiştirecektir.

Şekil 6. Merkel denklemini çözümü (Denklem 3), genellikle grafik olarak yapılır, integralin eğrinin
altındaki alana eşit olduğu yer

3. KULE KAPASİTESİ, BOYUTU VE KULE KATSAYISI İLİŞKİSİ
(2) bağıntısı aşağıdaki gibi de ifade edilebilir;
𝑚𝑚̇𝑠𝑠𝑠𝑠 𝐶𝐶𝑝𝑝,𝑠𝑠𝑠𝑠 (𝑇𝑇𝑘𝑘𝑘𝑘 − 𝑇𝑇𝑘𝑘ç ) =

𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾
𝐿𝐿

(ℎ𝑠𝑠 − ℎ𝑎𝑎 )

(4)

(4) bağıntısında, kondenser suyundan çıkan toplam ısı; ṁ su Cpsu dTk 'yi temsil eder. ṁ su kg/s cinsinden
ise, soğutma kulesi kapasitesi kW cinsindendir. Kule kapasitesi, su soğutmalı kondenserdeki gerekli
toplam atık ısıyı karşılamalıdır.
Kule büyüklüğü esas olarak hem kesit alanını hem de dolgu V derinliğini içeren dolgu sıklığı ile
belirtilir. Dolgu ve su akımları ile dolgu ve su püskürmesi arasındaki boşlukta da açıkça ısı ve kütle
transferi meydana gelir. Basitleştirmek için, bunlar dolgu hacmine dâhil edilmiş sayılabilir.
Kule katsayısı KaV/L, aslında ısı transfer ünitesini veya dolgunun boyutunu gösterir. Soğutma
kulesinin verimliliğini etkileyen temel faktördür. Kule kapasitesinin artması, daha büyük bir kule
boyutuna veya daha yüksek bir kule katsayısına veya her ikisine atfedilebilir. Sabit su dolaşım oranı
için, kule katsayısında bir artış daha büyük bir kule boyutundan veya daha iyi bir dolgu
düzenlemesinden kaynaklanabilir.
Termodinamik ayrıca, sudan çıkan ısının, çevreleyen hava tarafından emilen ısıya eşit olması
gerektiğini dikte eder:
𝐿𝐿𝐶𝐶𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 (𝑇𝑇𝑘𝑘𝑘𝑘 − 𝑇𝑇𝑘𝑘ç ) = 𝐺𝐺(ℎ𝑠𝑠 − ℎ𝑎𝑎 )
𝐿𝐿
𝐺𝐺

= 𝐶𝐶

ℎ𝑠𝑠 −ℎ𝑎𝑎

𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 (𝑇𝑇𝑘𝑘𝑘𝑘 −𝑇𝑇𝑘𝑘ç )

=

ℎ𝑠𝑠 −ℎ𝑎𝑎
𝐶𝐶𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑅𝑅

(5)

(6)
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Burada:
L/G: Sıvı kütle akış oranı (kg/kg)
Cpsu : Kule suyunun özgül ısısı [kJ/kgK]
T kg : Sıcak su sıcaklığı (⁰C)
T kç : Soğuk su sıcaklığı (⁰C)
h s : Kule içinde doymuş su buharının entalpisi (kJ/kg)
h a : Su ile temas eden havanın entalpisi (kJ/kg)
Kule karakteristik değeri, Chebyshev sayısal yöntemiyle (7) bağıntısının çözülmesiyle hesaplanabilir:
𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾
𝐿𝐿

𝑇𝑇 𝐶𝐶𝑝𝑝,𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑑𝑑𝑑𝑑

= ∫𝑇𝑇 1
2

ℎ𝑠𝑠 −ℎ𝑎𝑎

𝑅𝑅

1

1

1

1

= 𝐶𝐶𝑝𝑝,𝑠𝑠𝑠𝑠 � +
+
+ �
4 ∆ℎ
∆ℎ
∆ℎ
∆ℎ
1

2

3

(7)

4

Burada:
∆ℎ1 = 𝑇𝑇1 + 0,1 𝑅𝑅
∆ℎ2 = 𝑇𝑇1 + 0,4 𝑅𝑅
∆ℎ3 = 𝑇𝑇1 + 0,6 𝑅𝑅
∆ℎ4 = 𝑇𝑇1 + 0,9 𝑅𝑅

Belirli bir soğutma kulesinin termal performans kapasitesini analiz etmek için kullanılan bir denklem
formu gereklidir. Şu anda, aşağıdaki denklem yaygın bir şekilde kabul görmüştür ve her talep eğrisine
uyumludur, çünkü KaV/L ile L/G ilişkisi logaritmik talep eğrisinde doğrusal bir işlevdir.

𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾
𝐿𝐿

= 𝐶𝐶(𝐿𝐿/𝐺𝐺)𝑛𝑛

(8)

C = Soğutma kulesi tasarımıyla ilgili sabit veya L/G = 1,0'daki karakteristik eğrinin kesişimi
n = Test verilerinden belirlenen soğutma kulesi tasarımına (eğim olarak adlandırılan) bağlı bileşen

4. TASARIM ÖRNEĞİ

Şekil 7. Kapalı çevrim dolgulu soğutma kulesinin taslak şekli
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Verilenler:
Aşağıda verilmiş olan tasarım özelliklerine sahip karşı akışlı su soğutma kulesi tasarım edilecektir:
•
•
•

Çevre havanın yaş termometre sıcaklığı (1 hali): t 1Y =24 ⁰C
Çevre havanın kuru termometre sıcaklığı (1 hali): t 1K =33 ⁰C
Isıl kapasite: Q = 585 kW

•
•

Yaş hazne yaklaşımı (YHY): A=5 ⁰C, kule soğutma kademesi (fark): R=5 ⁰C kabul edilmiştir.
Serpantindeki ortalama su sıcaklığı ile kuledeki ortalama sıcaklığı arasındaki fark: dT=4 ⁰C
kabul edildi.

Şekil 8. Soğutma kuleleri için optimum L/G oranının su giriş sıcaklığına bağlı değişimi [3]
Hesaplanan Sıcaklıklar:
•
•
•
•
•
•

Dolgu çıkışındaki soğutulmuş su sıcaklığı: t 5 = t 1y + A =24+5=29 ⁰C bulunur.
Serpantin üzerinden geçerek ısınan su sıcaklığı: t 3 =t 4 = t 5 + R =29 + 5 =34 ⁰C bulunur.
Böylelikle serpantin sıcak su giriş sıcaklığı: t 6 =t 3 +dT =34 + 4 =38 ⁰C
Serpantin su çıkış sıcaklığı: t 7 = t 4 + dT=29 +4 +=33 ⁰C bulunur.
Kule çıkışındaki bağıl nem: Φ 2 =0,98 (%98) kabul edildi.
Optimum L/G değeri kule su giriş sıcaklığı (t 4 ) için Şekil 8’den 1.4 0larak seçildi.

•

Çıkış şartları: h2

•

L

= h1 + ��G� R 𝐶𝐶𝑝𝑝 � = 71,2 + [1,4x5x4,1886] = 100,52 kJ/kg

Buradan t 2 =30,4 ⁰C, t 2y =30,1 ⁰C bulunur.

Tablo 1. Verilere göre ekteki tablolardan alınan hava/su termodinamik değerleri
Noktalar

KT sıcaklık
[⁰C]

1
2
3
4
5
6
7

33
30,4
------

YT/Su
Sıcaklığı
[⁰C]
24
30,1
34
34
29
38
33

Entalpi
[kJ/kg]

Özgül Nem
[kg/kgkh]

Bağıl Nem
[%]

Özgül Hacim
3
[m /kg]

71,2
100,52
142,41
142,41
121,46
159,17
138,22

0,015
0,0272
------

47
98
------

0,884
0,900
------
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İşletmeden ısı değiştiricisine gelen suyumuzun sıcaklığı ve soğuyacağı sıcaklık bilinmektedir. Buna
bağlı olarak ısı değiştiricimizden çıkacak ve su soğutma kulesinde soğutulacak su sıcaklığı belirlenir.
Soğutma kulesi giren sıcak suyu dış havanın yaş termometre sıcaklığının birkaç derece yukarısına
kadar soğutabilir (Şekil 9).

Şekil 9. Soğutma kulesindeki süreçlerin psikrometrik diyagramda gösterimi

4.1 Akışkan Debileri
İşletmeden gelen suyumuzun giriş ve çıkış sıcaklığı bilinmektedir buna dayanaraktan soğutma
sistemimize gelen sıcak suyun debisini hesaplayabiliriz.
Isıl kapasite: 585 kW
𝑄𝑄̇1 = 𝑚𝑚̇𝑠𝑠𝑠𝑠,𝑑𝑑 (ℎ6 − ℎ7 )
585 𝑘𝑘𝑘𝑘

𝑚𝑚̇𝑠𝑠𝑠𝑠,𝑑𝑑 =

(159,17−138,22)

(9)
= 27,92 𝑘𝑘𝑘𝑘/𝑠𝑠

Soğutma kulesinde suyun sıçratılarak dolgu üzerine bırakılması sırasında aşağıdan gelen hava
ısınarak ve nemlenerek atmosfere atılır. Bu sırada oluşan nem kaybının telafi edilmesi gerekir bunun
için soğutma kulesi suyuna kaybolan miktar (ṁ M ) kadar su ilave edilir.

𝑚𝑚̇4 = 𝑚𝑚̇3 + 𝑚𝑚̇𝑀𝑀

(10)

𝑚𝑚̇𝑀𝑀 = 𝑚𝑚̇3 − 𝑚𝑚̇4 = 𝑚𝑚̇𝑎𝑎 (𝑤𝑤2 − 𝑤𝑤1 )

(11)

∑ 𝑚𝑚̇ç ℎç = ∑ 𝑚𝑚̇𝑔𝑔 ℎ𝑔𝑔

(12)

𝑚𝑚̇3 + 𝑚𝑚̇𝑎𝑎 𝑤𝑤1 = 𝑚𝑚̇4 + 𝑚𝑚̇𝑎𝑎 𝑤𝑤2

Soğutma kulesindeki enerji dengesi:

𝑚𝑚̇𝑎𝑎 ℎ2 + 𝑚𝑚̇3 ℎ5 − 𝑚𝑚̇𝑎𝑎 ℎ1 − 𝑚𝑚̇4 ℎ4 = 0

𝑚𝑚̇𝑎𝑎 (ℎ2 − ℎ1 ) + (𝑚𝑚̇4 − 𝑚𝑚̇𝑀𝑀 )ℎ5 − 𝑚𝑚̇4 ℎ4 = 0
𝑚𝑚̇𝑎𝑎 = (ℎ

𝑚𝑚4 (ℎ4 −ℎ5 )

(13)

2 −ℎ1 )−(𝑤𝑤2 −𝑤𝑤1 )ℎ5

Oluşabilecek ısı kazançlarının % 5 olduğunu varsayılarak kapasite yeniden hesaplandı.
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𝑄𝑄̇1 = 0,95𝑄𝑄̇2

𝑄𝑄̇2 = 614,25 𝑘𝑘𝑘𝑘

𝑄𝑄̇2 = 𝑚𝑚̇4 (ℎ3 − ℎ5 )

(14)

614.25 = 𝑚𝑚̇4 (142,41 − 121,46)
𝑚𝑚̇4 = 29,32 𝑘𝑘𝑘𝑘/𝑠𝑠

𝑚𝑚̇4 = 𝑚𝑚̇𝑠𝑠𝑠𝑠,𝑘𝑘 = Soğutma kulesi içindeki su debisi
29,32(142,41−121,46)

𝑚𝑚̇𝑎𝑎 = (100,52−71,2)−(0,0272−0,015)121,46 = 22,06 𝑘𝑘𝑘𝑘/𝑠𝑠
𝑚𝑚̇𝑎𝑎 = soğutma kulesine giren hava debisi (kg/s)

𝑚𝑚̇𝑀𝑀 = 𝑚𝑚̇𝑎𝑎 (𝑤𝑤2 − 𝑤𝑤1 ) = 22,06 (0,0272 − 0,015)
𝑚𝑚̇𝑀𝑀 =0,269 kg/s

4.2 Kule ve Dolgu Karakteristiklerinin Belirlenmesi
Merkel bağıntısı (Kule karakteristiği):
𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾
𝐿𝐿
𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾
𝐿𝐿

𝑇𝑇

𝑑𝑑𝑑𝑑
ℎ
2 𝑠𝑠 −ℎ𝑎𝑎

= 𝐶𝐶𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 ∫𝑇𝑇 1

5

𝑅𝑅

= 4,1886𝑥𝑥 (0,344) = 1,80
4

1

1

1

1

= 𝐶𝐶𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 � +
+
+ �
4 ∆ℎ
∆ℎ
∆ℎ
∆ℎ
1

2

3

4

Hacimsel debi;
𝑉𝑉ℎ̇ = 𝑚𝑚̇ℎ 𝑣𝑣ℎ = 22,06 𝑥𝑥 0,9 = 19,854 𝑚𝑚3 /𝑠𝑠

Tablo 2. Kule karakteristiklerindeki entegrasyonun hesaplanması
T su [⁰C]

h s [kJ/kg]

h 1 [kJ/kg]

(h su - h 1 ) [kJ/kg]

1/∆h [kg/kJ]

29

94,87

65,69

29,18

0,034

29,5

97,44

67,75

29,69

0,033

30

100,00

69,82

30,18

0,033

30,5

102,68

71,99

30,69

0,032

31

105,36

74,17

31,19

0,032

31,5

108,17

76,47

31,70

0,031

32

110,97

78,78

32,19

0,031

32,5

113,91

81,21

32,70

0,030

33

116,85

83,65

33,20

0,030

33,5

119,93

86,22

33,71

0,029

34

123,01

88,79

34,22

0,029

Toplam

0,344

Dolgu yüzeyinden geçen hava hızı 2.9 m/s seçilirse kule yüzeyi;
𝐴𝐴𝑘𝑘 =

𝑉𝑉̇ℎ
𝑢𝑢

=

19,854
2.9

= 6,84 𝑚𝑚2
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Su yükünün (L) hesaplanması:
𝐿𝐿 =

𝑚𝑚̇𝑠𝑠𝑠𝑠

𝐺𝐺 =

𝑚𝑚̇ℎ

𝐴𝐴𝑘𝑘

=

29,32

=

22,06

6,84

= 4,286 𝑘𝑘𝑘𝑘/𝑠𝑠 𝑚𝑚2

Hava yükünün (G) hesaplanması:
𝐴𝐴𝑘𝑘

6,84

= 3,225 𝑘𝑘𝑘𝑘/𝑠𝑠 𝑚𝑚2

Kule boyutları: Kule kare olarak tasarlanırsa eni ve derinliği;
𝑊𝑊 = �𝐴𝐴𝑘𝑘 = √6,84 = 2,615 𝑚𝑚 (dikdörtgen kule istenirse H=2,15 m, W=3,2 m tercih edilebilir)
Tablo 3. Kule tiplerinde su ve hava yük aralıkları [4]
Kule ve dolgu tipi
Karşı ve çapraz akışlı film dolgu
Karşı akışlı sıçratmalı dolgu
Çapraz akışlı sıçratmalı dolgu

Su yükü (L)
2
(kg/s m )
2,71–13,56
2,03–4,06
2,03–16,27

Hava yükü (G)
2
(kg/s m )
2,16–4,06
2,16–4,06
2,16–4,06

Kule yüksekliği (HTM) ve dolayısıyla kule hacmi (V) tamamen dolgu karakteristiklerine bağlı olarak
hesaplanır. Örnek olarak Tablo 4’de karşı akışlı film tipi dolgu AccuPac CF1900 için transfer bağıntısı
kullanılarak;
𝐾𝐾𝐾𝐾
𝐿𝐿

𝐿𝐿

= 𝑎𝑎𝑑𝑑 ( )𝑏𝑏𝑑𝑑𝑑𝑑 𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝑏𝑏𝑑𝑑𝑑𝑑 = 1,664 (1.4)−0,62 1−0,27 = 1,35
𝐺𝐺

𝐾𝐾𝐾𝐾 = 4,286 . 1,35 = 5,7861

𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻 =

𝐿𝐿

𝐾𝐾𝐾𝐾

=

4,286

5,7861

(15)

𝑘𝑘𝑘𝑘

𝑠𝑠 𝑚𝑚3

= 0,74 𝑚𝑚 bulunur.

HTM: Hava taşıma mesafesi
Kule dolgu hacmi (V);

𝑉𝑉 = 𝐴𝐴𝑘𝑘 𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻 = 6,84 . 0,74 = 5,0616 𝑚𝑚3 bulunur.

4.3 Gerekli Fan Gücü Hesabı

Soğutma kulelerinde fan seçimine esas olmak üzere gerekli basınç kayıplar şunlardan oluşur:
• Giriş panjuru
• Dolgu
• Damla tutucu
• Fan girişi
Özellikle bu elemanlardan dolgular en önemli basınç kaybı kaynağını oluşturur. Seçilen dolgu tipi
CF1900 için K basınç kayıp katsayısı (K d );
𝐾𝐾 = 𝑎𝑎𝑝𝑝 (𝐿𝐿)𝑏𝑏𝑝𝑝𝑝𝑝 (𝐺𝐺)𝑏𝑏𝑝𝑝𝑝𝑝 𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝑏𝑏𝑝𝑝𝑝𝑝 = 3,691 . 4,2860,31 𝑥𝑥 3,225−0,099 = 5,161

(16)

olarak hesaplanmıştır.

Diğer elemanlar için K değerleri aşağıdaki Tablo 4’te verilmiştir:
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Tablo 4. Soğutma kulesi elemanları için K basınç kaybı katsayıları [6]
S. No
1
2
3
4
5

6

Kule Birimi
Geniş Giriş Panjurlar
Dar Giriş Panjurlar
Dolgu
Damla Tutucu
Fan Girişi
Kare Kanallar
Yuvarlak Kanallar
30 derece Konik
Kanallar
Boru ve Fıskiye

K değeri
2,0 ila 3,0
2,5 ila 3,5
Üretici Verileri
1,6 ila 3,0
0,1 ila 0,3
1,5
1,3
1,2

Örnek Seçim
3

0,2

0,2
11,661

5,161
3
0,3

Toplam

Dinamik basınç kayıpları:
∆𝑃𝑃𝑑𝑑 = 0,6 𝐾𝐾 𝑢𝑢2

𝜌𝜌ç

𝜌𝜌𝑔𝑔

= 0,6 . 11,661(2,9)2

1,11

1,131

∆𝑃𝑃𝑠𝑠 = 1,5 ∆𝑃𝑃𝑑𝑑 = 1,5 . 57,75 = 86,625 𝑃𝑃𝑃𝑃

= 57,75 𝑃𝑃𝑃𝑃

(17)
(18)

Toplam basınç kayıpları:

∆𝑃𝑃𝑇𝑇 = ∆𝑃𝑃𝑠𝑠 + ∆𝑃𝑃𝑑𝑑 = 57,75 + 86,625 = 144,375 𝑃𝑃𝑃𝑃
Hacimsel fan debisi: 𝑉𝑉̇ = 19,854

𝑚𝑚3
𝑠𝑠

= 71474,4

𝑚𝑚3
ℎ

(19)
(daha önce hesaplanmıştı)

Fan mil gücü:
𝑃𝑃𝑓𝑓 =

𝑉𝑉̇ ∆𝑝𝑝

η𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

=

19,854 . 144,375
0,95

= 3017 𝑊𝑊

(20)

ηmek : Mekanik verim=0,95 kabul edilmiştir. Özellikle redüktörlü fanlarda kayıplar %10 civarında kabul
edilebilir. Dolayısıyla mekanik verimleri %90 olarak kabul edilebilir.
Fan Motor Gücü:
𝑃𝑃𝑚𝑚 =

𝑉𝑉̇ ∆𝑝𝑝

η𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 η𝑚𝑚

=

19,854 . 144.375
0,95 . 0,85

= 3550 𝑊𝑊

(21)

ηm : Motor verimi=0,85 kabul edilmiştir.
4.4 Isı Değiştiricisi Tasarımı

Şekil 10. Boru eksenine dik akış düzenlemeleri
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Isı değiştiricimizin içindeki boruların dış çapı (d)=19 mm, iç çapı (d i )= 17 mm (L tipi bakır boru) olarak
alındı. Çapraz sıralı düzenleme tercih edildi.
S 2 /d=3
S 2 =123,82 mm
S 1 /d=2,5
S 1 =103,18 mm
Tablo 5. Boru demetine dik akış katsayıları
Düz Sıra
Çapraz Sıra
A
a
A
a
0,52
0,5
0,6
0,5
0,27
0,63
0,4
0,6
0,02
0,02
0,021
0,54
N s akışa göre boru sayısı düzeltme katsayısı
2
3
4
5
6
7
8
9
≥10
0,75 0,83
0,89
0,92
0,95
0,97
0,98
0,99
1,0
0,80 0,87
0,90
0,92
0,94
0,96
0,98
0,99
1,0

Reynolds Sayısı
Red < 103
3
10 < Red < 3 . 105
Red > 3 . 105

w max
Düz sıra
Çapraz sıra

1
0,68
0,64

Sıvılar ve gazlar için boru eksenine dik akışta;
3

5

10 >Re d,max >3x10

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑓𝑓 0,25
)
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑜𝑜

𝑎𝑎
𝑁𝑁𝑁𝑁 = 𝑁𝑁𝑠𝑠′ 𝐴𝐴 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑑𝑑,𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑃𝑃𝑃𝑃 0,33 (

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑑𝑑,𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 =

𝑊𝑊𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑑𝑑

𝑤𝑤𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 𝑤𝑤∞
𝑤𝑤𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 3

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑑𝑑,𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 =

𝜗𝜗

𝑆𝑆1

𝑆𝑆1 −𝑑𝑑

=

(22)

𝜌𝜌 𝑤𝑤𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑑𝑑
𝜇𝜇

103,18

103,18−41,275

(23)
(24)

= 5 𝑚𝑚/𝑠𝑠

5 𝑥𝑥 0,041275 𝑥𝑥 993
7,724 . 10−4

= 265316 < 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 3𝑥𝑥105

𝑁𝑁𝑁𝑁 = 0,92 𝑥𝑥 0,4 𝑥𝑥 2653160,6 𝑥𝑥 5,680,33 𝑥𝑥(
𝑁𝑁𝑁𝑁 𝑘𝑘

ℎ𝐺𝐺 =

=

𝑑𝑑𝑑𝑑

1159 𝑥𝑥 0,6125
0,041275

= 17199 𝑊𝑊/𝑚𝑚2 𝐾𝐾

4,848 0,25
)
5,068

= 1159

(25)

Boru içindeki akış hızı w=0,6 m/s kabul edilirse boru sayısı;
𝑛𝑛 =

4𝑚𝑚̇

𝑤𝑤 𝜌𝜌𝜌𝜌 𝑑𝑑𝑖𝑖2

𝑅𝑅𝑅𝑅 =

𝑅𝑅𝑅𝑅 =

𝑤𝑤𝑖𝑖 𝑑𝑑𝑖𝑖
𝜗𝜗𝑖𝑖

=

4 𝑥𝑥 27,92

0,6 𝑥𝑥 993 𝑥𝑥 3,14 𝑥𝑥 0,0412752

(26)
(27)

0,6 𝑥𝑥 0,041275
= 29837
0,83𝑥𝑥10−6

𝑁𝑁𝑁𝑁 = 0,023 𝑅𝑅𝑅𝑅 0,8 𝑃𝑃𝑃𝑃 0,4

Kaynak [4]’den

𝑁𝑁𝑁𝑁 = 0,023 𝑥𝑥 29837
ℎ𝑖𝑖 =

= 35 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎

𝑁𝑁𝑁𝑁 𝑘𝑘
𝑑𝑑𝑖𝑖

=

0,8

175 𝑥𝑥 0,6125
0,038

𝑥𝑥 5,68

0,4

(28)

= 175

= 2804 𝑊𝑊/𝑚𝑚2 𝐾𝐾

A
ln (r2 r1 )
1
1 Ad
1
=
+ Rf 1 d +
Ad + Rf 2 +
K d h1 Ai
Ai
2πLk1
h2

1

𝐾𝐾𝑢𝑢

=

1

�

41,275

2804 38,227

� + 0,0001 �

41,275
38,227

�+

41,275

𝑙𝑙𝑙𝑙 38,227

2𝜋𝜋 𝑥𝑥 3 𝑥𝑥 386

0,041275 + 0,0006 +

(29)
1

12302,51
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2

K u =851 W/m K
Logaritmik sıcaklık farkı hesabı:
∆𝑡𝑡𝑚𝑚 =

(∆𝑡𝑡1 +∆𝑡𝑡2 )
2

=

4+4
2

= 4 𝐾𝐾

(30)

Düzeltme katsayısı hesabı;
Kapasite oranı
𝐴𝐴 =

𝑄𝑄

𝐾𝐾 ∆𝑡𝑡𝑚𝑚

=

585 000
851 𝑥𝑥 4

R=

t1g − t1ç

𝑅𝑅 =

t 2ç − t 2 g

= 172 𝑚𝑚2

38−33

34−29

=1

(31)
(32)

Akış yönündeki boru sayısı:
𝑁𝑁𝑠𝑠 =

𝐴𝐴

𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛

=

172

35 𝑥𝑥 0,041275 𝑥𝑥 𝜋𝜋 𝑥𝑥 3

= 12,63 akış yönündeki boru sayısı 13 adet alınır.

(33)

4.5 Kule Pompası Seçimi
Kule pompa seçiminde tüm boru ve bağlantı elemanlarının basınç kayıpları hesaplanmalı, fıskiyelerin
yeterli ön basınçta çalışabilmeleri için bir ön basınç oluşturulmalıdır.

Şekil 11. Örnek su dolaşım sistemi ölçüleri

Şekil 12. Boru fıskiye bağlantı üst görünüşü

Şekil 13. Kule fıskiye sistemleri
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Kule Su Dolaşım Hattının Yaklaşık Ölçüleri:
H s =4 m (pompa-fıskiye arası yükseklik)
H f =6 m (fıskiye statik basıncı)
H=1 m (Hazne pompa arası)
Bağlantı Elemanları:
Emiş filtresi, 1 adet (K=10)
0
Standart 90 dirsek, 3 adet (K=0.9)
T (akış hat boyunca), 2 adet (K=0.4)
Fıskiye (K=32)
Boru İçindeki Hız w=1 m/s seçildi, bu durumda;
𝑑𝑑1 = �

4𝑉𝑉̇

𝜋𝜋 𝑤𝑤

=�

4𝑥𝑥0.02811
𝜋𝜋 𝑥𝑥 1.5

= 0.154 𝑚𝑚

(34)

Buna göre boru çapı 170.5 mm olan 6”(DN150) boru seçildi. Bu durumda yeni hız;
𝑤𝑤 = �

4𝑉𝑉̇

𝜋𝜋 𝑑𝑑

𝑑𝑑2 = �
alınır.

𝑅𝑅𝑅𝑅1 =
𝜀𝜀𝐷𝐷1 =

4𝑉𝑉̇

=�

𝜋𝜋 𝑤𝑤

=�

𝑤𝑤1 𝑑𝑑1
𝜀𝜀

𝜗𝜗1

𝑑𝑑1

=

4𝑥𝑥0.02811

𝜋𝜋 𝑥𝑥 0.17052

=

= 1.11 𝑚𝑚/𝑠𝑠 bulunur.

4𝑥𝑥7.0275𝑥𝑥10−3
𝜋𝜋 𝑥𝑥 1.5

1.11𝑥𝑥0.1705
0.832𝑥𝑥10−6

0.045

170.5

bulunur. Buna göre su dağıtım borularının çapı 2½” (DN65)

= 0.077 𝑚𝑚

= 227470 ve 𝑅𝑅𝑅𝑅2 =

= 0.000263 ve 𝜀𝜀𝐷𝐷2 =

𝜀𝜀

𝑑𝑑2

=

𝑤𝑤2 𝑑𝑑2

0.045
77.1

𝜗𝜗1

=

1.5𝑥𝑥0.077

0.832𝑥𝑥10−6

= 138832 bulunur. Ticari çelik için

= 0.000583 bulunur.

(35)

Sırasıyla Moody diyagramından f 1 =0.017 ve f 2 =0.02 bulunur.
Manometrik Pompa Basıncı (H m ):
𝐻𝐻𝑚𝑚 = 𝐻𝐻𝑠𝑠 − 𝐻𝐻 + 𝐻𝐻𝑓𝑓 + �𝑓𝑓

∑ 𝐿𝐿
𝑑𝑑1

𝐻𝐻𝑚𝑚 = 4 − 1 + 6 + �0.017𝑥𝑥
𝐻𝐻𝑚𝑚 = 16.01 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 bulunur.

+ ∑ 𝐾𝐾�

𝑤𝑤12
2𝑔𝑔

+ �𝑓𝑓

∑ 𝐿𝐿
𝑑𝑑2

+ ∑ 𝐾𝐾�

𝑤𝑤22

(36)

2𝑔𝑔

17.5
1.112
2.8
1.52
+ � 10 + 3𝑥𝑥0.9 + 0.4�
+ �0.02𝑥𝑥
+ � 0.4 + 32�
2𝑥𝑥9.81
2𝑥𝑥9.81
0.1705
0.077

Buna göre kirlenme durumları da dikkate alınarak pompa karakteristikleri;
𝐻𝐻𝑚𝑚 = 20 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑣𝑣𝑣𝑣 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑉𝑉̇ = 𝑄𝑄 = 102 𝑚𝑚3 /ℎ alınmalıdır.

Pompa giriş gücü (Motor verimi %85, pompa verimi %65 alınırsa)
𝑃𝑃 =

𝑚𝑚̇𝑠𝑠𝑠𝑠𝑔𝑔𝑔𝑔

η𝑝𝑝 η𝑚𝑚

=

0,02811 𝑥𝑥 9,81 𝑥𝑥 20
0,65 𝑥𝑥 0,85

= 9,98 𝑘𝑘𝑘𝑘

(37)

Pompa giriş gücü 10 kW seçilebilir.
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5. SOĞUTMA KULESİNDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE SU SİSTEMİ KAVRAMLARI
Soğutma kulelerinin performansını değerlendirmek, enerji israf alanları belirlemek ve iyileştirmeleri
önermek için tasarım değerlerine doğru “yaklaşım” ve “fark” kavramları kullanılır. Performans
değerlendirme sırasında, taşınabilir veya sabit izleme araçları, aşağıdaki parametreleri ölçmek için
kullanılır [8]:
Hava yaş termometre sıcaklığı
Hava kuru termometre sıcaklığı
Soğutma kulesi su giriş sıcaklığı
Soğutma kulesi su çıkış sıcaklığı
Egzoz hava sıcaklığı
Pompa ve fan motorlarının elektriksel ölçümler
Su akış hızı
Hava debisi

•
•
•
•
•
•
•
•

Daha sonra bu ölçülen parametreler ve çeşitli şekillerde soğutma kulesi performansını belirlemek için
kullanılır. Bunlar;
1) Fark (R): R soğutma kulesi suyu giriş sıcaklığı (T kg ) ve çıkış sıcaklığı (T kç ) arasındaki farktır (Şekil
14) ve birimleri °C‘dir. Yüksek soğutma farkı ile soğutma kulesinde su çıkış sıcaklığını düşürmek
mümkün olur ve bu nedenle iyi performans anlamına gelmektedir. R eşitliği aşağıdaki gibidir:
𝑅𝑅 = 𝑇𝑇𝑘𝑘𝑘𝑘 − 𝑇𝑇𝑘𝑘ç

(38)

𝐴𝐴 = 𝑇𝑇𝑘𝑘ç − 𝑇𝑇1𝑦𝑦

(39)

2) Yaklaşım (A): Yaklaşım (°C), T kg ile hava giriş yaş termometre sıcaklığı (T 1y ) arasındaki farktır
(Şekil 1). Düşük yaklaşım iyi soğutma kulesi performansını gösterir. R (aralık) ve A birlikte izlenmesine
rağmen, A soğutma kulesi performansının daha iyi bir göstergesidir ve eşitliği aşağıdaki gibidir:

3) Kule Verimi (η k ): η k (%) Soğutma farkı (R) ile fark ve yaklaşım toplamı arasındaki yüzde
orandır. Bu oran ne kadar yüksekse soğutma kulesi verimliliği o kadar yüksek demektir. η k eşitliği
aşağıdaki gibidir:
𝑅𝑅

η𝑘𝑘 = 𝑅𝑅+𝐴𝐴 𝑥𝑥100

(40)

𝑄𝑄̇ = 𝑚𝑚̇𝑠𝑠𝑠𝑠 𝐶𝐶𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 (𝑇𝑇𝑘𝑘ç − 𝑇𝑇𝑘𝑘𝑘𝑘 )

(41)

c) Soğutma kapasitesi (𝑸𝑸̇): 𝑄𝑄̇ atılan ısının miktarıdır ve birimi kW’tır ve eşitliği aşağıdaki gibidir:
burada, 𝑚𝑚̇𝑠𝑠𝑠𝑠 kulede dolaşan su debisi (kg/s) ve 𝐶𝐶𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 kule suyunun özgül ısısıdır (kJ/kgK).

Şekil 14. Soğutma kulelerinde “fark” ve “yaklaşım” kavramları [8]
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4) Buharlaşma kaybı (E): E soğutma işlemi için buharlaştırılarak su miktarıdır ve birimi m /h’dir.
3
Teorik olarak buharlaşma miktarı atılan her 1 000 000 kcal ısı için 1,8 m su dışarı atılır. Hesaplama
için aşağıdaki deneye dayalı Perry eşitliği kullanılabilir:
3

𝐸𝐸 = 0,00085 𝑥𝑥 1.8 𝑥𝑥 𝑚𝑚̇𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑅𝑅

(42)

𝑄𝑄̇ = 𝑚𝑚̇ℎ 𝐻𝐻𝑣𝑣 = 𝐸𝐸 𝐻𝐻𝑣𝑣

(43)

Burada, 𝑚𝑚̇ℎ kütlesel hava debisi, Hv gizli buharlaşma ısısıdır ve birimi kJ/kg’dır.
(42) bağıntısı ile (43) bağıntısı eşitlenirse;
𝐸𝐸 = 𝑚𝑚̇𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑅𝑅

𝐶𝐶𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝

(44)

𝐻𝐻𝑣𝑣

bağıntısı bulunur. C psu =4,188 kJ/kgK ve H v =2260 kJ/kg alınırsa aşağıdaki eşitlik elde edilir:
𝐸𝐸 = 0,00185 𝑚𝑚̇𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑅𝑅

(45)

Şekil 15. Kapalı çevrim soğutma kulesi sistemi [9]
5) Damlama ve Sürüklenme Kaybı (W): W normalde süreç tasarımına dayanan soğutma kulesi
üreticisi tarafından verilir. Mevcut değilse, aşağıdaki gibi kabul edilebilir:
𝑊𝑊 = 0,0001 𝑚𝑚̇𝑠𝑠𝑠𝑠

(46)

𝑀𝑀 = 𝐸𝐸 + 𝑊𝑊 + 𝐷𝐷

(47)

6) Şartlanmış Su Gereksinimi (M): Soğutma kulesi kütle dengesi, şartlanmış su gereksinimi
hakkında bir fikir verir. Soğutma kulesindeki şartlanmış su ihtiyacı (M), buharlaşma (E), Sürüklenme
(W) ve boşaltma işleminden (D) kaynaklanan su kayıplarının yerini almalıdır:

7) Dolaşım Suyu Derişikliği (C): C, suda oluşan toplam çözünmüş katı madde miktarının (TDS)
(birimi mg/L) şartlanmış su içinde çözülmüş katı madde miktarına oranıdır ve eşitlik aşağıdaki gibi
ifade edilir:
𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷ş𝚤𝚤𝚤𝚤 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑖𝑖ç𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇

𝐶𝐶 =

Ş𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎ş 𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑖𝑖ç𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇

𝐶𝐶 =

Ş𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎ş 𝑠𝑠𝑠𝑠 𝐶𝐶𝐶𝐶 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠ğ𝑖𝑖

(48)

Derişiklik değeri kalsiyum (Ca) sertliği cinsinden de ifade edilebilir:
𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷ş𝚤𝚤𝚤𝚤 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝐶𝐶𝐶𝐶 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠ğ𝑖𝑖

(49)
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TDS'yi pratik bir şekilde doğrudan ölçmek zordur, ancak suda elektriksel olarak iletken hale gelen suda
çözünmüş katı maddelerdir. Daha yüksek TDS seviyelerine sahip su, daha düşük TDS seviyelerine
sahip sudan daha fazla elektrik iletmektedir. Su iletkenliğinin akım teknolojisi kullanılarak ölçülmesi
nispeten kolaydır ve bu genellikle TDS için bir gösterge olarak kullanılır. TDS bu nedenle C için
kullanılan parametredir. Bu nedenle, boşaltılan su debisi sistem iletkenlik duyargası tarafından kontrol
edilir (Şekil 16). İletkenliğin birimi mikro-siemens/cm (µS/cm). Bu nedenle C şöyle ifade edilebilir:
𝐶𝐶 =

𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷ş𝚤𝚤𝚤𝚤 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖ğ𝑖𝑖 (𝜇𝜇𝜇𝜇/𝑐𝑐𝑐𝑐)

Ş𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎ş 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖ğ𝑖𝑖(𝜇𝜇𝜇𝜇/𝑐𝑐𝑐𝑐)

(50)

Dolaşım suyu derişikliği, süreç tasarımına bağlı olarak normalde 3,0 ila 7,0 arasında değişir. Soğutma
kulesinin şartlanmış su ihtiyacını azaltmak için dolaşım suyu derişikliğini olabildiğince yüksek tutmak
tavsiye edilir. Aynı zamanda, yüksek dolaşım suyu derişikliği, dolaşımdaki soğutma suyundaki
çözünmüş katı madde derişikliğini arttırır, bu da süreç ısı transfer ekipmanının çökelti yapmasına ve
kirlenmesine neden olur.
Bir sisteme eklenen arıtma kimyasalları, dolaşan suyun iletkenliğini arttıracak ve bu, TDS veya
iletkenlik yoluyla dolaşımları kontrol ederken dikkate alınmalıdır. Su arıtma endüstrisi geleneksel
olarak klor iyonu (Cl-) olarak klorürleri kullanır veya kalsiyum karbonat (CaCO 3 ) olarak ifade edilir. Bu,
tahliye edilecek su miktarını kontrol ederek dolaşım suyu derişikliğini belirlemek için bir ıslak analiz
olarak gerçekleştirilmiştir. Soğutma kulesi bileşenlerinde paslanmaz çelik ve koruyucu kaplamalar gibi
bazı malzemeler belirli derecelerde klorür seviyesi sınırlamalarına sahip olabilir. Şekil 4’de kule
suyunda kimyasal kontrol cihazı görülmektedir.
Su dolaşım derişiklikleri, dolaşım suyunun korozyon/kireçlenme potansiyeli üzerinde doğrudan bir
etkiye sahip olabilir ve uygun bir korozyon kontrol programı ile kombine edilmiş soğutma kulesi/su
sistemi için uygun yapı malzemelerinin seçilmesi, operatörün daha yüksek dolaşım derişikliği
çalıştırmasını sağlayabilir.
Uygun bir su dolaşım derişikliği seçilmesi karmaşık bir süreçtir ve operatörler ve su arıtma servis
sağlayıcıları bu hususlara bütünsel bir yaklaşım benimsemelidir. Elde edilebilen dolaşım derişiklik
sayısının üst sınırı, esas olarak, şartlanmış suyun saflığı ile belirlenir. Dolaşım süresini arttırarak, su
tahliyesini azaltır ve böylece sistemin ihtiyaç duyduğu şartlanmış suyun miktarını azaltır.

Şekil 16. Suda iletkenlik kontrol cihazı [10] Şekil 17. Besleme ve tahliye suyu kimyasal kontrol cihazı
[10]
Bununla birlikte, bir sistemin su tüketimini daha yüksek dolaşım derişiklikleri kullanarak azaltmanın
yanı sıra, dolaşım derişikliği üzerinde doğrudan etki yaratabilecek döngü sayısını sınırlayan başka
faktörler de vardır:
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Sistemin çalışma verimliliği: Çok yüksek çalışma dolaşımları, ısı değişim sürecinin etkinliğini
ve verimliliğini azaltarak çökelti ve kirlenmeyi artırabilir.
Sistemin korozyon potansiyeli: Dolaşımı arttırmak aktif korozyon mekanizmalarını
değiştirebilir ve sistem ekipman ömrünü azaltabilir.
Su arıtma: Dolaşımı arttırmak, ek veya farklı su arıtma kontrolleri gerektiren dolaşım suyunun
pH'ını artırabilir.

Su arıtma seçenekleri, sistem içinde izin verilen dolaşım derişiklerini arttırma çabalarına yardımcı
olmak için kullanılabilir. Şartlandırılma kalitesini arttırmak için su ön işleme tabi tutulabilir veya
filtrelenebilir ve böylece derişiklikte artışa imkân verir, böylece su tahliyesini azaltır.
C değerinin iyileştirilmesinden elde edilen su tasarrufu sınırlıdır. Şekil 5'ten görülebileceği gibi, elde
edilebilen su tasarruflarının büyüklüğü yükselen C değerleri ile azalmaktadır. Uygulanan soğutma
farkına (R) bağlı olarak (buharlaşma oranlarını etkiler) ve genellikle % 0,002 oranında sürüklenme
varsayılırsa, C değerinin 6 veya 7’ye kadar olduğu zaman su tasarrufunun en yüksek olduğu ve 10'nun
üzerine yükseldikten sonra ise su tasarrufunun önemli ölçüde azaldığı görülmektedir. Su besleme
kalitesine karşı elde edilebilecek maksimum müsaade edilebilir C değeri için su dağıtım işletmesine
veya su arıtma servis sağlayıcısına danışılmalıdır.
Bir sistemdeki dolaşım derişikliklerini arttırarak tasarruf edilen suyun hacmi, aşağıdaki eşitlik ile tahmin
edilebilir:
𝑉𝑉 = 𝑀𝑀

(𝐶𝐶2 −𝐶𝐶1 )

(51)

𝐶𝐶1 −(𝐶𝐶2 −1)

burada, sırasıyla V, tasarruf edilen suyun hacmi (m ), M, başlangıç su hacmi (m ), C 1 , başlangıçtaki
dolaşım derişikliği ve C 2 , sondaki dolaşım derişikliği şeklindedir.
3

3

Şekil 18. Bir soğutma kulesinde su debisi ve derişiklik (C) arasındaki tipik ilişki [11]
Tablo 6’da C 1 'den C 2 'ye kadar dolaşım derişiklik sayısının artırılarak elde edilebilecek potansiyel su
tasarruflarının bir tahmini sunulmaktadır.
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Mevcut dolaşım suyu
derişikliği C 1

Tablo 6. Potansiyel su tasarruf yüzdesi [11]

1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
5,0
6,0

2,0
33

2,5
44
17

3,0
50
25
10

Yeni dolaşım derişikliği sayısı C 2
3,5
4,0
5,0
6,0
7,0
53
56
58
60
61
30
33
38
40
42
16
20
25
28
30
7
11
17
20
22
6
11
14
17
5
10
13
4
7
3

8,0
62
43
31
24
18
14
9
5

9,0
63
44
33
25
20
16
10
6

10
64
45
34
26
21
17
11
7

8) Akış kayıpları (FL): Akış kayıpları derişiklik ve buharlaşma kayıplarına bağlıdır ve aşağıdaki eşitlik
ile bulunur:
𝐹𝐹𝐹𝐹 =

𝐸𝐸

𝐶𝐶−1

(52)

burada, sırasıyla FL, akış kayıpları (m /h), E, buharlaşan su debisi (m /h) ve C, derişiklik oranı
şeklindedir.
3

3

9) Sıvı/Gaz (L/G) oranı: Bir soğutma kulesinin L/G oranı, su ve hava kütle akış debileri
arasındaki orandır. Soğutma kulelerinde L/G oranları dolgu tipine ve kule su giriş sıcaklığına bağlı
olarak seçilebilir, ancak mevsimsel değişimlerde iyi soğutma kulesi verimi sağlamak için su ve hava
debilerinin ayarlanması gereklidir. Kapasite ayarlamaları üç yollu vanalar ile su yükleme değişiklikleri
veya
fan
devir
sayısı
değişimleri
ile
yapılabilir.
Termodinamik
kurallarına
göre
sudan atılan ısı, çevredeki havanın emdiği ısıya eşit olması gerektiğini ifade eder. Bu nedenle,
aşağıdaki bağıntı kullanılabilir:
𝐿𝐿

𝐺𝐺

=

(ℎ2 −ℎ1 )

(53)

𝐶𝐶𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 (𝑇𝑇𝑘𝑘𝑘𝑘 −𝑇𝑇𝑘𝑘ç )

burada, sırasıyla L/G, sıvı ile gaz kütle akım oranı (kg/kg), h 1 kuleye giren havanın entalpisi (kJ/kg) ve
h 2 kuleden ayrılan nemli havanın entalpisi (kJ/kg) şeklindedir.

6. KAPALI ÇEVRİM SOĞUTMA KULELERİNDE VERİMLİLİK ARTTIRAN ÖNLEMLER
6.1 Kule Tasarımı İle İlgili Konular
6.1.1 Daha Kapalı Yaklaşım (A) Seçimi
Sistem enerjisini azaltmanın başka bir yöntemi, belirli bir alan için tipik olabilecek bir yaklaşımdan
daha kapalı bir yaklaşım kullanarak bir soğutma kulesi seçmektir. Kule yaklaşımı, soğutma kulesini
terk eden su sıcaklığı ile giren havanın yaş termometre sıcaklığının arasındaki fark olarak tanımlanır.
Daha kapalı bir tasarım yaklaşımı seçildiğinde, ortaya çıkan soğutma kulesi, soğutma grubu
kompresör enerjisini azaltacak şekilde kondenser için daha soğuk su sağlar.
Eklenen soğutma kulesi maliyeti ve potansiyel olarak daha büyük kule fanı beygir gücü ve pompa
basma yüksekliği beklenen soğutma grubu enerji tasarrufuna göre değerlendirilmelidir. Veri
merkezlerinde veya belirli üretim tesislerinde yaşananlar gibi, yıl boyu süren sabit yüklere sahip
tesisler, genellikle bu yöntemden en büyük yararı elde eder [11].
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6.1.2 Kule Dolgusunun Verime Etkisi
Hava ve su arasındaki ısı geçişi, su-hava temas alanı, ısı değişim zamanı (etkileşim) ve suyun hava
ile temasını arttıran hava girdabından etkilenir. Polimer dolgular üzerinde oluşturulan dolgu yüzey
özellikleri maksimum ısı aktarımı için su filmini karışık ve girdaplı hale getirir (Şekil 19). Soğutma kulesi
dolgusu, ısı transferini maksimuma çıkarmalı, ancak kısa sürede kirlenmemelidir (Şekil 20). Dolgu
seçimi şartlanmış suyun kalitesine aşırı bağlıdır. Bir film dolgusunda su, dolgu tabakalarının her iki
tarafında ince bir film oluşturur. Böylece ısı değişimi alanı, hava ile temas halinde olan dolgu
tabakalarının yüzey alanıdır (Tablo 7).

Şekil 19. Dolgu yüzeyi mikro yapısında pürüzler oluşturularak verim artışı sağlanması [12]

Şekil 20. Karşı akışlı film tipi dolguların genel tipleri [12]
Tablo 7. Farklı tip kule dolgularında tasarım değerleri [12]
Sıçratmalı dolgu
Mümkün olan L/G oranı
Faydalı ısı transfer yüzeyi (dolgu sıklığı)

1,1-1,5
2

Film dolgu
1,5-2,0

3

2

Düşük aralıklı film dolgu
1,4-1,8

3

2

30-45 m /m

150 m /m

Gerekli dolgu yüksekliği

5-10 m

1,2-1,5 m

1,5-1,8 m

Gerekli pompa basma yüksekliği

9-12 m

5-8 m

6-9 m

Gerekli hava debisi

Yüksek

En düşük

Düşük

3

85-100 m /m
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6.1.3 Yüksek Verimli Motor Kullanımı
Kulelerde kullanılan fan ve dolaşım pompaları için yüksek verimli elektrik motorları kullanılırsa enerji
tasarruf potansiyeli %3 ila %17 arasında azalır (Tablo 8). Elektrik motorlarındaki kayıplar; stator ve
rotor sargı kayıpları, demir kayıpları, sürtünme ve havalandırma kayıplarından oluşur ve tamamen
ısıya dönüşürler. Bir sitemin verimliliği için sadece yüksek verimli elektrik motoru kullanmak yeterli
değildir, aynı zamanda uygun güçte elektrik motoru seçimi ve motoru en yüksek verim bölgesinde
çalıştırmak da gereklidir [9].
Avrupa Elektrik Makineleri ve Güç Elektroniği Üreticileri Komitesi (CEMEP) 2008 yılında verimlilik
sınıflarına IEC tarafından IE1, IE2, IE3, IE4 şeklinde yeni bir tanımlama getirilmiş olup IEC 60034:30
standart numarasıyla yayımlanmış, IE1 Standart Verimli, IE2 Yüksek Verimli, IE3 Premium Verimlilik
ve IE4 Süper Premium Verimlilik olarak tanımlanmıştır [13]. 2015 yılından itibaren daimi mıknatıslı
(PM) senkron motorlar için IE5 Ultra Premium Verimlilik standardı geliştirilmiştir.
Tablo 8. IE4 ile IE1 Arasındaki Ortalama verim farkı (%) [11]
Güç aralığı
0,12-0,75 kW
0,75-7,5 kW
7,5-90 kW
90-1000 kW

Ortalama IE1-IE4 farkı (%)
17
10
5
3

Şekil 21’de 4 kutuplu bir alternatif akım motorlarının IE1, IE2, IE3 ve IE4 verimlilik sınıfları için verim
eğrileri görülmektedir.
Tipik bir motorun satın alma maliyeti, o motorun toplam maliyetinin %2’sinden bile azdır. Enerji maliyeti
ise toplam maliyetin %98’i olabilmektedir. Yani tipik bir motor ortalama 20 yıl olan çalışma ömrü
boyunca satın alma maliyetinin 50 katından fazlasını tükettiği enerjinin maliyeti oluşturmaktadır.

Şekil 21. Dört kutuplu 50 Hz elektrik motorlarının verim eğrileri [12]
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6.2 Enerji Verimli Fanların Kullanımı
Cam elyaf takviyeli plastik (CTP) fanı, ısıyı sudan havaya transfer etmede önemli bir rol oynayan
soğutma kulesinin en önemli bileşenidir. Doğrudan bir elektrik motoru tarafından tahrik edilen fan,
aksiyal yönde soğutma kulesi boyunca ağırlaşmış havayı emer. Fan soğutma kulesinin enerjiyi elektrik
enerjisi olarak tüketen tek parçasıdır. Bu nedenle bir fan seçerken yatırım, para ve enerji tasarrufu için
akıllıca yapılmalıdır. Enerji verimliliğini arttırmak, elektrik şebekemize başka bir temiz enerji kaynağı
eklemek gibidir. Bu fanlar geleneksel alüminyum kanatlı fanlara kıyasla %25'e varan oranda
tasarrufludur [13].
Güçlendirilmiş fiber cam polyester reçine, CTP fan kanatlarına korozif olmayan ve şok emici bir kalite
sağlar, bu da onları korozif çevreye karşı korur. Ayrıca, ani duruşlarda malzeme maliyetini, kurulum
maliyetini ve fan hasarını da azaltır.
6.3 Soğutma Kulelerinde Su Tasarrufu
Sistemde korozyonu, çökelti oluşumunu engellemek ve mikrobiyolojik artışı kontrol etmek için soğutma
kulelerinde suyun arıtılması gereklidir. Genellikle bu işlem aşağıdakilerden biri ile gerçekleştirilir [6]:
• Doğrudan kimyasal dozlama (çökeltiyi ve korozyonu önlemek için)
• Asit dozajı (pH ve ölçeği kontrol etmek için)
• Ozon dozu (veya mikrobiyolojik büyümeyi önlemek için başka mikrobik tedavi)
• Besleme suyunun ön işlemi (reçineli su yumuşatma, ters osmoz)
• Yan akış filtrelemesi (katı birikmeyi önlemek için)
• Soğutma kulelerinin güneşe maruz kalan alanlarını örtün (yosun oluşumunu azaltmak için)
6.3.1 Dolaşım Derişikliklerini Yüksek Tutma
Kuleden daha fazla suyu boşaltmadan önce geri dönüştürebilir, böylece daha az su kullanılmış olur.
Pek çok sistem, şartlanmış suyun kalitesine ve su arıtma rejimine bağlı olarak 2 veya 4 çevrim
derişikliğinde çalışır. Kimyasal madde kullanımı izlemek ve en aza indirmek için arıtma sistemleri
korozyon, çökelti ve biyolojik büyüme potansiyelini azaltır. Bu, bir kulenin daha yüksek derişiklik
oranlarında güvenli bir şekilde çalışmasını sağlar. Derişiklik değeri 3 ila 6’dan daha fazla artarsa,
şartlanmış suyu %20 oranında azaltır ve blöfü %50 azaltır [14].
6.3.2 İzleme ve Ayar Noktaları İle Su Tahliyesinin Azaltılması
Çökeltiyi ve biyolojik büyümeyi en aza indirmek için, birçok operatör su kaybını arttıran su tahliye
sıklığını artırır. Bu yöntem etkin görünmekle birlikte, pH'ı düşürerek korozyonu da arttırabilir. Tek
gerçek çözüm, dikkatli bir şekilde pH değerini izlemektir ve izleme-ayar noktalarını belirleyip
kurmaktadır [14].
6.3.3 İletkenlik Kontrolü Kurulması
Soğutma ile ilgili olduğu için, iletkenlik, sudaki çözünmüş minerallerin miktarı ile ilgili olarak elektrik
iletme kabiliyetidir. Sadece tahliye suyundaki iletkenliği ölçerek ayar noktasının aşılıp aşılmadığını
denetleyerek, kule suyu daha verimli kullanılabilir [14].
6.3.4 Akış Duyargalarını Şartlanmış Su Girişi ve Tahliye Çıkışına Bağlayın
Birçok su arıtma şirketleri su soğutma kulelerinden atılan suların bertaraf edilmesini talep etmektedir.
Bir tesise giren suyun tamamının tahliyenin sonunda yok olduğu varsayımı üzerine, şartlandırma
hattına giren su miktarına göre faturalandırırlar. Soğutma işleminde buharlaşan önemli miktarda su
için atık su yükünden kaçınmak için, her bir çıkışa bir akış monitörü takılması önerilir. Akış monitörleri,
kuleye ne kadar su geldiğini ve ne kadar dışarı çıktığını belgeliyor, bu yüzden sadece su çıkışı için atık
masrafları ödenmiş olur [14].
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6.3.5 Su Seviyesi İzlenmeli
Güvenilir olmayan sızmaya eğilimli olan bilyeli musluk tarzı valflerden daha güvenilir dolum valflerine
geçilmelidir. Dolum seviyesi çok yüksek olduğunda da su boşaltılabilir. Bu durumda, haznedeki güçlü
hava akışı su yüzeyinde taşmaya neden olur. Su seviyesi, aşırı su israfını azaltmak için taşma
çıkışının altında olması gerekir ve bu seviye düzenli olarak kontrol edilmelidir [14].
6.3.6 Klima Santral Serpantinlerini Bakımlı Tutulması
Serpantinler kirlendikçe, soğutulmuş su sistemi üzerindeki yük, ayar noktası sıcaklıklarını korumaya
çalıştıkça artar. Bu kolayca önlenebilir bakım sorunu, elektrik kullanımını arttırır, buharlaşmalı soğutma
işlemine ek maliyetler getirir ve atık su miktarını arttırır [14].
6.3.7 Kaliteli Bir Su Yumuşatma Firması Seçilmeli
Su yumuşatma firmasının, su verimliliğini çok iyi değerlendirebilir olması önemlidir. İşleri daha verimli
bir şekilde yürütmek, onlardan daha az kimyasal almanız gerektiği anlamına gelir. Şartlandırma
suyunu arıtmak ve mümkün olan en yüksek derişiklikte soğutma kulesini korumak için maliyetine göre
bir satıcı firma seçilmelidir [14].
6.4 Kule Fanlarının Kontrolü
ASHRAE (Amerikan Isıtma-Soğutma-Klima Mühendisleri Derneği) Standart 90-1-2013’ün gerektirdiği
gibi soğutma kulesi enerji kullanımını optimize etmek için birkaç özel yöntem vardır. Öncelikle,
soğutma kulesi fan hızı ayrılan sıvı sıcaklığı veya sıcaklık / yoğuşma basıncı ile orantılı olarak kontrol
edilmesi yeteneğine sahip olması gerekir (Şekil 22). Böylece, iki hızlı motorların kullanımı dâhil olmak
üzere, kontrol sıralaması veya değişken hızlı tahrik (VSD) teknolojisi ile gerçekleştirilebilir [6].
Geleneksel kontrol sisteminde kule fanları, kule hazne sıcaklığına kontrol etmek üzere iki konumlu bir
termostat yardımıyla kontrol edilir. Fan motoru olarak genelde çift devirli motor kullanılır. Fakat
otomasyon firmaları bu fanlarda frekans dönüştürücü kullanımını ısrarla tavsiye etmektedirler. Çünkü
kule fanlarında oransal bir kontrol sağlanarak su sıcaklığının dolayısıyla kapasitenin sabit kalması
sağlanmakta ve fanlarda %50’lere varan enerji tasarrufları ortaya çıkmaktadır. Örnek olarak fan
debisini %50’ye düşürmek kule kapasitesini yarıya düşürür. Fakat motor gücü hava hızının küpü ile
azaldığından fan motor gücü %12,5’lere düşer ve tasarruf %87,5’lere çıkmış olur. Ayrıca soğutma
grubuna gönderilen soğutulmuş suyun sıcaklığı aynı olacağından soğutma grubu performansı da hep
aynı kalacaktır. Havanın aşırı sıcak olduğu durumlarda kule motorunun sağladığı ve kule mekaniğinin
kaldıracağı maksimum devire frekans dönüştürücü ile çıkılarak yüksek dış ortam sıcaklıklarında bile
soğutma grubu performansı neredeyse hiç düşmeden sürdürülür. Kule çıkış suyunun sıcaklığı frekans
dönüştürücüye set edilip, set edilen sıcaklığı yakalamak için fan devri devamlı değişken olarak
seyreder ve ciddi tasarruf sağlar [4].
Kontrol Sıralaması: Talebi eşleştirmek için bir veya daha fazla kuleyi kapatmak üzere kontrolleri
yeniden yapılandırmak veya kurmak, verimlilik tasarrufu sağlamak için kanıtlanmış bir stratejidir.
Çok hücreli soğutma kuleleri için, tüm fanlar aynı fan hızında aynı anda çalıştırılmalı ve en düşük
enerji kullanımı için evaporatif soğutma işleminde kullanılan ısı transfer yüzey alanı maksimize
edilmelidir (Şekil 23). Bu adım kontrolü sağlayan geleneksel fan motoru (aç/kapat) tarzına karşılık
gelir. Örneğin, dört fandan biri kapatıldığında sistem kapasitesi %25 düşer, tasarruf %25 olur. Ancak
bu dört fanın hızı %75’e düşürüldüğünde toplam enerji tasarrufu %44 olmaktadır. Soğutma kulesi
fanları üzerinde yapılan bir çalışma sonuçları Tablo 9’da gösterilmiş olup VSD kullanılan fanların enerji
tüketimi, sabit hızda sürekli çalışma rejimine göre %12,2’ye düşmüştür [14].
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Şekil 22. Kule fanının kararlı su çıkış sıcaklığı (T kç ) için oransal kontrolü
Potansiyel enerji tasarruflarını göstermek için değişken hızlı fan sürücüleri olan ve olmayan dört
hücreli bir soğutma kulesi örneğine bakalım. Tüm hücreler üzerinde tam su akışı ile fanları tam hızda
iki hücrede çalıştırarak diğer iki hücrede bulunan vantilatörler, dört hücrede fanı yaklaşık %56
oranında fan hızında çalıştırırken kuleden çıkan aynı çıkış suyu sıcaklığını üretmektedir. Bununla
birlikte, tüm fanları aynı anda düşük hızda çalıştırarak fan enerjisi, fan yasaları sayesinde adım
kontrolüne kıyasla %60'tan daha fazla azalır. Önemli enerji tasarruflarına ek olarak, bu kontrol dizisinin
aşağıdakiler de dâhil olmak üzere başka faydaları vardır:
•
•
•
•

Önemli ölçüde geliştirilmiş kondenser su sıcaklığı kontrolü;
Daha düşük ortalama fan hızı ve azaltılmış başlatma ve duruşlar sayesinde fan sistemi bakımı
en aza indirgenir;
Soğutma kulesi, yumuşak fan yol verme sistemi ile başladığında ve durduğunda daha düşük
ortalama fan hızı nedeniyle daha düşük bir ses seviyesine sahip olur,
Tüm fan motorlarına gecikme kalkış düzenlemesine gerek kalmaksızın uygulanabilir.

Tablo 9. Soğutma kulesi fanlarında çeşitli kontrol yöntemlerinde enerji kullanımı [14]

Şekil 23. Dört hücreli kule fanlarından biri kapatıldığında kapasite %75’e düşer [15]
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Soğutma kulesi fanı enerjisini azaltmak için bir başka etkili teknik, soğutma kulesi içindeki ısı transfer
yüzeyinin miktarını arttırmak ve böylece gerekli hava akışını ve kule ile ilişkili hava basıncı kaybını
azaltmaktır. Bu, aynı termal görev için gerekli olan fan motoru boyutunu azaltır. %25 ila %50
arasındaki motor büyüklüğü azaltmaları çoğu projede ekonomik olarak pratiktir [16].
6.5 Kule Pompalarının Kontrolü
Soğutma grubu ile kule fanı arasındaki su dolaşımını sağlamak için kullanılırlar. Soğutma gruplarının
kapasitesine göre otomasyon sistemi tarafından devreye alınıp çıkarılırlar. Soğutma gruplarının toplam
kapasitesine göre pompa sayısına bağlı olarak kapasiteye karşılık gelen pompa sayısı kadar pompa
devreye alınarak, reel kapasitenin gerektirdiği kadar su kuleye basılır. Pompalar rotasyonlu
çalıştırılarak eş yaşlanmaları geciktirilir.
6.6 Üç yollu Vana İle Debi Kontrolü
Üç yollu su çevirme valfleri soğutma kulesine gönderilecek su miktarını otomatik olarak kontrol eder.
Bir termostat, kondensere giden suyun sıcaklığı hisseder. Kuleden ayrılana suyun sıcaklığının
azalması ile valf, suyun kule baypas hattına geçmesine müsaade eder. Baypas edilen su, pompanın
ana emiş hattına veya direkt olarak kule su haznesine akar. Soğutulmamış su, soğuk su ile karışarak
kuleden kondensere giden suyun sıcaklığını arttırır [17].
6.7 Düzenli Bakım ve Optimizasyon
Soğutma kulesi sistemlerinin uygun bakımı ve optimizasyonu, sistemlerin ömrünü uzatabilir [9].
Soğutma suyu sistemi ve su arıtma sistemleri aylık olarak kontrol edilmeli ve en az altı ayda bir
temizlenmelidir. Her ay drenaj sistemi de denetlenmeli, çalıştırılmalı ve yıkanmalıdır.
Bakım şunları içermelidir:
•

•

Yapılması Gereken Denetimler
- Contalar, pompalar, kule kılıfları, hava girişleri veya egzoz boruları gibi herhangi bir hasar
veya sızıntı için
- Şamandıra ve vana optimum performans sağlamak ve gerekirse ayarlamak için uygun
çalışıyor mu?
- Damla tutucular optimum hava sirkülasyonunu sağlıyor mu ve iyi çalışır durumda mıdır?
- Kuledeki ortamları doldurmak optimum su soğutması için iyi durumda mıdır?
- Su dağıtım besleme sistemi temiz midir ve soğutma sistemi boyunca eşit ve tutarlı bir akış
sağlıyor mu?
Servis ve Temizlik
- Gereksiz blöfleri azaltmak ve gerekirse yeniden kalibre etmek için iletkenlik probunu,
- Kirlenmeyi önlemek için boşaltma hattını,
- Üretici şartnamelerine göre kule ve dolgu malzemesini temizleyin.

6.8 Ölçme ve İzleme
Bu ölçümleri yapmak verimli bir işletme için gereklidir:
•
•
•
•
•
•

Akım ölçüm cihazlarını hem giriş (giriş) hem de üfleme (çıkış) hatlarına monte edin ve normal
tüketim alışkanlıklarının oluşturulmasını ve anormalliklerin hızlı bir şekilde tanımlanmasını
(genellikle sistemdeki kayıpların iyi bir göstergesi) sağlamak için haftalık olarak izleyin.
Besleme ve taşma hatlarına bir iletkenlik probu takın ve iki haftada bir izleyin.
İzleme sayesinde anormal çalışma koşulları yakalanırsa, uygun prosedürlerin ve eylemlerin
gerçekleştirildiğinden emin olun.
Anormal durumlar için sürekli izleme ve uyarı sistemleri sağlamak için ölçüm sistemlerini Bina
Yönetim Sistemine (BMS) bağlayın.
Sayaçları okurken herhangi bir sızıntı veya arıza olup olmadığını kontrol edin.
Soğutma kulelerinde hangi kimyasalların kullanıldığını ve amaçlarını öğrenin [9].
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7. SONUÇLAR VE TARTIŞMA
Bu çalışmada soğutma kulelerinin kuramsal prensipleri açıklanmış, temel bağıntı ve yaklaşımlar
tanıtılmıştır. Son yıllarda yaygın olarak kullanılmaya başlayan dolgu eklentili kapalı çevrim bir soğutma
kulesi tasarımı yapılmıştır. Uygulamada bu tür hesaplamaların elle yapılması çok zaman alıcı ve
yorucu bir çalışmadır. Ancak bu konuda hazırlanan yazılımların, elle yapılan hesaplamalar ile
güvenilirliğinin sağlanması gereklidir.
Kapalı çevrim kuleleri tasarlanırken dikkat edilmesi gereken bazı durumlar mevcuttur:
• Kapalı çevrim kulelerin ilk yatırım ve işletme maliyetleri açık kulelere kıyasla daha yüksektir.
• Zorunlu şartlar oluşmadığında kapalı çevrim kuleler tercih edilmemelidir.
• Kapalı çevrim kuleler, aynı iklim koşullarında, açık kuleler ile verim ve etkinlik açısından
karşılaştırılamaz.
• Kapalı çevrim kulelerinde soğutulacak süreç akışkanlarının sıcaklık giriş-çıkış kademeleri
dolaylı etkileşimden dolayı 5-6 K daha yüksek tutulması gereklidir.
Kapalı çevrim soğutma kulelerinde verimlilik tasarımla başlayan, koruyucu bakım ile sürdürülen bir
süreçtir. Kapalı tip kulelerde dolgu kullanılması etkinliklerini önemli ölçüde arttırmaktadır. Özellikle
tasarımda kulenin kullanılacağı coğrafik bölgenin ağırlıklı yaz mevsim şartları dikkate alınmalı, kısmen
yanlış bilgiler içeren eski dış sıcaklık tasarım tabloları dikkate alınmamalı, güncel meteorolojik bilgiler
referans alınmalıdır. Tasarımda önemli noktalardan biri de (L/G) sıvı/gaz oranının çok iyi seçilmesidir.
L/G oranının kule giriş sıcaklığına bağlı optimum seçimi için literatürde güzel çalışmalar mevcuttur.
Yine dolgu malzemesinin seçiminde dolgu sıklığı, etkinlik ve kirlenme hızı gibi faktörler dikkate
alınmalıdır. Buharlaşma, sürüklenme ve sıçrama ile oluşan su kaybını azaltmak için kule alın hızı 3
m/s’nin altında tutulmalı, dolgular, damla tutucular ve giriş panjurları kaliteli ürünlerden seçilmelidir.
Şartlandırılmış suyun kontrolü ve yönetimi ayrı bir uzmanlık alanı olup bu konuda çalışan firmalardan
profesyonel destek alınmalıdır. Fan ve pompa motorlarında mümkünse IE5 sınıfı, daimî mıknatıslı ultra
yüksek verimli motorlar tercih edilmeli, özellikle fanların yönetiminde kule su çıkış sıcaklığına bağlı
çalışan değişken hızlı sürücüler (VSD) tercih edilmeli, fan kanatlarının CTP gibi kompozit hafif
malzemelerden yapılmış olması hedeflenmelidir.
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KAPALI ÇEVRİM BİR SOĞUTMA KULESİNİN TEORİK VE
DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ
Theoretical And Experimental Analysis Of A Closed Circuit Cooling Tower

Oğuz DALKIRAN
Aytunç EREK

1. ÖZET
Bu çalışmada, kapalı çevrim bir su soğutma kulesi, sayısal ve deneysel olarak incelenmiş olup, sayısal
çalışmalarda Engineering Equation Solver (EES) yazılımı kullanılarak soğutma kulesi termodinamik
modellemesi yapılmıştır. Deneysel çalışmalar, modüler olarak imal edilmiş bir soğutma kulesi üzerinde
gerçekleştirilmiştir. Deneysel çalışmalarda, ısı değiştiricinin bağlantı şekli, sprey suyu debisi ve yaş
termometre sıcaklığının etkisi ele alınarak farklı çalışma şartlarında testler gerçekleştirilmiştir. Prototip
test kulesinde, ısı değiştirici iki parça halinde üretilmiş olup ısı değiştiricilerin çapraz bağlanması
durumunda çok yollu bir sistemin ısı transferi katsayısına ve soğutma kapasitesine etkisi incelenmiştir.
Ayrıca sprey suyu debisindeki değişime bağlı olarak COP değeri ve ısı transferi katsayısı
incelenmiştir. Cihaz testleri, atmosfere açık ortamda, farklı yaş termometre sıcaklıklarında
gerçekleştirilmiştir. Deneysel çalışmalar sonucunda sprey suyu debisindeki artışın ve çok yollu ısı
değiştirici uygulamasının, ısı transfer katsayısı değerinde artış sağladığı sonucuna ulaşılmıştır. Yaş
termometre sıcaklığının yüksek değerlerinde çalışılan koşullarda ise kule kapasitesinin olumsuz yönde
etkilendiği gözlemlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Kapalı çevrim su soğutma kulesi, Isı transfer katsayısı, EES, Deneysel çalışma,
Yaş termometre

ABSTRACT
In this study, a closed circuit water cooling tower was examined numerically and experimentally. In
numerical studies, thermodynamic modeling was performed by using Engineering Equation Solver
(EES) software. Experimental studies were performed on a modularly manufactured cooling tower. In
experimental studies, the effect of heat exchanger connection method, spray water flow rate and wet
bulb temperature were examined and tests were carried out under different operating conditions. In
the prototype test tower, the heat exchanger was produced in two parts and the effect of a multipath
system on heat transfer coefficient and cooling capacity in case of cross linking of heat exchangers
was investigated. In addition, the COP value and heat transfer coefficient were investigated according
to the change in the spray water flow. Device tests were carried out at different wet bulb temperatures
in the open atmosphere. As a result of experimental studies, it has been concluded that the increase
in spray water flow and multipath heat exchanger application increase the heat transfer coefficient
value. It has been observed that the tower capacity is adversely affected at the high wet bulb
temperature.
Keywords: Closed circuit water cooling tower, Heat transfer coefficient, EES, Experimental study,
Wet bulb temperature
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1. GİRİŞ
Üretim hatları, kimyasal prosesler, motorlar, güç üretim tesisleri, nükleer santraller gibi sayısız alanda
ısı açığa çıkmaktadır. Isının, bu tip uygulamalarda kontrol edilmesi ve soğutucu cihazlar vasıtası ile
uzaklaştırılması gerekmektedir. Su soğutmalı sistemlerde kendine geniş bir kullanım alanı bulan
soğutma kuleleri, bu uygulamalarda ısının uzaklaştırılmasında verimli çözümler sunar. Yüksek
debilerde su soğutabilme imkânı ve yüksek soğutma kapasitelerine çıkabilmesi, atmosfer şartlarından
faydalanarak ısı ve kütle transferi mekanizmalarını birleştirmesi ile birim işletme maliyetlerinin düşük
olması, soğutma kulelerinin tercih edilebilirliğini günden güne arttırmaktadır. [1]
Buharlaşmalı soğutma prensibi ile çalışan kapalı çevrim su soğutma kuleleri, kuru çalışan ısı
değiştiricilere oranla çok daha yüksek ısı transferi katsayılarına sahip olması sayesinde, ısıyı
uzaklaştırabilme kabiliyeti bakımından üstündür. Isı değiştiricisi üzerinde spreylenen su ve ona karşıt
olarak akan hava sayesinde gizli ve duyulur ısı transferinin aynı anda gerçekleştiği ve soğutmanın
sağlandığı cihazlardır. Su soğutma kulesi uygulamalarında atmosfer, ısı kuyusu olarak
kullanılmaktadır. Ortaya çıkan ısı, sistemin devamlılığını sağlamak veya konfor şartlarını oluşturmak
amacı ile atmosfere atılmaktadır. Bu duruma ek olarak su buharı da atmosfere atılan ve göz ardı
edilmemesi gereken bir olgudur. [1]
Sürekli artan soğutma talebi ve enerji maliyetleri de ele alındığında daha verimli sistemlerin
geliştirilmesi ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Bu açıdan soğutma kulelerinin optimizasyonu ve farklı
parametrelere bağlı olarak kapasite değerlerinin net olarak hesaplanabilmesi, enerji verimliliği
konusunda çok önemli bir yere sahiptir.
Bu çalışmada karşıt akışlı kapalı çevrim bir su soğutma kulesinin performansını doğru ve uygun bir
şekilde tahmin etmek ve diğer termodinamik özelliklerinin hesaplanabilmesi için Engineering Equation
Solver (EES) yazılımı kullanılmıştır ve mevcut çalışmalardaki korelasyonlar ile sayısal olarak bir
boyutlu modellenmiştir. Oluşturulan test düzeneğinde, prototip olarak üretilen kapalı çevrim soğutma
kulesi termal testleri yapılmıştır. Farklı parametrelerin kule kapasitesi üzerindeki etkileri incelenmiştir.
Isı değiştiricisinin çapraz bağlanması ile toplam ısı transferi katsayısında artış elde edilmiş ve bu
durum kule kapasitesini artırmıştır. Yapılan testler sonucu elde edilen değerler ile hesaplanan değerler
karşılaştırılarak hesap edilen değerler ile deneysel olarak ölçülen değerler arasında %5’ten daha az
sapma olduğu görülmüştür.
1.1. Literatür Araştırması
Literatürde kapalı çevrim su soğutma kuleleri ile ilgili pek çok çalışma bulunmaktadır. Farklı ısı
değiştiricisi tasarımları ile farklı hava ve su debilerinde elde edilen ısı ve kütle denklemleri sonucunda
termodinamik yasaları kapsamında daha doğru ve kesin tahminler yapılabilmektedir.
Parker ve Treybal [2] karşıt akışlı soğutma kulelerinin detaylı analizlerini gerçekleştiren ilk
araştırmacılardandır. Doymuş havanın entalpisinin sıcaklığın lineer bir fonksiyonu olduğu kabulü
yapılmıştır. Bağıntılarını ve testlerini 19 mm dış çaplı düz borular ve kaydırılmış tip boru demetinde
gerçekleştirmişlerdir. Deneysel testlere bağlı olarak, sıcaklık ve nem dağılımını hesaplamada rol alan,
ısı transferi ve kütle transferi katsayıları elde edilmiştir.
Mizushina ve Ark. [3] Parker ve Treybal’ın yaklaşımına benzer bir yaklaşım kullanmış ve denklemlerini
bilgisayar vasıtası ile nümerik olarak integre etmiştir. Çalışmalarında, karşıt akışlı kule içerisindeki
sprey suyu sıcaklığı değişimini ortalama ve sabit bir değerde olduğu yaklaşımında bulundular. Teorik
çalışmalarına ek olarak yaptığı deneyler ile düz yüzeyli 12,7-19-40 mm dış çaplı, kaydırılmış tip boru
demetinde ısı ve kütle transfer katsayılarını elde etmiştir. Hesaplarında buharlaşan sprey suyu
miktarını ihmal etmişler ve Lewis Faktörünü 1 olarak almışlardır.
Nitsu ve ark. [4] çalışmalarında kaydırılmış tip boru demetinde, düz boru ve kanatçıklı boru
kullanmışlardır. Isı ve kütle transfer katsayılarını veren korelasyonları ve geçerli oldukları aralıkları
belirlemişlerdir. Deneysel ve sayısal sonuçları karşılaştırmışlardır.
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Dreyer ve Erens [5] kaydırılmış tip boru demetinde çapraz akışlı düzlemde düz boru üzerinde
deneysel çalışmalar yapmış ve ısı ve kütle transfer katsayılarını karşı akış düzenlemesi ile
karşılaştırmışlardır.
Leidenfrost ve Korenic: [6] ilk çalışmalarında karşıt akışlı buharlaşmalı kondenser analizlerini
gerçekleştirmiştir. Sayısal modelde Lewis Faktörünü 1 olarak kabul etmiştir. Kütle transfer katsayısını
kütle ve ısı transferi arasındaki benzerlikten hesaplamış ve diğer tüm gerekli katsayıları ayrıntılı olarak
elde etmiştir. 15,9 mm düzgün sıralı boru demetinde çalışmalarını gerçekleştirmişlerdir.
Hasan ve Sirén: [7] çalışmalarında kanatçıklı, düz ve elips boru demeti bulunan buharlaşmalı ısı
değiştiricileri, kapalı çevrim soğutma kulelerini ve kuru soğutucuları incelemişlerdir. Çalışmalarında
teorik analiz, CFD analizleri ve deneysel ölçümleri kullanmışlardır. CFD çalışmalarında binalarda
soğutulmuş tavan uygulaması için kullanılan kapalı çevrim soğutma kulesini modellemişlerdir. Prototip
olarak imal edilmiş kulede deneysel verileri elde ederek optimum kule geometrisi ve debileri
belirleyerek kulenin COP değerini elde etmişlerdir.
Oliveira ve Facao [8] yeni tasarladıkları kapalı çevrim bir soğutma kulesinin soğutulmuş tavan
uygulaması olan bir binada kullanım etkisini incelemişlerdir. 10 mm dış çaplı borulardan oluşan ısı
o
değiştiricisi ile sürdürdükleri testlerde dizayn şartları 21 C su giriş sıcaklığı ve 0,8 kg/s su debisi ile
çalışmalarını sürdürmüşlerdir. Çalışmalar sonucunda sprey debisi ve hava debisini artırdıklarında kule
veriminde artış yakalayabilirlerken, soğutulacak su debisi arttığında verim azalmıştır.
Sarker ve Ark. [9] Çalışmalarında kapalı çevrim bir su soğutma kulesinde çok yollu ısı değiştiricisi
tasarımını deneysel olarak incelemişlerdir. 19 mm dış çaplı borulu ısı değiştiricide yaptıkları
çalışmalarda çok yollu tasarımın tek yollu tasarıma göre daha iyi ısı ve kütle transfer katsayılarına
sahip olduğu belirlenmiştir.
Budihardjo ve ark. [10] Kapalı çevrim soğutma kulesinin NTU metodu ile incelemişlerdir. Kule
kapasitesi ve toplam ısı transfer katsayısı ile kütle transfer katsayılarını elde etmişlerdir. Deneysel
olarak elde ettikleri ısı ve kütle transfer katsayılarını önceki çalışmalardaki değerler ile
karşılaştırmışlardır. Çalışmalarında hesaplamalı akışkanlar dinamiği analizlerine yer vermişlerdir.
Zhou ve Ark. [11] Çalışmalarında kapalı çevrim bir soğutma kulesini sayısal ve deneysel olarak
incelemişlerdir. Dolgu malzemesi kullanımının kapalı çevrim soğutma kulesinin termal performansı
üzerindeki etkisini parametrik testler ile incelemişlerdir. Soğutma suyunun ısı değiştiricisine giriş
yönünün performans üzerine etkisi araştırmışlardır. Dolgu malzemesinin soğutma kulesi kapasitesine
olumlu etkisi olduğu sonucuna ulaşmışlardır.
Xie ve ark. [12] Çalışmalarında uzunlamasına kanatçıklı borulardan oluşan bir boru demetine sahip
kapalı çevrim soğutma kulesinde hesaplamalı akışkanlar dinamiği analizlerini gerçekleştirmişlerdir.
FLUENT programı kullanarak iki boyutlu bir model oluşturmuşlardır. Giriş havası açısı ve hızı dâhil
olmak üzere operasyonel / yapısal parametreleri sistematik olarak analiz etmişlerdir.
Mahdi ve Jaffal [13] Çalışmalarında kapalı çevrim bir soğutma kulesini sayısal ve deneysel olarak
incelemişlerdir. Deneysel çalışmalarında ısı değiştirici üzerine ve altına dolgu malzemesi
yerleştirmişler ve dolgu malzemesinin kapasiteye etkisini incelemişlerdir. Kaydırılmış tip 16 mm çaplı
borulardan oluşan boru demetinde ısı ve kütle transfer katsayılarını elde etmişlerdir.
2. SU SOĞUTMA KULESİ TASARIM PARAMETRELERİ
Su soğutma kuleleri ısı ve kütle transferinin birlikte gerçekleştiği atmosferik şartlara bağlı olarak
çalışan soğutma cihazlarıdır. Bir soğutma kulesinin kapasitesi hesaplanırken, soğutulacak su debisi,
suyun özgül hacmi ve ısı değiştiricisine giriş-çıkış suyu sıcaklıkları bilinmesi gerekmektedir. Kapasite
hesabı denklem (1)’de verilmiştir; [14]
𝑄𝑄 = 𝑚𝑚𝑝𝑝 × 𝑐𝑐𝑝𝑝𝑝𝑝 × �𝑇𝑇𝑝𝑝𝑝𝑝 − 𝑇𝑇𝑝𝑝𝑝𝑝 �

(kW)

(1)
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Bu denklemde bilinmeyen ve bulunması gereken parametre, soğutulacak suyun, ısı değiştiricisinden
çıkış sıcaklığı olmaktadır. Çıkış suyu sıcaklığı 𝑇𝑇𝑝𝑝𝑝𝑝 , sistemin sürekli rejime gelmesi durumuna kadar pek
çok parametreye bağlıdır. Hava debisi, sprey suyu debisi, proses suyu debisi, yaş termometre
sıcaklığı ve ısı değiştirici geometrisi hesaba katılarak çıkış suyu sıcaklığı tahmin edilmektedir. Hesaba
katılan değerlerde herhangi bir yanlışlık, çıkış suyu sıcaklığının yanlış hesaplanmasına neden olarak
yanlış kapasitelerin elde edilmesi sonucunu ortaya çıkaracaktır. Soğutma kulelerinin kullanılacakları
proseslere uygun olarak tasarlanması bu bağlamda önemli bir yer tutar. Endüstriyel uygulamalarda
yanlış hesaplanmış kapasite, soğutulması gereken makine ve teçhizatın çalışmasını olumsuz yönde
etkileyecek veya hasara sebep olabilecektir.
Şekil 1.’de kapalı çevrim bir su soğutma kulesinin şematik görünümü verilmiştir. Kule, temel olarak,
havuz kısmı, ısı değiştirici bölümü, su dağıtım sistemi ve fan bölümü olmak üzere 4 bölümden
oluşmaktadır. Havuz kısmında ısı değiştirici üzerine spreylenen sirkülasyon suyu bulunmaktadır.
Buradaki su, bir pompa vasıtası ile hareketlendirilmekte ve dağıtım sistemine yollanmaktadır. Dağıtım
sisteminde bulunan nozullar vasıtası ile su, ısı değiştiricisi üzerine, ıslatılmamış ölü bölge kalmayacak
şekilde dağıtılmaktadır. Isı değiştiricisinde ise soğutulacak proses suyu dolaşmaktadır. Kulenin üst
kısmında bulunan bir fan ise kulenin alt kısmında bulunan emiş panjurlarından dış ortam havasını
çekerek sprey suyu ile karşıt akış oluşturur ve ısı değiştirici içerisinde dolaşan proses suyunun
soğutulması sağlanır.

Şekil 1. Kapalı çevrim bir su soğutma kulesinin şematik görünümü.

3. KAPALI ÇEVRİM SU SOĞUTMA KULESİ MATEMATİKSEL HESAPLAMALARI
Kapalı çevrim bir su soğutma kulesinden elde edeceğimiz soğutma kapasitesini ve ısı değiştiricisinden
suyun çıkış sıcaklığını bulmak için, yaş termometre değeri ve kulenin tasarımsal parametreleri
bilinmesi gerekmektedir. Bu parametreler bilindikten sonra, ısı ve kütle transferi mekanizmalarının
işleyişindeki denklem bütünlüğünü oluşturabilmek amacı ile korunum denklemleri çıkarılmalı ve
kabuller ile birlikte çözümlenmelidir.

3.1. Kabuller
Soğutma kulesinin hesaplarında ve korunum denklemlerinin elde edilmesinde bazı kabuller yapılmıştır
bunlar;
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Sistem tam rejime ulaşmıştır
Radyasyonla oluşan ısı transferi ihmal edilmiştir
Sprey suyu, boru demetini tam olarak ıslatmaktadır
Isı değiştirici üzerinde akan su filmi sıcaklığı sabittir
Sprey suyundaki pompa nedeniyle oluşan sıcaklık artışı ihmal edilecektir
Hava-su temas alanı tüp demetinin dış yüzeyi ile yaklaşık aynıdır, diğer bir deyişle tüpler
üzerindeki su filmi incedir
Lewis Faktörü 1 olarak alınmıştır.

Olmaktadır. Bu kabuller sonucu kütle ve enerji korunum denklemleri çözümlenmektedir. [1]
3.2. Enerji Dengesi
Boru demeti içerisinde dolaşan soğutulacak olan proses suyundan sprey suyuna, sıcaklık farkından
dolayı ısı transferi olmaktadır. Şekil 2.’de buharlaşmalı soğutmanın gerçekleştiği kontrol hacminde
hava sprey suyu ve proses suyu dengesi gösterilmiştir. [1]

Şekil 2. Buharlaşmalı soğutma kontrol hacmi.
Kontrol hacmindeki ısı transferi aşağıdaki denklemle açıklanabilir;
𝑑𝑑𝑄𝑄𝑝𝑝 = 𝑚𝑚𝑝𝑝 × 𝑐𝑐𝑝𝑝𝑝𝑝 × 𝑑𝑑𝑇𝑇𝑝𝑝 = 𝑈𝑈0 × ∆𝑇𝑇𝐿𝐿𝐿𝐿 × 𝑑𝑑𝑑𝑑

𝑈𝑈0 burada toplam ısı transferi katsayısı olmaktadır.

−1

⎡
⎤
⎢
⎥
1
⎥
𝑈𝑈0 = ⎢
𝑑𝑑𝑜𝑜
⎢
⎥
𝑑𝑑 × 𝑙𝑙𝑙𝑙
𝑑𝑑𝑖𝑖 𝑑𝑑𝑜𝑜 1 ⎥
⎢ 1 + 𝑜𝑜
+ ×
2 × 𝑘𝑘𝑠𝑠
𝑑𝑑𝑖𝑖 ℎ𝑝𝑝 ⎦
⎣ℎ𝑤𝑤

(W)

(2)

2

(3)

(W/m K)

Burada ℎ𝑤𝑤 sprey suyu ile boru dış yüzeyi arası ısı transfer katsayısıdır ve deneysel yöntemler ile
bulunan korelasyondan elde edilmektedir. 𝑘𝑘𝑠𝑠 boru malzemesine bağlı iletim katsayısı ve ℎ𝑝𝑝 boru
içerisinde akan akışkan ile boru arası ısı transfer katsayısıdır. 𝑑𝑑𝑜𝑜 ve 𝑑𝑑𝑖𝑖 sırası ile boru dış ve iç çapı
olmaktadır. [7]
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3.3. Sprey suyu - Hava ara yüzündeki ısı transferi
Sprey suyu ısı değiştirici üzerinden akarken, karşıt olarak akan hava ile ara yüzde ısı ve kütle transferi
gerçekleşir. Sprey suyu ve hava ara yüzündeki toplam enerji transferi, buhar konsantrasyonundaki
farktan ve ısı farkından dolayı ısı transferine bağlı olarak kütle transferi ile ilişkili bir entalpi
transferinden oluşur. [7]
Toplam ısı transferi;
𝑑𝑑𝑑𝑑 = 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑚𝑚 + 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑐𝑐

(W)

(4)

𝑑𝑑𝑑𝑑𝑚𝑚 = �𝑖𝑖𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓 + 𝑐𝑐𝑝𝑝𝑝𝑝 × 𝑇𝑇𝑝𝑝 � × ℎ𝑑𝑑 × (𝑤𝑤𝑠𝑠𝑠𝑠 − 𝑤𝑤)𝑑𝑑𝐴𝐴𝑎𝑎

(W)

(5)

𝑑𝑑𝑑𝑑𝑐𝑐 = ℎ(𝑇𝑇𝑤𝑤 − 𝑇𝑇𝑎𝑎 )𝑑𝑑𝐴𝐴𝑎𝑎

(W)

(6)

(W)

(7)

𝑑𝑑𝑑𝑑𝑚𝑚 gizli ısı ve 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑐𝑐 duyulur ısı transferi toplamını kapsamaktadır.
Gizli ısı transferi;

Duyulur ısı transferi;

Denklemler yerine konularak gerekli sadeleştirmeler yapıldığında toplam ısı transferi;
𝑑𝑑𝑑𝑑 = ℎ𝑑𝑑 × ��

ℎ
ℎ
� × (𝑖𝑖𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 − 𝑖𝑖𝑚𝑚𝑚𝑚 ) + �1 −
� × �𝑖𝑖𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓 + 𝑐𝑐𝑝𝑝𝑝𝑝 × 𝑇𝑇𝑤𝑤 �
𝑐𝑐𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 × ℎ𝑑𝑑
𝑐𝑐𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 × ℎ𝑑𝑑
× (𝑤𝑤𝑠𝑠𝑠𝑠 − 𝑤𝑤)� × 𝑑𝑑𝐴𝐴𝑎𝑎

Olarak bulunmaktadır. Buradaki �

ℎ

𝑐𝑐𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 ×ℎ𝑑𝑑

� ifadesi Lewis Faktörü olarak adlandırılır. Buharlaşmalı

soğutmada ısı transferinin kütle transferine oranı olarak tanımlanmaktadır. Lewis Faktörü’nün değeri 1
olarak kabul edildiğinde;
𝑑𝑑𝑑𝑑 = ℎ𝑑𝑑 × (𝑖𝑖𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 − 𝑖𝑖𝑚𝑚𝑚𝑚 ) × 𝑑𝑑𝐴𝐴𝑎𝑎

(W)

𝑑𝑑𝑑𝑑𝑎𝑎 = 𝑑𝑑𝑑𝑑

(W)

(9)

(W)

(10)

(W)

(11)

𝑑𝑑𝑑𝑑𝑝𝑝 + 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑎𝑎 + 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑠𝑠 = 0

(W)

(12)

𝑑𝑑𝑑𝑑𝑠𝑠 = 𝑚𝑚𝑤𝑤𝑤𝑤 × 𝑐𝑐𝑤𝑤𝑤𝑤 × (𝑇𝑇𝑤𝑤1 − 𝑇𝑇𝑤𝑤2 )

(W)

(13)

(8)

Sprey suyu – hava ara yüzünde gerçekleşen ısı transferi ile sprey suyunun ısısı havaya
aktarılmaktadır;
𝑑𝑑𝑑𝑑𝑎𝑎 = 𝑚𝑚𝑎𝑎 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑚𝑚𝑚𝑚

𝑑𝑑𝑑𝑑𝑚𝑚𝑚𝑚 = ℎ𝑑𝑑 × (𝑖𝑖𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 − 𝑖𝑖𝑚𝑚𝑚𝑚 ) × 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑎𝑎 /𝑚𝑚𝑎𝑎

olmaktadır. Havanın entalpi değişimi bu denklem ile çözdürülebilmektedir.
3.4. Toplam enerji dengesi
Soğutma kulesinin toplam enerji dengesi şu şekilde yazılmaktadır; [7]

Burada 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑠𝑠 , sprey suyunun ısı transferi olmaktadır.
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Sprey suyu sıcaklığı dağılımının tüm kule içerisinde sabit olduğu ve ısı kayıplarının ihmal edildiği
kabulü ile buradaki 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑠𝑠 terimi yok olmaktadır. Diğer bir ifade ile ısı değiştiricisinin üzerinden akan
sprey suyunun her noktada eşit sıcaklıkta olduğu kabulü yapılmaktadır
𝑇𝑇𝑤𝑤1 = 𝑇𝑇𝑤𝑤2

(14)

Isı değiştiricinin üst sıralarında, proses suyunun yüksek sıcaklığı ve entalpisi yükselmiş hava sebebi ile
sprey suyu sıcaklığı artar. Spreylenen su, ısı değiştiricinin alt sıralarına ilerlerken, entalpisi ve sıcaklığı
düşük hava ile karşılaşarak ısısını havaya aktarmaktadır.
Son durumda, proses suyunun enerji transferi havaya olan enerji transferine eşit olmaktadır.

3.5. Kütle Dengesi

𝑑𝑑𝑑𝑑𝑝𝑝 + 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑎𝑎 = 0

(W)

(15)

Kapalı çevrim soğutma kulelerinde, havaya kütle transferi olmaktadır. Sprey suyu – hava ara
yüzeyinden sprey suyu buharlaşmaktadır. Buharlaşan su miktarı; [1]
𝑚𝑚𝑒𝑒 = 𝑚𝑚𝑎𝑎 × (𝑤𝑤𝑜𝑜 − 𝑤𝑤𝑖𝑖 )

(kg/s)

(16)

Hava debisi ile kuleye giren ve çıkan havanın nem miktarı farkı çarpımından elde edilir. Buharlaşan su
miktarı kadar soğutma kulesinin havuzuna su beslemesi yapılmalıdır.

4. EES YAZILIMI İLE KAPALI ÇEVRİM SOĞUTMA KULESİNİN TERMODİNAMİK MODELLEMESİ
4.1. Girdiler
EES programında ilk olarak sıcaklıklar ve debiler tanımlanmıştır. Kuleye giriş sıcaklığı, tahmini çıkış
suyu sıcaklığı, havanın nem ve sıcaklık değerine bağlı olarak elde edilen yaş termometre sıcaklığı, fan
tarafından yaratılan hava debisi, sprey suyu debisi, proses suyu debisi, hava basıncı ve yoğunluğu
tanımlanan değerler olarak aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
Tablo 1. Akışkan debileri ve diğer termodinamik özellikler.
SİMGE
𝑇𝑇𝑝𝑝𝑝𝑝
𝑇𝑇𝑝𝑝𝑝𝑝
𝑇𝑇𝑤𝑤𝑤𝑤
𝑇𝑇𝑎𝑎𝑎𝑎
𝑟𝑟ℎ𝑎𝑎𝑎𝑎
𝑚𝑚𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎
𝑚𝑚𝑤𝑤
𝑚𝑚𝑝𝑝
𝑃𝑃𝑎𝑎
𝜌𝜌𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎

DEĞER
35
30
24
30
62
6,4
11,1
4,17
101325
1,157

BİRİM
o
C
o
C
o
C
o
C
%
kg/s
kg/s
kg/s
Pa
3
kg/m

TANIM
"Kuleye giriş sıcaklığı"
"Tahmini kuleden çıkış sıcaklığı"
"Yaş termometre sıcaklığı"
"Dış hava sıcaklığı"
"Dış hava bağıl nem değeri"
"Hava debisi"
"Sprey suyu debisi"
"Proses suyu debisi"
"Dış hava basıncı"
"Hava yoğunluğu"

Sonraki aşamada ısı değiştiricisinin tasarımsal parametreleri tanımlanmaktadır. Yataydaki boru ve
düşeydeki sıra sayıları, boru uzunluğu, boru ve sıralar arası mesafeler ile boru iç ve dış çapları
tanımlanmıştır. Isı değiştirici bakır borudan üretildiği için bakırın ısı iletim katsayısı da tanımlanmıştır.
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Tablo 2. Isı değiştirici geometrisi.
SİMGE
𝑛𝑛𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏
𝑛𝑛𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠
𝐿𝐿
𝑑𝑑𝑏𝑏
𝑑𝑑𝑠𝑠
𝑑𝑑𝑜𝑜
𝑑𝑑𝑖𝑖
𝑘𝑘𝑠𝑠

DEĞER
22
16
1000
60
25
19
17,65
400

BİRİM
mm
mm
mm
mm
mm
W/mK

TANIM
"Boru sayısı"
"Sıra sayısı"
"Boru uzunluğu"
"Borular arası mesafe"
"Sıralar arası mesafe"
"Dış çap"
"İç çap"
"Bakır iletim katsayısı"

4.2. Çözüm Algoritması Ve Elde Edilen Değerler
Sayısal çalışmalar için EES programında bir çözüm algoritması oluşturulmuştur. Soğutma kulesi
hesap algoritması şekil 3.’te gösterilmiştir.

Şekil 3. Soğutma kulesi hesap algoritması
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EES programında girdiler kısmı tanımlandıktan sonraki aşamada termodinamik hesaplamalar
yapılmaktadır. Kuleye giren hava ve su buharının özgül ısıları ve nem oranı, giren hava - su buharı
karışımı entalpisi, ortalama sprey sıcaklığında hava ara yüzündeki doymuş hava entalpisi, ortalama
sprey suyu sıcaklığında doymuş hava entalpisi hesaplanmaktadır. Isı ve kütle transferi katsayıları
Nitsu ve Arkadaşları tarafından önerilen korelasyonlar ile elde edilmiştir. Boru içi ısı transfer katsayısı
hesaplanmıştır. Sprey suyu sıcaklığı ve çıkış suyu sıcaklığı hesaplamalarda tahmin olarak alınmakta
ve değerleri sürekli güncellenerek gerçek değerlerine iterasyonlar sonucu ulaşmaktadır. Hesaplar
sonucu gerçek çıkış suyu sıcaklığı, ortalama sprey suyu sıcaklığı, COP değeri ve buharlaşan sprey
suyu miktarı bulunmaktadır.
4.3. Yaş Termometre Sıcaklığı Etkisi
Yaş termometre sıcaklığı kuleye çekilen ortam havasının sıcaklık ve bağıl nemine bağlı olarak
hesaplanan ve soğutma kulesinin kapasite tahmininde dramatik etkiye sahip bir değerdir. Bu sıcaklık,
hava ile su temasında su kütlesinin düşebileceği en düşük sıcaklık değeri olarak tanımlanmaktadır.
Kapasite tahminleri yapılırken ilk olarak soğutma kulesinin çalışacağı şehrin/bölgenin yaş termometre
sıcaklığı girdi olarak hesaplara dâhil edilmelidir. Kış aylarında hava sıcaklığının düşük olması sebebi
ile düşen yaş termometre sıcaklığı yaz aylarında en yüksek değerlerine ulaşır. Yüksek yaş termometre
sıcaklıklarında soğutma kapasitesi düşmekte, düşük değerlerde ise soğutma kapasitesinde artış
olmaktadır. En sıcak günlerde bile soğutma kulesinin yeterli kapasite verebilmesi istendiğinden, şehir
veya bölgelerin yaz aylarındaki ortalama en yüksek yaş termometre sıcaklık değerleri ile hesaplamalar
yapılmaktadır.
EES programında İzmir ilinin 2017 yılı boyunca aylık olarak sahip olduğu ortalama yaş termometre
sıcaklık değişiminin Tablo 1. ve Tablo 2.'de verilen tasarımsal özelliklere sahip bir kapalı çevrim
soğutma kulesinin kapasitesine olan etkisi incelenmiştir. Yaş termometre değerinin düştüğü kış
aylarında kapasite artmaktadır. Yaz aylarında ise çıkış suyu sıcaklığının yükselmesine bağlı olarak
kapasite değeri düşmektedir. Yaş termometre sıcaklığı değişiminin kapasite ve ısı değiştirici çıkış
sıcaklığına olan etkisi şekil 4.’te verilmiştir. Yaş termometre değeri yükseldikçe, kulenin aynı sıcaklık
değerine soğutabileceği proses suyu miktarı azalmakta ve kapasitesi buna bağlı düşmektedir.
Tablo 3. İzmir ili 2017 aylık ortalama yaş termometre değerleri. [15]
Oca.
13,8

Şub.
13,7

Mar.
15,6

Nis.
18,2

May.
21,0

Haz.
22,7

Tem.
24,9

Ağu.
24,9

Eyl.
22,5

Eki.
21,1

Kas.
18,8

Ara.
15,6

Şekil 4. İzmir ili aylık ortalama yaş termometre değeri etkisi.
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4.4. Proses Suyu Debisi Etkisi
Soğutulmak istenen proses suyu debisi, ısı değiştiricisi çıkışındaki su sıcaklığına etki eden diğer bir
önemli parametredir. Proses suyu debisi arttıkça ısı değiştiricisinden soğutularak çıkan suyun
sıcaklığında yükselme meydana gelmektedir. Proses suyu debisinin artmasının diğer bir etkisi ise 1
numaralı denklemde görüleceği üzere soğutma kulesinin kapasitesini artırmaktadır.
Şekil 5.'de, sabit sıcaklıkta ısı değiştiricisine giren proses suyunun debisindeki değişimin, Tablo 1. ve
Tablo 2.'de verilen tasarımsal özelliklere sahip bir kapalı çevrim soğutma kulesinin kapasitesine olan
etkisi incelenmiştir.

Şekil 5. Proses suyu debisinin çıkış sıcaklığı ve kapasiteye etkisi.
Üstte verilen grafiklerden görüleceği üzere, soğutulacak proses suyu debisi artırıldığında, kulenin
soğutabildiği en düşük sıcaklık değeri yükselmesine rağmen kapasitede de artış olmaktadır.
4.5. Sprey Suyu Debisi Etkisi
Sprey suyu filmi ile boru arasında ısı transferi katsayısının bulunması amacıyla pek çok korelasyon
üretilmiştir. Literatürde bu konuda çalışan ilk isimlerden olan Parker ve Treybal, Mizushina ve ark.,
Nitsu ve Ark. gibi isimler ısı transferi katsayısının sprey suyu debisinin doğrusal fonksiyonu olduğunu
göstermişlerdir. [1]
Bazı ısı transferi korelasyonları; [1]
Parker ve Treybal.
Mizushina ve Ark.
Nitsu ve Ark.

ℎ𝑤𝑤 = 704(1,3936 + 0,02214𝑇𝑇𝑤𝑤𝑤𝑤 )(Г𝑚𝑚 /𝑑𝑑𝑜𝑜 )0,333
ℎ𝑤𝑤 = 2103 × (Γ𝑚𝑚 /𝑑𝑑𝑜𝑜 )0,333
ℎ𝑤𝑤 = 990 × (Γ𝑚𝑚 /𝑑𝑑𝑜𝑜 )0,46

2

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

(17)
(18)
(19)

Literatürdeki diğer araştırmacılar da kendi çalışmalarında sprey suyu debisinin değiştiği durumlarda ısı
transfer katsayısını gözlemlemişler ve deneysel korelasyonlar elde etmişlerdir. Spreylenen su
debisinin artması ile ısı transferi katsayısı artmakta buna bağlı olarak ısı değiştiricisi içerisinde dolaşan
proses suyunun daha düşük sıcaklıklara soğutulabilmesi sağlanmaktadır. Bu durum soğutma kulesinin
kapasitesini artırmaktadır. Şekil 6.'da Parker ve Treybal, Mizushina ve Nitsu'nun elde ettiği ısı transferi
katsayısı korelasyonları kullanılarak EES programı ile ısı transferi katsayılarının sprey suyuna bağlı
değişimleri incelenmiş ve karşılaştırılmıştır.
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Şekil 6. Farklı ısı transferi katsayılarının sprey suyu debisine bağlı değişimi.
Tablo 1. ve Tablo 2.'de verilen tasarım parametreleri aynı kalmak koşulu ile sadece sprey suyu değeri
değiştirilerek kule kapasitesi ve ısı değiştiriciden çıkan suyun sıcaklık değerleri sprey suyu debisi
değişimine bağlı olarak EES programı ile incelenmiştir.

Şekil 7. Sprey suyu debisine bağlı çıkış sıcaklığı ve kapasite değişimi.
Şekil 7.’de gösterildiği üzere sprey suyu debisi artışına ile soğutma kulesinin kapasite artışı doğru
orantılıdır. Grafikten çıkarılacak diğer yorum ise, belirli bir noktaya kadar sprey debisi artışı kapasitede
ciddi bir artış sağlarken o noktadan sonra sprey debisindeki artış kapasiteye fazla yansımamaktadır.
Pompa motorunun fazla enerji sarfiyatına sebep olmamak için sprey suyu debisi optimum seviyeye
çekilmesi gerektiği görülmektedir.
4.6. Isı Değiştirici Tasarımı Ve Bağlantı Şekli
Kapalı çevrim soğutma kulelerinde pek çok uygulamada cihaz içerisinde tek ısı değiştiricisi
bulunmasına rağmen üreticiler son yıllarda tek ısı değiştiricisini boru sayısı ve boyutlarını sabit tutarak
iki parçalı olacak şekilde tasarlamaktadırlar. Literatürdeki bazı uygulamalarda çift parçalı ısı değiştirici
modeli incelenmiş olup soğutma kapasitesinde artış sağladığı belirlenmiştir. [9]
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Şekil 8. Isı değiştirici bağlantı şekilleri, çapraz - düz.
Çift parçalı ısı değiştiricisinde toplam ısı transferi katsayısının değişimi deneysel olarak incelenmiştir.

5. DENEYSEL ÇALIŞMALAR
5.1. Test Standı
Soğutma kulesi termal testlerinin yapıldığı test standı tesisatı şekil 9.’da verilmiştir. Standı oluşturan
ana bileşenler, ısı değiştirici, 3 yollu vana, tank, kazan pompa, boru hatları ve standın kontrol edildiği
PLC sistemidir. Sistemi iki devre olarak parçalara ayırabiliriz. İlk devre, kazanların bulunduğu
ısıtmanın sağlandığı bölümdür. Toplam 700 kW kapasiteli iki kazanda ısıtılan su, bir pompa vasıtası ile
hareketlendirilmekte ve PLC kontrollü bir 3 yollu vana vasıtası istenilen sıcaklıkta suyu ısı
değiştiricisine yollamaktadır. İkinci devrede prototip test kulesinden gelen soğutulmuş suyun sıcaklığı
ısı değiştiricisinde, istenilen değere getirilerek soğutma kulesine geri yollanmaktadır.

Şekil 9. Test standının şematik görünümü.
5.2. Deney Düzeneği ve Yapılan Ölçümler
Soğutma kulesi termal testleri yapılırken tüm noktalardaki sıcaklık, nem ve debi değerlerinin kontrol
edilmesi deneysel sonuçların yorumlanmasında büyük bir etkiye sahiptir. Şekil 10.’da gösterilen ölçüm
noktalarından, PLC kontrol sistemi vasıtası ile tüm sıcaklık ve debi değerleri anlık olarak gözlenmekte
ve kayıt edilmektedir.
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Şekil 10. Soğutma kulesindeki ölçüm sensörleri ve konumları.
D1 numaralı ultrasonik debimetre %0,5-1 hassasiyete sahip AFLO TTP marka, sprey suyunun debisini
ölçmek için kullanılmış, D2 numaralı elektromanyetik debimetre %0,35 hassasiyete sahip AFLOWT
marka, proses suyu debisi ölçümü için kullanılmıştır. S1, S2 ve S3 sıcaklık sensörleri ±0,3 °C (25 °C)
hassasiyete sahip PRODUAL marka boru içi daldırma tip NTC sensörlerdir. S4 sıcaklık ve nem
sensörü ±0,5 °C (0, +60 °C) hassasiyete sahip TESTO marka sıcak telli anonometre, kule çıkış
havasının nem ve sıcaklığını ölçmek için kullanılmıştır. S5 sensörü ±2% (0, 90 %nem) ve ±0,5 °C (0
°C) hassasiyete sahip PRODUAL marka, kuleye giren dış havanın nem ve sıcaklığını ölçmek için
kullanılmıştır. Kule içinde, fan tarafından yaratılan zorlanmış hava akışının, ısı değiştirici, sprey
dağıtım sistemi ve damla tutucularda yarattığı basınç farkını ölçmek için alt ve üst noktalara ±0,5 Pa
(+25 °C) hassasiyete sahip PRODUAL marka, B1 ve B2 fark basınç sensörleri yerleştirilmiştir. F1
kodlu ABB marka frekans sürücüsü ile pompa motoru kontrol edilmektedir. Motorun frekans değeri
değiştirilerek pompa debisinde değişiklik yaratılmış ve farklı sprey suyu debilerinde testlerin yapılması
sağlanmıştır.
Yapılan deneysel çalışmalarda belirsizlik analizi yapılmıştır. 20 ve 21 numaralı denklemlerde
gösterildiği üzere; 𝑛𝑛 bağımsız değişken adedi, 𝑅𝑅 ölçülecek boyut, 𝑥𝑥1…𝑛𝑛 ölçümü etkileyen değişkenler,
𝑤𝑤1…𝑛𝑛 bağımsız değişkenle ilgili hata oranı ve 𝑊𝑊𝑅𝑅 toplam hata oranı olmaktadır. [16]

Buradan;

2
2
2
2
𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕
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𝑤𝑤2 � +. . . + �
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𝜕𝜕𝑥𝑥1
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𝜕𝜕𝑥𝑥2
𝜕𝜕𝑥𝑥𝑛𝑛
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𝑥𝑥1
𝑥𝑥2
𝑥𝑥3
𝑥𝑥𝑛𝑛

1�
2

1�
2

(20)

(21)

Deneysel çalışmalar için belirsizlik değeri kapasite değerlerinde %5,86 ve ısı transfer katsayısı
değerlerinde %6,07 olarak hesaplanmıştır.
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6. DENEYSEL SONUÇLAR
Deneysel olarak yürütülecek olan çalışmalar için prototip bir soğutma kulesi tasarlanmıştır. Isı
değiştiricisi çift parçalı üretilmiş olup çapraz bağlantının etkisi incelenmiştir. Bakır boru kullanılan ısı
değiştirici 19,05 mm çaplı borulardan kaydırılmış tip boru demeti düzeninde imal edilmiştir. 2300x2300
mm oturma alanına sahip soğutma kulesinin dış aksamı elektrostatik toz boyalı galvaniz sac
malzemeden imal edilmiş olup yüksekliği 4500 mm’dir. Sprey debisi için bir pompa ve hava debisi için
aksiyal fan kullanılmıştır. Sprey suyunun ısı değiştirici üzerine homojen dağılımını sağlamak için PVC
borulardan imal edilen bir dağıtım sistemi kullanılmıştır. Sprey suyunun damlacıklar halinde fandan
atılmasını engellemek için damla tutucu adı verilen gözenekli PVC malzeme dağıtım sistemi ve fan
arasına yerleştirilmiştir. Prototip cihaz, soğutma kapasitesi dâhilinde kapalı çevrim su soğutma kulesi
ihtiyacı olan herhangi bir gerçek uygulamada kullanılabilecek şekilde imal edilmiştir.
Yapılan deneyler sonucu, kule kapasitesinde değişim yaratan yaş termometre değeri etkisi, sprey
suyu debisi etkisi toplam ısı transferi katsayısı değişimi, çapraz bağlantının etkisi incelenmiş COP
değeri elde edilmiştir. Deneysel çalışmalar her bir durum için en az 4 tekrar test ile gerçekleştirilmiştir.
6.1. Yaş Termometre Değeri Etkisi
Isı değiştiricisine 65 m /h debi ile gönderilen 34 C sıcaklığındaki proses suyunun değişken yaş
termometre değerlerine bağlı olarak kapasite değerindeki değişim aşağıdaki grafikte verilmiştir.
3

o

Şekil 11. Yaş termometre değerine bağlı kapasite değişimi.
Şekil 11.’deki grafikte EES algoritması ile hesaplanan değerler ve deneysel sonuçlara bağlı olarak
bulunan değerler gösterilmiştir. Ölçüm hassasiyeti analizine bağlı olarak elde edilen hassasiyet değeri
kesikli çizgiler ile gösterilmiştir. Yaş termometre sıcaklığı yükselirken kapasite değeri düşmektedir.
Deneysel sonuçlar ile hesaplanan değerler arasındaki fark %5’ten küçük olmaktadır.
6.2. Proses Debisi Artışı Etkisi
Proses suyu debisinin kapasiteye etkisi deneysel olarak incelenmiştir. Üç farklı debi değerinde giriş
o
0
suyu sıcaklığı sabit 34 C olacak şekilde kuleye gönderilmiştir. 20 C yaş termometre sıcaklığında test
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Şekil 12. Proses suyu debisi artışının kule kapasitesine etkisi.
Şekil 12.’deki grafikte EES algoritması ile hesaplanan değerler ve deneysel sonuçlara bağlı olarak
bulunan değerler gösterilmiştir. Ölçüm hassasiyeti analizine bağlı olarak elde edilen hassasiyet değeri
kesikli çizgiler ile gösterilmiştir. Proses suyu debisinin artışına bağlı olarak soğutma kulesi kapasitesi
arttığı deneysel olarak gözlemlenmiştir. Deneysel sonuçlar ile hesaplanan değerler arasındaki fark
%5’ten küçük olmaktadır.
6.3. Sprey Suyu Debisi Etkisi
Sprey suyu debisinin kapasiteye etkisi deneysel olarak incelenmiştir. Üç farklı sprey suyu debisi diğer
tüm parametrelerin sabit tutulduğu durumlarda uygulanmış ve kapasiteye etkisi incelenmiştir.

Şekil 13. Sprey suyu debisi artışının kule kapasitesine etkisi.
Şekil 13.’deki grafikte sprey suyu debisinin artışına bağlı olarak soğutma kulesi kapasitesi arttığı
deneysel olarak gözlemlenmiştir.
Soğutma Teknolojileri Sempozyumu
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Şekil 14. Sprey suyu debisi artışının toplam ısı transferi katsayısına etkisi.
Şekil 14.’de sprey suyu debisinin artışına bağlı olarak toplam ısı transferi katsayısı değişimi
gösterilmiştir. Ölçüm hassasiyeti analizine bağlı olarak elde edilen hassasiyet değeri kesikli çizgiler ile
gösterilmiştir. Toplam ısı değişimi katsayısı sprey suyu debisi ile doğru orantılı olduğu görülmektedir.
Tablo 4. sprey suyu debisi değişimine bağlı COP değeri değişimi.
Sprey Debisi(m /h)

Enerji Sarfiyatı (kW)

Kapasite (kW)

150
110
80

10,4
10,4
10,4

379
373
364

3

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 =

𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾
𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆
36,4
35,9
35

Tablo 4.’te sprey suyu debisi değişimine bağlı COP değerindeki değişim verilmiştir. COP değerinin
sprey suyu debisi ile doğru orantılı olarak arttığı görülmektedir.
6.4. Çapraz Bağlantı Ve Toplam Isı Transferi Katsayısı Değişimi
Prototip modelde ısı değiştirici iki parçalı üretilmiştir. Düz bağlantıda proses suyu, ısı değiştiricinin ilk
sırasındaki tüm borulara aynı anda girmektedir. Çapraz bağlantıda ise proses suyu ısı değiştiricinin ilk
yarısında dolaştıktan sonra ısı değiştiricinin ikinci yarısına girmekte ve proses suyunun ısı değiştirici
içerisindeki hızı artırılmış olmaktadır. Buna bağlı olarak toplam ısı transfer katsayısında ve kule
kapasitesinde artış olduğu belirlenmiştir. Tablo 5.’te bu iki farklı bağlantı şeklinin deneysel olarak
kapasite ve COP değeri üzerindeki etkisi gösterilmiştir.
Tablo 5. sprey suyu debisi değişimine bağlı COP değeri değişimi.
Bağlantı Şekli

Sprey Debisi (m /h)

Normal
Çapraz

150
150

3

Enerji Sarfiyatı
(kW)
10,4
10,4

Kapasite
(kW)
370
400

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 =

𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾
𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆
35,65
38,46
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SONUÇ
Kapalı çevrim bir soğutma kulesinin kapasitesinin doğru tahmin edilmesi için pek çok farklı
parametrenin aynı anda incelenmesi gerekmektedir. Bu incelemeleri yapabilmek için çalışmada,
Engineering Equation Solver (EES) yazılımı kullanılarak soğutma kulesinin termodinamik modellemesi
yapılmıştır. Deneysel çalışmalar, modüler olarak imal edilmiş, boyutları ve kapasitesi bakımından
sanayide kullanılabilecek ve uygulanabilir bir soğutma kulesi üzerinde gerçekleştirilmiştir.
Sayısal hesaplar sonucu gerçek çıkış suyu sıcaklığı, ortalama sprey suyu sıcaklığı, COP değeri ve
buharlaşan sprey suyu miktarı bulunmaktadır. Algoritma, farklı termodinamik özellikler ve farklı ısı
değiştirici boyutlarında soğutma kulesi kapasitesi hesaplamak için kullanılmaktadır.
Yaş termometre değerinin arttığı durumlarda soğutma kulesi kapasitesi düşmektedir. Proses suyu
debisi artırıldığında çıkış suyu sıcaklığı yükselmesine rağmen kule kapasitesinde artış meydana
gelmektedir. Sprey suyu debisinin artışı ile kule kapasitesi ve COP değeri arasında doğru orantı vardır
fakat belirli bir debi değerinden sonra kapasiteye olan etkisi azalmaktadır. Bu sebepten dolayı pompa
gücü göz önünde bulundurularak optimum sprey debisi belirlenmeli ve fazla enerji sarfiyatının önüne
geçilmelidir. Isı değiştiricinin çapraz bağlantısı ile toplam ısı transferi katsayısı, COP değeri ve kule
kapasitesinde artış olmakta olduğu deneysel olarak belirlenmiş ve sanayiye yönelik uygulamalarda
kullanılabilir bir yöntem olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Deneysel sonuçlar, sayısal olarak hesaplanan
sonuçlar ile karşılaştırılmış ve hata oranı %5’in altında kaldığı belirlenmiştir.
ALT SİMGELER

SEMBOLLER
𝐴𝐴
𝑐𝑐𝑝𝑝
𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶
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ℎ
ℎ𝑑𝑑
ℎ𝑤𝑤
𝑖𝑖
𝑘𝑘𝑠𝑠
𝑚𝑚
𝑇𝑇
𝑈𝑈
𝑄𝑄
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ISLAK TİP SOĞUTMA KULELERİNDE DOLGU
YÜKSEKLİĞİNİN PERFORMANSA ETKİSİNİN DENEYSEL
İNCELENMESİ
Experimental Analyses of Cooling Fill Height Effect on Wet Cooling Towers Performance

Görkem ZENGİN
Ayhan ONAT

ÖZET
Bu çalışmada ıslak tip soğutma kulelerinde dolgu yüksekliğindeki değişikliklerin performansa etkisi
incelenmiştir. Deneysel olarak yapılan çalışmalarda dört farklı yükseklikteki dolgunun ampirik
hesaplama katsayıları çıkartılmıştır. Dezavantajları ve avantajları incelenmiştir.1.500, 1.800, 2.100 ve
2.400 mm’lik dolgu yüksekliklerinde performans testleri yapılmıştır. Bu testlerde termal giriş çıkış
sıcaklıkları ölçülmüş ve sonucunda termal hesaplama korelasyon katsayıları çıkartılmıştır. Termal
performans testlerinin yapıldığı sırada dolgudaki basınç kaybı değeri de her koşulda ayrı ayrı
ölçülmüştür. Bu ölçümler sonucunda da farklı dolgu yüksekliklerinde, hava hızlarında ve su
yüklerindeki hava direnci değerlerini veren grafikler elde edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Evaporatif soğutma, Soğutma kulesi, Açık çevrim soğutma kulesi, Islak tip
soğutma kulesi.
ABSTRACT
In this study, the effect of fill height changes on thermal performance of wet cooling towers are
investigated. In the experimental study, four different cooling fill height’s empirical calculation
coefficients are found. Disadvantages and advantages are examined. Performance tests were
performed at fill heights of 1.500, 1.800, 2.100 and 2.400 mm. In these tests, thermal input output
temperatures were measured and thermal correlation coefficients were calculated. During thermal
performance tests, the pressure loss value on cooling fill was measured separately in each condition.
With these measurements, graphs were obtained for different fill heights, air velocity and water loading
values.
Key Words: Evaporative cooling, Cooling tower, Open circuit cooling tower, Wet type cooling tower.

1. GİRİŞ
Soğutma kuleleri ısı ve kütle transferi ile su soğutan endüstriyel ünitelerdir. Sıcak su, dağıtıcı fıskiyeler
vasıtasıyla film tipi dolgu bloklarının veya sıçratma tipi dolgu yapılarının üzerine püskürtülerek
atmosfer havası ile su arasında geniş yüzey alanları oluşturulması sağlanır. Havanın ortama girişi
mekanik çeşitli soğutma kulelerinde fan ve mekanik grup vasıtasıyla olurken doğal çekişli soğutma
kulelerinde basınç dengesi ile sağlanır. Bu işlem sırasında çevrimdeki suyun bir kısmı giren havanın
doymamış formda olması dolayısıyla buharlaşır. Su buharlaşırken bir yandan da enerji transferi olur
bu enerji transferi ile de çevrim suyu soğur [1]. Şekil 1’de enerji santralinin su soğutma devresi
görülmektedir.
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Şekil 1. Enerji santralinin su soğutma devresi [2]
Türbin çıkış buharı, basıncı ve ısı enerjisi azalmış entalpisi düşmüş çürük buhar, yüzey kondenserine
giriş yaptıktan sonra soğutma kulesinden gelen soğuk su boruların dış yüzeyiyle temas ederek
buharın yoğuşmasını sağlar. Bu yoğuşma sırasında sıvı faza geçen türbin çıkış buharı pompalar ile
kazana giderek çevrimine devam eder. Bunun yanı sıra soğutma kulesinden gelen suyun çevrimi ise
yüzey kondenserinden sonra sıcaklığı ve entalpisi yükselmiş şekilde geri dönerek soğutma kulesinin
sıcak su hattına gider. [3]
Sıcak su soğutma kulesinde önce su dağıtım kolektörlerine gönderilir. Sonrasında fıskiyelerde
dağıtılarak, küçük su damlacıkları olacak şekilde dolguların üzerine püskürtülür. Dolgunun alt
kotundan gelen soğuk ve entalpisi düşük hava sürekli olarak yüksek ısı ve kütle transfer alanlarında
temas kurar. Bu süre zarfında kuru hava neme doyarken bir miktar soğutma suyu buharlaşır. Soğutma
kulesine sıcaklığı ve entalpisi yüksek olarak giren soğutma suyu soğuk olarak havuzda toplanırken,
atmosfer havası yaklaşık %100’e kadar neme doymuş ve entalpisi yükselmiş şekilde bacadan kule
ortamını terk eder. Burada havanın aldığı enerji ile suyun verdiği enerji birbirine eşittir. Bu denklik
soğutma kulesindeki genel ısı transfer denkliğini oluşturmaktadır. Kaybedilen su miktarı da sürüklenen
ve buharlaşan su miktarına eşit olarak soğutma kulesinin kütle transfer denkliğini oluşturmaktadır.
Soğutma kulelerinde soğutma rejimine ve ısı transfer rejimi gibi temel kriterlere bağlı olarak ortalama
buharlaşma oranı çevrim su debisinin yaklaşık %1-3’ü kadardır [4].
Literatürde ve sektörde çokça farklı tipte dizayn çalışmaları bulunmaktadır. Bu çalışmada karşı akışlı
ve mekanik çekişli ıslak tip soğutma kulesi ile performans testleri yapılmıştır. Bu tip soğutma
kulelerinde atmosfer havası ünite içerisine ünitenin alt kotunda bulunan panjurlardan giriş yapar.
Sonrasında yatayda iki tarafı akışa kapalı fakat dikeyde iki tarafı açık olan dolgudan aşağıdan
yukarıya doğru hareket eder. Karşılaştığı dirençler yani geçtiği bölgeler sırasıyla hava giriş panjuru,
yağmurlama bölgesi, dolgu bölgesi, spreyleme bölgesi, su dağıtım hattı, damla tutucu bloklar ve
aksiyal fanın giriş kısmından oluşmaktadır. Bu bölgelerin sadece yağmurlama, dolgu ve spreyleme
bölgelerinde ısı ve kütle transferi yapılmaktadır [5]. Diğer bölgelerin görevleri soğutma kulesinin
sürekliliğinin sağlanması içindir. Şekil 2’de mekanik çekişli bir karşı akışlı soğutma kulesinin genel
çalışma prensibi gösterilmektedir. Detay özellik olarak panjur, dolgu blokları ve damla tutucular farklı
bölgelerde olduğu için toplam basınç kayıpları çapraz akışlı soğutma kulelerine kıyasla bir miktar daha
fazla olmaktadır. [6]
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Şekil 2. Karşı Akışlı Soğutma Kulesi Çalışma Prensibi [7]

2. TEST DÜZENEĞİ ve KULLANILAN EKİPMANLAR
Soğutma kulelerinin performans ve basınç kaybı eğrileri için data kayıtları yapılırken Arnavutköy /
İstanbul’da bulunan bir performans test istasyonu kullanılmıştır. Test istasyonumuzda kullanılan
alandaki ana mekanik ekipman listesi ve teknik özellikleri aşağıda madde madde belirtilmektedir.
2.1. Sıcak su hattı ekipmanları
Tesise ısı yükü oluşturması için maksimum 500 kW’lık ısı yükü oluşturacak bir kazan sistemi
bulunmaktadır. Kazan sistemi çift brülörlü olduğu için değişken ısı yükleri konusunda da esneklik
sağlamaktadır. Kazan üzerindeki kontrol panosu sayesinde ısı yükü sabitlemesi ve sıcak suyun
3
ortalama aralığı belirlenebilmektedir. Toplam tesisat direnci 0,8 bar olduğu koşulda 50 m /h su
basacak şekilde dizayn değerleri bulunaktadır.
2.2. Plakalı tip ısı değiştirici
Plakalı tip ısı değiştirici kazandan gelen sıcak su ile soğutma kulesinden gelen su arasında ısı
transferini yapan elemandır. Buradaki temel amaç soğutma kulesinde atmosferle direkt temas
halindeki çevrim suyunun kazan hattına karışmasını engellemektir.
2.3. Soğutma kulesi çevrim suyu pompası
Plakalı tip ısı değiştiricinin soğuk su hattındaki suyu soğutma kulesine göndermekle görevli pompadır.
Sistemimizde test yapıldığı sırada 1 asil ve 1 yedek olmak üzere 2 adet in-line tipi pompa
3
kullanılmıştır. Maksimumda 67 – 70 m /h su debisine ulaşan bir su debisi çevrimi sağlanmıştır.
2.4. Test soğutma kulesi
Performans testleri sırasında kullanılan soğutma kulesi test amaçlı dizayn edilmiş olup farklı tipte
dolguların testine olanak sağlayabilmektedir. Tablo 1’de soğutma kulesinde kullanılan malzemeler ve
diğer özellikler verilmektedir.
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Tablo 1. Soğutma Kulesi Özellikleri
Dış Kaplama
Fan Tipi
Tahrik Tipi
Fan Kanat Malzemesi
Fan Kanat Sayısı
Fan Çapı
Fan Kanat Profili
Motor Gücü
Motor Hızı
Dolgu Tipi
Dolgu Hatvesi
PVC Film Oryantasyonu
Dolgu Yükseklikleri
Su Dağıtım Sistemi
Kule İç Eni
Kule İç Boyu
Toplam Kule Yüksekliği

Camelyaf Takviyeli Polyester
Aksiyal Fan (Üstten Çekişli)
Direkt Akuple Motor
Alüminyum
4
1.200 mm
Airfoil (Uçak Kanadı Tipi)
5,5 kW
960 d/d
PVC Film Tipi Dolgu
19 mm
60°, Çapraz
1500, 1800, 2100, 2400 mm
12 Adet Fıskiye
1.850 mm
1.850 mm
7.500 mm

Şekil 3’de performans testlerinde kullanılan soğutma kulesi deney düzeneğinin fotoğrafı
gösterilmektedir. Dolgulardaki su dağıtımını ve fan dönüşünü izlemek için 2 adet sahanlığı bulunan
servis merdiveni bulunmaktadır.

Şekil 3. Soğutma Kulesi Deney Düzeneği
Resim üzerinde de gösterildiği üzere kulenin hava girişi alt kottan yapılmaktadır. Hava giriş
seviyesinden 2.400 mm’ye kadar dolgu eklemesi yapılabilmektedir. Bunun dışında su dağıtım noktası
ve örnek bir hava tarafı basınç kaybı ölçüm noktası gösterilmektedir.
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2.5. Kullanılan Ölçüm Cihazları
Test sisteminde performans testi yapılırken sıcaklık, basınç ve debi kontrolü için cihazlar kullanılmıştır.
Bu cihazlar scada sistemi ile kaydedilip detaylı analizlerin oluşturulması sağlanmıştır.
2.5.1.

Sıcaklık ölçümlerinde kullanılanlar

Testler sırasında kullanılan sıcaklık transmitterleri yüksek hassasiyete sahip ve dış ortamda kullanıma
uygun olarak seçilmiştir. Tablo 2’de detaylı özellikleri belirtilmektedir;
Tablo 2. Hava Tarafı Sıcaklık Transmitteri Özellikleri
Sıcaklık Ölçüm Aralığı
Dalma Boyu (Ölçüm Probu)
Konum
Sinyal
Adet

0 – 100 °C
1.000 mm
Su dağıtım hattının üzerinde
4 – 20 mA
2

Isı transferi su dağıtım sisteminden sonra olmadığı için hava tarafı sıcaklık ölçüm transmitterleri su
dağıtım hattının üzerine yerleştirilmiştir. 2 adet olmasının nedeni ise testler sırasında biri
bozulduğunda diğeri ile arasındaki ölçüm farkı oluşacaktır. Bu sayede kalibrasyonun bozulduğunun
fark edilmesi sağlanacaktır. Tablo 3’de su tarafı sıcaklık transmitterlerinin özellikleri verilmektedir.
Tablo 2. Su Tarafı Sıcaklık Transmitterinin Özellikleri
Sıcaklık Ölçüm Aralığı
Dalma Boyu (Ölçüm Probu)
Konum
Sinyal
Adet

0 – 100 °C
60 mm
Sıcak su hattında
Soğuk su hattında
4 – 20 mA
2 + 2 (Toplamda 4 adet)

Su tarafındaki dalma boyunun hava tarafındakinden kısa olmasının nedeni hava kanalı 1.850 x 1.850
mm iken su hattındaki boruların DN100 ölçülerinde olmasından kaynaklıdır. Yine bir önceki ölçümdeki
gibi asil ve yedekli ölçüm bulunmaktadır.
2.5.2.

Hava tarafı basınç ölçüm cihazları

Fark basınç transmitteri hava tarafı basınç kaybı ölçümünde kullanılan en kritik ekipmandır. Hava
hızındaki değişime göre dolgu üzerindeki fark basınç değeri, farklı noktalardan ölçüm yapılmıştır.
2.5.3.

Debimetre

Soğutma kulesine giden su miktarını ölçmekte kullanılmıştır. Debimetrenin bulunduğu hattın ölçüsü
DN150 olduğu için debimetrenin de giriş çıkış ölçüleri DN150’dir. Ölçümde herhangi bir hata olmaması
açısından düz bir boru üzerinde ölçüm alınmıştır.
2.5.4.

Yaş termometre sıcaklığı ölçüm cihazları

Bu cihazlar sıcaklık transmitteri ve ıslak tutmak için bulunan bir hazne ile birlikte çalışmaktadır.
Üzerlerinde bulunan vantilatör sayesinde de sürekli olarak hava akışı sağlayarak daha net bir sıcaklık
değeri elde edilmesini sağlamaktadır.
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3. PERFORMANS TESTLERİ ve ANALİZ SONUÇLARI
3.1. Termal Performans Testleri
Soğutma kulelerinin dolgu performansları üzerinde deneysel analiz yapılırken termal performans ve
dolgu dirençleri üzerinde durulmuştur. Bir önceki bölümde bahsedilen ölçüm cihazlarından alınan
değerler sistem rejime oturduğundan itibaren minimum 1 saat stabil ölçüm alınarak elde edilmiştir.
Bir dolgu tipinin eğrisini oluşturmak için pek çok termal şartta test yapılması gerekmektedir. Bu
çalışmada analiz sırasında 20 farklı koşulda su ve hava debisi değiştirilerek test yapılmıştır. Aşağıda
1.500 mm yüksekliğindeki dolgunun bazı şartlardaki ölçüm sonuçları gösterilmiştir.
3.1.1.

Ölçüm No:1

Tablo 4.’de su debisi ve hava hızı değerlerinin test sonuçları Şekil 4.’de gösterilmektedir.
Tablo 4. Ölçüm – 1 Şartları
Su Debisi
Hava Hızı
Fan Motoru Frekans Konvertörü Değeri

3

67 m /h
2,75 m/s
50 Hz.

Şekil 4. Örnek Test Sonuç Grafiği – 1
T sg1 : Su giriş sıcaklığı ölçümü yapan 1 nolu transmitter sonucu
T sç1 : Su çıkış sıcaklığı ölçümü yapan 1 nolu transmitter sonucu
T wb1 : Yaş termometre sıcaklığı ölçümü yapan 1 nolu transmitter sonucu

3.1.2.

Ölçüm No:2

Tablo 5.’de su debisi ve hava hızı değerlerinin test sonuçları Şekil 5.’de gösterilmektedir.
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Tablo 5. Ölçüm – 2 Şartları
Su Debisi
Hava Hızı
Fan Motoru Frekans Konvertörü Değeri

3

67 m /h
1,65 m/s
30 Hz.

Şekil 5. Örnek Test Sonuç Grafiği-2
3.1.3.

Ölçüm No:3

Tablo 6.’da su debisi ve hava hızı değerlerinin test sonuçları Şekil 6.’da gösterilmektedir.
Tablo 6. Ölçüm – 3 Şartları
Su Debisi
Hava Hızı
Fan Motoru Frekans Konvertörü Değeri

3

52 m /h
2,25 m/s
40 Hz.

Şekil 6. Örnek Test Sonuç Grafiği-3
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3.1.4.

Ölçüm No:4

Tablo 7.’de su debisi ve hava hızı değerlerinin test sonuçları Şekil 7.’de gösterilmektedir.
Tablo 7. Ölçüm – 4 Şartları
Su Debisi
Hava Hızı
Fan Motoru Frekans Konvertörü Değeri

3

35 m /h
2,50 m/s
45 Hz.

Şekil 7. Örnek Test Sonuç Grafiği – 4
3.1.5.

Ölçüm No:5

Tablo 8.’de su debisi ve hava hızı değerlerinin test sonuçları Şekil 8.’de gösterilmektedir.
Tablo 8. Ölçüm – 5 Şartları
Su Debisi
Hava Hızı
Fan Motoru Frekans Konvertörü Değeri

3

17 m /h
2,85 m/s
50 Hz.

Şekil 8. Örnek Test Sonuç Grafiği - 5
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3.2. Chebyshev Teoremiyle Merkel Yaklaşımı
Soğutma kuleleri performansı hesaplamada genellikle Poppe, Merkel ve e-NTU metotları kullanılır. Bu
metotlardan en yaygını Merkel’dir ve çalışmamız da Merkel’e göre analiz edilip sonuçlar çıkartılmıştır.
Chebyshev teoremi kullanılarak Merkel yaklaşımı kolaylaştırılarak hesaplanabilirliği artırılmıştır.
Aşağıdaki formülde Merkel yaklaşımının formülü belirtilmektedir.
(1)

Yukarıdaki eşitlğin Chebyshev teoremiyle genişletilmiş hali aşağıdaki formül dizisinde belirtilmiştir.
(2)

(3)

Daha önceki formüller birleştirilerek değerlendirildiğinde aşağıdaki ifade elde edilmektedir.
(4)

3.3. Termal Test Sonuçlarından Merkel Yaklaşımına Göre Dolgu Katsayılarının Oluşturulması
Merkel’e göre dolguların performansını hesaplayıp soğutma kulesi tasarımı yapılabilmesi için dizaynda
kullanılacak dolgunun performans katsayılarının bilinmesi gerekmektedir. Çalışmanın bu bölümünde
elde edilen test sonuçlarından dolgu katsayıları çıkartılacaktır. Çalışma kapsamında dört farklı
yükseklikteki dolgunun katsayıları çıkartılmıştır. Test sonuçları ile L/G – KaV/L eğrileri oluşturulmuştur.
Şekil 9., Şekil 10., Şekil 11., Şekil 12.’de farklı dolgu yüksekliklerine ait dolguların performans testi
sonuçları belirtilmektedir.
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Şekil 9. 1.500mm Yüksekliğindeki Dolgunun Performans Eğrisi

Şekil 10. 1.800mm Yüksekliğindeki Dolgunun Performans Eğrisi
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Şekil 11. 2.100mm Yüksekliğindeki Dolgunun Performans Eğrisi

Şekil 12. 2.400mm Yüksekliğindeki Dolgunun Performans Eğrisi
Farklı şartlarda alınan ölçüm sonuçlarında katsayılar farklı gelmektedir. İleriye dönük yapılacak
dizaynlarda değerler arasında uyum olması açısından dolguların n katsayılarının eşitlendiği 5. grafik
aşağıda gösterilmektedir.
Şekil 13.’de düzeltilmiş dolgu eğrilerinin tablosu bulunmaktadır.
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Şekil 13. Dolgu Yüksekliklerine Göre Performans Eğrileri
Eş n katsayılarıyla hesaplandığında eğri kıvrımları da aynı oranda değiştiği için daha derli toplu
sonuçlar elde edilebilmektedir. Yukarıdaki eğrilerin c ve n katsayıları aşağıdaki tabloda
gösterilmektedir.
Tablo 3.6.’da dolgu yüksekliklerine göre dolgu c katsayısı belirtilmektedir.
Tablo 3. 1. Dolgu Yüksekliklerine Göre Performans Katsayıları
Dolgu Yüksekliği
1.500 mm
1.800 mm
2.100 mm
2.400 mm

(c) katsayısı
2,95
3,72
4,75
5,50

(n) katsayısı
-0,74
-0,74
-0,74
-0,74

Görüldüğü üzere dolgu yüksekliği arttıkça c değerinde belirli bir artış gözlenmektedir. n katsayısının
sabit bırakılmasının nedeni dolgu formu değişmediği için eğri eğiminin de değişmemesi gerekliliğinden
kaynaklanmaktadır.
3.4. Basınç kaybı test sonuçları ve analizi
Soğutma kulesi termal değerleri analiz edilirken eş zamanlı olarak basınç kaybı değerleri de okunarak
analiz sonuçları desteklenmiştir. Aşağıdaki grafiklerde dolgu yüksekliği değişimlerinin, benzer hava
hızlarında ve değişken su yüklerindeki direnç değerleri gösterilmektedir.
Şekil 14., Şekil 15., Şekil 16. ve Şekil 17.’de dolgulardaki farklı hava hızlarına ve su yüklerine göre
basınç kayıpları belirtilmektedir.
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Şekil 14. 1.500 mm’lik dolgunun basınç kaybı değerleri

Şekil 15. 1.800 mm’lik dolgunun basınç kaybı değerleri
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Şekil 16. 2.100 mm’lik dolgunun basınç kaybı değerleri

Şekil 17. 2.400 mm’lik dolgunun basınç kaybı değerleri
Grafiklerde de görüldüğü üzere dolgu yüksekliği arttıkça hava tarafındaki direnç de orantılı olarak
artmaktadır. Aynı şekilde hava hızı ve su yükü basınç kaybına pozitif efekt göstermektedir.
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4. SONUÇ
Yapılan çalışmalar boyunca 19 mm hatveli PVC yapraklı çapraz film tipi dolgu blokları 1500, 1800,
2100 ve 2400 mm yüksekliklerde test edilmiştir. Her bir dolgu yüksekliğinin termal performans
katsayılarının çıkartılması için toplamda 20 farklı su ve hava debisi noktasında minimum 1 saatlik
ölçüm sonuçları alınmıştır. Alınan test sonuçları sonrasında hesaplama algoritmasına göre analiz
edilerek grafiklere dökülmüş, performans katsayıları ve direnç eğrileri oluşturulmuştur.
Şekil 13 incelendiğinde 4 farklı yükseklikteki dolgunun birbirleri arasındaki performans karşılaştırılması
gösterilmektedir. Performansı en düşük olan 1500 mm’lik dolgu olurken en yüksek olanı da 2400
mm’lik yüksekliğe sahip olandır. Her 300 mm’lik dolgu yüksekliği artışında belirli miktarda performans
artışı sabit kalmıştır.
Şekil 14, Şekil 15, Şekil 16 ve Şekil 17 incelendiğinde bir önceki paragrafta belirtilen 4 farklı
yükseklikteki dolgunun değişken hava hızı ve değişken su yükündeki hava tarafı direnç değerleri
gösterilmektedir. Grafikler incelendiğinde de en düşük direnç değeri 1500 mm’lik dolguda ölçülürken
en yüksek değer de 2400 mm’lik dolguda ölçülmüştür.
Soğutma kuleleri dizaynında dolgu yüksekliği ne kadar artırılırsa performans o kadar artmaktadır, lakin
bu artışla birlikte hava tarafı direnci de artmaktadır. Dirençi direkt olarak ihtiyaç duyulan motor mil
gücünü etkileyecek bir faktördür. Düşük direnç değerleri nedeniyle enerji verimliliği en yüksek dolgu
1500 mm’lik olandır. Fakat dar alanlarda yüksek ısı transfer kapasitesi için daha yüksek dolgulara
ihtiyaç gerekebilir.
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ESKİŞEHİR İLİNDE R744 SOĞUTUCU AKIŞKANLI İKİ
BUHARLAŞTIRICILI BİR SOĞUK HAVA DEPOSU TASARIMI
Design of a Cold Storage Depot Using R744 as Refrigerant with Two Evaporators in Eskisehir

Özge ALTUN
Kıvanç ASLANTAŞ
Engin SÖKMEN

ÖZET
Dünyada artan nüfus yoğunluğu, iklim değişiklikleri insanların taze ve kaliteli yiyeceğe ulaşma
olasılığını düşürmektedir. Günümüzde üretilen yiyeceklerin üçte biri besin ihtiyacı olan insanlara
ulaşamadan çürümekte ve bozulmakta iken dünya nüfusunun üçte biri açlıkla mücadele etmektedir.
Yiyeceğe ulaşamayan insan ve bozulan ürün oranları bu kadar yüksekken yiyeceklerin bozulmadan
uzun süre depolandığı soğuk hava depoları ve soğuk zincirin bozulmadan yiyeceklerin dağıtım
yerlerine ulaştırıldığı frigorifik araçların önemi bir kez daha vurgulanmalıdır. Soğutma sistemleri hem
ürünlerin sağlıklı bir şekilde ihtiyaç yerlerine ulaşması hem de kullanılan soğutucu akışkanların
çevreye olan etkileri nedeniyle dikkate alınması gereken bir konudur. Bu çalışmada farklı depolama
sıcaklıkları gerektiren peynir ve dondurulmuş et için Eskişehir ilinde iki odalı bir soğuk hava
deposunun soğutma yükleri hesaplanmıştır. Soğutucu akışkan olarak R744 seçilmiş ve Sıvı-Ejektörlü
Transkritik Sistem ele alınmıştır. Sistem ekipmanlarının seçimleri hakkında bilgi verilmiş ve sistemin
etkinlik katsayısı hesaplanmıştır.
Anahtar Kelimeler: R744, soğuk hava deposu, etkinlik katsayısı, sıvı-ejektör
ABSTRACT
Increasing population density and climate change decrease the possibility of humans’ reach to fresh
and good quality food. At present time, while one third of the produced food rot or go off before it
reaches the people in need, one third of the world population struggle against hunger. While the ratios
of people who cannot reach food and food that rots are so high the importance of cold storage depot
and refrigerating trucks that make the food distribution without breaking the cold chain possible must
be emphasized one more time. Refrigerating systems must be taken into consideration both for the
reason of transporting food products to the needy and the environmental affects of used refrigerants.
In this study, amount of necessary cooling loads of a two room cold storage depot for cheese and
frozen meat which need different storage temperatures in Eskisehir have been calculated. R 744 has
been selected as refrigerant and Liquid-Ejector Transcritical System has been investigated.
Information about selection of system equipment has been given and coefficient of performance of
system has been calculated.
Key Words: R744, cold storage depot, coefficient of performance, liquid-ejector

1. GİRİŞ
Ürünler bozulmadan ve çürümeden donma noktası üzerindeki sıcaklıklarda soğuk muhafaza yöntemi
ile saklanır. Soğuk muhafazada ürünler kısa, geçici ve uzun süreli depolanabilir. Depolama periyotları
ürün tipine ve depolama şartlarına bağlı olarak değişebilir. Elde edilen gıdalar soğuk hava deposuna
konulmadan önce üzerlerinde barındırdıkları hasat edildikleri ortam ve güneş sıcaklığından
kaynaklanan ısının alınması gerekmektedir. Bu işlem ön soğutma olarak adlandırılır ve ürünler 0-10 °C
sıcaklığındaki ön soğutma işlemi uygulanır. Ancak uygulamada genellikle ön soğutma işlemi
uygulamak yerine ürünlerin sıcaklıkları depolanacakları kısımda kademeli olarak düşürülür.
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Ürünlerin bozulmadan tüketim yerlerine ulaştırılmasının yanında soğutma sistemlerinde kullanılan
soğutucu akışkanların da çevreye etkilerinin dikkate alınması gerekmektedir. Soğutucu akışkanlar
atmosfer tabakasında ömürleri tükenene kadar küresel ısınmaya sebep olmaktadırlar. Değişik türdeki
soğutucu akışkanların atmosferdeki ömürleri de farklı olmaktadır [1,2].
Soğutma sistemlerinde ve iklimlendirme sistemlerinde CFC (kloroflorokarbon), HCFC
(hidrokloroflorokarbon), HFC (hidroflorokarbon) soğutucu akışkanları yaygın olarak kullanılmaktadır.
Calm [3] yapmış olduğu çalışmada soğutucu akışkanları dört nesle ayırmıştır (Şekil 1). İlk nesil
soğutucu akışkanlar ilk 100 yıldaki en yaygın soğutucu akışkanlardır ve bilinen çözücü ve diğer uçucu
sıvılardır. İkinci nesil soğutucu akışkanlarda ise güvenlik ve dayanıklılık ön plana çıkmıştır. Ancak
yapılan çalışmalar sonucunda CFC türü soğutucu akışkanların ozon delme potansiyellerinin (ODP) ve
küresel ısınma potansiyellerinin (GWP) yüksek olduğu anlaşılmıştır. Üçüncü nesil soğutucu
akışkanlardan HCFC türü soğutucu akışkanların ozon delme potansiyelleri düşüktür, HFC türü
akışkanların ise ozon delme potansiyelleri küresel ısınmaya bir miktar etkileri söz konusudur.
Kanada’nın Montreal kentinde 1987 yılında imzalanan Montreal Protokolü kapsamında Ozon
tabakasının korunması ve sera etkisinin azaltılması amacıyla soğutucu akışkanların üretimi ve
kullanımı kontrol altına alınmıştır. Bu protokolü Londra ve Kopenhag’da yapılan toplantılar izlemiş ve
ODP ve GWP değerleri yüksek CFC soğutucu akışkanlarının kullanımı ve üretimiyle ilgili daha sıkı
önlemler alınmıştır [4]. Küresel ısınma ve ozon tabakasında meydana gelen deformasyonlar nedeniyle
çevreye verdiği zarar en düşük olan soğutucu akışkanların kullanılması yönünde çalışmalar hız
kazanmıştır.
Dördüncü nesil soğutucu akışkanlar geçişin hız kazandığı bu dönemde soğutma sistemlerinin uygun
boyutlandırılması, soğutucu akışkan miktarının doğru belirlenmesi çok önemlidir.

Şekil 1. Geçmişten bugüne soğutucu akışkanlar [3].
Bu çalışmada örnek bir soğuk hava deposunda bulunduğu şehre ve depolanacak ürüne bağlı olarak
ısı kazancı hesaplanmış, soğutma sistemi tasarlanarak ekipmanlar seçimi yapılmıştır.

2. SOĞUK ODA HESAPLAMALARI
Eskişehir’de yapılacak olan bir soğuk hava deposunda peynir ve dondurulmuş et depolanacaktır.
Deponun mimari projesi Şekil 2’ de verilmiştir. Depo 100 mm kalınlıkta poliüretan sandviç paneller
2
kullanılarak imal edilmiştir. Peynir yükleme miktarı 2000 kg/m ve depolama yüzdesi %80’dir. Peynir
2
depoya 25 °C’ de gelecek ve 15 gün süreyle depolanacaktır. Donmuş et yükleme miktarı 250 kg/m ve
depolama yüzdesi %80’dir. Donmuş et 2 gün süreyle depolanacaktır. Soğuk odada günde 4 kişi 4’er
saat süreyle çalışmaktadır ve odada 100 W gücünde 8 adet lamba bulunmaktadır. Soğuk odada 750
W gücünde 3 adet motor bulunmaktadır. Depo yüksekliği 4 m’dir.
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Şekil 2. Örnek mimari proje
Verilen proje için Soğuk Oda Isı Kazançlarının hesaplanması gerekmektedir. Hesaplanan değerler
Soğuk Hava Deposu Isı Kazançları Hesap Tablosuna yazılır. Projenin yapılacağı Eskişehir ili için
soğutma yükünün en fazla olduğu yaz ayları için ortalama kuru, yaş termometre sıcaklıkları
Tablo 1’ den okunur. Kuru ve yaş termometre sıcaklıkları kullanılarak psikrometrik diyagramdan bağıl
nem ve entalpi değerleri elde edilir (φ = % 44, h dış = 71.79 kJ/kg).
Tablo 1. Şehirlerin yaz mevsiminde ortalama dış hava sıcaklıkları [5].
Şehir Adı

Kuru
termometre
36
31
34
39
29

Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun

Yaş
termometre
22
23
24
23
25

Şehir Adı
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon

Kuru
termometre
30
33
33
29
31

Yaş
termometre
25
20
25
20
25

Peynir depolanacak oda için iç mahal muhafaza verileri Tablo 2’den okunur. İç ortam sıcaklık 0 °C ve
bağıl nem %70 değerleri kullanılarak iç ortamın entalpi değeri psikrometrik diyagramdan
h iç = 6.6 kJ/kg okunur. Benzer şekilde donmuş et depolanacak oda için (ortam sıcaklık değeri -18 0
°C, bağıl nem %90 ) h iç = -16.4 kJ/kg okunur.
Tablo 2. Gıda maddeleri için uzun süreli soğuk oda muhafazası verileri [5]

Gıda
maddesi
Etdonmuş
Portakal
Peynir
Pırasa
Salatalık

Muhafaza
sıcaklığı
(0C)
-18/-23
0/+9
-1/+4
0
+10/+13

Oda
nemi
(%)
90-95
85-90
65-70
95
90-95

Muhafaza
süresi
8-10A
3-12H
6-12A
1-3A
10-14G

İçindeki
su miktarı
(% ağırlık)

Donma
noktası
(0C)

-

87
30-60
85
96

-1
-10/-15
-0.7
-0.5

Isınma ısısı, kJ/kg K
Donmadan
önce
C1
-

Donmadan
sonra
C2
1.59/1.71

3.76
2.09
3.68
4.06

1.92
1.3
1.92
2.05

Donma
ısısı
kJ/kgK
200.97
/234.4
291.83
125.61
285.13
321.56

Ön soğutma odaları
için
Soğutma
Yükleme
süresi
katsayısı
(saat)
22
18
24

1.43
1.43
1.0

Soğuk hava deposunun planı ve Tablo 3 göz önüne alınarak komşu hacim sıcaklıkları belirlenir (Tablo
4).
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Tablo 3. Komşu Hacim ve Döşeme Sıcaklıkları (T 0 Dış Tasarım Sıcaklığı) [5]
Komşu Hacim Tanımı

Sıcaklık (°C )

Toprak döşeme sıcaklığı (çok soğuk iklimler)

+7

Toprak döşeme sıcaklığı (soğuk iklimler)

+15

Toprak döşeme sıcaklığı (serin iklimler)

+20

Toprak döşeme sıcaklığı (sıcak iklimler)

+25

İklimlendirilen veya soğutulan komşu oda hacimleri
Toprak altında kalan klimasız, soğutulmamış hacimler ile toprakla temastaki
duvarlar

oda sıcaklığı
T 0 -10

İklimlendirilmeyen normal kullanma amaçlı hacimler

T0 - 5

Cebri şekilde havalandırılmayan hacimler; depo, atölye, vd.

T0

Kompresör makine dairesi (sulu kondenser)

T0

Kompresör makine dairesi (havalı kondenser)

T0 + 5

Mutfak, çamaşırhane, kazan dairesi, ısıtma santrali, vb.

T 0 +10

Çok aşırı sıcak hacimler, aşırı ısı yayan yerler

T 0 +15

Tablo 4. Komşu mahal sıcaklıkları
Mahal İsmi
Makine Dairesi
Koridor

Sıcaklık (°C )
34
29

Mahal İsmi
Toprak Döşeme
Tavan

Sıcaklık (°C )
20
29

2.1. Soğutulan hacmi çevreleyen duvar, döşeme ve tavandan iletim ve taşınımla geçen ısı
kazancı (Transmisyon ısısı)
İletim ve taşınımla olan transmisyon kazancı

𝑄𝑄𝑇𝑇 = 𝐾𝐾. 𝐴𝐴. (𝑇𝑇𝑑𝑑 − 𝑇𝑇𝑖𝑖 )

(1)

formülünden hesaplanmaktadır. Burada K, toplam ısı geçirgenlik katsayısı (W/m K), A, yüzey alanı,
T d , dış ortam veya komşu hacim sıcaklığı (°C ), T i , iç ortam sıcaklığıdır (°C ).
2

Tablo 5. Peynir depolanan oda için iletim ve taşınımla olan ısı kazançları
I. İLETİM VE TAŞINIMLA OLAN ISI KAZANÇLARI (Duvar, Tavan, Döşeme)
İşareti

En

Boy Alan
2

Adet

Çıkarılan
2

Alan (m )

Net Alan
2

K

ΔT
2

Isı Gücü

Günlük Isı Kazancı

(m) (m)

(m )

(m )

(W/m .K)

(°C)

(W)

(kJ/gün)

DD

15

5

75

1

75

0.22

34

561

48470.4

İD

10

5

50

1

50

0.22

-18

-198

-17107.2

İD

15

5

75

1

75

0.22

29

478.5

41342.4

DD

10

5

50

1

50

0.22

37

407

35164.8

Tavan

15

10

150

1

150

0.36

29

1566

135302.4

Döşeme 15

10

150

1

150

0.36

20

1080

İletimle ve taşınımla ısı kazancı (kJ/gün)

93312
336484.8

Mimari proje esasları ve verileri kullanılarak soğuk hava deposu ısı kazançları hesap tablosunun 1.
kısmı doldurulur (Tablo 5). Aynı işlemler tekrarlanarak dondurulmuş etin depolandığı bölüm için iletim
ve taşınımla olan ısı kazancı hesaplanmış ve 608990.4 kJ/gün bulunmuştur.
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2.2. Soğutulan hacme dışarıdan daha yüksek sıcaklıkta havanın girmesiyle gelen ısı kazancı
Soğuk hava deposuna ürün yükleme-çıkarma gibi depo kapısının açılıp kapanması nedeniyle oluşan
ek soğutma yükünün de hesaba katılması gerekmektedir. Bu ek soğutma yükü denklem (2)’den
hesaplanmaktadır.

𝑄𝑄İ = 𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻 𝑑𝑑𝑑𝑑ğ𝑖𝑖ş𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑥𝑥 𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 ℎ𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑖𝑖 𝑥𝑥 (ℎ𝑑𝑑 − ℎ𝑖𝑖 )𝑥𝑥𝜌𝜌ℎ

(2)

Burada 𝜌𝜌ℎ , depoya giren havanın yoğunluğu (kg/m ), h d , dış havanın entalpisi (kJ/kg), h i , iç havanın
entalpisidir (kJ/kg). Hesaplanan ek soğutma yükü Tablo 6’da verilmiştir.
3

Tablo 6. Hava değişiminden olan ısı kazancı
II. HAVA DEĞİŞİMİNDEN OLAN ISI KAZANCI

Dış hava entalpisi, (kJ/kg)

71.79

İç hava entalpisi, (kJ/kg)

6.6

Oda hacmi x Yoğunluk x (hd-hi)x(defa değişim / 24 saat)

149345

Etin depolandığı bölüm için hava değişiminden olan ısı kazancı 152121.4 kJ/gün bulunmuştur
2.3. Soğutulan hacme konulan ürünlerin ısısı
Depoya koyulan peynir donma noktası üstündeki sıcaklığa kadar soğutulacaktır ve bunun için gerekli
olan soğutma yükü;

𝑄𝑄𝐷𝐷Ü =

𝑚𝑚𝑚𝑚𝐶𝐶1 𝑥𝑥(𝑡𝑡2 − 𝑡𝑡1 )
𝑥𝑥𝑥𝑥ü𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘
𝑆𝑆𝑆𝑆ğ𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢 𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧

(3)

denklemi kullanılarak hesaplanmıştır (Tablo 7).
Tablo 7. Ürünlerden gelen ısı kazancı
III. ÜRÜNLERDEN GELEN ISI KAZANÇLARI
Isı cinsi

Ürün cinsi

Don.nok.üstü Peynir

Ağırlık

ΔT

Özgül ısı

Süre

Isı Gücü

Günlük Isı Kazancı

(kg)

(°C)

Solunum
Isı

(Saat)

(W)

(kJ/gün)

16000

25

2.09

24

9675.92593

Ürünlerden gelen toplam ısı kazancı (kJ/gün)

836000
836000

Et donmuş halde depoya gelmekte ve derin soğutma yapılacaktır. Et depolanan oda için ürünlerden
gelen ısı kazancı 1728000 kJ/gün bulunmuştur.
2.4. Soğutulan hacmin içerisindeki ek ısı kazançları
Soğuk hava deposunda çalışan insanlar, kullanılan lamba ve motorlardan gelen ek ısı kazancı ve
cihaz seçiminde kullanılacak saatlik ısı yükü Tablo 8’de verilmiştir.
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Tablo 8. Diğer ısı kazançları
IV. ODA İÇİNDEKİ DİĞER ISI KAZANÇLARI

a) İnsan
b) Aydınlatma
c) Motor

Isı Gücü

Günlük Isı Kazancı

(W)

(kJ/gün)

183

15811.2

133.333333

11520

2250

194400

d) Elektrik defrost
e) Sıcak gaz defrost
f) Diğerleri
Diğer toplam ısı kazancı (kJ/gün)

221731.2
1543561

Bilinmeyen ısı kazançları için (%10) ilave

154356.1
GÜNLÜK TOPLAM ISI KAZANCI (kJ/gün)

1697917.1

Soğutma cihazlarının seçiminde esas alınacak saatteki ısı yükü:
(Günlük Toplam Isı Kazancı) / (Günlük Çalışma Saati : 20 saat)

84895.855kJ/gün 23.5822 kW

Donmuş et depolanan oda için diğer ısı kaynaklarından gelen ısı kazancı 221702.4 kJ/gün’dür.
Yapılan hesaplamalar sonucunda peynir depolanacak olan oda için buharlaştırıcı kapasitesi 23.6 kW,
donmuş et depolanan oda için ise 41.4 kW olarak belirlenmiştir.
Yapılan hesaplamalar sonucunda her bir oda için buharlaştırıcı sıcaklığı ve soğutma kapasiteleri
Tablo 9’da özetlenmiştir.
Tablo 9. Soğuk hava deposu için buharlaştırıcı sıcaklığı ve soğutma kapasitesi
Ürün Cinsi
Peynir
Dondurulmuş Et

Depolama Alanı
Sıcaklığı (°C)
0.0
-18.0

Buharlaştırıcı
Sıcaklığı (°C)
-8.0
-30.0

Soğutma Yükü
(kW)
24.0
41.0

3. SOĞUTUCU AKIŞKAN OLARAK R744 KULLANILMASI DURUMUNDA SOĞUTUCU EKİPMAN
SEÇİMİ
Soğutma yükü hesabı yapılan depo, Eskişehir bölgesinde bulunması, dış hava ortalama sıcaklık
değerinin; R744 kritik nokta olan +31°C /73.6 bar’lık değerin üzerinde bulunması ve seçimi yapılan
soğuk odalarının kapasitelerinin düşük olması nedeni ile sıvı ejektörlü transkritik R744 çevrimi
seçilmiştir. Depoda kullanılmak üzere ön görülen soğutma çevriminin şematik diyagramı Şekil 3’te
verilmiştir.
Tasarlanacak olan sistemde, iki farklı sıcaklıkta ürün depolanması nedeniyle iki buharlaştırıcı
kullanılmaktadır. Düşük sıcaklık buharlaştırıcı (LT) sıcaklığı -30 °C, ikinci buharlaştırıcı sıcaklığı (MT)
ise -8 °C’dir. Gaz soğutucuda sabit basınçta çevreye ısı vererek sıcaklığı düşen soğutucu akışkanın
bir kısmı yüksek basınç valfine bir kısmı ise sıvı ejektöre gelmektedir. Yüksek basınç valfinde basıncı
ve sıcaklığı azalan soğutucu akışkan sıvı deposuna gelir. Sistemde yer alan sıvı deposu LT
kompresör grubunun çıkışında soğutucu akışkanın kızgınlığını alarak doymuş buhar fazında MT
kompresör grubuna gönderir. Sıvı deposundan çıkan sıvı fazındaki soğutucu akışkan LT ve MT
buharlaştırıcılarına girer ve soğutulacak olan ortamlardan ısı alarak buharlaşır. LT buharlaştırıcı
çıkışındaki kızgın buhar LT kompresör grubunda, MT Kompresör grubu emme basıncına sıkıştırılır.
MT buharlaştırıcıdan çıkan soğutucu akışkan sıvı ayırıcı (emme akümülatörüne) gelir. Sıvı ayırıcıdan
(emme akümülatörü) çıkan gaz fazındaki soğutucu akışkan, sıvı deposundan ve LT kompresör
grubundan gelen soğutucu akışkanla karışarak MT kompresör grubuna girer ve gaz soğutucu
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basıncına sıkıştırılır. Sistemde düşük basınçlı buhar fazındaki soğutucu akışkanın plazma fazına
geçmesini engellemek için sıvı ejektör sistemi kullanılmaktadır. Sıvı ejektörü, sıvıyı emme
akümülatöründen alıp sıvı deposuna geri döndürmek üzere optimize edilmiştir.

Şekil 3. Sıvı ejektörlü çevrim şeması [6]
Bir sıvı ejektör sisteminde, buharlaştırıcılar çok düşük aşırı kızdırma ile çalışırlar ve sistemde bulunan
sıvının bir kısmı emme akümülatörüne geri döndürülür. Uyarlamalı Sıvı Kontrolü (ALC) algoritmasına
sahip uygun ve akıllı kontrol ünitesinin desteğiyle buharlaştırıcı, daha yüksek emiş basıncında ve daha
verimli çalışır. Böylece kompresörlerdeki enerji tüketimini azaltır.
Soğutma sistemi için buharlaştırıcı sıcaklıkları dikkate alınarak sistemde kullanılacak olan LT ve MT
kompresör grupları seçilmiştir. Seçimi yapılan LT ve MT kompresör gruplarına ait özellikler Tablo
10’da verilmiştir.
Tablo 10. Seçimi yapılan orta ve düşük sıcaklık kompresör özellikleri [7]

Buharlaştırıcı kapasitesi
Gaz soğutucu kapasitesi
Kütlesel debi
Toplam kızdırma

Düşük Sıcaklık Kompresörü
(LT)
46.6 kW
732 kg/h
9.95 K

Orta Sıcaklık Kompresörü
(MT)
19.74 kW
116.7 kW
697 kg/h
17.47 K

Dondurulmuş etin depolandığı soğuk oda için 20 kW soğutma kapasitesine sahip iki adet buharlaştırıcı
kullanılması planlanmıştır. Kullanılması planlanan buharlaştırıcıların özellikleri Tablo 11’de verilmiştir.
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Tablo 11. Seçimi yapılan LT buharlaştırıcı özellikleri [8]
Hava Tarafı
Kuru Termometre sıcaklığı
Bağıl Nem
Hacimsal Debi

Giriş

Çıkış

-18 °C
% 95
3
11456 m /h

-21,9 °C
%100
3
11277 m /h

Akışkan Tarafı
Buharlaşma sıcaklığı
Yoğuşma sıcaklığı
Aşırı Soğutma
Kızgınlık derecesi
Kütlesel debi

-30.0 °C
-8.0 °C
10.0 °C
7.8 °C
248 kg/h

Peynirin depolandığı MT odası için seçimi yapılan buharlaştırıcı özellikleri ise Tablo 12’de
özetlenmiştir.
Tablo 12. Seçimi yapılan MT buharlaştırıcı özellikleri [8]
Hava Tarafı
Kuru Termometre sıcaklığı
Bağıl Nem
Hacimsal Debi

Giriş

Çıkış

0.0 °C
% 85
3
10354 m /h

-3.9 °C
%95.53
3
10194 m /h

Akışkan Tarafı
Buharlaşma sıcaklığı
Yoğuşma sıcaklığı
Aşırı Soğutma
Kızgınlık derecesi
Kütlesel debi

-8.0 °C
27.0 °C
10.0 °C
5.2 °C
408 kg/h

Tasarlanan soğutma sisteminde kullanılacak olan sıvı ejektör, yüksek basınç valfi ve gaz bypass valfi
seçim parametreleri Tablo 13’te verilmiştir.
Tablo 13. Seçimi yapılan ejektörün çalışma şartları [6]
Soğutma kapasitesi
Buharlaşma sıcaklığı
Aşırı kızdırma

LT
41 kW
-30 °C
5.0 °C

MT
24 kW
-8.0 °C

MT
24 kW
-8.0 °C

MT
24 kW
-8.0 °C

Ekipman seçimi tamamlanarak tasarlanan soğuk hava deposu soğutma sistemine ait P-h diyagramı
Şekil 4’te verilmiştir.

Şekil 4. Sisteme ait Ln P-h diyagramı.
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Çevrime ait noktaların sıcaklık, basınç ve entalpi değerleri Tablo 14’te özetlenmiştir.
Tablo 14. Çevrime ait noktalar
Noktalar
1
2
3
4
5
6
7
8a
8
9
10
11a
11
12
13
14

Sıcaklık
[°C]
5.7
109.8
34.0
0.0
0.0
0.0
-8.0
-8.0
-8.0
-3.2
-30.0
-25.0
-17.7
-17.7
39.1
19.4

Basınç
[bar]
28.4
86.77
86.77
34.86
34.86
34.86
28.04
28.04
28.04
34.86
14.30
14.30
14.30
14.30
28.04
28.04

Entalpi
[kJ/kg]
453.3
527.5
298.7
298.7
200.0
431.1
200.0
434.6
434.6
192.3
192.3
442.2
449.9
449.9
491.9
469.9

LT ve MT buharlaştırıcılarından geçen soğutucu akışkan miktarları sırasıyla 0.2033 kg/s ve
0.1936 kg/s’dir. Düşük sıcaklık (LT) kompresör grubunun kapasitesi, sisteme ait P-h diyagramından
okunan kompresör giriş ve çıkış entalpi değerleri ve soğutucu akışkan kütlesel debi değerleri
kullanılarak Denklem (4)’ten elde edilmiştir.

𝑊𝑊̇𝐿𝐿𝐿𝐿 = 𝑚𝑚̇𝐿𝐿𝐿𝐿 (ℎ13 − ℎ12 )

(4)

𝑊𝑊̇𝐿𝐿𝐿𝐿 = 8.54 𝑘𝑘𝑘𝑘

(5)

𝑊𝑊̇𝑀𝑀𝑀𝑀 = 𝑚𝑚̇𝑀𝑀𝑀𝑀 (ℎ2 − ℎ1 )

(6)

MT kompresör grubunun kapasitesi Denklem (6)’dan;

bulunur.

𝑊𝑊̇𝑀𝑀𝑀𝑀 = 14.4 𝑘𝑘𝑘𝑘

(7)

Sistemin etkinlik katsayısı;

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 =

elde edilir.

𝑄𝑄̇𝐿𝐿𝐿𝐿 + 𝑄𝑄̇𝑀𝑀𝑀𝑀
𝑊𝑊̇𝐿𝐿𝐿𝐿 + 𝑊𝑊̇𝑀𝑀𝑀𝑀

(8)

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 = 4.2
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SONUÇ
Soğuk hava deposu soğutma yükü; depolanacak ürün, depolama şartları ve deponun bulunduğu yerin
dış ortam özelliklerine bağlıdır. Bu çalışmada ilk önce, depolanma sıcaklığı düşük olan iki farklı ürünün
depolanacağı bir soğuk hava deposu için soğutma yükü hesabı yapılmıştır. Sistemde kullanılacak
soğutucu akışkan olarak zehirli olmayan, doğal, Küresel Isınma Potansiyeli (GWP) bir ve Ozon
Tüketim Potansiyeli (ODP) sıfır olan R744 seçilmiştir.
Ürünlerin depolanacağı sıcaklıkların birbirinden farklı olması nedeniyle iki buharlaştırıcılı ve iki
kompresörlü soğutma sistemi seçimi yapılmıştır. Bu kapsamda, seçilen soğutucu akışkan R744’ün
kritik nokta üzerinde verimli bir şekilde çalışması amacıyla tasarlanan Sıvı-Ejektörlü Transkritik Sistem
ele alınmıştır. Hesaplanan soğutma yükleri ile seçilen soğutucu akışkana uygun olarak sistemi
oluşturan kompresör, buharlaştırıcı, yüksek basınç valfi, gaz bypass valfi ve ejektör seçimi yapılmıştır.
Daha sonra sistemin etkinlik katsayısı hesaplanmıştır.
Tasarımı yapılan bu sistem ile soğutucu akışkan olarak kullanılan R744’ün kritik nokta üzerindeki
çalışma ortamlarında etkin ve güvenilir bir soğutma yapılabileceği görülmüştür. Ayrıca bu çalışma ile
literatürde çok fazla yer almayan R744 soğutucu akışkanlı sistemde kullanılacak olan ekipman
seçimine katkı sağlayacağı değerlendirilmektedir.
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KARBONDİOKSİT AKIŞKANLI TRANSKRİTİK SOĞUTMA
SİSTEMLERİNDE VALF SEÇİM KRİTERLERİ
Valve Selection for Transcritical Carbondioxide Refrigeration Systems

Erbil İYİM
Ayberk ALTINTAŞ
Çağlar ALMIŞ

ÖZET
Geçmişte iklimlendirme ve soğutma çevrimlerinde sıklıkla kullanılan CFC ve HCFC sınıfındaki gazların
kullanımı; ozon tabakasına ve küresel ısınmaya negatif etkileri sebebi ile 1989 yılında imzalanan
“Montreal Protokolü” kapsamında zamana yayılan bir biçimde kısıtlanmaktadır. Günümüz soğutma
sistemlerde, kullanımı kısıtlanan gazların yerini karbondioksit gibi daha çevreci soğutucu akışkanlar
almaktadır.
Soğutucu akışkan olarak karbondioksit (R744), özellikle transkritik çevrimlerde, diğer soğutucu
akışkanlara göre çok daha yüksek basınçlara ve yüksek sıcaklıklara ulaşmaktadır. Karbondioksit’in
transkritik çevriminde kullanılacak sistem elemanları da bu özel koşullara göre farklılık göstermektedir.
Transkritik sistemlerdeki basınçların ve sıcaklıkların farklılığı, sistem elemanları tasarlanırken pek çok
farklı parametrenin değiştirilmesini beraberinde getirmektedir. Makale içerisinde transkritik soğutma
sistemlerinde kullanılacak olan valflerin tasarım detayları verilmiştir. Soğutucu sistem tasarlanırken
kullanılacak olan valflerin seçimlerine ve doğrulanmasına yönelik hesaplamalar ayrıca makale
içerisinde sunulmaktadır. Son bölümde transkritik karbondioksit akışkanlı soğutma sistemlerinde
kullanılacak olan elemanların gelecek 20 yıldaki gelişimleri öngörülerek açıklanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Soğutma sistemleri, Karbondioksit, Valf, R744.

ABSTRACT
Refrigeration gasses (CFC and HCFC) which previously used on refrigeration and air conditioning
systems had restricted by “Montreal Protocol” ratified in 1989; because of their negative effects
against ozone layer and global warming. Those fluids are replacing by environmentally friendly fluids
on modern-day refrigeration systems.
Carbon dioxide as a refrigerant (R744), can reach higher pressures temperatures then other
refrigerants especially with transcritical cycles. Refrigerant system equipment which is used on such
systems should be differing from the other system solutions.
The difference in pressures and temperatures in transcritical systems brings about the alteration of
many different parameters when designing the system elements. The calculations used for designing
refigerant systems are presented on the paper. Design details of the valves to be used in transcritical
cooling systems are given in the article. The development of the elements to be used in transcritical
carbon dioxide cooling systems in the next 20 years is explained in the last chapter.
Key Words: Refrigeration systems, Carbon dioxide, Valve, R744.
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1. GİRİŞ
İnsanoğlunun iklimlendirmeye olan ihtiyacı ve çözümleri antik çağlardan beri çalışılan bir konu
olmasına rağmen, günümüzde mühendislik uygulamalarında bildiğimiz anlamda soğutma sistemleri
yaklaşık 200 yıllık bir geçmişe sahiptir [1]. Amerika Birleşik Devletleri’nde soğutma ile ilgili ilk patent
Thomas Moore tarafından 1803 yılında alınmıştır [2]. 1803 yılında icat edilen bu basit soğutucu
kutudan bu yana soğutma sistemleri zamanın şartlarına göre evirilerek ve gelişerek günümüzde
kullandığımız halini almıştır.
Buhar sıkıştırmalı çevrimlerde soğutucu akışkan olarak karbondioksit ise Alexander Twining tarafından
ilk defa 1850 yılında alınan patentte bahsedilmiştir [3]. 1800’lü yılların ikinci yarısından başlayarak,
özellikle 1886’da karbondioksit kompresörlerinin icadı ile bu gaz, soğutucu akışkan olarak yaygın
olarak kullanılmaya başlanmıştır. Bu yıllarda kullanılan karbondioksit akışkanlı soğutma sistemleri
önce buz makinalarında, daha sonra gemiler gibi daha ziyade büyük hacimli uygulamalarda
kullanılarak gelişti (Şekil 1). Ancak karbondioksit akışkanlı soğutma sistemleri gerek yüksek maliyetleri
gerekse ekipmanlarının görece büyük olması sebebi ile bireysel kullanıcılara yaygın olarak
sunulamadılar. 1940’lı yıllarda kloraflorakarbon (CFC) soğutucu akışkanların yaygınlaşması ile
soğutucu sistemlerdeki trendi bu akışkanlara bıraktı [4]. Bu yıllarda ticari adı “Freon” olan R12, R22,
R410a gibi akışkanlar da “güvenli” olarak nitelendirilerek yaygınlaştılar.

(a)

(b)

(c)

Şekil 1. Carrier tarafından imal edilen karbondioksit kompresörleri 1933: Üç silindirli yatay
karbondioksit kompresörü (Genellikle yolcu gemilerindeki uygulamalarda kullanılmıştır.) (a), Model
EC12 çift silindirli eksantrik karbondioksit kompresörü (b), Model V-36 denizcilik uygulamaları için
yatay tip iki silindirli karbondioksit kompresörü (c).
1940’lı yılları takip eden yıllarda kloraflorakarbon (CFC), hidroflorakarbon (HFC) ve
hidrokloaraflorakarbon (HCFC) gazları soğutucu sistemlerde yaygın olarak kullanıldı. Soğutma
sistemlerindeki teknolojinin de gelişimi ile özellikle buzdolapları ve sonrasında klimalar ile bireysel
kullanıcılara ulaşan bu sistemler ve gazlar gün geçtikçe daha da yaygınlaşan şekilde kullanıldılar.
1985’de imzalanan “Ozon Tabakasının Korunmasına Yönelik Birleşmiş Milletler Sözleşmesi” diğer adı
ile Montreal Protokolü uyarınca ozon tabakasına zararlı olan pek çok CFC, HFC ve HCFC türünde
azaltılma ve ilerleyen tarihlerde tamamen yasaklama kararı alındı [5]. Montreal protokolü, “güvenli
gazların” yaygınlaşması için bir kilometre taşı olarak görülmektedir. 1990’lı yıllardan başlayarak
günümüze kadar olan bu süreçte Montreal Protokolü ile kısıtlanan gazlara alternatif soğutucu akışkan
arayışları hızlanmış, aynı zamanda çevreye zararlı olmayan soğutucu akışkanları kullanan sistemler
tekrar yaygınlaşmıştır. Bu akışkanların başında ise karbondioksit gelmektedir. (Şekil 2).
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Şekil 2. 20. yy. boyunca soğutucu sistemlerde kullanılan bazı akışkanların Kuzey Amerika pazardaki
kullanım trendleri [6]
Montreal Protokolünü takip eden yıllarda bir soğutucu sistem gazı olarak karbondioksite eğilimlerde
önemli ölçüde artış gözlemlenmektedir. Ancak makalenin devamında açıklanacağı üzere, diğer
soğutucu akışkanlara göre farklı sistem parametrelerinde çevrimde kullanılan karbondioksit için
tasarlanan sistemlerdeki elemanların da değişkenlik göstermesi gerekmektedir.

2. KARBONDİOKSİT AKIŞKANLI SOĞUTMA SİSTEMLERİ
Günümüzde kullandığımız anlamda buhar sıkıştırmalı karbondioksit akışkanı kullanılan soğutma
sistemleri, 1900’lü yılların başından beri özellikle büyük ölçekli sistemlerde kullanılmaktadır.
Karbondioksit akışkanlı soğutucu sistemler 1900 – 1940 yılları arasında genellikle dökme demirden,
büyük kompresörler ile kontrol edildiği için özellikle denizcilik uygulamalarında kullanılmışlardır. 1912
yılında ilk ve son seferini yapan Titanik transatlantik gemisinde ilk defa iki adet yatay pistonlu dupleks
karbondioksit kompresörlü soğutma sistemi kullanılmıştır [7].
1930 – 1940’lı yıllarda CFC gazlarının yaygınlaşması ile sistem tasarımı daha ekonomik olan bu
gazlar soğutma sistemlerinde kullanılmaya başlanmıştır. Bu gazların yaygın kullanımı, gazların küresel
ısınmaya ve ozon tabakasına etkilerinin ortaya çıkmaya başladığı 1980’li yıllara kadar sürmüştür. CFC
ve HCFC gazlarının kullanımlarının kısıtlanması ile soğutma sistemlerinde ozon tabakasına zararlı
gazlara alternatif CFC – HCFC ve HFO gazları geliştirilmeye başlanmıştır. Bunun yanı sıra en çevreci
ve verimli alternatiflerin başında soğutucu akışkan olarak Şekil 3’te faz diyagramı verilen karbondioksit
gelmektedir.

Şekil 3. Karbondioksit faz diyagramı [8]
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Karbondioksit gazı atmosfer basıncında sıvı fazda bulunmaz. Karbondioksit diğer soğutucu gazlara
göre yüksek sıcaklık ve basınçtaki üçlü noktası ile soğutma çevrimlerinde nispeten daha yüksek
evaporasyon basınçlarında çalıştırılmalıdır (Tablo 1). Bu koşullar, karbondioksit soğutucu akışkanı ile
sistem tasarımında seçilecek olan komponentlerde en önemli kıstas olarak karşımıza çıkmaktadır.
Tablo 1. Karbondioksit ve bazı diğer soğutucu akışkanların üçlü nokta basıncı ve sıcaklıklarının
karşılaştırılması. [9]
Soğutucu Akışkan
R134a
R22
R32
R744 (karbondioksit)

Üçlü Nokta
Sıcaklığı
(K)
169,85
115,73
136,34
216,59

Üçlü Nokta
Basıncı
(Pa)
389
0,37
47
518000

Karbondioksit gazının, buhar sıkıştırmalı soğutucu sistemlerdeki çevrimi “transkritik çevrim” ve
“subkritik çevrim” olarak ikiye ayrılabilir. Bu iki soğutma çevrimi tek başlarına sistemleri
oluşturabilecekleri gibi başka akışkanlar ya da her iki çevrimin birlikte kullanıldıkları sistemler ile de
soğutma sistemi tasarlanabilir. Pratik uygulamalarda transkritik çevrim tek başına kullanılabilirken,
subkritik karbondioksit çevrimleri ılıman iklim koşullarında tek başlarına verimli olmadığından amonyak
ya da başka gazlarla (bazen transkritik kabondioksit çevirimi ile) birlikte kullanılırlar. Örnek çevrim
Şekil 3’teki grafikte gösterilmektedir.

Şekil 3. Transkritik karbondioksit soğutma çevrimi ile R134a soğutma çevriminin basınç – entalpi
grafiği üzerinde şematik olarak gösterimi [10]
Soğutucu sistemde kullanılacak olan doğru akışkan seçilirken ısıl kapasite, verim, kimyasal özellikler
(kaynama noktası, kritik noktası vb.), bulunabilirlik, ekonomi gibi pek çok parametre devreye girer.
Soğutucu akışkan seçiminin temelinde yatan parametreleri aşağıdaki maddeler halinde toparlamak
mümkündür. [11]
Soğutma Teknolojileri Sempozyumu

14. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 17-20 NİSAN 2019/İZMİR

_____________________ 491 _______

1. Soğutucu akışkanın normal kaynama sıcaklığı 0°C’nin altında olmalı, (Atmosfer koşullarında
gaz halinde bulunmalı.)
2. Sağlığa zararlı olmamalı,
3. Yanıcı olmamalı,
4. Çalışma koşullarında stabil olmalı,
5. Olası sızıntı durumlarında kolaylıkla fark edilebilir olmalı (renk veya koku vasıtası ile),
6. Görece ekonomik olmalı,
7. Görece daha yüksek buharlaşma ısısına sahip olmalı,
Yukarıda sıralanan 7 temel maddenin yanı sıra;
8. Kullanımı sonrası kolaylıkla geri dönüştürebilir olması,
9. Olası sızıntılar sonrasında düşük çevresel risk taşıması ve
10. Birim ısı çekmek için gerekli debinin görece düşük olması da soğutucu akışkan seçimine etki
eden faktörlerdendir.
Pratik uygulamalarda ise soğutucu akışkan seçimleri, temelde, tasarlanacak sistemin boyutlarına göre
değişkenlik gösterir (Tablo 2) [12].
Tablo 2. Çeşitli soğutucu akışkanların pratikteki uygulama alanlarına göre gruplandırılması.
Uygulama Alanı
Konut Tipi Soğutucular
(Buzdolapları, klimalar vb.)

Ticari Soğutucular (market,
hipermarket ve soğuk depo
uygulamaları)

Araçlarda (kara, deniz, hava
taşımacılığı)

Endüstriyel Soğutma (gıda,
kimya, gaz, çimento, çelik vb.
sanayi uygulamaları)

Soğutucu Akışkan
R12
R22
R134a
R600a
R22
R134a
R404a
R407c
R410a
R744 (karbondioksit)
R12
R22
R502
R134a
R404a
R407c
R507a
R1234yf
R1234ze
R12
R22
R502
R134a
R404a
R507c
R717 (Amonyak)
R744 (Karbondioksit)
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Tablo 3. Soğutucu akışkanların ozon tüketme potansiyeli ve küresel ısınma potansiyelleri [13]
Soğutucu Akışkan
Sınıfı
CFC

HCFC

HFC

HFO

Doğal Soğutucu
Akışkanlar

Soğutucu Akışkan
R12

Ozon Tüketme
Potansiyeli

Küresel Isınma
Potansiyeli

1

Yüksek

10900

Yüksek

R502

0,33

Yüksek

4657

Yüksek

R22

0,055

Orta

1810

Orta

R123

0,06

Orta

77

R401A

0,033

Orta

1182

Orta

R401B

0,036

Orta

1288

Orta

R402A

0,019

Orta

2788

Yüksek

R402B

0,03

Orta

2416

Orta

R408A

0,024

Orta

3152

Yüksek

R409A

0,046

Orta

1909

Orta

R23

0

Yok

14800

Yüksek

R32

0

Yok

675

Orta

R134a

0

Yok

1430

Orta

R404A

0

Yok

3922

Yüksek

R407A

0

Yok

2107

Orta

R407C

0

Yok

1774

Orta

R407F

0

Yok

2088

Orta

R417A

0

Yok

2346

Orta

R422A

0

Yok

3143

Yüksek

R422D

0

Yok

2729

Yüksek

R423A

0

Yok

2280

Orta

R424A

0

Yok

2440

Orta

R427A

0

Yok

2138

Orta

R428A

0

Yok

3607

Yüksek

R434A

0

Yok

3245

Yüksek

R437A

0

Yok

1805

Orta

R438A

0

Yok

2265

Orta

R442A

0

Yok

1888

Orta

R507A

0

Yok

3985

Yüksek

R508B

0

Yok

13396

Yüksek

R1234yf

0

Yok

4

Düşük

R1234ze

0

Yok

6

Düşük

Düşük

R170 (Etan)

0

Yok

6

Düşük

R290 (Propan)

0

Yok

3

Düşük

R600a (İzobütan)

0

Yok

3

Düşük

R717 (Amonyak)

0

Yok

0

Sıfır

R744 (Karbondioksit)

0

Yok

1

Düşük

R1150 (Etilen)

0

Yok

4

Düşük

R1270 (Propilen)

0

Yok

2

Düşük
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Soğutucu akışkanların; sızıntılar, kazalar ve kaçaklar yolu ile ya da ömrünü tamamladıktan sonra geri
dönüşüm yapılmaması durumunda, atmosfere salınması çevresel riskler teşkil etmektedir. Bu çevresel
riskleri son yıllarda yapılan araştırmalar ile “soğutucu akışkanların ozon tabakasına etkileri” ve
“soğutucu akışkanların küresel ısınmaya etkileri” başlıkları altında inceleyen pek çok çalışma
yapılmıştır. Temelde bu çalışmalar, “Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP)” raporlarında veya
“Uluslararası İklim Değişikliği Paneli” benzeri kuruluşların raporlarında yayınlanmaktadır. Birleşmiş
Milletler Çevre Programı’na göre soğutucu gazların ozon tabakasına olan etkisi “Ozon Tüketme
Potansiyeli (Ozone Depletion Potential - ODP)” olarak adlandırılan karşılaştırmalı deneysel yöntem ile
hesaplanır. Bu yönteme göre, ozon tabakasına R11 gazının etkisi 1 olarak tanımlanmaktadır. Küresel
ısınmaya olan etki ise benzer şekilde deneysel yöntemlerle “Küresel Isınmaya Etki Potansiyeli (Global
Warming Potential - GWP)” tanımlaması altında hesaplanır ve karbondioksitin etkisi 1 olarak kabul
edilir.
Montreal Protokolü Tablo 3’te de belirtilen ozon tüketme potansiyeli yüksek ve orta seviyede olan
soğutucu akışkanları yasaklamış veya kullanımını kademeli olarak kısıtlamıştır. Ayrıca Avrupa Birliği
Çevre Komisyonu’nun soğutucu gazlarda küresel ısınma potansiyeli olan ve ozon tabakasına zararlı
bileşenleri yasaklama kararı mevcuttur (F-Gaz Regülasyonları). Yine Avrupa Birliği MAC Direktifi ile
motorlu taşıtlarda hali hazırda yaygın olarak kullanılan R134A yerine R1234-yf gibi küresel ısınma
potansiyeli daha düşük akışkanlar kullanılmasını şart koşmaktadır. Bu çevresel etkilerin aza indirilmesi
talepleri, geçmişte kullanılan CFC, HFC ve HCFC gazlarının yerine alternatif soğutucu gazlar
araştırılmasının ve kullanılmasının önünü açmıştır (Tablo 4).
Karbondioksit ve amonyak benzeri doğal soğutucu gazlar hem ekonomik olmaları hem de çevresel
etkilerinin diğer gazlara göre düşük olması aşısından önemli alternatifler olarak ön plana
çıkmaktadırlar.
Tablo 4. Pratikte kullanılan soğutucu akışkanlara alternatifler

Uygulama

Günümüzde Yaygın
Kullanılan Soğutucu
Akışkanlar

Kısa Dönemde
Kullanılması
Planlanan Alternatif
Soğutucu Akışkanlar

Uzun Dönemde
Geçişi Planlanan
Soğutucu Akışkanlar

Konut Tipi Soğutucular
(Buzdolapları)

R12
R22
R134a

R600a (İzobütan)

R600a (İzobütan)

Konut Tipi Soğutucular
(Klimalar)

R22
R410a

R410a
R290

R32
R290

Ticari Soğutucular (market,
hipermarket ve soğuk depo
uygulamaları)

R22
R134a
R410a

R134a
R717 (Amonyak),
R744 (Karbondioksit)

R290 (Propan)
R600a (İzobütan)
R717 (Amonyak)
R744 (Karbondioksit)

Araçlar (karayolu taşıtları)

R12
R134a

R134a

R1234-yf

Endüstriyel Soğutma (gıda,
kimya, gaz, çimento, çelik vb.
sanayi uygulamaları)

R22
R123
R134a

R134a
R1234-ze

R1234-ze
R717 (Amonyak)

Özellikle market tipi soğutma sistemlerinde gün geçtikçe yaygınlaşan soğutucu akışkanlardan olan
karbondioksit ve amonyak gibi doğal akışkanların; CFC, HFC ve HCFC gazlarına gelen çevresel
kısıtlamalar ile daha da yaygınlaşacağı tahmin edilmektedir. Bu iki doğal akışkandan karbondioksit,
amonyağa göre zehirli olamaması açısından avantaj sağlamaktadır. Ayrıca karbondioksit yanıcılık /
parlayıcılık kıstaslarında da güvenli akışkan sınıfında yer almaktadır. Soğutucu akışkanların güvenlik
bilgileri Tablo 5 ve Tablo 6’da verilmiştir.
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Tablo 5. AISI / ASHRAE 34 standartlarına göre soğutucu akışkanların güvenlik sınıfları [14]
Soğutucu Akışkan
Sınıfı

Doğal Soğutucu
Akışkanlar

CFC

HCFC

HFC

Güvenlik
Sınıfı

Soğutucu Akışkan
R717 (Amonyak)

B2

R744 (Karbondioksit)

A1

R170 (Etan)

A3

R290 (Propan)

A3

R600a (İzobütan)

A3

R11

A1

R12

A1

R22

A1

R141b

A2

R142b

A2

R32

A2

R125

A1

R134a

A1

R143a

A2

R152a

A2

Tablo 6. Soğutucu akışkanlar için güvenlik kategorileri [15]
Düşük Zehirleyicilik
Yüksek
parlayıcılık
Düşük
parlayıcılık
Alev almayan
akışkanlar

Yüksek Zehirleyicilik
LFL > 0.10 kg/m³ veya;
yanma ısısı ≥ 19000 kj/kg

A3

B3

A2

B2

A2L

B2L

A1

B1

≤400 ppm (milyonda
parçacık sayısı)
konsantrasyonda
tanımlanan zehirlenme
olmayan akışkanlar.

400 ppm'den (milyonda
parçacık sayısı) düşük
konsantrasyonda
zehirleme belirtisi olan
akışkanlar.

LFL ≤ 0.10 kg/m³
yanma ısısı ≥ 19000 kj/kg
LFL ≤ 0.10 kg/m³
yanma ısısı ≥ 19000 kj/kg
(Yanma hızı < 10 cm/s)
LFL (düşük parlama sınırı) sıfır
olan akışkanlar

Piyasadaki ticari uygulamalarda soğutma sisteminin yatırım maliyeti, işletme maliyetleri gibi soğutucu
akışkanın da maliyetleri akışkan seçiminde etkilidir. Karbondioksit soğutucu akışkanın maliyeti diğer
soğutucu akışkanlara göre oldukça düşüktür. Kolaylıkla imal edilebilen, saklanabilen ve transfer
edilebilen bir gazdır. Tablo 7’de bazı soğutucu akışkanların güncel maliyetleri verilmiştir.
Tüm bu özellikleri ile karbondioksit, günümüzde özellikle market soğutma sistemlerinde Orta ve Kuzey
Avrupa Ülkeleri ile Kuzey Amerika’da yaygınlıkla soğutucu akışkan olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde
kullanım henüz sınırlı olsa da diğer akışkanlara göre avantajları sayesinde yaygınlaşacağı
öngörülmektedir.
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Tablo 7. Bazı sık kullanılan soğutucu akışkanların güncel maliyetleri
Soğutucu Akışkan
R134a
R134a
R134a
R22
R22
R32
R404a
R410a
R1234-yf
R1234-ze
R600a (İzobütan)
R744 (Karbondioksit)
R717 (Amonyak)

Maliyeti
10.01 USD/kg
12.34 USD/kg
11.84 USD/kg
9.21 USD/kg
10.53 USD/kg
9.47 USD/kg
11.82 USD/kg
11.35 USD/kg
153.48 USD/kg
41.9 USD/kg
6.56 USD/kg
0.59 USD/kg
1.49 USD/kg

Kaynak
C-GAS
Honeywell
Cantaş
GLF
Cantaş
C-GAS
Cantaş
Cantaş
Honeywell
Honeywell
Cantaş
Dupont
Dupont

Karbondioksit çevrimi; transkritik ve subkritik olarak iki farklı şekilde sınıflandırılabilir. Bu iki çevrim
soğutucu akışkan bazında aynı olsa da çevrim sistematikleri; dolayısı ile sıcaklık ve basınçları farklıdır.
Sıcaklık ve basınçtaki farklılıklar bu iki çevrim için komponent dizaynında farklılıklara yol açacaktır.
2.1. Subkritik Karbondioksit Çevrimi
Kritik – altı olarak da tabir edilen subkritik karbondioksit akışkanlı soğutucu çevrimi; karbondioksit
akışkanının soğutucu çevrimin her aşamasında kritik altı basınç veya sıcaklıklarında bulunduğu
çevirimdir.
Direkt genleşmeli subkritik karbondioksit çevrimlerinde (Şekil 4) kondanser sıcaklığı çok düşük
seviyelerdedir. Bu durum soğuk iklimler haricinde kondanserde ısı değişimini güçleştirdiğinden pek
tercih edilmezler. Bunun yerine kaskat sistemi şeklinde karbondioksit çevrimine amonyak, R124a vb.
akışkanların soğutucu çevrimini ısı değiştiricisi ile adapte etmek daha verimli sonuçlar getirecektir.
Subkritik soğutma çevrimlerinde çalışma basınçları 60 bar seviyelerindedir.

Şekil 4. Subkritik karbondioksit soğutma çevrimi basınç – entalpi diyagramı [16]
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2.2. Transkritik Karbondioksit Çevrimi
Karbondioksit, düşük kritik nokta sıcaklığı ve yüksek kritik nokta basıncı sebebi ile klasik buhar
sıkıştırmalı çevrimlerde olduğu gibi akışkanın kondanserde yoğunlaşarak atmosfere atılması mümkün
olmayabilir. Süperkritik bölgede, çevreye ısı geçişi karbondioksit yoğunlaşmaksızın sıcaklığın düşmesi
ile gerçekleşir. Bu sebeple transkritik karbondioksit soğutucu çevrimlerde kondanserin yerini gaz
soğutucu alır (Şekil 5).

Şekil 5. Transkritik karbondioksit soğutma çevrimi basınç – entalpi diyagramı [16]
Transkritik soğutma çevrimlerinde özellikle basma tarafı basınçları çok yüksektir. Transkritik
çevrimlerde basınçlar 120 bar mertebelerine sıcaklıklar ise 130°C mertebelerine kadar ulaşabilir (Şekil
6).

Şekil 6. Transkritik, subkritik karbondioksit, R410a ve R404a soğutma çevrimlerinin emme ve basma
hattı basınçlarının karşılaştırılması
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3. KARBONDİOKSİT AKIŞKANLI, TRANSKRİTİK SOĞUTMA SİSTEMLERİNDE SİSTEM
ELEMANLARININ DİZAYNI
Soğutucu sistemlerde sistem elemanları geniş bir tanımdır ve sistemde en küçüğünden en büyüğüne
bağımsız olarak tasarlanan her parçayı ayrı ayrı ifade eder. Özel durumu dolayısı ile tüm sistem
elemanları uygun sıcaklık, basınç ve amaca yönelik tasarlanırlar ve imal edilirler. Nispeten yeni bir
sistem olan transkritik soğutma çevrimlerinde sistem elemanlarının geliştirilmesi sürekli devam
etmektedir.
Bu yayında tüm sistem elemanlarına yönelmek yerine özellikle sistemde kullanılan valfler eğilinerek
detaylı bir biçimde tasarım ve imalat kıstasları ile yeni teknolojiler aktarılacaktır.
Transkritik karbondioksit çevrimlerinin ilk yatırım maliyetleri özellikle küçük ölçekteki soğutma
sistemleri için nispeten daha yüksektir. Bu ekonomik koşullar, piyasada transkritik karbondioksit
çevrimlerini genellikle orta ve büyük ölçeklerdeki sistemlerde kullanılması pratiğini oturtmuştur.
Bir transkritik karbondioksit çevriminde birden fazla kompresör ve evaparatör bulunduran sistemler,
daha basit soğutma sistemlerine göre piyasada daha yaygın olarak kullanılırlar. Birden fazla
kompresör ve evaparatör kullanımı ise sistemde kullanılan valflerin sayısını arttırmaktadır (Şekil 7).

Şekil 7. Örnek karbondioksit soğutma çevrimi. [17] Karbondioksit soğutma çevrimleri genellikle büyük
uygulamalarda birden fazla evaparatörü beslemek amacı ile kullanılırlar. Bu durum sistem elemanları
sayısını arttırmaktadır.
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4. KARBONDİOKSİT AKIŞKANLI, TRANSKRİTİK SOĞUTMA SİSTEMLERİNDE KULLANILAN
VALFLER
4.1. Açma – Kesme Valfleri (Küresel Valfler)
Küresel valfler; 1 olan boru eşdeğer katsayıları ile ana soğutma sistem elemanlarının (kompresör,
evaparatör, kondanser vb.) giriş ve çıkışlarında açık pozisyonlarında debi kaybı olmadan akışkan
kontrolü için kullanılırlar.
Soğutma sisteminde küresel valflerin kullanımının tavsiye edildiği durumlar:
1. Kompresör girişinde ve çıkışında; gerekli durumlarda kompresörün kapatılarak değiştirilmesi
veya servisinin / bakımının yapılabilmesi için veya sistemden çıkartılması için,
2. Katı cisimlerle gürültü taşınması (cisim gürültüsü),
3. Kondanser girişinde ve çıkışında, gerektiğinde servis amaçlı,
4. Evaparatörlerin girişlerinde ve çıkışlarında, evaparatör girişlerinde genleşme valfinden önce,
5. Sistemin bir bölgesinin servis amaçlı ayrılmasının istenebileceği yerlerde kullanılabilir.
Soğutucu küresel valfler, kullanım amaçları gereği sistemde bir arıza durumu veya servis isteği
olmadığı durumlarda sürekli açık olarak tutulurlar. Bu görevleri gereği sistemde debi kaybı
yaratmayacak şekilde tasarlanmışlardır.
Soğutucu küresel valfler, iç sızdırmazlık (klape kapalı iken geçen akışkan miktarı) değerleri açısından
diğer valf tiplerine göre genellikle daha yüksek sızdırmazlık değerlerine sahiptirler. Küresel valflerin iç
kaçak değerlerinin fazla olması; bu valfleri, soğutucu sistemin dışarıya bağlantılarını sağlamak için
uygun elemanlar olmaktan çıkarmaktadır.
Soğutucu küresel valflerin iç kaçak değerleri Şekil 8’de görülen küre ve sızdırmazlık halkası çiftini
sıkılaştırarak arttırılabilir. Ancak küre ile sızdırmazlık halkaları arasındaki sıkılığın arttırılması küresel
valfleri açmak veya kapatmak için gerekli olan torkun artmasını beraberinde getirecektir. Bu ters
orantı, küresel valflerin dizaynında pazar ihtiyaçları, müşteri talebi vb. etkenler ile birlikte
değerlendirilerek belirlenir.

Şekil 8. Soğutucu küresel valflerde mil – sızdırmazlık halkası ilişkisi
Karbondioksit akışkanlı transkritik soğutma çevriminin, sistem elemanlarının tasarımına en önemli
etkisi yüksek sıcaklık ve yüksek basınca dayanıklı tasarımların yapılması gerkliliğidir. Standart olarak
soğutucu küresel valfler için anma basıncı belirtilmese de karbondioksit çevrimlerinde kullanılan tüm
soğutma sistemi elemanları, Avrupa Birliği kriterlerine göre anma basıncının 3 katına dayanmalıdır
[18].
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Şekil 9. Transkritik karbondioksit akışkanlar için tasarlanan küresel valflerin birleşim noktaları
Transkritik karbondioksit çevrimlerinin 120 bar basınçlara çıktığı düşünüldüğünde, nominal basıncı
120 bar olan bir sistem için imal edilen ekipman 360 bar basınçta test edilmelidir. Ekipmanların aşırı
yüksek basınca dayanmasını sağlamak için soğutucu küresel valflerin tüm birleştirme bölgelerinde
lehim veya kaynak operasyonu yapılmalıdır. Soğutucu küresel valflerin pirinç – pirinç bağlantılarında
her ölçü için özel olarak parametreleri belirlenen TIG kaynağı, pirinç – bakır boru bağlantılarında ise
%40 gümüş konsantrasyonlu tel ile yapılan lehim bağlantısı bu ekipmanların yüksek basınçlar altında
dış kaçak vermemesini sağlayacaktır (Şekil 9).
Transkritik karbondioksit akışkanı genellikle market benzeri büyük ve orta ölçekli, genellikle çoklu
kompresörlü ve evaparatörlü tasarlanan sistemlede kullanılırlar. Ev kullanıcıları için tasarlanan
buzdolapları ve klimaların kompresör çıkışlarındaki anma ölçüsü pratikte Ø12’den büyük olmazken;
market soğutma sistemlerinde hattın kimi noktalarında anma ölçüsü Ø54’e kadar çıkabilir.
Özellikle büyük çaplardaki soğutucu sistem küresel valflerin patlatma basıncı konusunda zayıf
noktaları gövde – kapak birleşiğinin birbirine kaynatıldığı bölgelerdir. Bu bölgedeki kaynak nifuziyetinin
yeterli olmadığı durumdarda yüksek basınçlarda, ürün kaynak bölgesinden ayrılarak soğutma sistemi
gazı sistem dışına salınabilir (Şekil 10).

Şekil 10. Aşırı basınç altında kaynak yerinden ayrılan soğutucu küresel valf
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Soğutma sistemlerinde kullanılan küresel valfler, normal çalışma koşullarında (aşırı basınç, aşırı
sıcaklık etkisi olmadıkça) dış kaçağa en çok dinamik olarak tasarlanan mil kısmından müsaittir. Bu
sebeple normal küresel valflere göre tasarımda çift o-ring ve conta kullanılması gereklidir. Ayrıca iyi
dizayn edilmiş bir soğutucu küresel valfte mil kapağına ek güvenlik için elastomer eklenerek olası
kaçak durumunda mamulün mühürlenmesi sağlanır (Şekil 11).

Şekil 11. Soğutucu küresel valflerde mil tasarımı
Soğutucu küresel valfler yüksek basınca karşı güvenliği arttırmak için kürelerin içersinde normal
tesisatlarda kullanılan küresel valflerde olmayan bir tasarım detayı olan basınç dengeleme deliği
bulundururlar (Şekil 12). Bu delik, küresel valf kapatıldığında yüksek basınç tarafını göstermelidir.
Dengeleme deliği vasıtası ile kürenin içerisinde basınçlı akışkan kalması ve sıcaklık değişimlerinde faz
değiştirebilecek olan karbondioksitin süblimleşmesi engellenecektir. Ayrıca yüksek basıncın kürenin
içerisinde hapsolması kaynaklı süreksizlikleri de engellemiş olur.

Şekil 12. Soğutucu küresel valflerde dengeleme deliği
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4.2. Servis – Şarj Valfleri
Küresel valflerden farklı olarak servis valfleri, kapalı olan sistemin dışarıya açıldığı noktalara konularak
soğutucu akışkan eklenmesine veya çıkartılmasına olanak veren sistem elemanlarıdır. Servis
valflerinde küresel valfler gibi iç kısımdan sürekli akışkan geçmez. Sadece bakı vb. durum anlarında
kullanılırlar. Kullanılmadıkları, yani sistemin çalışır olduğu durumlarda ise genellikle kapalı olurlar.
Bu valfler; sistemden dışarıya açılabilen kısımlar olduklarından iç kaçak konusunda daha hassas
olmak durumundadır.
Küresel valflerin aksine, servis valflerinin tasarımında metal-metale sızdırmazlık sistemi kullanılır.
Valflerin milleri belirli bir torkla sıkılarak servis dışındaki durumlarda paslanmaz çelik klapenin pirinç
gövdeyi ezerek tamamen kapatması sağlanır (Şekil 13).

Şekil 13. Servis valfi genel tasarımı
Servis valfleri kapalı çevrimin içerisinde bulunmadığından debi değerinin iyi olması beklenmez. Bu
sebeple büyük sistemlerde dahi küçük anma çaplarında tasarlanırlar. Küçük anma çaplarında, sistem
basıncı ne kadar yüksek olursa olsun, kuvvet düşük olacağından servis valflerinin kaynakla
birleştirilmesi gerekmez. Ancak tasarımın daha mukavim olması için dışa açılan diş bölgesine kilitleyici
kimyasallar uygulanır. Yine kapak contası, mamulde bir sorun olduğu taktirde sıkılarak kaçağı
gidermeye yarar.
4.3. Solenoid Valfler
Makale konusu olan transkritik soğutma çevrimlerinde birden fazla evaparatörün kontrol edilmesi
gereklidir. Özellikle marketlerde çok farklı çeşitli ünitelerde, farklı sıcaklık aralıklarında tutulması
istenen bölgeler bulunabilir. Bu bölgelerin her birinin sıcaklığı, evaparatöre giren soğutucu akışkanın
açılıp kesilmesi ile sağlanacaktır.
Elbette modern sistemlerde evaparatöre giren sıvının kontrolü manuel yerine elektronik olarak
yapılmalıdır. Temelde soğutulması istenen hacim içerisinde bulunan bir termostat; sıcaklık belirlenen
noktanın üzerine çıktığında solenoid valfi açar ve evaparatöre sıvı akışını sağlar. Sıcaklık düştüğünde
ise kapatarak ortam sıcaklığını ayarlar. Bu otomatik açma – kapatma işlemlerinin yapılması için
solenoid valfler kullanılır.
Transkritik soğutma çevrimlerinde solenoid valfler evaparatörlerin girişlerinde yani, sistemin emme
tarafında kullanılırlar. Bu tasarım parametresi solenoid valflerin bulundukları yerin anma basıncının
nispeten düşük (45 bar mertebesinde) olmasını beraberinde getirir. Elektriksel kuvveti manyetik
kuvvete ve onu da hareket enerjisine çevirerek valfin açılması veya kapatılması sağlanır (Şekil 14).
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Şekil 14. Piston pilotlu solenoid valfler

Şekil 15. Diyafram pilotlu solenoid valfler
Solenoid valfler, tasarımları gereği yüksek debi geçişlerine izin vermezler. Valfin elektronik olarak
kontrol edilmesi, bir manyetik güç ile klapenin açılması gerekliliğini de beraberinde getirmektedir.
Manyetik güç ile açılan valfin kapatılması için gerekli kuvvet ise yaylar ile sağlanır. Temelde (Normalde
kapalı sistemlerde, normalde açık sistemlerde de tersi geçerlidir.) Valfi kapalı tutan etki yay baskısı,
valfi açan etki ise manyetik kuvvettir. Yay baskısı ne kadar fazla olursa solenoid valfin klape
sızdırmazlığı o kadar iyi olurken; açmak için gerekli manyetik kuvvet de bir o kadar artacaktır. Bu
durumda yay kuvveti – manyetik kuvvet – sızdırmazlık parametrelerinin dengesi tasarımcı tarafından
seçilir. Ancak manyetik kuvvetin çok fazla arttırılması, manyetik kuvveti sağlayan elemanların da
boyutsal olarak büyümesi anlamına gelmektedir.
Solenoid valfler soğutma sistemlerinde iç kısımda (çevirimin dışa açılmadığı noktalarda) kullanıldıkları
için iç kaçak miktarı servis valfleri kadar önem arz etmez. Manyetik kuvveti aşırı derece arttırmamak
için daha yumuşak yaylar ile sistemin kapanması sağlanabilir.
Diyafram pilotlu solenoid valflerde ise benzer şekillerde ancak basınç farkına dayanarak çalışan bir
sistem vardır. Klape doğrudan değil, solenoid valfin iki tarafındaki basınç farkında yararlanılarak açılır
(Şekil 15).
4.4. Rotalock Valfler
Rotalock (rotate and lock, döndürmek ve kililemek) genellikle klapenin çevrimlemesi ile milin hareket
ederek akışkan geçişini açması veya kaptatmasını sağlayan valfler için pratikte kullanlan bir tairdir.
Çok çeşitli olmaları ile birlikte, rotalock valfler genellikle kompresör giriş ve çıkışlarında kulanılırlar.
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Pratik uygulamalarda çok farklı tiplerde rotalock valfler görülmektedir. Kimi rotalcok valfler klape
sızdırmazlığını metal-metale baskı ile sağlarken bazı uygulamalarda mil üzerine yataklanan conta ile
sızdırmazlık sağlanabilir. Nadiren kullanılan rotalock valflerde ise sızdıramazlık elemanı olan conta,
gövde içerisine yataklanmıştır ve metal olan klape gövdedeki conta üzerine kapatılır.
Rotalok valfler genellikle akışı 90° çevirerek aktarırlar, bu durum küresel valflerden daha az debi
değerlerine ulaşılmasını beraberinde getirirken yine de debi miktarları solenoid valflerden ve servis
valflerinden yüksektir.

5. SOĞUTUCU SİSTEMLERDE VALF SEÇİMİ VE BOYUTLANDIRMASI
5.1. Sistem Özelliklerine Göre Valf Seçimi
Soğutma sistemlerinde farklı tanımlamalar söz konusu olmakla birlikte, sistem elemanlarını pratik
uygulamalarda iki ana grupta toplayabiliriz (Şekil 16).
1- Ana sistem elemanları (kompresör, kondanser, genleşme valfi, evaparatör vb.)
2- Yardımcı sistem elemanları (solenoid valfler, çekvalfler, distrübitörler, fittreler, kurutucular vb.)
Transkritik soğutma sistemlerinde ve subkritik soğutma sistemlerinde; sistemin idamesini sağlayan
temel elemanlar ayrışabilir.

Şekil 16. Subkritik buhar sıkıştırmalı sistemlerde temel sistem elemanları
Sistemde valf seçimi ve boyutlandırması ayrı ayrı incelenmesi gereken noktalardır. Her ara sistem
elemanının soğutma sisteminde basınç kaybı yaratacağı ve sistemi ideallikten uzaklaştıracağı
unutulmamalıdır. Soğutucu sistemde valf seçimi için gerekli olan kriterler:
12345-

Valfin fonksiyonu (Sistemde valfe ihtiyacın sebebi değerlendirilmelidir.)
Basınç sınıfı
Sıcaklık aralığı
Kabul edilebilen iç kaçak miktarı
Kabul edilebilen basınç düşüşü miktarı
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Şekil 17. Transkritik buhar sıkıştırmalı sistemlerde temel sistem elemanları
Soğutma sistemlerinde ana sistem elemanlarının (Şekil 17) arasında kalan hatlara yardımcı elemanlar
yerleştirilmelidir. Karbondioksit akışkanlı transkritik soğutma sistemlerinde valflerin (yardımcı sistem
elemanlarının) seçim kriterlerini daha kolay ayrıştırmak için ana sistem elemanları arasındaki bölgeleri
birbirlerinden ayırarak değerlendirmek gereklidir.

Şekil 18. Karbondioksitli transkrtik soğutma çevrimlerinde ara bölgelerin p-h diyagramında gösterimi.
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Şekil 19: Transkritik karbondioksitli soğutma çevriminin P-h diyagramı
Karbondioksit akışkanlı soğutma sistemlerinde Şekil 18’de tanımlanan bölgelere göre sıcaklık ve
basınç aralıkları ile faz durumu soğutucu sistem valflerinin seçiminde ilk basamağı oluşturur.
Tablo 8’de söz konusu hatlardaki yaklaşık basınç, sıcaklık ve faz belirtilmiştir. Sıcaklık ve basıncın,
sistem tasarımına göre değişebileceği göz önüne alınmalıdır. Bu sebeple valf seçiminde, aşağıdaki
basınçların üzerine güvenlik katsayısı eklenir ve tasarım yapılır.
Tablo 8. Transkritik soğutma sistemlerinde ara bölgelerin sıcaklık, basınç, yoğunluk, entalpi ve entropi
değerleri. AB, alçak basınç kısmını YB ise yüksek basınç kısmını tanımlamaktadır.
Nokta Tanımlama
1

YB kompressör emme

2

YB kompressör basma (tahmini)

3

Soğuk gaz çıkışı

4
5s

Sıcaklık
°C

Basınç
bar

Yoğunluk
kg/m

3

Entalpi

Entropi

kJ/kg

kJ/(kg·K)

-6,4

26,5

68,79

440,2

1,918

101,8

89,37

160,6

514,6

1,974

35

89,37

652,3

300,8

1,322

Tank girişi

3

37,7

219,1

300,8

1,364

Tank doymuş sıvı

3

37,7

910,6

207,3

1,026

5

Tank çıkışı

3

37,7

910,6

207,3

1,026

6

Tank çıkışı gaz

3

37,7

107,2

429,2

1,829

7

YB genleşme valfi çıkışı

-10

26,5

391,6

207,3

1,033

7s

YB evaparatör buharlaşma noktası

-10

26,5

983,6

176,9

0,917

8s

YB evaparatör çiğ noktası

-10

26,5

71,19

435,2

1,899

Soğutma Teknolojileri Sempozyumu

_____________________ 506 _______

14. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 17-20 NİSAN 2019/İZMİR

Tablo 8 (devamı): Transkritik soğutma sistemlerinde ara bölgelerin sıcaklık, basınç, yoğunluk, entalpi
ve entropi değerleri. AB, alçak basınç kısmını YB ise yüksek basınç kısmını tanımlamaktadır.
8a

YB evaparatör çıkışı

-2

26,5

66,21

446,1

1,94

8

YB emme hattı

-2

26,5

66,21

446,1

1,94

9

AB sıvı hattı

-0,1

37,7

929,6

199,7

0,9989

10

AB genleşme valfi çıkışı

-30

14,3

152

199,7

1,023

10s

AB evaparatör buharlaşma noktası

-30

14,3

1076

133,8

0,7516

11s

AB evaparatör çiğ noktası

-30

14,3

37,18

436,7

1,997

11a

AB evaparatör çıkışı

-22

14,3

35,16

445,4

2,032

11

AB eşanjör çıkışı

-14,7

14,3

33,58

453

2,062

12

YB kompressör emme

-14,7

14,3

33,58

453

2,062

13

YB kompressör basma (tahmini)

37,7

26,5

51,61

492

2,098

14

AB ve YB emme

-0,4

26,5

65,32

448,2

1,947

15

Gaz bypass çıkışı

-10

26,5

72,74

429,2

1,876

Valf seçim kriterlerini daraltmak adına Tablo 8’de verilen 22 farklı nokta yerine bu kısımları
gruplandırarak ara eleman seçim sistematiği daraltılabilir.
Şekil 20’de belirtilen 9 farklı hat için ayrı valf seçim kriterleri belirlemek soğutucu sistem tasarımında
kullanılacak olan valflerin seçimini ve boyutlandırmasını kolaylaştıracaktır (Tablo 9). Ancak, her valf
tipi soğutma sisteminin her noktasında kullanılmaya uygun değildir. Şekil 19’da belirtilen soğutucu
sistem hattının arasında valflerin konumlandırılmasının yanı sıra çevirimin dışa açılan kısımlarında da
valf kullanımına ihtiyaç duyulabilir. Çıkışlarda kullanılacak olan valfler için yine aynı basınç, sıcaklık ve
akışkan sınıfı kıstasları geçerlidir.
Tablo 9: Karbondioksit akışkanlı transkritik soğutma sistemlerinde hat üzerinde valf ve ara eleman
kullanım önerileri (++, kullanılması tavsiye edilir; + kullanılabilir, - kullanılması tavsiye edilmez)
Soğutma Sistemi Ara
Hattı

Küresel
Valfler

Servis
Valfleri

Solenoid
Valfler

Rotalock
Valfler

Çekvalfler

Kurutucular

a- YB basma hattı

+

-

-

-

++

-

b- Gaz soğuma hattı

+

+

+

+

+

+

c- Gaz bypass hattı

+

+

+

+

+

-

d- Sıvı besleme hattı

+

+

+

+

++

-

e- AB besleme hattı

+

-

-

-

++

-

f- YB emme hattı

+

-

-

-

+

++

g- YB sıvı hattı

+

+

+

+

+

-

h- AB sıvı hattı

+

+

+

+

+

-

ı- AB emme hattı

+

-

-

-

+

++
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Şekil 20: Transkritik karbondioksitli soğutma çevrimlerinde ara bölgeler: yüksek basınç basma hattı
(a), gaz soğuma hattı (b), gaz bypass hattı (c), sıvı besleme hattı (d), düşük basınç basma hattı (e),
yüksek basınç emme hattı (f), yüksek basınç sıvı hattı (g), düşük basınç sıvı hattı (h), düşük basınç
emme hattı (ı)
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5.2. Valflerin Debi Değerlerinin İmalatçılar Tarafından Hesaplanması
Soğutma sisteminde, akış üzerine eklenen her eleman kayıplara, dolayısı ile basınç düşüşüne sebep
olacaktır. Bu temel yaklaşımdan yola çıkılarak yüksek verimlilikteki bir soğutma sistemi tasarımı için
mümkün mertebede az sayıda valfin sistem üzerinde konumlandırılması; konumlandırılacak ise bile
valflerden daha az basınç düşüşü getirecek olanların seçilmesi gerekmektedir.
Örneğin pratik uygulamada kompresör giriş ve çıkışlarında servis (kompresörün bozulması
durumunda sistemden çıkartılması) maksatı ile rotalock valfler ile bağlantı yapılır. Bu valfler yerine
kayıp katsayısı daha düşük olan küresel valflerin kullanımı sistem içerisindeki basınç kayıplarını
azaltacaktır. Yine sistemin içerisinde elektronik kontrol gerekmeyen noktalar dışında küresel valfler
yerine solenoid valflerin kullanımı basınç kayıplarını arttıracaktır.
Bu bağlamda, sistemde gerekli olan valf tipi seçildikten sonra valfin akışa ve basınç düşüşüne göre
boyutlandırılması gerekmektedir.
Boyutlandırma öncesinde her valfin, kütlesel debiden bağımsız olarak hesaplanan ve belirtilen K v
değerinin bilinmesi gerekmektedir. Valf üreticileri K v değerlerini nümerik, bilgisayarlı analizler veya
deneysel yöntemler ile hesaplayabilirler. Deneysel yöntemlerde kullanılan basit deney düzeneği Şekil
21’de belirtilmiştir.

Şekil 21: K v değerinin tespiti için deney düzeneği
Valfler veya sistem elemanları için sıvılar ile yapılan deneylerde K v (akış katsayısı) aşağıdaki denklem
3
ile hesaplanır. Burada 𝑄𝑄, hacimsel debiyi (m /h), ∆𝑝𝑝 giriş ve çıkış arasındaki basınç farkını, 𝜌𝜌 ise
akışkanın suya göre bağıl özkütlesini belirtmektedir. (4°C’deki su için 𝜌𝜌 = 1)
∆𝑝𝑝

𝑄𝑄 = 𝐾𝐾𝑣𝑣 � 𝜌𝜌

∆𝑃𝑃 = 𝑃𝑃2 − 𝑃𝑃1

3

(m /h)

(1)

(bar)

(2)

Gazlar için ise denklem 3 veya denklem 4 kullanılır. Burada 𝑄𝑄𝑛𝑛 , 20°C ve atmosfer basıncında gaz akış
debisi, 𝑡𝑡 ise girişteki akışkan sıcaklığını belirtmektedir.
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𝑃𝑃2 ≥
𝑃𝑃2 <

𝑃𝑃1
2

𝑃𝑃1
2

ise; 𝑄𝑄
ise; 𝑄𝑄

∆𝑃𝑃∙𝑃𝑃2

= 514 ∙ 𝐾𝐾𝑣𝑣 �
= 257 ∙ 𝐾𝐾𝑣𝑣

𝜌𝜌𝜌𝜌

𝑃𝑃1

�𝜌𝜌𝜌𝜌
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(m /h)

3

(3)

3

(4)

(m /h)

Seçilen soğutma sistemi ara hattı üzerindeki debi ve akışkanın fazı bilinmelidir. Bu veriller ile seçilen
valfin K v değeri eklenerek 1, 3 veya 4 nolu denklemlerde basınç kaybı hesaplanır.
Pek çok mühendislik uygulamasında soğutma sistemlerinde tasarımın basitleştirilmesi için valf gibi
sistem elemanlarının basınç kayıpları “eşdeğer boru uzunluğu” ile ifade edilir. Kv değerini, eşdeğer
boru uzunluğuna dönüştürmek için denklem 5 kullanılabilir.
𝐿𝐿

𝐾𝐾𝑉𝑉 = 𝑓𝑓 � 𝐷𝐷𝑒𝑒�

(5)

Burada 𝑓𝑓 borunun sürtünme faktörü, 𝐿𝐿𝑒𝑒 eşdeğer boru uzunluğunu ifade eder. Soğutucu sistem
komponetleri imalatçıları K v değeri olarak veya eşdeğer boru uzunluğu olarak komponentlerinin
sabitlerini tablolar ile sunarlar.
5.3. Soğutma Sistemlerinde Basınç Kayıplarına Göre Valf Seçimi ve Doğrulaması
Soğutma sistemlerinde izin verilen basınç kaybı, sistemin her alanı için farklı olarak soğutma sistemi
imalatçısı tarafından belirlenir. Öncelikle, sistemde gerekli olan elemanlar seçilir ve konumlandırılır.
Daha sonra basınç düşüşü; eşdeğer boru uzunluğu yöntemi veya K v faktörü ile hesaplanır ve kontrol
edilir.
Örnek hesaplaması yapılacak olan sistemdeki sıcaklık ve basınçlar için Tablo:8’de belirtilen transktritik
çevrimli karbondioksit sisteminin tablosu örnek alıncaktır.
Sistemdeki valf seçimi yapılırken aşağıdaki faktörler hesaba katılmalıdır.
1- Sistemde valfin bulunacağı konuma göre kabul edilebilen maksimum basınç kaybı belirlenir.
2- Sistem parçasına göre uygun ebatlarda boru seçimi yapılır.
3- Sistem parçasında valf gerektirecek ihtiyaçlar belirtlenir.
4- İhtiyaca göre sistemde boru çapına uygun veya yakın valfler seçilir.
5- Boruların ve valflerin birlikte basınç kayıpları hesaplanarak sistemdeki kabul edilen basınç
kaybına göre karşılaştırması, değerlendirilmesi ve doğrulaması yapılır.
İlk etapta sistemde izin verilen maksimum basınç kaybını ∆𝑝𝑝𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 ve sistem parçasındaki toplam
basınç kaybını ∆𝑝𝑝𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 olarak nitelendirirsek;

∆𝑃𝑃𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 > ∆𝑃𝑃𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡

(6)

eşitliği sağlanmalıdır.

Burada ∆𝑝𝑝𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 ifadesi sistem parçasındaki tüm kayıpların toplamını ifade eder. Sistemde n adet eleman
olduğu kabul edilirse her elemanın ve boruların basınç kayıplarının toplamı sistemdeki toplam basınç
kaybını verecektir.

∆𝑃𝑃𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 = ∆𝑃𝑃𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏 + ∑𝑛𝑛𝑛𝑛=1 ∆𝑃𝑃𝑛𝑛

(7)

Laminer veya türbilanslı akışlarda borulardaki basınç kayıpları aşağıdaki formülle hesaplanabilir [19].
𝐿𝐿 𝜌𝜌 𝑉𝑉𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 2
2

∆𝑃𝑃𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏 = 𝑓𝑓 𝐷𝐷

(8)
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Her bir elemandaki basınç kaybının hesaplanması, sistemdeki akışkanın sıvı veya gaz fazında
olmasına göre farklı şekillerde yapılacaktır (Denklem 1, 3 ve 4).
Kv değeri bilinen bir valfin basınç kaybı, akışkan sıvı fazında ise;
𝑄𝑄

∆𝑃𝑃𝑛𝑛 (𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠) = 𝜌𝜌 �𝐾𝐾 �
𝑣𝑣 𝑛𝑛

2

(9)

Denklemi ile ifade edilir. Akışkan gaz fazında iken sistemdeki basınç kaybı denklem 3 ve 4’de verilen
𝑃𝑃
𝑃𝑃2 ≥ 1 ifadesini sağlamalıdır. Bu yaklaşım ile gaz fazındaki bir akışkan için sistemdeki basınç kaybı;
2

∆𝑃𝑃𝑛𝑛 (𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔) =

𝑄𝑄 2 𝜌𝜌 𝑇𝑇

(10)

𝐾𝐾𝑉𝑉 𝑛𝑛 2 𝑃𝑃2 5142

denklemi ile hesaplanır.

Bir sistem parçasındaki toplam basınç kaybı formülleri, sıvı fazı için denklem 11 gaz fazı için denklem
12’de belirtilmiştir. Bu iki denklem aynı zamanda sistemde en az basınç kaybı için seçilmesi gereken
sistem elemanlarının özelliklerini de belirtmektedir.
𝐿𝐿 𝜌𝜌 𝑉𝑉𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 2

∆𝑃𝑃𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 (𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠) = 𝑓𝑓 𝐷𝐷

2

𝐿𝐿 𝜌𝜌 𝑉𝑉𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 2
2

∆𝑃𝑃𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 (𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔) = 𝑓𝑓 𝐷𝐷

𝑄𝑄

+ ∑𝑛𝑛𝑛𝑛=1 𝜌𝜌 �𝐾𝐾 �
+ ∑𝑛𝑛𝑛𝑛=1 𝐾𝐾

𝑣𝑣 𝑛𝑛

2

(11)

𝑄𝑄 2 𝜌𝜌 𝑇𝑇

𝑉𝑉 𝑛𝑛

2

(12)

𝑃𝑃2 5142

Tüm bu bilgiler toplandığında; bölüm 5’de verilen transkritik sistemlerde valf seçim kriterleri aşağıda
verilen algoritma ile listelenebilir. (Tablo 10)
Tablo 10. Soğutma sistem elemanları seçiminde işlem basamakları
1 – Hesaplama yapıalcak sistem bölümünün seçimi

Şekil 20

2 – Sistemde ihtiyaç duyulacak ekipmanların belirlenmesi

Tablo 9

3 – Sistem bölümündeki fazın belirlenmesi

Şekil 19

4 – Sistemdeki maksimum basıncın belirlenmesi

Tablo 8

5 – Sistemdeki çalışma sıcaklığı aralığının belirlenmesi

Tablo 8

6 – Dış ortam sıcaklığının belirlenmesi
7 – İzin verilen basınç düşüşünün (∆𝑃𝑃𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 ) tesit edilmesi
8 – Sistemde gerekli boru uzunluğunun tespiti

9 – Sistemde kullanılacak olan boru çapının tahmin edilmesi
10 – 2. basamakta seçilen sistem elemanlarının K v değerlerinin alınması
11 – Belirlenen değerler ile toplam basınç kaybının hesaplanması

Denklem 11, 12

12 – Maliyet araştırması
13 – 8. işlem basamağına geri dönülerek optimizasyon yapılması.
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6. TRANSKRİTİK
TEKNOLOJİLER

SOĞUTMA

SİSTEMLERİNDE

KULLANILAN

VALFLERDE

GELECEK

Soğutma sistemlerinde kullanılan gazların daha çevreci ve insan sağlığına daha duyarlı gazlardan
seçilerek zararlı gazların kısıtlanması planlı bir biçimde uygulamaya koyulmaktadır. Soğutma
sistemlerinin gelecekte daha çevreci ve insan sağlığına olan etkilerinin daha az olacağını öngörmek
doğru olacaktır. Bu öngörüler ile sektörün daha verimli daha ekonomik ve kapasitesi daha fazla olan
sistemler evirilmeye devam ettiğini de hesaba katarsak soğutma sistemlerinde kullanılan tüm
ekipmanlar gibi soğutucu valflerin de bu trendi yakalaması gerekliliği aşikârdır.
2020 sonrası soğutma sistemlerine kullanılacak olan soğutucu valflerin aşağıdaki özellikleri
göstermesi planlanmaktadır (Tablo 11).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Daha hafif ve ekonomik tasarımlar,
Düşük basınç kaybı ile yüksek iç sızdırmazlık imkânlarının birleştirilmesi,
Manuel kontrol yerine elektronik kontrol ve kumanda,
Elektronik veya mekanik otomasyon, kendi kendini kumanda eden valfler, bağımsız sistemler,
Daha yüksek basınçlara dayanıklılık,
Yeni akışkan tiplerini uyumluluk,
Yanıcı gazlar ile kullanıldıklarında güvenlik

Tablo 11. Soğutucu sistemlerde kullanılan valflerin gelecek trendleri
Günümüzdeki Özellikler
Pirinç gövde

El ile kumanda edilen valfler
Solenoid valflerde debi değenlerinin
düşük olması

2020 Sonrası Sektörün Talepleri
o Çevreye duyarlı kurşunsuz pirinç
alaşımları,
o Alüminyum vb. daha hafif ve daha
ucuz alaşımlar,
o Kurşunsuz çelik alaşımları
o Elektronik sistemlerle entegre
kontrol ve kumanda imkanı,
o Motor bağlantılı küresel valfler
o Özellikle solenoid valflerde daha
güçlü bobin tasarımları ile daha
büyük geçiş çaplı ürünler,
o Bobin yerine step motor
kumandalı ürünler

Alanı
o Tüm soğutucu sistem
valfleri

o Küresel valfler

o Solenoid valfler

SONUÇ
Soğutma sistemlerinde valflerin ve diğer sistem elemanların tasarımı ve seçimi transkritik çevrimlerde
özel kriterlere bağlıdır.
Soğutucu sistemlerde kullanılan valflerin avantajları ve dezavantajları soğutma sisteminde kullanım
yerini ve kullanım koşullarını belirlemektedir (Tablo 12). Makalede listelenen soğutma sistemi
valflerine göre soğutma sistemi içerisindeki kullanım alanları Tablo 13’de listelenmiştir.
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Tablo 12. Soğutucu sistemlerde kullanılan valflerin avantajları - dezavantajları
Soğutucu valf tipi
Küresel Valfler

Avantajları
o Yüksek debi değerleri

Servis – Şarj Valfleri

o Klape doğru kapatıldığında
yüksek iç sızdırmazlık sağlarlar.

Solenoid Valfler

o Elektronik kontrole imkân
sunması

Rotalock Valfler

o Klape doğru kapatıldığında
yüksek iç sızdırmazlık sağlarlar.
o Görece orta düzeyde debi
geçişine müsaade ederler

Dezavantajları
o Nispeten yüksek iç kaçak
değerleri
o Açma – kapatma operasyonun
görece zorluğu
o Debi değerleri çok düşüktür.
Basınç kaybı çok fazladır.
o Sızdırmazlığın sağlanabilmesi için
yüksek tork gereklidir.
o Düşük debi değerleri ve yüksek
basınç kaybı
o Mekanik aksamı valflere göre
daha düşük ömür
o Çalışması için basınç farkı
gerekliliği
o Muadil ürünlere göre nispeten
büyük ve pahalıdırlar.

Tablo 13. Soğutucu sistemlerde kullanılan valflerin kullanım alanları ve kullanıma uygun olmayan
yerler.
Valf tipi
Küresel Valfler

Kullanım alanı
Kompresör, evaparator veya
kondanser giriş veya çıkışlarında,
Soğutucu sistemin içerisinde sistemin
bölünmesi istenen yerlerde,
Sistemdeki ömrü boyunca, arıza harici
açık olması gereken durumlarda,

Kullanımı uygun olmayan yerler
Soğutucu sistemin dışa açılan
yerlerinde kullanımı tavsiye edilmez,
Sürekli açılıp kapatılması gereken
dinamik alanlarda kullanılması tavsiye
edilmez.

Servis – Şarj
Valfleri

Soğutucu sistemden gaz besleme
veya gaz çekme ihtiyacı doğan
noktalarda
Sistemin dışa açılan noktalarında

Sistemin iç bölgelerinde kullanılması
tavsiye edilmez.

Solenoid Valfler

Sistemin içerisinde, otomasyon gerekli
olan yerlerde
Genellikle evaparatör girişlerinde

Rotalock Valfler

Kompresör giriş ve çıkışlarında
Evaparatör girişlerinde
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ENDÜSTRİYEL SOĞUTMADA ENERJİ VERİMLİ SİSTEM
ÇÖZÜMÜ VE TERMOEKONOMİK ANALİZİ
Energy Efficient System Solution In Industrial
↵ Cooling And Thermoeconomic Analysis
M. Ziya SÖĞÜT
Hamit MUTLU

ÖZET
Bu çalışmada Bursa’da bir metal işleme tesisinde, mevcut proses soğutma sisteminin öncelikle etüt
çalışması yapılmış ve enerji verimliliği hesaplanmıştır. Bu proses için geliştirilmiş bir doğal soğutma
destekli mekanik soğutma sisteminin, mevcut klasik soğutma sistemine göre enerji performans
analizleri yapılmış ve verimliliği karşılıklı incelenmiştir. Çalışmada proses verimliliğini etkileyen iklimsel
veriler yıllık analizler ile şekillendirilmiştir. Çalışmada mevcut prosesin enerji tüketiminde, önerilen
doğal soğutma prosesi ile % 65,77 enerji tasarrufu sağlanırken, tasarrufa bağlı geri dönüşümün
yaklaşık 3,22 yıl olduğu görülmüştür. Çalışmanın sonunda sistemin enerji yük tüketimlerine göre
tasarruf etkisi ve bu tasarrufun CO 2 emisyon yük potansiyeline etkileri de değerlendirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Metal işleme, doğal soğutma, verimlilik, sürdürülebilirlik, emisyonlar.
ABSTRACT
In this study, in a metal processing plant in Bursa, the current process cooling system was firstly made
a audit and energy efficiency was determined. An energy efficiency analysis was carried out according
to the existing classical current cooling system, and the efficiency of the free cooling supported
mechanical cooling system was investigated for this process. In this study, climatic data affecting the
process efficiency were shaped by annual analysis. In the energy consumption of the current process,
energy saving of 65.77% was achieved with the proposed free cooling process, while the savingsrelated recycling was approximately 3.22 years. At the end of the study, the effect of saving on the
energy consumption of the system and the effects of this saving on CO2 emission load potential were
also evaluated.
Key Words: Metal processing, natural cooling, efficiency, sustainability, emissions.

1. GİRİŞ
Türkiye’de genel enerji tüketiminin % 23‘ü sanayide, % 24‘ü konutlarda, %30’u güç santrallerinde ve %
19‘u ulaşım sektöründe tüketilmektedir [1]. Sanayi sektörünün artan yoğun enerji tüketim talebi,
doğrudan ve dolaylı market taleplerinin bir sonucu olarak değerlendirilse de, çoğunlukla bir paralelliği
sahip olmadığı söylenebilir. Enerji tüketim dağılımlarının üretim türlerine göre farklılık gösterdiği sanayi
sektöründe, birim maliyet dağılımları da verimsizlikler nedeniyle olumsuz etkilenmektedir. Sanayi
sektörlerinde enerji talepleri, doğrudan üretime bağlı olduğu gibi, üretimi dolaylı etkileyen proseslerin
performansına da bağlıdır. Bu kapsamda soğutma sistemleri ile basınçlı hava uygulamaları gibi
üretimle bağlantılı prosesler için enerji verimliliği ve yönetimi yönüyle dikkat çekicidir.
Sanayi sektörlerinde kaynak hatları, termal ilişkili üretim prosesleri, metal işleme prosesleri çoğunlukla
bir soğutma işlevine ihtiyaç duymaktadır. Bu yönüyle üretim hatlarının sağlıklı çalışabilmesi için bir
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soğutma hattı planlanır. Ancak pek çok işletmede bu yönlü sistem talepleri, doğru projelendirilmeme
veya yüksek kapasite tercihleri nedeniyle önemli bir kayıp potansiyeline sahiptir. Bu yönüyle işletmenin
enerji tüketimleri de ve maliyetleri olumsuz etkilenir.
Soğutma prosesleri, endüstriyel uygulamalar için oldukça etkin çözümler sunmaktadır. Genellikle
üretimde talep yönetimine veya sıcaklık değerlerine göre proseslerin ısıl kontrol değerleri dikkate
alınmayan bir konudur. Üretim süreçlerinde, üretim öncelikli bir konu olduğu için, bu tür sistemlerin
etkinliği dikkate alınmamaktadır. Ancak üretimde işleme ve uygulama problemleri, sistem ihtiyaçları ve
değerleri, enerji etkin uygulama eksiklikleri, bakım onarım maliyetlerinin neden olduğu uygulama
problemleri, işletmede enerji verimliliği problem noktalar olarak görülebilir. Bu uygulamalarda, enerji
verimliliği ve işletme maliyet avantajları yönüyle doğal soğutma (free-cooling)uygulamaları, son
yıllarda öne çıkan çözüm yöntemi olarak değerlendirilebilir.
Türkiye içinde bulunduğu iklim koşullarında doğal soğutma potansiyelinin %70’lere ulaşabildiği şartlara
sahiptir. Özellikle işletmelerde soğutma sıvısı ihtiyacı, hidrolik yağ soğutma, havalandırma gibi üretimi
doğrudan etkileyen noktalar dikkate alındığında, doğal soğutma tercihleri öncelikle tüketime bağlı
önemli tasarruf sağlayabilecek sistemlerdir. Özellikle soğutma kapasite hesaplamalarında, genellikle
mevsimsel ortalamalar veya pik değerler temel alınır. Enerji verimliliğinin ve enerjinin çevresel
etkilerinin farkındalığı geliştikçe bu tür hesaplamalarda iklimsel verilerini anlık değerleri önem
kazanmıştır. Üretim ihtiyaçlarında genellikle proses soğutma ihtiyaçları 15-35 °C aralığında bir
dalgalanmaya sahiptir. BIN değerleri olarak ifade edilen anlık sıcaklık değişimlerinde bu ihtiyacın
karşılanabileceği ortam sıcaklıkları hayli yüksektir[1,2]. Nitekim BIN değerleri ve işletmelerin çalışma
saatleri dikkate alınarak yapılan analiz çalışmalarında, sistemlerin enerji tüketim potansiyelleri oldukça
etkilenmiştir. Bu çalışma öncelikle, bir metal işleme tesisinde, mevcut proses soğutma sisteminin
kapasite analizleri temel alınarak enerji etüt çalışması yapılmış ve enerji verimliliği hesaplanmıştır.
Üretimde soğutma performansının ve enerji tüketiminin etkinliğini geliştirmek amacıyla bir doğal
soğutma destekli mekanik soğutma sistemi tasarlanmış ve mevcut klasik soğutma sistemine göre
enerji performans analizleri yapılmıştır.

2. METAL İŞLEME VE PROSES YÖNETİMİ
Günümüzde tüm sektörlerde olduğu gibi, metal işleme sektörü de çok yönlü gelişmelere sahiptir.
Özellikle küreselleşme etkisi ile birlikte firma yapılarının değişimi, teknoloji yönetimi ve üretim
proseslerindeki otomasyon tercihleri, piyasanın rekabet bütünlüğü içinde bir gereklilik haline gelmiştir.
Bu kapsamda bu tür sektörlerin enerji verimliliği ve yönetimi de önemli bir oyuncu haline gelmiştir.
Dünyada yapılan araştırmalara göre, imalat dışı sektörlerde 2012 yılına göre 2040 için enerji
yoğunluğunun %3,5 artış göstereceği belirlenmiştir. Ancak imalat sektöründe bu oranın %3,4 olacağı
öngörülmektedir. Bu kapsamda oluşturulan sektörel dağılımlar Tablo 1’de verilmiştir.
Tablo 1. Enerji tüketim öngörüleri[4]
Katrilyon Btu
Bölgelere göre enerji kaynakları
OECD
Sıvı yakıtlar
Doğal gaz
Kömür
Elektrik
Yenilenebilir kaynaklar
OECD Dışı
Sıvı yakıtlar
Doğal gaz
Kömür
Elektrik
Yenilenebilir kaynaklar
Toplam

2012
73,3
27,2
21
8,5
10,9
5,7
149
39,3
29,7
47,3
21,0
11,8
222,3

2020
77,6
28,9
22,7
8,7
11,6
5,7
168,3
43,3
33,6
53,4
25,5
12,5
245,8

2025
80
29,8
23,4
8,8
12,1
5,8
182,6
46,7
38,6
55,5
27,9
13,9
262,6

2035
81,7
30
24,2
8,9
12,5
5,9
196,3
50,3
43,8
57,1
29,7
15,4
278,0

2035
83
30,4
24,9
9,0
12,8
5,9
211
54,2
49,6
58,6
31,5
17,1
294,0

2040
84,6
30,6
25,7
9,0
13,2
6,1
224,5
57,9
54,7
59,7
33,1
19,0
309,1

Yıllık değişim ort.
0,5
0,4
0,7
0,2
0,3
0,3
1,5
1,4
2,2
0,8
1,6
1,0
1,2
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Sektörlerin enerji kullanım yoğunluklarının yaklaşık %15 artması en iyi senaryo olarak
değerlendirilmektedir. Bu süreç içinde sektörel enerji tasarruf potansiyellerinin %15 ile %45 aralığında
bir değişime sahip olduğu görülmüştür. Bu nedenle işletmelerde enerji verimliliği hedefleri, doğrudan
süreç verimliliklerinin geliştirilmesiyle değer kazanır.

3. DOĞAL SOĞUTMA (FREE- COOLING)SİSTEMLERİ
Sanayi sektöründe proses soğuma için çoğunlukla 15-35 °C aralığında bir dağılım dikkat çekicidir. Bu
süreçler için özellikle doğal soğutma tercihi öncelikle ele alınmalıdır. Doğal soğutma uygulaması,
proses ihtiyaçlarının doğal ortamlardaki hava şartları dikkate alınarak öncelikle enerji tüketim
ihtiyacının ve maliyet etkilerini azaltılmasını sağlar.
Bu sistemler kısaca düşük dış ortam
sıcaklıklarının avantajlarından yararlanılarak bir kompresör veya soğutma grubunun çalışmasına bağlı
kalmaksızın proseslerde su kaynaklı istenilen soğutmayı sağlayan sistemlerdir[5]. Su kaynaklı Doğal
soğutma uygulamalar temelde iki kategoride sınıflandırılır.
a.
1)
2)
b.
1)
2)

Evoparatif soğutma uygulamaları
Açık devre (Direct free-cooling coil) soğutma kulesi uygulamaları
Kapalı devre (Indirect free-cooling) soğutma kulesi uygulamaları
Isı değiştiricili soğutma uygulamaları
Entegre (Integrated Free Cooling Coil ) Soğutma Bataryası Uygulamaları
Kuru ve Islak/kuru (Dry and Wet/Dry Cooler) Soğutucu Uygulamaları[5,6]

Her bir sistem kendi içinde farklı özelliklere sahip doğal soğutma uygulamaların seçiminde sistemin
kullanım amaçları ve ihtiyaç duyulan soğutma yükleri önem kazanır. Bu tür uygulamalarda sistemin
avantajını sağlayan etki mevsimlerde spesifik sıcaklıklar olarak değerlendirilebilir. BIN değerleri olarak
ifade edilen sıcaklık aralığına bağlı olarak proses sularının doğal soğutulması kolaylıkla yapılır. BIN
değerleri, herhangi bir yerin belirli bir dönemi için dış hava sıcaklığının belirli aralıklarla kaç saat
olduğunu tanımlayan değerlerdir[6].
Bu sistemlerin maliyet analizleri yapılırken soğutma kapasitesi, soğutma grubunun çalışma zamanı ve
çalışma süreçleri, doğal soğutma maliyeti ve geri ödeme süreci, sistemde diğer ekipmanların etkileri,
bölgesel değerler ve enerji maliyetleri göz önüne alınır.

4. DOĞAL SOĞUTMA (FREE-COOLING) UYGULAMALARINDA YÜK VE ENERJI ANALIZLERI
Proses soğutma uygulamaları, imalat sektörü başta olmak üzere pek çok sektörde ihtiyaç duyulan
uygulamalardır. Bu proseslerde hidrolik sıvılarının soğutulması, doğrudan veya dolaylı soğutma
uygulamaları ile yapılır. Soğutma işlemi temelde sürekli akışlı prosesler için tanımlanır. Bu akışta
soğutma, bir ısı değiştiricisinin termodinamik çözümüne bağlı olarak değerlendirebilir. Buna göre bir
proses soğutmada enerji dengesi;

∑ E =∑ E
in

dır. Burada

(1)

out

∑E

in

proses soğutmada sistemde alınması gereken ısı yük,

∑E

out

proses soğutmada

soğutucu akışkanın çektiği ısıl yük olarak görülebilir. Birim enerjide kinetik ve potansiyel etkiler ihmal
edildiği durum için sistemin entalpiye bağlı enerji dağılımı;
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m hot .(hhat ,in − hhot , out ) = m col .(hcol , out − hcol ,in )

(2)

 her iki devre için proses sıvısı ve soğutucu akışkanın kütlesi, h ise her bir nokta için
dır. Burada m
tanımlanmış entalpi değerleridir[10]. Proses soğutma akışları sürekli değişken ve farklı sıcaklıklarda
olabilir. Proses sıvılarının yük değerlerini bulmak için her bir akışkan devresinin enerji yüküne göre
enerji dengesi;

m hot .C p,hot (That ,in − Thot , out ) = m col .C p,col (Tcol , out − Tcol ,in )
dir. Burada

C p,hot proses

sıvısının özgül ısı kapasitesi,

(3)

C p,col

soğutma sıvısının özgül ısı kapasitesi,

T her iki devre için proses sıvısı ve soğutucu akışkanın sıcaklık değerleridir. Proses soğutmalarda yük
dağılımları bir buhar sıkıştırmalı çevrime bağlı olarak yapılıyorsa yük analizleri soğutulmak istenilen
yük için soğutma makinalarının analizlerine bağlı olarak yapılır. Eşitlik 4’de, bir soğutma çevrimi için
kompresör güç tüketimi sıcak kaynak ve soğuk kaynak yük farkı olarak tanımlanabilir.
Wcomp = Qh − QL
Burada

(4)

Wcomp kompresörün güç tüketimi, Qh sıcak kaynak yükü, QL soğuk kaynak yüküdür[7]. Doğal

soğutma uygulamalarda tasarruf miktarı yük değerlerine bağlı olarak yapılır. İşletmede doğal soğutma
kapasitesi, prosesin ihtiyaç duyduğu soğutma ihtiyacının yük değeri için yapılan tasarruf miktarı olarak
tanımlanabilir. Buna göre;

∑W

free − cooling

=∑ nh, BIN .Qcooling

(5)

dir. Çalışmada bir metal işleme prosesinde gerçek üretim ve tüketim verilerden hareket edilerek
öncelikle prosesin ön etüde bağlı bir performans değerlendirilmesi esas alınmıştır. Bu kapsamda
prosesin enerji tüketimleri yukarıda verilen eşitliklere bağlı olarak irdelenmiştir. İşletmenin debi ve
tüketim dağılımlarında veri değerlendirmesi saatlik değerler üzerinden yapılacaktır. Çalışmada, her bir
proses hattının debi ve pompa enerji tüketim noktaları incelenmiştir.

5. METAL İŞLEME SOĞUTMA PROSESİNDE SOĞUTMA MODELİ
Sanayide üretim süreçleri dikkate alındığında, lokal veya bütüncül olarak soğutma ihtiyacı olan pek
çok yapıya sahiptir. Bu yönüyle işletmelerde soğutma ihtiyaçlarının karşılanması için süreklilik dikkate
alınması gereken bir konudur. Ancak bu kapsamda sağlanan prosesler için yüksek kapasiteli tercihler
yüksek işletme maliyetlerine sahiptir. Özellikle yaz ayları ve mevsim geçişlerinde soğutma kaynaklı
yüksek enerji tüketimi doğrudan bu ihtiyacın karşılanmasında önemli bir maliyet etkisine neden olur.
Bu çalışma bir metal işleme yapan bir işletmede, proseslerin ihtiyaç duyduğu soğutma ihtiyacının
karşılanmasını temel alan bir proje çalışması olarak gerçekleştirilmiştir. Yapılan incelemede işletmenin
mevcut soğutma talebi açık sistem soğutma devresi ile karşılanmaktadır. İşletmenin soğutma sistem
şeması Şekil 1’de verilmiştir.
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Şekil 1. Mevcut proses soğutma devresi
Mevcut proje kapasite ile birlikte ele alınmıştır. Mekanik anlamda soğutma kapasitesinin yaklaşık %50
oranında çalıştırıldığı, sistem mekanik pompalama hataları ve mekanik sistem problemleri nedeniyle
yüksek enerji kayıplarına sahip olduğu görülmüştür. Özellikle soğutma ve proses sularında kolektör
denge tankı boru dağılımları yanlış planlandığı için sistemden dönen sıcak su ile soğutucudan dönen
soğuk suyun karışım oluşturduğu görülmüştür. Bu kapsamda yapılan proses etüt çalışmalarında
3
mevcut soğutma grubu pompası, pompa seçim eğrileri incelendiğinde 261 m /h 30 mSS olarak tesis
edilmesi düşünülmüştür. Pompa debi değeri soğutma grubunun oldukça altında çalıştığı tespit
edilmiştir. Seçilen soğutma grubu frekans konvertörlü olması dolayısı ile bu düşük su debisinde bir
problem çıkarmamaktadır. Bu kapsamda uzun süreli ölçüm değerleri alınmış ve değerlendirme buna
göre yapılmıştır. Yapılan saha çalışmasında, öncelikle uzun vadeli bir ölçüm planı ile süreç
değerlendirilmiş ve pompa debi dağılımının yüksek olmadığı görülmüştür. İşletmede prosesin 3
3
3
günlük saatlik ortalama ölçüm değerlerine göre, pompa debisinin 118,17 m /h ile 157,90 m /h
aralığında bir çalışmaya sahip olduğu belirlenmiştir. Burada pompa ölçümleri yapılırken kuru
soğutucuya girmeden soğutma grubuna girdiği hal ölçümlenmiştir. Sistem tasarımı geçiş dönemlerinde
uygun dış hava sıcaklığında 3 yollu vana kuru soğutucudan geçirdikten sonra suyu soğutma grubuna
girmesi sağlanmaktadır.

Şekil 2. Pompa basma debi dağılımı
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Bu hal için ölçüm yapıldığın da ise pompa su debisinin 61 m /h olarak ölçülmüştür. Bu değer özellikle
soğutma grubunun kapasite yönüyle oldukça büyük olduğu, ihtiyacın ise yaklaşık %50’lerde olduğu
görülmektedir. Bu yönüyle yaklaşık %50 kullanım kapasitesi önemli bir atık potansiyeli ifade
etmektedir. Pompa katalog verilerine göre tesis edilmiş olan soğutma grubu ana pompası gerçekte
3
3
261 m /h debi 30 mSS etiket değerlerine sahiptir. Ancak pompanın fiili tüketimi, 130 m /h debi için
29.5 kWh’dir. Bu çalışma mevcut işletme şartlarında, ölçüm alınan değerlere göre pompanın zamana
bağlı tüketimleri Şekil 2’de verilmiştir.
3

Pompanın basma aralığı dağılımlarına göre, debideki değişim oranı, %33,62 olarak tespit edilmiştir.
3
Bu kapsamda ortalama akış debisi 135,74 m /h olarak gerçekleşmiştir. Tüm bu dağılımlarda soğutma
grubu devresinin kapasite kullanım oranı %52 olarak gerçekleşmiştir. Benzer ölçümler proses
pompaları için de gerçekleştirilmiştir. Ölçülen pompa debi dağılımları Şekil 3’de görülebilir.

a. Proses-1 pompa basma hattı debi dağılımı

b. Proses-2 pompa basma hattı debi dağılımı
Şekil 3. Proses pompa debileri
İşletmede tercih edilen proses pompaları ise, her proseste iki farklı yükü besleyen hatlar ile
3
tasarlanmıştır. Buna göre proses-1 hattı için 64 m /h ve 42 mSS kapasite ile 15 kW’lik pompa, Proses3
2 için ise, 42 m /h ve 33 mSS kapasite ile 4 kW’lık pompa tercihi yapılmıştır. Her iki hat pompalarında
da kapasite tercihlerine göre kullanım oranları proses-1 için % 9,01 iken proses-2 için bu oran %12,57
olarak tespit edilmiştir. Bu kapsamda proses pompaları da oldukça verimsiz çalıştırıldığı görülmüştür.
İşletmede mevcut tesisat revizyonu ile önerilen kapalı sistem soğutma tesisinde kullanılacak olan
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pompa 261 m /h 15 mSS olarak tesis edilmesi yeterli olacaktır. Bu durumda harcanacak elektrik
enerjisi 15 kW olarak gerçekleşecektir. Bu iki durum arasında elde edilecek elektrik tasarrufu günde 24
saat çalışma ayda 25 gün ve 12 ay için yaklaşık 130 MWh olarak gerçekleşmektedir. Bu kapsamda
öncelikle sistem ile ilgili hatalar giderilerek bir sistem tesisat şeması düzenlenmiş ve Şekil 4’de
verilmiştir.
3

Şekil 4. Düzeltilmiş tesisat şeması
Yapılan düzenleme ile sistemden dönen suyun dış hava şartlarına uygun olarak öncelikle kuru
soğutucudan ve sonrasında soğutma grubu ile soğutulmasından sonra depolama hacmi üzerinden
tekrar sisteme gönderilmesi sağlandı. Ancak burada akış noktasında kuru soğutucu proses ile
soğutma grubu yüksek su debisi nedeniyle devrede kalmaya devam ettiği görülüştür. Özellikle
sistemdeki yaklaşık 30 tonu bulan soğuk su deposunda istenilen soğutmanın sağlanması için soğutma
grubunu kullanıldığı görülmüştür. Oysa prosesin bu kadar su ihtiyacı olmadığı görülmüştür. Bu
kapsamda kapalı devre doğal soğutma sistemli kapalı devre soğutma sistemi planlanmıştır. B
kapsamda öncelikle Bursa iklim koşulları değerlendirilmiştir. Bursa ili iklim verileri üzerinden BIN
değerleri dikkate alınarak gerekli çalışma hesaplanmıştır. Bursa ili dış sıcaklık değişimleri ve
aralıklarına göre yapılan incelemede doğal soğutma için soğutma potansiyeli incelenmiş dağılımlar
Tablo 2’de doğal ve mekanik soğutma olarak ayrı ayrı verilmiştir.
Tablo 2 Bursa ili doğal ve mekanik soğutma dağılımı
Sıcaklık
Aralığı
Sıcaklık
tekrar
sıklığı
(Saat/yıl)

<-15

-15/-12

-12/-9

-9/-6

-6/-3

-3/0

0/3

3/6

6/9

9/12

12/15

15/18

18<

0

0

2

5

36

237

568

810

1028

961

942

985

3166

%100 Doğal Soğutma

Kısmı Soğutma Bölgesi

Mekanik
soğ

Mek. Soğ. Bölgesi

Çalışma
Yöntemi

20%

45%

72%

80%

55%

28%

100%

Doğal soğutma Bölgesi
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Bu genel değerlendirme kriterine göre uygulama yapılacak Bursa merkez için BIN değerleri proje yılı
referans alınarak tekrarlanmıştır. Saatlik ölçüm aralıklarına göre Bursa aylık ortalama sıcaklık BIN
değerlerinin dağılımı Şekil 5’da görülmektedir.

Şekil 5. Bursa merkezi dış hava sıcaklık değişiminin aylık ortalama dağılımı
Bursa ili Nisan-Ekim dönemi için referans aylık dış ortam sıcaklığı 12,14 °C ile 23,54 °C aralığında
değişmektedir. Bu dağılımda yıllık BIN değerleri üzerinden saatlik doğal ve mekanik soğutma
potansiyelleri üzerinde inceleme yapılmıştır. Çalışmada doğal soğutma ile mekanik soğutma
potansiyellerinin yüzde dağılımları bulunmuş ve bunların aylara göre dağılımları Şekil 6’de verilmiştir.

Şekil 6. Bursa merkezi dış hava sıcaklıklarına göre doğal soğutma dağılımı
Bu analizlere göre yapılan proje çalışmasında doğal soğutma potansiyeli %45,47 olarak, mekanik
soğutma potansiyeli ise yaklaşık %52,53 olarak bulunmuştur. Çalışmada doğal soğutma toplam 8760
saat için 4157 saattir. Bu veriler dikkate alınarak işletmenin yük analizleri ayrı ayrı çalışılmıştır
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6. BULGULAR VE DEĞERLENDİRMELER
Proje çalışması işletmenin metal işleme proseslerinin soğutma ihtiyaçlarının karşılanması, işletmenin
üretim süreçlerinde de farklı proses taleplerinin karşılanması olarak planlanmıştır. Bu amaçla öncelikle
proseslerin soğutma hatlarında ihtiyaç duyulan yük değerleri yukarıda detaylı olarak verilmiştir.
İşletme için tüketim ve debi talepleri dikkate alınarak Şekil 7’de sistem şeması önerilmiştir.

Şekil 7. Enerji etkin doğal soğutmalı sistem şeması
Bu kapsamda öncelikle soğutma grubu ile kuru soğutucu sistemde tekrar kullanılacaktır. Sistemde
balans kontrolü yapılarak tek kollektörlü sistem planlanmıştır. Bu kapsamda her bir proses hattı
soğutma talep noktasına göre yeniden tasarlanmıştır. Öncelikle toplam soğutma yük değerinde toplam
debi 261 m3/h olarak tasarlanmıştır. Ancak düzenlenen yeni proses için yenilenen boru hatlarına göre
statik yük 15 mSS olarak hesaplanmıştır. Ayrıca işletmede proses debi talepleri dikkate alınarak
pompalar, her iki hat akışında 10 m3/h ve 15 mSS olarak pompa tercihleri yapılmıştır. İşletmenin yıllık
çalışma saati 7200 saat üzerinden enerji maliyet analizleri yapılmıştır.
Mevcut soğutma isteminin tüketim yükü, tüm proses pompaları dahil olmak üzere 361,75 kWh olarak
ölçülmüştür. Pompa verimlerinin oldukça düşük olduğu görülmüştür. Yeni sistem proses pompa
eğrileri Şekil 8’da verilmiştir.

Şekil 8 Proses pompa eğrileri
Yeni proses hatlarındaki kayıplar da giderildikten sonra işletmede beklenen tüketim dağılımları
incelenmiştir. Bu kapsamda yapılan analizlere göre her iki durum için enerji tüketim değerleri Tablo
2’de verilmiştir.
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Tablo 3. Sistemlerin analizleri
Prosesin Adı

MEVCUT TÜKETİM (kWh)

ALTERNATİF TÜKETİM (kWh)

280

104

22,75

6,37

45

7,1

Proses-2

14

6,35

TOPLAM

361,75

123,82

Soğutma grubu
Soğutma
Pompaları
Proses 1

grubu

İşletmede mevcut sistem şemasının yıllık tüketim değerleri referans alındığında %65,77’lik bir tasarruf
görülmüştür. Bu tasarruf potansiyeline göre maliyet analizleri Tablo 3’de verilmiştir.
Tablo 4 Soğutma sistem tercihlerinin enerji maliyet analizleri
Tasarruf Maliyeti
Birim tüketim maliyeti: 0,25 TL
Soğutma grubu (100 gün)
Birim tasarruf : 237,93 kWh
Yıllık Tasarruf: 571.032 kWh
Yıllık tasarruf maliyeti: 142.758
TL/yıl(Sadece soğutma grubu)

Pompaların çalışması : 200 Saat
(Soğutma grubu kapalı)
Birim tasarruf: 61,93 kWh/yıl
Yıllık enerji tasarrufu: 297.264
kWh/yıl
Yıllık tasarruf maliyeti: 74.316 TL/yıl

Prosesin toplam tasarrufları:
Yıllık enerji tasarrufu: 868.296 kWh/yıl
Yıllık tasarruf maliyeti: 217.074 TL/yıl
(basit enerji maliyet analizi)
Geri dönüşüm süresi: 3,22

7. SONUÇLAR
Bu çalışmada özellikle bir metal işleme prosesinin soğutma sistemi için öncelikle bir sistem
iyileştirmesi temel alınmıştır. Enerji verimliliği yönüyle Bursa ili iklim değerleri referans alınarak Doğal
soğutma uygulamasının enerji ve maliyet avantajları termo-ekonomik prensiplerle birlikte incelenmiştir.
Çalışmada elde edilen sonuçlar aşağıda verilmiştir.
a. Doğal soğutma uygulaması, enerji tüketiminde Bursa için %65,77 gibi yüksek bir enerji
tasarruf potansiyeline sahip olabileceği görülmüştür.
b. Proseslerde Doğal soğutma uygulaması temel alınarak geliştirilen alternatif modelin enerji
maliyetlerine bağlı geri dönüşüm süresi, 3,22 olarak hesaplanmıştır.
c. Geliştirilen sistem modelinin CO 2 emisyon tasarruf potansiyeli ise 1268,73 tonCO 2 /yıl
azalabileceği görülmüştür.
Proses soğutma sektörel uygulamalarda en çok kullanılan işlemlerden biridir. Bu sistemlerde Doğal
soğutma uygulamalar iklimsel veriler dikkate alınarak % 50’lere vardığı görülmektedir. Ancak öncelikle
etkin proje kültürünün kazandırılması önemlidir. Bu kapsamda enerji etkin sistem tasarımı, enerji
verimliliğinin sağlanmasında önemli avantajlar sağlayacaktır.
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ISI POMPASI ENTEGRE EDİLMİŞ ISI GERİ KAZANIMLI
HAVALANDIRMA CİHAZLARININ TASARIM KRİTERLERİ
Design Criteria Of Heat Pump Integrated Heat Recovery Ventilation Units

Orhan EKREN
Sinan AKTAKKA
Macit TOKSOY

ÖZET
Sürdürülebilir binalar oluşturabilmek için enerji dönüşüm sistemlerinin yüksek verime sahip olması
gerekir. Bir binada enerji kullanımının yoğun olduğu ısıtma-soğutma, havalandırma sistemleri bu
anlamda önemli olup ısı geri kazanımlı havalandırma sistemi kullanımı enerjinin verimli kullanımına
katkı sağlayabilir. Örneğin Avrupa Birliği, binalarda enerji tüketiminin düşürülmesi için havalandırma
sistemlerinde ısı geri kazanımlı havalandırma cihazlarının kullanımını zorunlu tutarak bunlar için
Ecodesign kurallarını uygulamaktadır. Bu kurallara göre ısı geri kazanımlı havalandırma cihazlarının
enerji verimlerini 2016‘da minimum %67 iken 2018 yılından itibaren %73 e çıkarmıştır.
Isı geri kazanımlı havalandırma cihazlarının ısıl performans değerlendirmesi için sıcaklık verimi,
performans katsayısı, ısıl verim, özgül fan gücü gibi EN308 ve EN13053’te tanımlanmış eşitlikler
kullanılır. Isı geri kazanımlı havalandırma sistemlerinde verimi doğrudan etkileyen temel ekipman olan
ısı değiştirgeçleri reküperatif (plakalı) veya rejeneratif (rotorlu) olabilir. Günümüz teknolojisi ısı geri
kazanımlı havalandırma cihazlarında sıcaklık verimi (EN308’e göre) için, kullanılan havadan havaya
ısı değiştirgeçlerine bağlı olarak, belirli maksimum değerlere ulaşılmasını sağlamaktadır. Genel olarak
denilebilir ki, uygulama sınırları içinde olası maksimum sıcaklık verimi çapraz akımlı ısı
değiştirgeçlerinde en düşük, ters akımlı olarak adlandırılan çapraz-ters-çapraz akımlı değiştirgeçlerde
daha yüksek, rotorlu ısı değiştirgeçlerinde en yüksek değerdedir. Isı geri kazanımı yapılan
havalandırma sistemlerinde, besleme havasının iç ortam sıcaklığına getirilmesi için değişen dış hava
sıcaklığına göre gereksinim duyulan enerjinin, egsoz edilen yüksek sıcaklıklı havayı kullanarak
mümkün olan en düşük enerji kullanımı (en büyük COP) ile sağlanmaktadır. Bu açıdan bakıldığında
bir binada enerji kullanımının yoğun olduğu ısıtma-soğutma, havalandırma sistemleri oldukça önemli
olup ısı pompalı ısı geri kazanımlı havalandırma sistemi kullanımı enerjinin verimli kullanımına katkı
sağlama potansiyeli yüksektir. Bu nedenle bu çalışmada, ısı geri kazanımlı havalandırma ünitelerinde
ısı pompası entegrasyonunun optimum tasarım kriterleri ve verimin ifadesi ele alınmıştır.
Anahtar Kelimeler: Isı geri kazanımı, ısı pompası, sıcaklık verimi, havalandırma sistemi, plakalı ısı
değiştirgeci, rotorlu ısı geri değiştirgeci, EN 308, EN13053, ASHRAE62.1, enerji verimliliği.
ABSTRACT
In order to build for sustainable buildings we need high energy efficient energy conversion systems.
For this reason, heating ventilation and air conditioning systems which have high amount of enegy
utilization in a building are crucial and ventilation system with heat recovery may help for efficient
utilization of energy. For example, in Europe Ecodesign rules are applied and utilization of heat
recovery is mandotary in order to reduce energy consumption in buildings. According to these rules,
energy efficiency of ventilation system with heat recovery is increased from 67% (in 2016) to 73% (in
2018).
For the thermal evaluation of ventilation unit with heat recovery, temperature efficiency, performance
coefficient, thermal efficiency, specific fan power are used and these are introduced in EN308 and
EN13053. Heat exchagers which have direct effect on efficiency of ventilation with heat recovery
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systems can be recuperative (plate type) and regenerative (rotary). In the current technic, temperature
efficiency (according to EN308) of heat recovery ventilation system can be reach a maximum
efficiency value depending to the air to air heat exchangers. In general, possible maximum
temperature efficiency in the application ranges is the lowest in crossflow, higher in counter flow and
the highest in roatary type heat exchangers. In ventilation systems with heat recovery, energy
requirement to equalize the supply and indoor air temperature at different ourdor air temperatures is
met by using high temperature exhaust air with the highest coefficient of performance. When viewed
from this aspect, heating ventilation and air conditioning systems which have high amount of enegy
utilization in a building and utiliation ventilation systems with heat recovery and heat pump has great
potential for higher efficiecy. Therefore, in this study, optimum design criteria and efficiency expression
for the heat pump integration to heat recovery ventilation units have been addressed.
Key Words: Heat recovery, heat pump, temperature efficiency, ventilation system, plate heat
exchanger, rotary heat exchanger, EN308, EN13053, AHSRAE 62.1, energy efficiency.

1. GİRİŞ
Sürdürülebilir binalar oluşturabilmek için enerji dönüşüm sistemlerinin yüksek verime sahip olması
gerekir. Bir binada enerji kullanımının yoğun olduğu ısıtma-soğutma, havalandırma sistemleri bu
anlamda önemli olup ısı geri kazanımlı havalandırma sistemi kullanımı enerjinin verimli kullanımına
katkı sağlayabilir. Örneğin Avrupa Birliği, binalarda enerji tüketiminin düşürülmesi için havalandırma
sistemlerinde ısı geri kazanımlı havalandırma cihazlarının kullanımını zorunlu tutarak bunlar için
Ecodesign kurallarını uygulamaktadır. Bu kurallara göre ısı geri kazanımlı havalandırma cihazlarının
enerji verimlerini 2016‘da minimum %67 iken 2018 yılından itibaren %73 e çıkarmıştır. Günümüzde ısı
geri kazanım cihazları neredeyse standart bir ürün olarak enerji tasarrufu sağlamak üzere
kullanılmaktadır. İç ortam havalandırılmasında enerjinin geri kazanılması için kullanılan ısı geri
kazanım cihazlarının TS EN 308 standardına göre sınıflandırılması Tablo 1‘de görülmektedir[1].
Tablo 1. Isı geri kazanım cihazlarının sınıflandırması [1]

Özellikler

Kategori-1
Reküperatörler

Kategoriler
Kategori-2
Isı transferi için ara bir
akışkan kullananlar:
• Faz değişimli
• Faz değişimsiz

Kategori-3
Rejeneratörler
• Higroskopik
• Higroskobik olmayan

Bütün ısı geri kazanım cihazı kategorilerinde fanlar, ısı transfer elemanları, filtreler kanallar ve kontrol
ekipmanları temel elemanlardır. Buna ek olarak ortaya çıkan ısıtma ve/veya soğutma yüklerini
karşılamak amacıyla ısıtma-soğutma bataryaları, elektrikli ısıtıcılar, ısı pompaları gibi çeşitli ekipmanlar
kullanılablir. Bu çalışmanın konusu ısı geri kazanımlı havalandırma sisteminde eksoz hava kanalı ile
taze hava besleme kanalı arasında çalışan bir ısı pompası kullanılması durumunda ısı pompası
entegrasyonunun optimum tasarım kriterleri ve verim ifadesinin belirlenmesidir.
Günümüzde ısı geri kazanımlı havalandırma sistemlerinde çoğunlukla on/off kontrollü ısı pompaları
kullanılmaktadır. Isı pompalarında işletme sırasında yük değişimi olabilir buna neden olan faktörler; dış
hava şartlarındaki değişimler, ortamda bulunan insan sayısının değişimi, aydınlatma, elektrikli
cihazların devreye girmesi/çıkması ve endüstriyel sistemlerde ürün kaynaklı değişimler sayılabilir. Bu
yük değişimlerine karşın, ısı pompası kapasitesi ile yükün eşitlenmesi ''kapasite modülasyon''
yöntemlerini kullanarak mümkündür. Kapasite modülasyonu kompresörde yada diğer ekipmanlarda
(örnek pompalar, fanlar vs.) yapılabilmektedir. Amaç sistemde dolaşan soğutucu akışkan debisini
değiştirmektir. Isı pompalarında sağlanan ısıtma/soğutma miktarı ile gerekli yükü eşitlemek için
yapılan kapasite modülasyonu özellikle yükün az olduğu ''kısmi yük'' durumunda (örneğin geçiş
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mevsimleri) verimlilik ve konfor açısından gereklidir. Bu bağlamda değişken hızlı kompresör ve
elektronik genleşme vanalı ısı pompasının bir ısı geri kazanımlı havalandırma cihazıyla birlikte
tasarlanması ve kullanımı kapasite kontrolünün tam olarak yüke/gereksinime göre ayarlanabilme
imkanı vermektedir.
Binalarda elektrik tüketiminin büyük çoğunluğu iklimlendirme sistemlerine aittir[2]. Bu nedenle
iklimlendirme sistemlerinin parçası olan ısı pompalarında verim artışı sağlamak için uygun kaynak
sıcaklıkları belirlenmeli ayrıca kapasite kontrol yöntemleri kullanılmalıdır[3]. Literatürde ısı
pompalarında kapasite modülasyon yöntemleri ile ilgili birçok çalışma yapılmıştır [4-14]. Bu
çalışmalarda, incelenen en yaygın kapasite modülasyon yöntemleri, thermostat ile on-off kontrol, dijital
scroll kompresör, kompresör silindirini yüksüz bırakma, sıcak gaz bypass, sürgü valfi, çoklu kompresör
ve değişken hızlı kompresör kullanımı olarak sayılabilir. Kompresör kullanılan sistemlerde en verimli
kapasite modülasyon yöntemi değişken hızlı kompresör kullanımı ve çoklu kompresör kullanımıdır.

2. ISI GERİ KAZANIMLI HAVALANDIRMA ÜNİTESİ
Isı geri kazanımlı havalandırma cihazlarında egzoz kanalı ile taze hava besleme kanalı arasında
çalışan ısı pompası ile üfleme havasının iç ortam sıcaklığına getirilmesi ile taze havanın odanın bir
başka kaynaktan soğutulması veya ısıtılması gereksinimi ortadan kalkar. Ayrıca ısı pompasının ısı
kaynağının (soğutma çevriminde soğuk kaynağın) ısı değiştirici verimi nedeniyle henüz dış ortam
sıcaklığına ulaşmamış egzoz havası olması nedeniyle ısı pompasının (soğutma çevriminin) verimi
artar. Isı pompalı bir ısı geri kazanımlı havalandırma ünitesi kısımları ve hava sıcaklıkları aşağıdaki
şekilde gösterilmiştir.

Şekil 1. Isı pompalı ısı geri kazanım ünitesi (rejeneratif)
Isı geri kazanımlı havalandırma cihazlarının ısıl performans değerlendirmesi için sıcaklık verimi,
performans katsayısı, ısıl verim, özgül fan gücü gibi EN308 ve EN13053’te tanımlanmış denklemler
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kullanılır. Isı geri kazanımlı havalandırma sistemlerinde verimi doğrudan etkileyen temel ekipman olan
ısı değiştirgeçleri reküperatif (plakalı) veya rejeneratif (rotorlu) olabilir. Günümüz teknolojisi ısı geri geri
kazanımlı havalandırma cihazlarında sıcaklık verimi (EN308 e göre) için, kullanılan havadan havaya
ısı değiştirgeçlerine bağlı olarak, belirli maksimum değerlere ulaşılmasını sağlamaktadır. Genel olarak
denilebilir ki, uygulama sınırları içinde olası maksimum sıcaklık verimi çapraz akımlı ısı
değiştirgeçlerinde en düşük, ters akımlı olarak adlandırılan çapraz-ters-çapraz akımlı değiştirgeçlerde
daha yüksek, rotorlu ısı değiştirgeçlerinde en yüksek değerdedir. Isı geri kazanımlı havalandırma
sistemlerinde, besleme havasının iç ortam sıcaklığına getirilmesi için değişen dış hava sıcaklığına
göre gereksinim duyulan enerjinin, egsoz edilen yüksek sıcaklıklı havadan alınarak enerji kullanımı en
düşük değerde (COP en büyük) olmaktadır.Bu bağlamda, ısı pompalı bir ısı geri kazanımlı
havalandırma ünitesi için hava sıcaklık mertebeleri farklı kısımlar için Şekil 2. de gösterilmiştir.

Şekil 2. Isı pompalı ısı geri kazanım ünitesi icinde sıcaklık değişimi
Isı geri kazanımlı havalandırma sisteminde besleme havası sıcaklığı göz önüne alındığında ısı
pompalı sistemlerde sıcaklık verimlerini >%100 yapmak mümkündür. Bunun önüne geçerek bazı yeni
tanımlar getirilebilir. Önemli olan ısı pompası uygulamasında egsoz havası sıcaklığının dış hava
sıcaklığından daha düşük olmaması(T EXA+ ≥ T ODA ), besleme havası sıcaklığının da dönüş havası
sıcaklığından büyük olmamasıdır (T SUP+ ≤ T EXT ). Bu iki şart sağlanırsa ısı geri kazanımlı havalandırma
ünitesi için en uygun ısı pompası yapılmış olunur. Burada, ΔT SUP aşırı ısıtma miktarı olup, T SUP+ ile
T EXT sıcaklıkları arasındaki farkı, ΔT ODA ise aşırı soğutma olup, T EXA+ ile T ODA sıcaklıkları arasındaki
farkı göstermektedir. Bu sıcaklık farkları önemlidir çünkü, tasarım iç ve dış sıcaklıklarında, rotor
veriminde ısı pompasının sağlaması gereken ısı yükü ΔT SUP ve ΔT ODA sıcaklık farkları içindir.
Rotorlu tip bir ısı geri kazanım cihazının yüksek sistem verimi elde edilmesi amacıyla sürekli kapasite
kontrollü ısı pompalı olarak geliştirilmesi sonucu ortaya çıkacak cihaz için verim ifadeleri hesaplama
yöntemi aşağıda verilmiştir. Burada ilk olarak ısı geri kazanım cihazlarında halihazırda kullanılan temel
verim ifadesi olan sıcaklık verimi ve SFP değeri sırasıyla verilmiştir.
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TSUP − TODA
TEXA − TODA

SFPint =

(1)

xPower
∑ Pr essuredrop
(Pr essuredrop + ∑ Pr essuredrop
+ Pr essuredrop )
component

qventilation

unit

component

(2)

add

Isı pompalı ısı geri kazanımlı havalandırma sistemi duyulur ısı transferi ifadesi,

EV = mc p (TEXT − TODA )

(3)

E HRV = η T mc p (TEXT − TODA )

(4)

E HRV + HP = η T mc p (TEXT − TODA ) + COPHPWC

(5)

E HRV + ALT = ηT mc p (TEXT − TODA ) + COPALT W ALT

(6)

Isı pompalı sistem için performans katsayısı olan COP değeri;

COPHRV + HP =

ηT mc p (TEXT − TODA ) + COPHPWC

COPHRV + ALT =

(7)

WC + W f + WR

η T mc p (TEXT − TODA ) + COPALT W ALT

(8)

W ALT + W f + WR

Burada kullanılan,
T ODA : dış hava sıcaklığı
T SUP : dış havanın ısı geri kazanım rotorundan sonraki dış hava sıcaklığı
T SUP+ : HP ısı değiştiricisinden geçerek odaya üflenen taze hava sıcaklığı
T EXT : odadan alınan mahal hava sıcaklığı
T EXA : odadan alınan mahal havasının rotordan sonraki sıcaklığı
T EXA+ : HP ısı değiştiricisinden geçerek dış ortama atılan eksoz havası sıcaklığını ifade etmektedir.
Verim ve enerji ifadelerinde kullanılan,
V: sadece havalandırma yapılan durum
HRV : ısı geri kazanımlı havalandırma yapılan durum
HRV+HP : ısı geri kazanımlı havalandırma sisteminde eksik kalan ısıtma ve soğutma yükünün ısı
pompasıyla karşılandığı durum
HRV+ALT : ısı geri kazanımlı havalandırma sisteminde eksin kalan ısıtma ve soğutmanın alternatif
kaynakla karşılandığı durumu ifade etmektedir. Burada W gücü, COP performans katsayısını ifade
etmektedir. Ayrıca m kütlesel debiyi, c p hava özgül ısısını ve ηT ise sıcaklık verimini fade etmektedir.
Burada W gücü alt indisleri olan, C: kompresörü, f: fanı, R: ısı geri kazanım rotorunu, ALT: ise
alternatif kaynağı ifade etmektedir.
2.1. Isı Pompalı (HP) Isı Geri Kazanım (HR) Cihazının Tasarımı
Bu kısımda, ısı pompalı ve ısı geri kazanımlı (HP+HR) bir havalandırma ünitesi tasarım aşamaları ele
alınmıştır. Öncelikle burada ele alınan sistem “rotorlu ısı geri kazanımı” ve “sürekli kapasite kontrollü”
ısı pompası kullanılan bir havalandırma ünitesidir. Sürekli kapasite kontrollü ısı pompasında değişken
hızlı bir kompresör ve elektronik tip genleşme elemanı kullanımı söz konusudur. On/Off ya da
kademeli kontrollü ısı pompaları kısmi yüklerde yüksek güç kullanımı nedeniyle verimleri sürekli
kapasite kontrollü sistemlere göre daha düşüktür. On/Off kontrollü sistemlerde kontrol edilen
sıcaklıklarda meydana gelen aşırı salınımlar nedeniyle iç ortam konforunun bozulmasıdır.Bu durum
Şekil 4 ve 5 de görülmektedir.
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2.1.1. HP+HR Cihaz Tasarımda Kullanılan Standartlar
Isı geri kazanımlı bir havalandırma ünitesine entegre edilecek bir ısı pompası tasarımını
gerçekleştirebilmek için farklı standartların birlikte kullanılması gerekmektedir. Örneğin bir
havalandırma sistemi ve ısı geri kazanım cihazı tasarlarken veya performans analiz yaparken TS EN
13053, TS EN 308, EN 13779, Eko Tasarım kriterleri yeterli olurken ısı pompası entegre edilmiş bir
sistem için ayrıca ısı pompası performansını ifade edebilmek için EN 14511 ve EN 14825
standartlarına ihtiyaç duyulmaktadır. Ayrıca, havalandırma ihtiyacını belirlemek için ASHRAE 62.1
standardı kullanılmaktadır. Burada adı geçen standartlar,
•
•
•
•

•
•

TS EN 13053: Binaların havalandırılması-hava taşıma birimleri-birimler, bileşenler ve
bölümlerin performans ve oranlarını,
TS EN 308: Isı eşanjorleri-havadan havaya ve atık gazlardan ısı kazanımı cihazlarının
performansının tayini icin deney metodlarını,
EN 13779: Havalandırma- konut amaçlı olmayan- havalandırma ve oda iklimlendirmesi
sistemleri icin performans ozelliklerini,
Avrupa Birliği Standardı (EU) No 1253/2014 (07.07.2014) ErP yönetmeliği (“Eko Tasarım
Yönetmeliği” ve “Enerji Etiketleme Yönetmeliği”): Elektrik kullanan tüm cihazlarda ekolojik
gereksinimleri belirler. Bir ürünün tüm yaşam döngüsünü kapsayan (tasarım, üretim,
ambalajlama, nakliye, kullanım ve bertaraf etmek) kaynak tüketimi ve kirletici emisyonları
azaltılmasını,
EN14511-3: Mekan ısıtma ve soğutma icin elektrikle tahrik edilen kompresör ile calışan
iklimlendirme cihazları, sıvı soğutma paketleri ve ısı pompaları- Bölüm 3: Deney Yöntemlerini,
EN 14825: Mekan ısıtma ve soğutma icin elektrikle tahrik edilen kompresör ile calışan
iklimlendirme cihazları, sıvı soğutma paketleri ve ısı pompaları- kısmi yük koşullarında
değerlendirme ve deney ile mevsimsel performansın hesaplanmasını konu almaktadır.

Temel olarak amaç ürün tasarımına çevreci bakış açısını getirerek ürün yaşam süresi boyunca çevreci
performansı arttırmaktır. Kullanım sırasında enerji tükettikleri için ısı geri kazanımlı havalandırma
cihazları ve ısı pompaları enerji ile ilişkili ürünler tanımına girmektedir. Bu nedenle enerji verimliliği
tanımları ve ölçümleri için yeni kurallara uymak zorunluluğu bulunmaktadır. Bu standartlardan ErP
yönetmeliği (“Eko Tasarım Yönetmeliği” ve “Enerji Etiketleme Yönetmeliği”) ülkemizde yürürlükte
olsada herhangi br denetim veya yaptırım mekanizması bulunmamaktadır. Ancak, Avrupa Birliği
ülkelerine ürün satışı söz konusu ise bu durumda ülkemizde üretilen cihazlar için de bu kurallara
uyulması ve etiket yapıştırılması gerekli olmaktadır. Buna göre, 2018 yılında yürürlüğe giren standarda
göre ısı geri kazanımlı havalandırma sistemlerinde enerji verimliliği minimum %67 den %73 e
çıkarılmıştır.
2.1.2. Havalandırma Debisinin Belirlenmesi
Tasarımda ilk aşama hava debisinin (hacimsel ve kütlesel olarak) belirlenmesidir. İç ortamların
havalandırma debisi, genellikle ASHRAE 62.1 standardındaki “Havalandırma Debisi Prosedürüne”
(Ventilation Rate Procedure) göre iç ortamın kullanım amacı göz önüne alınarak standardın içindeki
Tablo 6.2.2.1’de verilen birim havalandırma debileri kullanılarak belirlenmektedir. Bu tablonun altındaki
notlara bakılırsa verilen birim havalandırma debileri “Standard Atmosfer” basıncında (101.3 kPa) ve
o
21 C sıcaklığındaki değerlerdir. Bu değerlerin kullanılmasıyla elde edilen toplam havalandırma
debileri yine genellikle tasarımcılar tarafından havalandırılması söz konusu olan iç ortamın bulunduğu
yerin coğrafi özellikleri (yükseklik, basınç) ve konfor şartları (sıcaklık ve nem) göz önüne alınmaksızın
proje dokümanlarında yer almaktadır. Bu durumda havalandırma cihazının seçiminde iç ortam için
o
sağlanması gereken havalandırma debisinin söz konusu standart şartlarda (101.3 kPa ve 21 C)
seçildiği mutlaka göz önünde tutulmalıdır. Bir başka deyişle:
•

Eğer havalandırma debisi proje dokümanlarda yukarıda belirtilen standart şartlarda
verilmişse, ki genel olarak herhangi bir not düşülmeden bu yapılmaktadır, HP+HR
havalandırma cihazı seçilirken cihazın söz konusu standart şartlarda verilmiş performansı
göz önüne alınmalıdır.
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Eğer havalandırma debisi proje dokümanlarında iç ortamın coğrafi konumu ve konfor
şartlarında ifade edilmişse, cihazın bu coğrafi konum ve konfor şartlarındaki performansı
göz önüne alınmalıdır.

2.1.3. HP+HR Cihaz Tasarım Aşamaları
HR+HP havalandırma cihazlarının tasarımı aşağıdaki tasarım parametreleri ve kontrol parametreleri
birlikte göz önüne alınarak performans ve ekonomik anlamda optimize edilmelidir.
i- Optimizasyon parametreleri
•
•
•
•

Taze hava üfleme sıcaklığının emiş sıcaklığına eşit veya ondan en fazla 1 C büyük (yaz
için küçük) olması.
o
Egzoz havası sıcaklığının dış hava sıcaklığına eşit veya ondan en fazla 1 C küçük (yaz
için büyük) olması (sıcaklık oranı minimum yüzde yüz olmalı).
Mevcut ürünlerle karşılaştırılabilir maksimum COP sys değerine ulaşılması.
Isı geri kazanım rotoru ve ısı pompası maliyetlerinin toplamının minimum olması.
o

ii- Tasarım parametreleri ve performans kontrolu
•

(C1) EN 14511-2 (2007)’de Tablo 2’de verilen test koşulları [15]
Isı pompası test koşulları EN 14511-2 (2007) içinde verilmiştir. HP+HR olarak imal edilen
havalandırma sisteminin bu koşullarda test edilmesi gerekmektedir.

•

(C2) HP+HR havalandırma cihazının iklim şartlarına göre kümelenmiş dış tasarım sıcaklıkları.
Üretilen cihazlar her ne kadar C1 şartlarındaki test sonuçlarıyla deklere edilse de, bu cihazlar
dış tasarım koşulları farklı coğrafi konumlarda kullanılacaklardır. Bu yüzden farklı T ODA
sıcaklıklarında farklı ısı pompası sistemlerinin tasarımının gerekliliği araştırılmalıdır. Faklı
coğrafik bölgeler için kümelenmiş dış tasarım sıcaklıkları üzerinde çalışılmalı, bu tasarım
sıcaklıklarına göre tasarım farklılıklarının gerekliliği araştırılmalı ve sonuçlara göre tasarım
yapılmalıdır. Bu sayede Avrupa, Türkiye ve diğer ülkeler için kümelenmiş dış tasarım şartları
belirlenir.

•

(C3) Debi ve kullanılabilir basınç.
ErP normuna göre, ev tipi cihazlar için verim deklarasyon hava debisi nominal hava debisi
olarak referans hava debisinde yani 0.70 q max olarak belirlenmiştir. Ancak konut dışı cihazlar
için böyle bir tanımlama yoktur. Konut dışı cihazlar için ErP direktifinin deklarasyon debisi
(nominal flow rate) konusunda bir eksik tanımlama içinde olduğu düşünülmektedir.Bu
çalışmanın yazarları aynı şartın konut dışı cihazlar için de geçerli olması gerektiğini aksi halde
çok farklı uygulamaların olabileceğini düşünmektedirler. Ayrıca sistem tasarımında cihaz
seçilirken çalışma şartlarında ErP verim şartını yerine getirdiği de gösterilmelidir. Bu yüzden
tasarım başlangıç noktası olarak ASHRAE 62.1-2013 koşularındaki (101.3 kPa basınç ve
o
21 C, %0 nem) debiye karşılık gelen, iç ortam şartlarındaki dönüş havası debisi bulunup
(Return Air Volume), rotor seçiminde bu debiye karşılık gelen yazılım “standart” hava debisi
(Standard Air Volume) veya kütlesel hava debisi değeri kullanılmalıdır. Öneri olarak,
1-Konut dışı cihazlar için ev tipi cihazlarda olduğu gibi deklerasyon hava debisi yerine nominal
hava debisi tanımı getirilebilir. Maksimum ve nominal hava debisi arasında bir ilişki kurulabilir
(ev tipi cihazlarda olduğu gibi).
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2-Her cihaz için kullanım noktasında deklerasyon yapılabilir. Bu durum işleyiş açısından çok
zor olabilir. Çünkü üretilen cihaz direk son kullanıcıya satılmıyor. Arada distribütör ve/veya ara
satıcılar yer alabiliyor. Bu durumda üreticinin sattığı cihazın hangi çalışma noktasında
kullanıldığını bilmesine imkan yok.
3-Eco design kurallarına (cihaz üzerine yapıştırılan enerji etiketi üzerine) cihazın deklerasyon
hava debisinden daha yüksek bir hava debisinde kullanılamayacağı ibaresi eklenebilir.
•

(C4) Tasarım için,
o COP sys değerini maksimum yapan rotor verimi
o Diğer debi ve basınçlarda performans kontrolu
o EN 308 test şartları, yapılan tasarımın performansının kontrolü yapılmalıdır.

Isı pompalı ve ısı geri kazanımlı (HP+HR) bir havalandırma ünitesi teorik tasarım aşamaları Şekil 3. de
detaylı olarak özetlenmiştir.

Tablo 2. Havadan-havaya ısı pompası test şartları [15]

Dış hava/geri kazanım havası
Standart
Şartlar

Uygulama
şartları

Eksoz havası/ geri kazanım havası

20

12

20

12

Eksoz havası/dış ortam havası
Dış otam havası/ geri kazanım havası
Dış otam havası/ geri kazanım havası

20
2
-7

12
1
-8

7
20
20

6
Maks. 15
Maks. 15

Dış otam havası/ geri kazanım havası
Eksoz havası/dış ortam havası

-15
20

12

20
2

Maks. 15
1

Eksoz havası/dış ortam havası

20

12

-7

-8

Konfor (dış hava/geri kazanım havası)

Standart
Şartlar

Uygulama
şartları

Isıtma Modu
Dış ortam ısı
İç ortam ısı
değiştirici
değiştirici
o
o
o
o
KT( C)
YT ( C)
KT( C)
YT ( C)
7
6
20
Maks. 15

Soğutma Modu
Dış ortam ısı
İç ortam ısı
değiştirici
değiştirici
o
o
o
o
KT( C)
YT ( C)
KT( C)
YT ( C)
35
24
27
19

Konfor (dış hava/geri kazanım havası)
Konfor (dış hava/geri kazanım havası)
Tek kanal
Kontrollü kabin
Kapalı kontrol
Konfor (dış hava/geri kazanım havası)
Tek kanal
Konfor (dış hava/geri kazanım havası)

27
27
35
35
35
27
27
46

19
19
24
24
24
19
19
24

27
35
35
35
24
21
21
29

19
24
24
24
17
15
19
19

Kontrollü kabin
Kapalı kontrol

50
27

30
19

35
21

24
15
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ASHRAE 62.1-2013 şartlarında
(21 oC; %0) belirlenmiş hacimsel hava debisi

Rotor yazılım şartları
(sıcaklık ve basınç)

ASHRAE 62.1-2013 şartlarında
(21 oC; %0) belirlenmiş kütlesel hava debisi
A

Kütlesel debi

Kütlesel debi
Kütlesel debi

ASHRAE şartlarındaki hava debisinin rotor
seçim yazılımının baz aldığı sıcaklık ve nem
değeri ne karşılık gelen değerlerinin
bulunması
Rotor yazılım şartlarındaki
(Standard Flow Rate) Hava
Debisi

Kütlesel debi veya
rotor yazılım şartlarındaki debi
(Standartl Flow Rate)

Dış ortam konfor şartları
(TODA ve %ΦODA)

Rotor yazılımı
sıcaklık ve nem
değerleri

Kütlesel debi

Ana boyutlandırma
İç ortam konfor şartları
(TEXT ve %ΦEXT)

F

G

Rotor seçimi

Fan yazılım şartları
(sıcaklık ve basınç)
ROTOR
Fisiksel ve termodinamik özellikler

ASHRAE 62.1 -20013 şartlarında belirlenmiş
havalandırma debisinin iç ortam konfor
şartlarındaki (TEXT ve %ΦEXT) karşılığının
bulunması bulunması

Kütlesel debiden
fan seçim yazılımının baz aldığı
sıcaklık ve nemdeki hacimsel
debinin bulunması

B

İç ortam
konfor
şartlarındaki
hava debisi

______

TODA ve %ΦODA
(TEXT ve %ΦEXT)

Fan yazılımına girilecek hava debisi

F
C

A
B

Filtre seçim
şartlarında
hava debisi
G

Filtre giriş
kesiti hzı

Filre kesiti

Filre basınç düşümü

Toplam Basınç Düşümü

Evap Basınç Düşümü

Condenser
seçimi

Çıplak kanal basınç
düşümü

H

Cond
Basınç Düşümü

Evaporatör
seçimi

Rotor supply tarafı basınç
düşümü

C

Fan seçimi

B

Rotor egzoz tarafı basınç
düşümü

EXTRACT FANI
Fiziksel ve termodinamik
özellikler

SUPPLY FANI
Fiziksel ve termodinamik
özellikler

Kondenser ve
evaporatör
yükleri
E

D

Kompresör seçimi

Kondenser ve
evaporatör
yükleri
E2

COPHP
COPHP+HR hesapları

Evet

SfP - SfPint hesabı

Evet

Performans Kontrolu
Uygun
Hayır

Evap ve Kond
Kontrolu
E1,E2

Uygun Değil
Stop

Hayır

F

D

Şekil 3. HP+HR cihaz teorik tasarım yöntemi aşamaları

3. ISI POMPALI ISI GERİ KAZANIMLI HAVALANDIRMA ÜNİTESİ PERFORMANSI
Sürekli kapasite kontrollü ısı pompasının rotorlu ısı geri kazanımlı bir havalandırma unitesin entegre
edilmiş hali için bir performans incelemesi teorik olarak gerçekleştirilmiştir. Bunun için ünitenin
Ankara’da çalıştığı kabul edilmiş ve performans incelemesi Ocak ve Kasım ayları için yapılmıştır. Söz
konusu sistem tasarım değerleri Tablo 3’de verilmiştir.
Soğutma Teknolojileri Sempozyumu

14. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 17-20 NİSAN 2019/İZMİR

_____________________ 534

______

Tablo 3. Isı Pompalı Rotorlu Isı Geri Kazanım Ünitesi Tasarım şartları
Sistem Tasarım Girdileri
Taze Hava Debisi (kg/h)
o
Mahal Dönüş Havası Sıcaklığı ( C)
Mahal Dönüş Havası Bağıl Nemi (%)
o
Dış Hava Sıcaklığı ( C)
o
Taze Hava Sıcaklığı (On/Off Üfleme) ( C)
Isıtma ihtiyacı (kW)

3360
20
72.2
-10
20.5
8.0

Bu tasarım şartları için seçilen sistemde sürekli kapasite kontrollü ve on-off kontrollü ısı pompası
olması durumunun karşılaştırıldığı performans çıktıları aşağıda verilmiştir. Tasarlanan sistemde taze
o
o
havanın 0 C/+1 C derece tolerans ile üflenmesi (T SUP+ ), eksoz edilen havanın (T EXA+ ) ise dış hava
o
o
sıcaklığından daha düşük sıcaklıkta 0 C/-1 C tolerans ile atılması hedeflenmiştir. Sistem
ekipmanlarının kapasiteleri, ısı pompası verim değerleri tasarım şartlarına göre Tablo 4’de verilmiştir.
o
Hesaplamalar, bina ısı kaybıyla ısı kazancının eşit olduğu sıcaklık değeri olan denge sıcaklığının 15 C
o
olduğu aylar için yapılmıştır. Ayrıca hesaplamalarda On/Off modu içn üfleme ayar sıcaklığı 20.5 C
o
alınmıştır. Ancak üfleme sıcaklığının 25 C lere kadar ulaştığı görülmüştür.Sürekli kapasite kontrollü
o
durumda T SUP+ ile T EXT arası sıcaklık farkı olan ΔT SUP :1 C olacak şekilde analiz yapılmıştır.
Tablo 4. Örnek ısı pompalı rotorlu ısı geri kazanım ünitesi performans çıktıları

On-off kontrollü sistem sıcaklık dağılımları teorik olarak hesaplanmış ve Şekil 4’de verilmiştir.
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Şekil 4. Ocak ve Kasım aylarında On-off kontrollü sistemin üfleme sıcaklıkları
Sürekli kapasite kontrollü sistem ile on-off kontrollü sistem performans göstergesi olan COP değerleri
teorik olarak hesaplanmış ve Şekil 5’de verilmiştir.
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Şekil 5. Örnek sistem COP değerleri değişimi
Sürekli kapasite kontrollü sistem ile on-off kontrollü sistem karşılaştırması % kazanç olarak
hesaplanmış ve Şekil 6’da verilmiştir. Burada kompresörün on-off ve değişken hızlı çalışması
durumunda enerji tüketimleri arasındaki fark göz önüne alınarak kazanç hesabı gerçekleştirilmiştir.
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Sürekli kapasite kontrollü sistem kullanımının sağladığı verim
t

Şekil 6. Örnek sistem on-off ile sürekli kapasite kontrollü ısı pompalı sistem kazanç karşılaştırması
SONUÇ
Bu çalışmada, ısı pompası entegre edilmiş havalandırma ünitesi için optimum tasarım kriterleri ve
verimin ifadesi ele alınmıştır. On/Off ya da kademeli kontrollü ısı pompaları kısmi yüklerde yüksek güç
kullanımı nedeniyle ısı pompasının on-off çalışma yerine sürekli kapasite kontrollü olarak tasarlanması
düşünülmüştür.
Bilindiği üzere binalarda enerji performansının yüksek olması için enerji dönüşüm sistemlerinin yüksek
verime sahip olması gerekir. Bu açıdan bakıldığında bir binada enerji kullanımının yoğun olduğu
ısıtma-soğutma, havalandırma sistemleri oldukça önemli olup ısı pompalı ısı geri kazanımlı
havalandırma sistemi kullanımı enerjinin verimli kullanımına katkı sağlama potansiyeli yüksektir.
Çünkü, ısı geri kazanımlı havalandırma cihazlarında egzoz kanalı ile taze hava besleme kanalı
arasında çalışan ısı pompası ile üfleme havasının iç ortam sıcaklığına getirilmesi ile taze havanın
odanın bir başka kaynaktan soğutulması veya ısıtılması gereksinimi ortadan kalkar. Ayrıca ısı
pompasının ısı kaynağının (soğutma çevriminde soğuk kaynağın) ısı değiştirici verimi nedeniyle henüz
dış ortam sıcaklığına ulaşmamış egzoz havası olması nedeniyle ısı pompasının (soğutma çevriminin)
verimi artar. Avrupa Birliği ülkelerinde yürürlükte olan ErP yönetmeliği (“Eko Tasarım Yönetmeliği” ve
“Enerji Etiketleme Yönetmeliği”) gereği bu ülkelere ürün satışı söz konusu ise bu durumda ülkemizde
üretilen cihazlar için bu kurallara uyulması ve etiket yapıştırılması gerekli olmaktadır. 2018 yılında
yürürlüğe giren standarda göre ısı geri kazanımlı havalandırma sistemlerinde enerji verimliliği
minimum %67 den %73 e çıkarılmıştır.
Bu kriterlerin sağlanabilmesi için, söz konusu ısı geri kazanımlı ısı pompalı havalandırma cihazlarının
tasarımında uyulması istenen parametreler şu şekilde belirlenmiştir,
•
•
•
•

Taze hava üfleme sıcaklığının emiş sıcaklığına eşit veya ondan en fazla 1 C büyük (yaz için
küçük) olması.
o
Egzoz havası sıcaklığının dış hava sıcaklığına eşit veya ondan en fazla 1 C küçük (yaz için
büyük) olması (sıcaklık oranı minimum yüzde yüz olmalı).
Mevcut ürünlerle karşılaştırılabilir maksimum COP sys değerine ulaşılması.
Isı geri kazanım rotoru ve ısı pompası maliyetlerinin toplamının minimum olması.
o

Isı pompası performans testleri yapılmalı ayrıca kullanılacağı coğrafi konuma göre (farklı T ODA
sıcaklıklarında) tasarımının gerekliliği araştırılmalıdır. Bir diğer önemli husus tasarımda COP sys
değerini maksimum yapan rotor verimi ve EN 308 test şartlarına göre yapılan tasarımın
performansının kontrolü yapılmalıdır.
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Isı pompalı ve ısı geri kazanımlı (HP+HR) havalandırma ünitesi için çalışma şartlarında ErP verim
şartını yerine getirdiği de gösterilmelidir. Konut dışı cihazlar için ErP direktifinin deklarasyon debisi
(nominal flow rate) konusunda bir eksik tanımlama içinde olduğu düşünülmektedir. Cihazların
deklarasyon debileriyle ilgili olarak öneriler,
•

Konut dışı cihazlar için ev tipi cihazlarda olduğu gibi deklerasyon hava debisi yerine nominal
hava debisi tanımı getirilebilir. Maksimum ve nominal hava debisi arasında bir ilişki kurulabilir
(ev tipi cihazlarda olduğu gibi).

•

Her cihaz için kullanım noktasında deklerasyon yapılabilir. Bu durum işleyiş açısından çok zor
olabilir. Çünkü üretilen cihaz direk son kullanıcıya satılmıyor. Arada distribütör ve/veya ara
satıcılar yer alabiliyor. Bu durumda üreticinin sattığı cihazın hangi çalışma noktasında
kullanıldığını bilmesine imkan yok.

•

Eco design kurallarına (cihaz üzerine yapıştırılan enerji etiketi üzerine) cihazın deklerasyon
hava debisinden daha yüksek bir hava debisinde kullanılamayacağı ibaresi eklenebilir.

Sürekli kapasite kontrollü ve ısı pompalı havalandırma ünitesi verilen şartlarda performans analizi
incelendiğinde on/off çalışma durumuna göre yıllık ortalama %49 luk bir kazanç sağladığı, hava
o
üfleme sıcaklıkların tasarım kriterlerinde ifade edilen 1 C lik toleranslarda kaldığı (on/off çalışmada 4o
6 C lere ulaşmaktadır), performans katsayısının on/off çalışmadan daha yüksek olarak 7 lere ulaştığı
görülmüştür. Sonuç olarak, ısı geri kazanımlı ısı pompalı havalandırma ünitelerinde tasarım
parametreleri ve kontrol parametreleri birlikte göz önüne alınarak performans ve ekonomik anlamda
optimize edilmelidir.
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ISI GERİ KAZANIM CİHAZLARINDA FARKLI TİPTE ISI
DEĞİŞTİRİCİ KULLANIMININ İNCELENMESİ
Investigation of Usage of Different Type Heat Exchangers in Heat Recovery Units

Göknil AĞAR
Özay AKDEMİR

ÖZET
Günümüzde inşaat sanayisindeki gelişmeler, artan nüfus ve bunlara bağlı olarak büyüyen yapılarla
birlikte havalandırma ihtiyaçları da artış göstermektedir. Doğal havalandırmanın yer yer yetersiz
kaldığı bu yapılarda mekanik sistemlere olan ihtiyaç ve talep hızla artmaktadır. Binaların büyüklüğü,
yüksek yalıtım sınıfları ve hava sızdırmazlık özellikleri nedeniyle taze hava ihtiyaçları artmakta ve bu
durum egzoz gereksinimine de neden olmaktadır. Bu ihtiyaçlara bağlı olarak elektrik tüketim
miktarlarında ciddi artışlar gözlenmektedir. Havalandırma ihtiyacını sağlayabilmek ve aynı zamanda iç
hava kalitesini arttırmak için ısı geri kazanım cihazlarının havalandırma sistemlerinde kullanımı
yaygınlaşmaktadır. Isı geri kazanım cihazları, havalandırma ihtiyacı olan mekanlarda enerji tasarrufu
sağlamak amacıyla kullanılmaktadır. Isı geri kazanım cihazları ile iklimlendirme sistemlerinde iç hava
ile dışarıdan alınan taze hava arasında ısı transferi gerçekleştirilerek iç mekana verilecek olan havanın
ön şartlandırılması sağlanmaktadır. Bu sayede ısı geri kazanımı ile kışın hacimlerin ısıtma, yazın da
soğutma yükleri azaltılarak iklimlendirme sistemlerinin elektrik tüketimleri azaltılabilmektedir.
Egzoz havası ile taze hava arasındaki ısı transferi yani ısı geri kazanımı, plakalı ısı değiştiriciler, ısı
tekerleği, ısı borusu gibi farklı uygulamalarla yapılabilmektedir. En yaygın kullanım şekli plakalı ısı
değiştiricilerdir. Bu tip ısı değiştiriciler çapraz akışlı veya karşıt akışlı olabilmektedir. Kullanılan plaka
malzemeleri de verimi etkilemektedir. Bir diğer kullanılan ısı değiştirici ise döner tip ısı değiştiricidir.
Bu çalışma kapsamında, ısı değiştirici tiplerinin detaylı anlatımına ve ısı geri kazanımlı havalandırma
cihazlarında kullanılan farklı tipte ısı değiştiriciler ile yapılan karşılaştırmalı test sonuçlarına
incelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Havalandırma, Isı geri kazanım, Isı değiştirici, Plakalı ısı değiştirici, Döner tip ısı
değiştirici (Rotor)
ABSTRACT
Today, due to the developments in the construction industry and the increasing population, the
structures are growing and the ventilation needs are increasing. In these buildings where natural
ventilation is insufficient, the need and demand for mechanical ventilation are rapidly increasing. Due
to the size of buildings, high insulation classes and air-tightness, fresh air requirements are increasing
and this causes exhaust requirements. Depending on these needs, there are significant increases in
electrical consumption. The use of heat recovery units in ventilation systems is becoming widespread
in order to provide the ventilation requirement and also to improve the indoor air quality. Heat recovery
units are used for energy saving in places where ventilation is needed. In air conditioning systems with
heat recovery units, the heat transfer between the return air and the fresh air taken from outside is
carried out and the air to be given to the places is pre-conditioned. In this way, with the heat recovery,
the electricity consumption of the air conditioning systems can be reduced by decreasing the cooling
loads in the summer and heating loads in winter.
The heat transfer between the exhaust air and the fresh air can be carried out with different
applications such as, plate heat exchangers, heat wheels and heat pipes. The most common use is
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plate heat exchangers (cross-flow or counter-flow). The plate materials used also affect the efficiency.
Another used heat exchanger is a rotary type heat exchanger.
In this study, detailed description of heat exchanger types and comparative test results with different
types of heat exchangers used in heat recovery ventilation units were investigated.
Key Words: Ventilation, Heat Recovery, Heat Exchanger, Plate type heat exchanger, Rotary type
heat exchanger

1. GİRİŞ
Günümüzde, insan yaşamında önemli yer tutan konutlar, işyerleri ve ticari binalar gibi tüm mahallerde
temiz ve sağlıklı hava gereksinimi artmaktadır. Gelişen sanayi etkisinde, yüksek ve kapalı inşa edilen
binalarda daha fazla insan toplulukları bulunmaktadır. Bu nedenle doğal havalandırma yöntemleri
yetersiz kalmakta hatta bazı durumlarda binalarda doğal havalandırma yapılamamaktadır.
Doğal havalandırma, çoğunlukla kapılar ve pencerelerin açılması ile sağlanabilmektedir. Ancak doğal
havalandırmanın yetersiz olduğu bu gibi durumlarda, mekanik havalandırma sistemleri
kullanılmaktadır. Bu gibi sistemlerde genellikle taze hava ve egzoz olmak üzere iki ayrı hava hattı
bulunmaktadır. Gerektiği takdirde sadece egzoz havasının uzaklaştırılması ya da sadece taze hava
alımı için de cihazlar üretilmekte ve kullanılmaktadır.
Doğal havalandırmaya yardımcı mekanik sistemler ile çalışan doğal-mekanik ya da hibrit veya
kombine havalandırma sistemleri de bulunmaktadır. Rüzgar enerjisi ile çalışan baca aspiratörleri buna
örnektir. Rüzgar enerjisi ile dönmeye başlayan aspiratör sayesinde bacadan emiş yapılmaktadır. Aynı
zamanda ısınan havanın genleşmesi ve yükselmesi ile de bu sistem dönmekte ve kendiliğinden bir
devridaim kazanmaktadır. Aynı zamanda sadece tek hava hattı bulunan mekanik havalandırma
cihazları ya da klima santralleri mahal içerisinde yaratacağı basınç ya da vakuma bağlı olarak binada
kullanılan özel menfezler sayesinde, içerideki kirli havanın doğal egzoz edilmesini ya da dışarıdan
doğal taze hava alımını sağlayabilmektedir.
Günümüzde konutlar ya da ticari binalar gibi mahallerde mekanik havalandırma sistemleri önem
kazanmıştır. Amerika ve Avrupa’da yaygın olan bu sistemlerin Türkiye’de de inşaat sektörünün
gelişmesiyle yaygınlaşması ve sektör olarak gelişmesi sürmektedir.
Doğal havalandırmanın yetersiz olması, sektörü mekanik havalandırmaya itmiş ve bu sayede
havalandırma amaçlı elektrik ve enerji tüketimi artmaya başlamıştır. Aynı zamanda ısıtılan ya da
soğutulan ortamların havalandırılmasıyla klima gibi hava şartlandıran sistemlerin yükü de artmıştır. Bu
nedenle enerji geri kazanımlı havalandırma sistemleri de büyük önem kazanmaya başlamıştır. Egzoz
ve taze hava hattı olmak üzere iki ayrı hava hattına sahip olan bu cihazlarda; karşıt akışlı, çapraz
akışlı, rotorlu tip, run-around coil gibi farklı tiplerde ısı değiştiriciler kullanılarak atık hava üzerindeki
enerji geri kazanılmaktadır. Bu gibi sistemler sayesinde havalandırma nedeni ile kışın ortamdan atılan
enerji, taze hava hattına aktarılmakta veya yaz şartlarında içeriye alınacak taze hava, ısısı kirli hava
hattına aktarılmaktadır. Bu sayede klima santralleri gibi hava şartlandıran tüm sistemlerin yükü
azaltılmaktadır.

2. MEKANİK HAVALANDIRMA
Kapalı bir ortamın havasını değiştirmek amacıyla farklı yöntemlerle ve çeşitli araçlar kullanılarak
ortamdaki kirli havanın dışarıya atılması ve dışarıdan taze ve temiz hava alınması işlemine
havalandırma denir.
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Mekanik havalandırma temel olarak iki farklı tiple tanımlanabilir. İlki ve en yaygın olanı genel mekanik
havalandırma (seyreltme) ve diğeri ise lokal havalandırma sistemleridir. Genel havalandırma mahale
büyük miktarda temiz hava sağlayan ve kirli havayı tahliye eden sistemdir. Sistem genellikle duvara,
bir odaya ya da binanın çatısına yerleştirilmiş egzoz ve hat sayısına göre üfleme fanları içermektedir.
Genel havalandırmanın amacı mahaldeki ortam kirleticilerin bütün mahalin havalandırılması yoluyla
giderilmesi ya da kontrol edilmesidir. Şekil 1’de önerilen genel mekanik havalandırma örneği
verilmiştir. Genel havalandırmanın etkin olabilmesi egzoz fanlarının ya da menfezlerinin çalışanların
yakınında olmasıyla sağlanabilmektedir.

Şekil 1. Genel (seyreltme) havalandırma sistemi
Yüksek dozda toksik kimyasalların kontrolü ve giderilmesi zor olduğu için genellikle bu gibi durumlarda
kaynağın salınım yaptığı noktalardan emiş yapan lokal havalandırma sistemleri kullanılmaktadır.
Bunlara örnek olarak Şekil 2’de lokal havalandırmanın temel bileşenleri bulunmaktadır. Bu yöntem
bileşenleri ile yoğun ve kaynağı belli kirleticilerin etkileri mahalden daha sağlıklı bir şekilde
uzaklaştırılabilmektedir. Lokal havalandırma sistemlerinde, mahalde negatif basınç oluşma riski vardır,
bu nedenle mahalde egzoz fanlarından uzağa yerleştirilecek taze hava fanları da kullanılabilmektedir.

Şekil 2. Lokal havalandırma sistemi
Havalandırmanın amaçları ortamdaki oksijen miktarının azalmasını, karbondioksit seviyesinin
yükselmesini önlemek; ortamda bulunan makinalardan ve insanlardan kaynaklı ısı artışını
sınırlandırmak; sıcaklık, nem ve hava akış hızını konfor seviyesinde tutmak, toz ve zehirli gazları
ortamdan uzaklaştırmak, zararlı mikroorganizmaların çoğalmasını önlemek, yangın ve patlama riskini
azaltmak, ortamdaki istenmeyen hava akımlarının önüne geçmek olarak verilebilir.
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3. MEKANİK HAVALANDIRMA CİHAZLARI
Verimlilik, en geniş anlamda iş yapabilme yeteneği demektir. Enerji verimliliği Amerika Birleşik
Devletleri Enerji Bakanlığı tarafından, enerji girdisinin üretim içindeki payının azaltılması, aynı üretimin
daha az enerji tüketilerek gerçekleştirilmesi olarak tanımlanmıştır. Enerji Verimliliği Kanunu’nda ise
binalarda yaşam standardında ve hizmet kalitesinde, endüstriyel işletmelerde ise üretim kalitesinde ve
miktarında düşüşe yol açmadan enerji tüketiminin azaltılması olarak tanımlanmıştır.
Isıtma, soğutma, havalandırma ve iklimlendirme (HVAC) sektöründe de enerji verimliliği, havalandırma
ve şartlandırma konuları yaygınlaştıkça daha da önem kazanmıştır. Özellikle de enerji verimliliği
konusu, yaşanan enerji krizleri ve sera gazı salınımlarının yarattığı iklim değişiklikleri göz önüne
alındığında ABD ve Avrupa’da küresel ölçekte malzeme ve hizmet alımlarında karar verme süreçleri
yasal düzenlemeler ile kısıtlanmaya başlamıştır. Türkiye’de bu çalışmalar kaçınılmaz bir hale gelecek
ve ulusal politikaların zamanla şekillenmesi kaçınılmaz olacaktır.
Binaların artık daha büyük inşa edilmesi, izolasyonun önem kazanması gibi konular nedeniyle
binaların hava geçirgenliği azalmıştır. Bu nedenle havalandırma önem kazanmıştır. Havalandırma
sistemlerinde enerji verimliliği için doğru projelendirme ve sistem tasarımı çok önemlidir. Havalandırma
sistemlerinde enerji verimliliği için plan, sızdırmazlık, yalıtım, düşük basınç kaybı, yüksek verimli fan
kullanımı, kontrol stratejileri, serpantin ve kanal temizliği, ısı geri kazanımı gibi konular çok önemlidir.
Enerji tasarrufunun sağlanması açısından sürekli çalışan ve on/off tipte olan cihazlardansa yakın
tarihte önem kazanan otomasyon ile oransal kontrol edilebilen ve talebe karşılık çalışma seviyesini
ayarlayan cihazlar önem kazanmıştır. Talep kontrollü havalandırma, doğru yerde, doğru zamanda
gerekli sıcaklıkta temiz hava miktarının mahale sağlanması olarak tanımlanabilir. Talep kontrolü; sabit
basınç kontrolü, nem sensörü, sıcaklık sensörü, nem-sıcaklık sensörü, CO 2 sensörü, iç hava kalite
sensörü ile mahalin talep edilen aralık değerlerine göre hava debisi değiştirilerek yapılabilmektedir.
Ayrıca havalandırma esnasında olan ısı ve nem kaybının önlenmesi için ısı geri kazanımlı
havalandırma önem kazanmış ve ülkemizde de yaygınlaşmaya başlamıştır. Bu havalandırma cihazları
taze hava ve egzoz olmak üzere iki ayrı hava hattına sahiptir. En önemlisi de iki hava hatta arasında
ısı transferi sağlayacak havadan havaya ısı değiştirici kullanılmıştır. Isı değiştiricilerin verimine bağlı
olmak üzere sıcak hava hattından soğuk hava hattına %90-95 verime kadar ısı transferi
yapılabilmektedir. Bu sayede havalandırma gereksinimi olan tüm mahallerde yazın soğutma ve kışın
ısıtma yükleri düşmekte ve büyük ölçüde enerji tasarrufu sağlanmaktadır.
Şekil 3’de soldan sağa çapraz akışlı, karşıt akışlı ve döner tip ısı değiştirici tipleri gösterilmiştir. Çapraz
akışlı ısı değiştiricilerin basınç düşümleri rotorlu ve karşıt akışlı tiplere göre daha düşükken verimleri
de aynı şekilde düşük kalmaktadır.

Şekil 3. Çapraz akışlı, karşıt akışlı ve döner tip ısı değiştirici
Isı geri kazanımlı havalandırma cihazları, taze hava ihtiyacı olan mahaller için
esnasında enerji tasarrufunun da sağlanmasına olanak sağlayan cihazlardır. Bu
zamanda sağladıkları enerji tasarrufu sayesinde kurulum maliyetini kısa sürede geri
mahalde bulunan soğutma, ısıtma ve nemlendirme cihazları gibi cihazların
azaltmaktadırlar.

havalandırma
cihazlar aynı
ödemekte ve
yüklerini de
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Isı geri kazanımlı havalandırma cihazları temel olarak, ortamdan dışarı atılan havadaki enerjiyi ortama
verilen taze havaya ekleme prensibi ile çalışırlar. Bu havalandırma cihazlarının kullanıldığı bir mahalde
havalandırma amacıyla yazın ortamdaki soğutulmuş hava dışarı atılırken içeri alınacak taze hava
soğutulurken, kışın ise ortamdaki sıcak hava dışarı atılırken içeri alınacak taze hava ısıtılmaktadır.
Böylece %70’ e varan enerji tasarrufu elde edilmektedir. Bahsedilen enerji geri kazanımın esnasında
bu havalandırma cihazlarında sadece fanlar enerji tüketmektedir ve bu tüketim soğutma ve ısıtma
yapan çatı tipi paket klima santralinde ortalama olarak toplam enerjinin 10%’unu oluşturmaktadır.
Isı geri kazanım yöntemleri genellikle havadan havaya ısı geri kazanım cihazları ile yapılmaktadır. Bu
ısı değiştiriciler Şekil 3’de gösterilmiştir. Havalandırma cihazlarında yaygın kullanılan ısı geri kazanım
yöntemleri aşağıdaki gibidir:
1. Plakalı tip havadan havaya ısı değiştirici – çapraz ve karşıt akışlı
2. Döner tip ısı değiştirici - higroskopik ve higroskopik olmayan rotor
3. Faz değişimli (run-around coil) ve faz değişimi olmayan (ısı borusu ve ısı pompası gibi) ısı
değiştirici

4. ISI DEĞİŞTİRİCİLER
Isı, direkt ya da dolaylı olarak karşılaşan iki akışkan arasında, katı maddelerin birbirlerine temas eden
molekülleri arasında, katı ile akışkan maddeler arasında sıcaklık farkı olduğunda, bu durumun
zorlaması ile sıcaktan soğuğa doğru akmaktadır. Ayrıca her madde sıcaklığına bağlı olarak ısı
yayınımı ve emilimi yapabilmektedir. Farklı sıcaklıklara sahip iki ya da daha fazla akışkan arasında,
akışkanların genellikle birbirlerine karışmadan sadece enerji aktarımı yapıldığı cihazlara ısı değiştirici
(ısı eşanjörü) denilmektedir. Isı değiştiriciler genellikle, ısıtma ve soğutma tesislerinde, kimyasal
proseslerde, termik santrallerde, kağıt, gıda, kurutma, otomotiv, boya tesisleri gibi tesislerde
kullanılmaktadır.
4.1. Havadan Havaya Isı Değiştiriciler
Havalandırma cihazlarında yaygın olarak kullanılan ısı geri kazanım çeşitleri aşağıdaki gibi
sıralanabilir:
1. Plakalı tip ısı değiştirici – Reküperatif ısı geri kazanım
2. Döner tip ısı değiştirici – Rejeneratif ısı geri kazanım
3. Isı pompalı ısı değiştirici (DX Çevrim)
4.1.1. Plakalı Tip Isı Değiştiriciler
Plakalı ısı değiştiriciler, egzoz ve üfleme hava taraflarına ait kanallar birbirlerinden tamamen ayrılmış
ve sızdırmazlığı sağlanmış bir şekilde üretilmiştir. Şekil 4’de hava akış yönleri ve Şekil 5’de çapraz
akışlı ısı değiştiricili ısı geri kazanım cihazının çalışma şekli gösterilmiştir. Plaka arası mesafe 1.8
mm’den 12.5 mm’ye kadar değişebilmektedir. Isı direkt sıcak olan havadan soğuk olan havaya, ısı
değiştirici içerisinden geçen havanın hızına bağlı değişen verimlilikler ile aktarılmaktadır.
Karşıt ve çapraz akışlı olmak üzere hava akış yönüne göre iki farklı tiptedir. Ancak her iki tipin bir
araya getirilmesi ile aynı zamanda kombi tip havadan havaya ısı değiştiricileri de geliştirilmekte ve
verim artışları sağlanabilmektedir. Her iki ısı değiştirici arasında verim ve basınç düşümü farkı vardır.
Çapraz akışlı ısı değiştiricinin basınç düşümü karşıt akışlı ısı değiştiriciye göre daha düşük olduğu için
fan enerji tüketimleri karşıt akışlı ısı değiştiriciye göre daha düşük olmaktadır. Ancak sıcaklık verimleri
karşıt akışlı ısı değiştiricilerden daha düşüktür.
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Şekil 4. Çapraz, karşıt akışlı ve kombi ısı değiştirici [1]

Şekil 5. Çapraz akışlı ısı değiştiricili ısı geri kazanım cihazı
Yaygın kullanılan reküperatörler sadece duyulur ısı transferi yapabilmektedir. Bu tip ısı değiştiricilerin
plaka malzemeleri de plastik ya da alüminyum olarak değişmektedir. Ancak plakalar için nem
absorbleme özelliği olan selülozik bir madde kullanılırsa, hava hatları arasında nem transferi yani
reküperatif enerji geri kazanımı yapılması da sağlanabilmektedir.
Bu tip ısı değiştiriciler çok asidik ortamlarda kullanılacaksa, plakalar üzerine ayrıca epoksi kaplama ile
yüksek korozyon dayanım özellikleri verilebilmektedir. Bu ısı geri kazanım metoduyla sıcaklık verimleri
%80’lere ulaşabilmektedir. Genellikle konut ve tavan tipi havalandırma cihazlarında
kullanılmaktadırlar.
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Plakalı ısı değiştiricilerin genel özellikleri aşağıdaki gibi sıralanabilir:
Isı geri kazanım verimleri yüksektir.
İlk yatırım maliyetleri düşüktür.
Hareketli parçaları olmadığı için aşınma sorunları yoktur.
Montajı kolaydır.
Taze hava ve kirli hava hatları birbirine karışmayacak şekilde üretilebilirler.
Verimleri çapraz akışlı ısı değiştiricilerde 50%’e varmaktadır, karşıt akışlı ısı değiştiricilerde
90%’a varmaktadır.
7. İç kaçak oranı 1%’den düşüktür.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

4.1.2. Döner Tip Isı Değiştiriciler
Döner tip ısı değiştiricileri hareketli döner bir silindire sahiptir. Hava geçirgen bir matris olan bu silindir
radyal yönde hava geçişine izin vermezken; silindirin taban ve tavanı arasında hava geçişine, üçgen
hücresel boşluklardan sadece yönlendirilmiş olarak izin vermektedir. Şekil 6’da şematik olarak
gösterilmiştir.

Şekil 6. Döner tip ısı değiştirici
Döner tip ısı değiştirici, kendisi üzerinde ayrılan iki ayrı hava hattından geçen sıcak havanın ısısının
matris katı maddesinde biriktirip, dönmesine bağlı olarak soğuk hava hattına aktarımını sağlamaktadır.
Döner tip ısı değiştirici matrisi, uygun torka sahip bir tahrik motoru ile tedarikçinin belirlediği standart
bir hızda dönmektedir. Döner tip ısı değiştiricileri yalnızca duyulur ısıyı transfer edebilir veya aynı
zamanda hem duyulur hem de gizli ısıyı transfer edebilir. Döner tip ısı değiştiricisi hava akımları
arasında nem aktarımı yapılabiliyorsa, bunlar higroskopik döner tip ısı değiştiricileri olarak adlandırılır.
Döner tip ısı değiştirici matrisleri genellikle alüminyum folyolar ile oluşturulmaktadır ancak higroskopik
tipteki döner tip ısı değiştiricilerinin toplam ısı transferi (duyulur + gizli ısı) yüklerini arttırabilmek için bu
malzeme silika jel ile kaplanmaktadır. Bu sayede matrisin nem absorblama gücü artacak ve nem
transfer verimi yükselecektir. Ayrıca bazı tedarikçiler, zeolite kaplama kullanımı ile matrisin bakteri
tutmasını da engellemektedir.
Havalandırma cihazlarında kullanılan döner tip ısı değiştiriciler, matrisleri nedeniyle radyal yönde hava
geçişine izin vermeseler de dönüş hızlarına ve derinliklerine bağlı olarak kirli hava taşınma yoluyla
hava hatlarının karışmasına neden olmaktadır. Havalandırma cihazlarında iç kaçak türlerinden biri
olarak da nitelendirilen bu durumun engellenmesi için purge kullanılmaktadır. Şekil 7’de gösterilen
purge ile, matris içinde bulunan ve rotor döndükçe taze tarafa taşınan kirli hava tekrar egzoz hattına
yönlendirilerek mahal dışına atılacaktır.
Rotorlu ısı geri kazanım değiştiricilerinde, folyo et kalınlığı, matris hücresi yüksekliği ve malzeme
değişikliği yapılarak verimleri kullanılacağı ortama göre optimize edilebilmektedir. Hücre yüksekliği 1,6
mm’den 2.5mm’ye kadar değişebilmektedir.
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Döner tip ısı değiştiricilerin genel özellikleri aşağıdaki gibi sıralanabilir:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Isı geri kazanım verimleri yüksektir.
İlk yatırım maliyetleri yüksektir.
Hareketli parçaları olduğu için aşınma sorunu yaşanabilir.
Plakalı ısı değiştiricilere göre daha yüksek hava hızlarında çalışabilir.
Montajı plakalı ısı değiştiricilere göre daha zordur.
Taze hava ve kirli hava hatları birbirine belli oranda karışmaktadır.
Verimleri 80-90%’a varmaktadır.

Şekil 7. Döner tip ısı değiştiricide purge kullanımı
4.1.3. Isı Pompalı Isı Değiştirici
Isı geri kazanımlı havalandırma cihazlarında, ısı pompası çevrimi istenirse ısı değiştiricisine destek ya
da tek başına kullanılabilmektedir. Şekil 8’de ısı pompalı ısı geri kazanım cihazının çalışma şekli
gösterilmektedir. Yaygın kullanımı ısı değiştiricili bir havalandırma cihazına yardımcı sistem olarak
kullanılmasıdır. Genellikle üfleme sıcaklığının, nominal üfleme debisinde konfor koşullarındaki ortam
sıcaklığına getirmesi hedeflenmektedir.

Şekil 8. Isı pompalı ısı geri kazanım cihazı
Sistem soğutma çevrimini düşünüldüğünde, egzoz havası üzerindeki atık ısının ısı pompası ile
çekilerek üfleme havasına aktarılması ile olmaktadır. Evaporatör üzerinden ılık hava geçirilmesi
kompresörün etkinliğini de yükseltmektedir.
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5. PLAKALI VE DÖNER TİP ISI DEĞİŞTİRİCİLİ ISI GERİ KAZANIM CİHAZLARINDAKİ TEMEL
HESAPLAMALAR
Plakalı tip ısı değiştiriciler sadece ısı transferi yapabildikleri için psikrometrik diyagramda Şekil 9’daki
gibi gösterilmektedir. Isı değiştiriciye giren taze hava (A), iç ortamdan alından dönüş havası (R)
arasında sadece ısı transferi yapılarak sırasıyla B ve R’ olarak ısı değiştiriciden çıkmaktadır. Plakalar
arasında nem transferi olmadığı için psikrometrik diyagramda nem sabit olacak şekilde, düz çizgi ile
sadece sıcaklığının değiştiği gösterilmektedir. Ayrıca, nem transferi yapamadığı için dışarıdan alınan
taze hava (A) sıcaklığı, iç ortamdan alınan dönüş havasının (R) çiy noktası sıcaklığının altında ise
yoğuşma olacaktır.

Şekil 9. Plakalı ısı değiştiricinin psikrometrik diyagramda gösterimi
Döner tip ısı değiştiricilerde nem transferi sağlamak için ısı tekerlerinin plakaları nem tutucu bir
malzemeyle kaplanır. Bu malzeme, sıcak havaya maruz kaldığında hava içerisindeki nemi kendi
bünyesinde hapseder ve soğuk akışkan tarafına geldiğinde bu nemi havaya transfer eder. Bu sayede,
taze havada bulunan nem egzoz havasına veya tam tersi transfer edilerek nem miktarı iki hat arasında
transfer edilir. Dolayısıyla döner tip ısı değiştiriciler hem nem hem ısı transferi yapabildikleri için
psikrometrik diyagramda gösterimleri Şekil 10’da verilmektedir.
Isı değiştiricilerde verim hesabı 1 numaralı denklem ile hesaplanmaktadır. İç ortama üflenen taze
havanın sıcaklığı ile dış ortamdan alınan dış hava sıcaklığı arasındaki farkın, dönüş havası sıcaklığı ile
dış hava sıcaklığı arasındaki farka bölünmesi ile ısı değiştiricinin verimi bulunmaktadır [3].

η𝑡𝑡 =

𝑇𝑇𝐵𝐵 − 𝑇𝑇𝐴𝐴
𝑇𝑇𝑅𝑅 − 𝑇𝑇𝐴𝐴

(1)

Isı geri kazanımlı havalandırma cihazları için verimden sonra bir diğer önemli kriter ise güç tüketimidir.
Cihaz ne kadar az güç tüketimi ile bu ısı geri kazanımdan sağladığı verimden yararlanabilirse o kadar
avantajlı konuma gelecektir. Bu durumu gözlemeyebilecek bir parametre de özgün fan gücüdür. SFP
3
(W/m /s) olarak adlandırılan özgün fan gücü, belirli bir çalışma noktasında cihazda kullanılan enerji
harcayan komponentlerin (fan gibi) toplam gücünün cihaz hava debisine oranı şeklinde
hesaplanmaktadır [4].
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SFP =

𝑊𝑊̇(𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓 )
𝑉𝑉̇

(2)

Şekil 10. Döner tip ısı değiştiricinin psikrometrik diyagramda gösterimi
Isı geri kazanımlı havalandırma cihazlarının performans göstergelerinden bir diğeri ise performans
katsayısıdır (COP - ε). Performans katsayısı, bir cihazın çalışması için gereken güç tüketimi (kW) ile
taze havaya aktarılan ısının (kW) oranını gösterir [5]. COP ne kadar yüksek olursa cihaz o kadar çok
enerji tasarrufu sağlar.
ε=

𝑄𝑄̇
Ẇ sis

(3)

Son olarak da tüm bu parametreler yardımıyla hesaplanan cihaz enerji verimliliği hesabı da ısı geri
kazanım cihazları için önemli bir parametredir. Cihaz enerji verimliliği ne kadar yüksekse, cihaz daha
az enerji tüketerek yüksek verimlilik sağlıyor demektir. Enerji verimliliği ısı değiştirici verimi ve COP
kullanılarak hesaplanmaktadır.

1
η𝑒𝑒 = η𝑡𝑡 ∙ (1 − )
𝜀𝜀

(4)

Enerji verimliliği, hesaplanan değerlerine göre Tablo 1’de verilen şekilde sınıflandırılmaktadır [6].
Tablo 1. Enerji verimliliği sınıfları
Sınıflar
Sınıf H1
Sınıf H2
Sınıf H3
Sınıf H4
Sınıf H5
Sınıf H6

Enerji Verimliliği
≥71
≥64
≥55
≥45
≥36
Kısıt yok
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Bu anlatılan 4 parametre çerçevesinde kullanılacak olan ısı değiştirici ve ısı geri kazanım cihazının
diğer komponentleri belirlenmektedir. Tüm parametrelerin optimum sonucu ısı geri kazanım cihazının
tasarımının doğru yapıldığının bir göstergesi olmaktadır.

6. ISI DEĞİŞTİRİCİLİ ISI GERİ KAZANIM CİHAZLARININ PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ
Isı değiştiricili ısı geri kazanım cihazlarının test prosedürleri EN 308 Isı eşanjörleri-Havadan havaya ve
atık gazlardan ısı kazanımı cihazlarının performansının tayini için deney metotları test standardında
detaylı olarak anlatılmaktadır. Bu standarda göre cihazın dış hava emiş (1), taze hava üfleme (2),
dönüş havası emiş (3) ve egzoz havası üfleme (4) boğazlarından sıcaklık, basınç ve hava debisi
ölçümleri yapılmaktadır. Ayrıca ısı geri kazanım cihazının güç tüketimi de ölçülmektedir.

Şekil 11. Isı değiştiricili ısı geri kazanım cihazı şematik gösterimi ve ölçüm noktaları
Test esnasında alınan sıcaklık ölçümleri her bir nokta için (1-2-3-4) ölçüm kanalına konumlandırılan K
tipi termokupl kullanılarak yapılmıştır.
Her bir nokta için (1-2-3-4), 0-100% aralığında bağıl nem ölçümü yapan kanal tipi sensörler
kullanılmıştır. Deneyler için sensörlerin kesinliği ±0.4%’tür.
Cihazın dış statik basıncının hesaplanabilmesi için her üfleme ve emiş kanalı üzerinden statik basınç
ölçümü yapılmaktadır. Her kanaldan alınan değerler ±0.25% kesinlikte ölçüm yapan mikromanometre
cihazına yönlendirilmiştir ve bu mikromanometre üzerinde statik basınç değerleri okunmuştur.
Hacimsel hava debisi ventüri tüpleri sayesinde ölçülmüştür. Bu tüplerde ölçülen fark basınç
yardımıyla, akışkan hızı ve basınçları arasındaki ilişki üzerinden havanın debisi hesaplanmaktadır.
Statik basınçlar, termokupllar ile yapılan tüm ölçümler ve bağıl nem ölçümleri data toplayıcı cihazlara
bağlanmıştır. Statik basınç ölçümü yapılan manometreler ve enerji analizörleri MODBUS yardımıyla
ölçüm bilgisayarına bağlanmıştır. Bu bilgiler ölçümler yapıldığı gibi cihazlar üzerinden bilgisayara
alınmaktadır. Termokupl ve bağıl nem ölçümleri ise kalibrasyonlarının periyodik olarak yaptırıldığı, 36
inputa sahip data toplayıcı cihaz tarafından okunmakta, değerlendirilmekte ve hesaplanıp bilgisayara
gönderilmektedir.
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6.1. Alüminyum Çapraz Akışlı, Selülozik Çapraz Akışlı ve Alüminyum Karşıt Akışlı Isı
Değiştiricili Isı Geri Kazanım Cihazlarının Karşılaştırması
Plakalı 3 farklı tip ısı değiştiricili ısı geri kazanım cihazlarında yapılmış olan test sonuçları bu bölümde
karşılaştırmalı olarak incelenecektir. Bu karşılaştırma için aynı cihaza alüminyum plakalı çapraz akışlı
ısı değiştirici, selülozik plakalı çapraz akışlı ısı değiştirici ve alüminyum plakalı karşıt akışlı ısı
değiştirici yerleştirilerek testler gerçekleştirilmiştir. Isı değiştirici verimleri karşılaştırılacağı için cihazın
hava debisi her 3 testte de birbirine yakın olacak şekilde ayarlanmıştır.
Ortalama olarak 360 m /h hava debisine sahip ısı geri kazanım cihazında EN 308 test standardına
göre 3 farklı tipte ısı değiştirici ile testler gerçekleştirilmiş ve sonuçları Tablo 2’de özetlenmiştir.
3

Tablo 2. Plakalı ısı değiştiricili ısı geri kazanım cihazlarının test sonuçları
Ölçülen Değerler
Sıcaklık- Dış Hava Emiş (1)
Sıcaklık- Taze Hava Üfleme (2)
Bağıl Nem- Dış Hava Emiş (1)
Bağıl Nem- Taze Hava Üfleme (2)
Hacimsel Debi- Dış Hava Emiş (1)
Hacimsel Debi- Taze Hava Üfleme (2)
Sıcaklık- Dönüş Havası Emiş (3)
Sıcaklık- Egzoz Havası Üfleme (4)
Bağıl Nem- Dönüş Havası Emiş (3)
Bağıl Nem- Egzoz Havası Üfleme (4)
Hacimsel Debi- Dönüş Havası Emiş (3)
Hacimsel Debi- Egzoz Havası Üfleme (4)
Toplam Güç Tüketimi
Dış Statik Basınç- Taze Hava Üfleme Hattı (1-2)
Dış Statik Basınç- Egzoz Havası Hattı (3-4)

ºC
ºC
%
%
3
m /h
3
m /h
ºC
ºC
%
%
3
m /h
3
m /h
W
Pa
Pa

Alüminyum
Çapraz
Akışlı
4,9
16,4
30,3
15,5
343,3
373,9
24,9
14,2
22,3
47,4
354,8
329,6
68,5
94,4
97,7

Selülozik
Çapraz Akışlı

Alüminyum
Karşıt Akışlı

5,0
19,4
36,3
16,1
373,8
419,0
25,0
11,5
15,5
36,9
402,0
364,1
88,4
101,7
102,4

5,0
21,6
63,0
21,0
362
376,0
25,1
10,9
22,0
54,0
401,0
375
96,4
125,0
106,0

Tablo 2’deki değerler cihaz testi esnasında ölçülen değerlerdir. Bu değerler ile Bölüm 5’de anlatılan ve
formülleri verilmiş olan temel hesaplamalar yapılarak sonuçları Tablo 3’de verilmiştir.
Tablo 3. Plakalı ısı değiştiricili ısı geri kazanım cihazlarının verim değerleri
Hesaplanan Değerler
SFP
Verim
COP
Enerji Verimliliği
Enerji Verimliliği Sınıfı

3

W/m /s
%
%

Alüminyum
Çapraz Akışlı
659,80
57,4
21,1
54,7
H4

Selülozik
Çapraz Akışlı
759,50
71,9
22,2
68,6
H2

Alüminyum
Karşıt Akışlı
922,98
82,6
21,5
78,8
H1

3 farklı tip plakalı ısı değiştiriciler ile yapılan sonuçlar kıyaslandığında en yüksek verimin alüminyum
plakalı karşıt akışlı ısı değiştiricide, en düşük verimin ise alüminyum plakalı çapraz akışlı ısı
değiştiricide olduğu gözlemlenmektedir. Buna rağmen karşıt akışlı ısı değiştiricinin basınç kaybının
fazla olmasından kaynaklı olarak cihazın güç tüketimi artmakta ve SFP değeri de yükselmektedir. Isı
değiştirici basınç kaybının fazlalığından ötürü en yüksek SFP değeri alüminyum karşıt akışlı ısı
değiştiricide gözlemlenirken, en düşüğü ise alüminyum çapraz akışlı ısı değiştiricide
gözlemlenmektedir. Güç tüketimi ve ısı değiştirici verimliliği göz önüne alınarak hesaplanan COP
değerlerine bakıldığında ise her iki parametrenin en optimum olduğu selülozik çapraz akışlı ısı
değiştiricide COP değerinin en yüksek değere çıktığı gözlemlenmektedir. Son olarak enerji verimliliği
sınıflarına bakıldığında yüksek basınç kaybı ve yüksek güç tüketimine rağmen alüminyum plakalı
karşıt akışlı ısı değiştiricinin yüksek ısı değiştirici veriminden dolayı en yüksek enerji verimliliğine ve
sınıfına sahip olduğu görülmektedir.
Soğutma Teknolojileri Sempozyumu

_____________________ 552 _______

14. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 17-20 NİSAN 2019/İZMİR

6.2. Selülozik Çapraz Akışlı, Alüminyum Karşıt Akışlı, Alüminyum Kombi ve Döner Tip Isı
Değiştiricili Isı Geri Kazanım Cihazlarının Karşılaştırması
Plakalı 2 farklı tip ısı değiştiricili, selülozik çapraz akışlı ve alüminyum karşıt akışlı ısı geri kazanım
cihazlarında yapılmış olan testler ile alüminyum kombi (karşıt ve çapraz akışlı ısı değiştiricilerinin bir
arada kullanılması ile oluşturulan ısı değiştirici) ısı değiştiricili ve döner tip ısı değiştiricili ısı geri
kazanım cihazlarında yapılmış olan test sonuçları bu bölümde karşılaştırmalı olarak incelenecektir. Bu
karşılaştırma için aynı tip cihaza selülozik çapraz akışlı ve alüminyum karşıt akışlı ısı değiştirici
yerleştirilerek testler gerçekleştirilmiştir. Alüminyum kombi ısı değiştirici ve döner tip ısı değiştirici de
bir diğer tip cihaza yerleştirilerek testler gerçekleştirilmiştir. Bu 4 tip ısı değiştiricinin verimleri
karşılaştırılacağı için cihazın hava debisi her 4 testte de birbirine yakın olacak şekilde ayarlanmıştır.
3
Ortalama olarak 1000 m /h hava debisine sahip ısı geri kazanım cihazında EN 308 test standardına
göre 4 farklı tipte ısı değiştirici ile testler gerçekleştirilmiş ve sonuçları Tablo 4’de özetlenmiştir.
Tablo 4. 4 Farklı tip ısı değiştiricili ısı geri kazanım cihazlarının test sonuçları
Ölçülen Değerler
Sıcaklık- Dış Hava Emiş (1)
Sıcaklık- Taze Hava Üfleme (2)
Bağıl Nem- Dış Hava Emiş (1)
Bağıl Nem- Taze Hava Üfleme (2)
Hacimsel Debi- Dış Hava Emiş (1)
Hacimsel Debi- Taze Hava Üfleme (2)
Sıcaklık- Dönüş Havası Emiş (3)
Sıcaklık- Egzoz Havası Üfleme (4)
Bağıl Nem- Dönüş Havası Emiş (3)
Bağıl Nem- Egzoz Havası Üfleme (4)
Hacimsel Debi- Dönüş Havası Emiş (3)
Hacimsel Debi- Egzoz Havası Üfleme (4)
Toplam Güç Tüketimi
Dış Statik Basınç- Taze Hava Üfleme Hattı (1-2)
Dış Statik Basınç- Egzoz Havası Hattı (3-4)

ºC
ºC
%
%
3
m /h
3
m /h
ºC
ºC
%
%
3
m /h
3
m /h
W
Pa
Pa

Selülozik
Çapraz
Akışlı

Alüminyum
Karşıt
Akışlı

5,0
20,6
44,8
19,4
989,9
1078,9
25,0
10,9
13,8
34,7
1056,4
970,5
223,7
104,6
100,3

5,0
22,0
66,1
24,3
916,7
1038,7
25,0
9,7
26,0
57,0
1047,9
946,6
199,4
98,0
94,1

Alüminyum
Karşıt ve
Çapraz Akışlı
(Kombi)
4,9
22,9
68,0
21,0
915,0
974,0
24,9
9,0
23,0
64,0
990,0
937,0
393,8
103,0
103,0

Döner
Tip

5,0
22,2
40,4
14,1
890,8
1074,9
25,0
10,7
18,2
34,9
1092,3
905,1
601,2
108,7
104,3

Tablo 2’deki değerler cihaz testi esnasında ölçülen değerler olup bu değerler ile Bölüm 5’de anlatılan
ve formülleri verilmiş olan temel hesaplamalar yapılarak sonuçları Tablo 5’de verilmiştir.
Tablo 5. 4 Farklı tip ısı değiştiricili ısı geri kazanım cihazlarının verim değerleri
Hesaplanan Değerler
SFP
Verim
COP
Enerji Verimliliği
Enerji Verimliliği Sınıfı

3

W/m /s
%
%

Selülozik
Çapraz
Akışlı
746,33
78,0
24,7
74,8
H1

Alüminyum
Karşıt Akışlı
690,92
85,1
28,5
82,1
H1

Alüminyum Karşıt
ve Çapraz Akışlı
(Kombi)
1455,52
90,0
14,1
83,6
H1

Döner
Tip
2013,51
85,6
9,6
76,7
H1

Karşılaştırılan 4 farklı tip ısı değiştirici de yüksek verimli ısı değiştiricilerdir. Bu gibi durumlarda
verimden sonra gelen en önemli kriter cihazın güç tüketimi yani SFP değeridir. Testi gerçekleştirilmiş
olan döner tip ısı değiştiricili ısı geri kazanım cihazında güç tüketiminin en yüksek olduğu
görülmektedir. Isı değiştiricinin basınç kaybı yükseldikçe, cihazın güç tüketimi artmaktadır. Dolayısıyla
COP değeri de düşmektedir.
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Kombi tip ısı değiştiriciler yüksek hava debisi oranlarında yüksek verimleri sağlayabilmek amacıyla
kullanılmaktadır. Bu özelliği ile döner tip ısı değiştiricilerin kullanılamadığı, hava sızdırmazlığının
istendiği alanlarda tercih sebebidirler. Tablo 4’de verilen verim değerleri karşılaştırıldığında ise döner
tip ısı değiştiriciler kadar avantajlı oldukları görülmektedir.

SONUÇ
Gelişen teknoloji ve artan ihtiyaçla birlikte havalandırma konusunun bu kadar önem kazanması
havalandırma cihazı seçiminin önemini ortaya çıkarmaktadır. Çeşitli yapıda, çeşitli boylarda ve çeşitli
komponentlerle birlikte üretilebilen havalandırma cihazlarından havalandırılacak ortama en uygun
olanını seçmek enerji geri kazanımı için en önemli konulardan biridir. Ortamı kaliteli bir şekilde
havalandırmak aynı zamanda da en verimli cihazı seçmek için aşağıdaki durumlara dikkat edilmesi
gerekir.
Isı geri kazanımlı havalandırma cihazlarında kullanılacak olan ısı değiştirici tipi temel olarak ısı geri
kazanımın yapılacağı alana, istenilen ısı değiştirici verimine, ısı değiştirici maliyetine, ısı değiştirici
girişindeki hava hızına ve cihazın kullanılacağı bölgenin dış hava şartlarına bağlı olarak değişmektedir.
Plakalı tip ısı değiştiriciler diğer ısı değiştiricilere nazaran daha düşük maliyetli oldukları, boyut aralığı
çok geniş olduğu ve sızdırmazlık özelliğine sahip oldukları için tercih sebebidirler. Ayrıca plaka
malzemesini değiştirerek farklı kullanım alanları ve amaçlarına yönelik hizmet de etmektedir.
Alüminyum plakalı olanları sadece ısı transferi yapabilirken, selülozik tipte olanları ise hem ısı hem
nem transferi yapabilmektedirler. Selülozik malzemeden yapılan ısı değiştiricilerin hava
sızdırmazlıkları alüminyum olanlara göre daha düşüktür. Ayrıca plastik malzemeden yapılan plakalı tip
ısı değiştiriciler ise düşük debili sistemlerde yüksek verim sağlaması ve hafif olmaları sayesinde
evlerde kullanım için tercih sebebidirler [2].
Döner tip ısı değiştiriciler ise yüksek verimleri ve hem ısı hem nem transferi yapabilmek özellikleri
nedeniyle tercih sebebidirler. Ayrıca donma konusunda daha dayanıklı olmaları döner tip ısı
değiştiricilerin başka bir avantajıdır. Taze hava ve egzoz havası hattı arasında belli bir oranda karışım
olması nedeniyle kullanım alanları kısıtlanmaktadır. Hastanelerdeki ameliyathaneler gibi taze hava ve
kirli havanın karışmasının istenmediği yerlerde kullanıma uygun değildir.
Tercih edilecek olan ısı değiştirici tip seçimi için sadece verim değerine bakıldığında en yüksek verime
sahip olan kombi tip ısı değiştirici olduğu görülmektedir. Fakat kombi tip ısı değiştiriciler hem boyut
hem de maliyet açısından tercih sebebi olmamaktadırlar. Verim ve özgül fan gücü değerlerine
bakılarak yapılacak olan ısı değiştirici seçiminde ise en uygun seçimin karşıt akışlı ısı değiştirici olduğu
görülmektedir. Uluslararası düzeyde karşıt akışlı ısı değiştiricilerin bu sebepten dolayı daha çok tercih
edildikleri görülmektedir. Ulusal düzeyde ise hem maliyet hem de boyut avantajından dolayı, yüksek
verime sahip olmasa bile çapraz akışlı ısı değiştiricilerin daha çok tercih edildikleri bilinmektedir.
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NEM ALMA MALZEME KAPLAMALI ISI DEĞİŞTİRİCİLER VE
SİSTEM PERFORMANSI DEĞERLENDİRMELERİ
Desiccant Coated Heat Exchangers And Evaluations Of System Performance

Türkan ÜÇOK ERKEK
Ali GÜNGÖR

ÖZET
Nem alma, evsel ve ticari binalarda iklimlendirme kontrolü için büyük önem taşımaktadır. Farklı nem
alma yöntemleri bulunmaktadır. Soğurucu kullanarak nem alma bu yöntemler arasındadır. Son
dönemlerde katı adsorban (soğurucu) kullanılan sistemlerde döner çark sisteminin yerine katı
adsorban kaplamalı ısı değiştiricilerin kullanılması önerilmektedir. Bu sistemler, bir atık ısı kaynağı
veya güneş enerjisi kullanılarak gerçekleştirilebilecek adsorpsiyon işlemi ile enerji verimli bir şekilde
nem alma sağlayan geleneksel iklimlendirme işlemlerine kıyasla daha iyi bir araçtır. Nem alma
malzeme kaplamalı ısı değiştirici, bu tip sistemler için anahtar bir bileşendir. Bu çalışmada, nem alma
malzeme kaplamalı ısı değiştiriciler ve sistem performansına olan etkileri günümüze kadar yapılan
deneysel ve simulasyon çalışmaları ve bu çalışmalarda elde edilen bulgulara yer verilerek
araştırılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Nem alma malzemesi, kaplama, ısı değiştirici, iklimlendirme.
ABSTRACT
Dehumidification is of great importance for climate control in residential and commercial buildings.
Different methods of dehumidification are available. Moisture removal using the absorbents or
adsorbents is among these methods. In recent years, solid adsorbent coated heat exchangers have
been proposed to be used instead of rotary sorbent systems in solid adsorbent systems. These
systems are a better tools compared to traditional air conditioning processes, which enable energyefficient dehumidification by adsorption that can be accomplished using a waste heat source or solar
energy. The adsorbent-coated heat exchanger is a key component for such systems. In this study,
adsorbent material coated heat exchangers and its effects to the system performance were
investigated, including experimental and simulated studies completed to daytime and the findings
obtained in these studies.
Key Words: Desiccant material; Coating, Heat exchanger, Energy saving, Air conditioning.
1. GİRİŞ
Nem alma, nemli havadan su buharını uzaklaştırma işlemidir. Hava içerisinde yüksek su buharı miktarı
birtakım problemlere yol açmaktadır. Bunlar arasında, konfor koşullarının bozulması sonucu oluşan
psikolojik stress ve rahatsızlık, hastalıklar, küf mantarlarının büyümesi ve çoğalması, metal
korozyonunun hızlanması, izolasyon malzemelerinin elektriksel direncinin azalması, erken kimyasal
bozunma, yüzey bitirmenin kötüleşmesi sayılabilir.
Havadan nem uzaklaştırmanın üç yöntemi bulunmaktadır. Bu yöntemler, soğuran malzeme kullanarak
nem alma, soğutkan kullanarak nem alma ve hava çevrimi kullanarak nem alma olarak bilinmektedir
[1].
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Katı nem alma malzemeleri yüksek kapasiteli hava nem alma işlemlerine olanak vermektedir. Bu olgu,
adsorbe edilen kaplama tabakası ve hava akışının buhar basıncında oluşan farkla çalışan bir kütle
transferi şeklinde oluşur. Silika jel ve lityum klorürler ticari olarak temin edilebilen adsorbanlar arasında
en yaygın kullanılanlarıdır [2]. Silika jel/su çalışma çiftinin en yüksek adsorpsiyon kapasitesi oldukça
yüksek olmasına rağmen, düşük hidrofilik karakteristiği tipik bir çevrim içerisinde düşük su alışverişine
neden olur [3].
Son zamanlarda, adsorbanların ısı değiştiricilerinde kaplama olarak kullanıma sunulması
önerilmektedir. Önerilen sistem, bir nem alıcı tekerleği ile karşılaştırıldığında daha az hareketli parçaya
sahip olduğundan
daha az bakım gerektirir. Ayrıca, bir atık ısı kaynağı kullanılarak
gerçekleştirilebilecek adsorpsiyon işlemi ile enerji verimli bir şekilde nem alma sağlayan diğer
geleneksel iklimlendirme işlemlerine kıyasla daha iyi bir araçtır. Nem alıcı tekerden, nem alma
malzemesinin, soğutulması veya ısıtılması işlemlerinin adsorpsiyon veya desorpsiyon işlemleri
sırasında boru içindeki sıvı tarafından sağlanması ve konvansiyonel ısı değiştiricilerinden ise nem
transferinin gerçekleştiği ve gizli ısı transferinin adsorbe edilen maddenin faz değişiminden
kaynaklandığı yönüyle ayrılır [4].
Nem alıcı kaplamalı ısı değiştiricisi sistemiyle, geleneksel nem alıcı tekerlek yapısının getirdiği
sızdırma ve adsorpsiyon ısısının nem alma işlemi sırasında salımı gibi olumsuzlukların önüne
geçilebileceği ortaya konmuştur. Bu çalışmada, nem alma esasları, nem alma malzemesi kaplamalı ısı
değiştirici içeren sistemler incelenmiştir ve sistem performanslarıyla ilgili değerlendirmelere yer
verilmiştir.

2. NEM ALMA ESASLARI
Nem alma binalarda çevresel kontrolün sağlanmasında çok önemli paya sahiptir. Birçok nem alma
yöntemi mevcuttur. Bunlar soğuranla nem alma, soğutkanla nem alma ve hava-çevrimiyle nem alma
olarak üç ana başlık altında toplanabilir. Kullanılacak nem alma tekniğini gerekli çiğ noktası sıcaklığı
belirler. Bu uygulamaların karakteristik aralıkları şekil 1’de verilmiştir [1].

Şekil 1. Kullanılan nem alma tekniğine göre gereken çiğ noktası sıcaklıkları [1].
2.1 Soğuranla Nem Alma
Soğuran malzemeler absorban ve adsorban olarak iki ayrı grupta incelenir. Adsorbanlar su
moleküllerinin katının niteliğini değiştirmeden üzerinde yoğuşabileceği yüksek iç yüzey alanına sahip
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katılardır. Absorbanlar, nem alırken kendi niteliklerini değiştiren nem çeken malzemelerdir. Bir
absorban, genellikle nemli havaya maruz bırakılmış yüksek konstrasyonlu bir tuzdur.
Katı adsorban kullanılan nem alma sistemleri sabit yataklı sistemler, döner tip sistemler ve nem alma
malzeme kaplamalı ısı değiştirici sistemleri olmak üzere üç grupta incelenmektedir.
2.1.1 Sabit yataklı sistemler
Sabit yataklı sistemlerde nem ama malzemesi matrisi sabit bir yatak üzerine dolgu olarak uygulanır.
Nemli hava bu yatak boyunca akar. Nem alma ve rejenerasyon işlem havası ve rejenerasyon
havasının dönüşümlü olarak akışıyla sağlanır. Nem alma işleminde, nem alıcı malzeme nemi çeker ve
kuru hava oluşur. Rejenerasyon işleminde ise, sıcak hava nem alıcı malzeme matrisi boyunca
geçirilerek malzeme tekrar aktif hale getirilir. Adsorpsiyon işlemi süreklilik göstermez, bu nedenle nem
alma sürekliliğini sağlamak için birçok yatak yerleştirilir. Sonuç olarak, soğutma kapasitesi başına
büyük yüzey alanı gereklidir. Sabit yataklı sistemlerin üretimi kolay olmasına rağmen, bu sistemlerde
yatak ve nem alıcı matris arasındaki zayıf temastan dolayı toplam ısı transfer katsayısı düşüktür.
Düşük ısı transfer verimi adsorpsiyon kapasitesini ve soğutma performansını olumsuz yönde
etkilemektedir[5].

2.1.2 Döner tip sistemler
Döner tip sistemlerde, nem alıcı malzeme bir destek yapısına uygulanır. Tekerleğin kesit alanı, bir
kaplama tahtasıyla işlem havası ve rejenerasyon havası olarak ikiye ayrılmıştır. Tekerlek sürekli olarak
iki ayrı bölümden geçtiğinde, işlem havası nem alıcı malzeme ve destek malzemesinin adsorpsiyon
etkisi nedeniyle nem alıcı malzeme ile kurutulur. Aynı zamanda, rejenerasyon havası bir ısıtıcıyla
ısıtıldıktan ve döner tekerlekten suyu desorbe ettikten sonra nemlendirilir. Nem alıcı malzemeli nem
giderme işleminin eşentalpili bir işleme yakın olduğu, diğer bir deyişle, yalnız gizli enerjiyi duyulur
enerjiye çevirmekte ve yararlı bir soğutma üretmemektedir. Bu nedenle, soğutma etkisini sağlamak
için, buharlaşmalı soğutucu ve diğer klima donanımları gibi yardımcı soğutucular, duyulur ısıyı
uzaklaştırmak için kullanılmalıdır. Nem alıcı malzemeli klima sistemleri, nem alıcı madde, tekerlek
yapısı ve çalışma koşulları değişmediğinde, esas olarak sistem durumuyla belirlenir [6]. Katı
adsorbanlar için tipik bir döner nem alıcı malzemeli bir nem alma cihazının temel çalışma prensibi şekil
2’de gösterilmektedir.
Şekil 2’de nem alıcının dahil olduğu çevrim açık tip bir çevrimdir ve kullanılan enerjinin yaklaşık 4’te 1
ile 3’te bir arasında değişen payı işlenmiş havaya geri dönmektedir. Lityum klorür yataklı bir
adsorpsiyonlu nem alma sisteminin performans verileri Şekil 3.3’te gösterilmiştir [1].

Şekil 2. Döner nem alıcılı cihazın şematik diyagramı [6].
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Şekil 3. Bir adsorpsiyonlu nem alma cihazının performansı (M125, Lityum klorür yataklı) [1].
Günümüzde, bu basit çevrim belirli ihtiyaçları karşılamak için değişik biçimlerde yer almaktadır.
Rejeneratörden çıkan atık sıcak havanın soğutulmasıyla ve rejenerasyon besleme havasının
önısıtılmasıyla elde edilebilmektedir. Bu sistemlerin imalatını yapan firmalar %30-%40 arasında bir
enerji tasarrufu sağlandığını iddia etmektedir [1].
Katı nem alma malzemeli - buhar sıkıştırmalı hibrid bir klima sisteminin şematik diyagramı şekil 4’te
gösterilmiştir. Bu sistemde, hal noktası 1’de dönüş oda havası döner nem alıcılı cihazdan geçer. Bu
havanın nemi nem alıcı malzeme tarafından önemli ölçüde adsorbe edilir ve adsorpsiyon ısısı hal
noktası 2’ye kadar havanın sıcaklığını artırır. Sıcak ve kuru hava havadan-havaya ısı değiştiricisiyle
duyulur olarak soğutulur ve daha sonra buhar sıkıştırmalı soğutma serpantininde hal noktası 4’e kadar
soğutulur. Rejenerasyon hava hattında, hal noktası 6’daki ortam havası havadan-havaya ısı
değiştiricisine girer ve besleme işlem havasını soğutur. Sonuç olarak, duyulur ısı değiştiricisini terk
ederken hal noktası 7’de havanın sıcaklığı artar . Bu noktada, hava nem alıcı malzemenin
rejenerasyonu için uygun olan hal noktası 8’deki sıcaklığa ulaşmak için ısıtılır. Nem alıcı cihazdan
çıkan nemli hava hal noktası 9’da atmosfere atılır [7].
Bu katı nem alma malzemeli nem gidericiler, çok düşük çiğ noktası sıcaklıklarına kadar nemin
alınması için gereklidir. Silika jel, geniş bir bağıl nem aralığında geniş adsorpsiyon karakteristiği
nedeniyle geleneksel katı nem alma malzemesidir. Ancak, su damlalarına maruz kalması halinde hızlı
bir şekilde parçalanmaya uğraması kullanımında yaşanan bir sorundur.
Aktifleştirilmiş aluminyum oksitin dayanıklılığı yüksek ve maliyeti düşüktür. Zeolitler en düşük çiğlenme
noktaları için kullanılır. Başlangıçta modifiye volkanik külden doğal olarak elde edilen zeolitler, çok
homojen gözenek boyutlarına sahip değildir. Bu, maddenin moleküler boyutuna göre adsorbe veya
reddedilebileceği anlamına gelir. Bu nedenle "moleküler elek" olarak adlandırılırlar. Silika jel ve
moleküler elekler için adsorpsiyon denge özellikleri Şekil 5'te gösterilmektedir. Aşırı kuruma, işlem
kimyası hariç nadirdir.
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Şekil 4. Katı nem alma malzemeli - buhar sıkıştırmalı hibrid bir klima sisteminin şematik diyagramı [7].
2.1.3 Nem alıcı malzeme kaplamalı ısı değiştiriciler
Nem alıcı malzemeli ısı değiştirici sistemlerinde nem alıcı malzeme kanatçık yapılarının yüzeylerine
kaplanır. İşlem havası ısı değiştiricisinin kanatçık tarafı üzerinden akar. Nem alıcı malzemenin
adsorpsiyon kapasitesini artırmak ve adsorpsiyon ısısını azaltmak için nem alma işlemi esnasında bir
soğutma sıvısı boruların içinden geçirilir. Soğutma sıvısı sorpsiyon ısısını azaltırken, gizli ısısının
büyük bir kısmını da havadan uzaklaştırır ve soğutma yükünü düşürür. Nem alıcı malzemeli ısı
değiştiricilerde, ısıtma sıvısı içerden nem alıcı malzemeyi ısıtır. Yüksek iletkenliğe sahip metal
kanatçık ısı transfer işlemine katkıda bulunur ve rejenerasyon verimini iyileştirir. Nem alıcı malzeme
kaplamalı ısı değiştiricilerin kullanıldığı sistemlerde sorpsiyon ısısı kolaylıkla uzaklaştırılır ve nem alma
işlemi daha verimli hale getirilir. Nem alıcı malzeme kaplamalı ısı değiştiricilerinin kullanılmasıyla
birlikte güneş enerjisi ve endüstriyel atık ısı gibi yenilenebilir ve temiz enerji kaynaklarının etkin
bütünleştirilmesine imkan sağlanmıştır[5].
Sıvı soğurucu nem alma, hava ile sıvı emici arasında sağlanır. Güçlü lityum klorür çözeltisi, en popüler
sıvı sorbenttir. Sistemin üç bileşeni vardır ve bunlar Şekil 6'da gösterilmiştir. Nem alma işlemi,
konsantre sıvı soğuranın havayla püskürtülmesi durumunda, şartlandırma spreyinde gerçekleşir. Isıyı
uzaklaştırmak ve kontrollü ve sabit koşulları korumak için kulede bir soğutma devresi bulunur. İkinci
bileşen soğuran pompa ünitesidir: bu, soğuranın iklimlendirme ünitesine ve rejenerasyon ünitesi
beslenmesini sağlar. Sistemdeki üçüncü bileşen rejeneratördür: bu, klima ünitesine benzer bir şekilde
çalışır, ancak çok daha küçüktür ve ısıtılır. Salınan nem uzaklaştırılır ve daha derişik sorbent
rezervuara geri döner.
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Şekil 5. Silika jel ve moleküler elekler için adsorpsiyon denge özellikleri [1].
Pratikte, soğurucu konsantrasyonları % 8 ila % 44 arasında değişmektedir. Kontrol edilen nem,
pompalama ünitesindeki sıvının konsantrasyonuna bağlıdır. Bu sistemin kontrolü çok basit ve hatasız
olarak bildirilmiştir.
Sıvı sistemler, katı nem alıcı malzemeli sistemlerin ulaştığı çok düşük çiğlenme noktasını
sağlayamamaktadır. Bununla birlikte, tekniğin iki farklı özelliği vardır. Lityum klorür havada biyosidal
bir etkiye sahiptir. İkincisi, askıdaki katıların hava akışını temizlemede çok etkili olmasıdır. Tekniğin
temel uygulamaları, temelde gıda endüstrisi ve hastane uygulamalarıdır. Bu tür endüstriler, genellikle,
rejeneratör işlemi için düşük maliyetli bir buhar kaynağının avantajını sunmaktadır.

Şekil 6. Havalandırma havası için sıvı nem giderici malzemeli bir nem alma sisteminin basitleştirilmiş
anahattı [8].
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2.2 Soğutkanla Nem Alma
Soğutucu akışkan nemden arındırma, Şekil 7'de gösterildiği gibi, nemli havanın entalpisini mantıklı
ısıya dönüştürmek konusunda benzersizdir. Bunu, nemli havayı, havanın yeni noktasının altındaki bir
sıcaklığa soğutulmuş olan bir ısı eşanjörü yüzeyi üzerine çekerek gerçekleştirir. Bu yüzeydeki nem
yoğunlaşır ve gizli ısı yoğunluğunu bırakır. Soğuk daha sonra, sıcak olan soğutucu akışkan devrenin
yoğunlaştırıcısı üzerine çekilir. Bu döngü, bir ısının latent ısısı ile bir ısı pompası görevi görür. Bu
nedenle, tüketilen elektriğe göre daha mantıklı bir enerji verir. Bir 'performans katsayısı' (COP) olduğu
söylenebilir. Bu, makul ısı ile hava akımı arasındaki oran, tüketilen elektriğin oranına bölünür.

Şekil 7. Soğutkanlı bir nem gidericinin sistem şeması [9].

Nem alma cihazının etkinliği, giriş havasının bağıl nemine bağlıdır (Şekil 8). Havanın en az soğuması
% 100 bağıl nemdedir ve suyun yoğuşmasıyla sonuçlanır.
Bununla birlikte, bağıl nem oranlarının düşük olması durumunda, hava herhangi bir su salınmadan
önce çiy noktasına kadar düşürülmelidir. İkinci durumda, soğuyan soğutkanın büyük kısmı hava
sıcaklığı daha düşük bir seviyeye düşürür ve sadece küçük bir kısmı nemi almak için kalır. Bu, düşük
göreli nemliliklerde döngüyü daha az etkili kılar. Ayrıca, azalan oda sıcaklığında su çekme oranı da
azalır. Bu durumun sebebi nem giderici içinde dolaşan soğutkan miktarındaki azalmadır ve elektrik
tüketiminde önemli ölçüde azalma olur.
Kompresör buharlaştırıcıdan soğutucu buharını çeker (basamaklar 4-1): buhar daha yüksek bir
basınca ve sıcaklığa sıkıştırılır (1-2. Evreler): daha sonra sıcak sıkıştırılmış buhar yoğunlaştırıcıya
pompalanır ve burada yoğunlaşır (aşama2-3). Yoğuşturucu sıvı soğutucu daha sonra buharlaştırıcının
daha düşük basıncına kadar genişletilir. Buhar haline doğru genişlerken soğutkan soğur (aşama 3-4).
Hava yolu soğutkanı iki ısı değiştiricisi halinde seyreder, bunlardan biri soğuk, diğeri sıcaktır. Nemli
hava ilk önce soğuduğu ve neminin bir kısmının alındığı soğuk buharlaştırıcı yardımıyla çekilir. Serin
ve kuru olan bu hava, sıcaklık olarak artmış ve nemi alınmış halde çıktığı sıcak yoğuşturucu ısı
değiştiricine üflenir.
Soğutucu akışkan nem gidericileri kış nemi problemleri için ideal bir çözümdür.
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Şekil 8. Büyük bir evsel nem alma cihazının örnek performansı [1].
2.3 Hava Çevrimli Nem Alma
Hava sıkıştırıldığında sıcaklığı artar. Eğer bu sıkıştırılmış hava sabit basınçta soğutulursa ve daha
sonra genişletilirse, genişlemeden kaynaklanan soğuma havanın daha da soğutulmasına ve havanın
nemin bırakılmasına yol açar. Bu sistem ilk bilinen soğutma çevrimlerinden olup daha sonra nem
giderici olarak önerilmiştir.
Düşük yatırım maliyetli vorteks borulu nem alma cihazları ve büyük ölçekli tahıl kurutma için araştırma
önerileri yapılmış olsa da, ticari olarak hiç kullanılmamıştır.
Çevrimin etkinliği, kompresörün ve genleştiricinin verimliliğinin çarpımına bağlıdır. Bu, fiziksel hacmiyle
birlikte gelişimini engellemiştir.
2.4 Buhar Sıkıştırmalı Kurutma
1870'li yıllarda İsviçre’de yapılan bir çalışmada, su buharının kendisinin de çalışma sıvısı olarak
kullanılabileceği kabul edilmiştir. Hava sistemden atılmıştır. Bu sistemde nemli katılara ısı uygulanarak
katıdaki su buharı uzaklaştırılmaktadır. Buradaki su buharı sıkıştırıldığında sıcaklığı yükselmektedir.
Daha yüksek basınçta bulunan bu su buharı yüksek bir sıcaklıkta da yoğuşabilmektedir. Su buharının
gizli ısısı daha sonra nemli katıların ısıtma yoluyla kurutulmasında kullanılmaktadır. Sistem şeması
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şekil 9’da betimlenmiştir. Bu teknik, özellikle büyük miktarlarda su buharı söz konusu olduğunda, 100
ila 150 ° C arasındaki yüksek sıcaklıklarda kurutma uygulamaları için artan ilgi kazanmaktadır.
Günümüzde, geleneksel hava-kurutma tekniğine kuvvetli bir alternatif haline gelmiştir.

Şekil 9. Buhar sıkıştırma çevriminin temel işleyişi [1].

3. SİMÜLASYON MODELİ İÇEREN ÇALIŞMALAR
Matematiksel modelleme sistem performansını değerlendirmek ve tasarımları iyileştirmek için
kullanılan önemli bir araçtır. Burada, nem alıcı malzeme kaplamalı ısı değiştirici sistemleriyle ilgili
matematiksel model içeren çalışmalara yer verilmiştir.
Weixing vd. (2008), yeni bir tür değiştirilmiş çapraz soğutmalı kompakt nem alıcısı önermiştir ve
matematiksel modelini geliştirmiştir. Sistem performansı nem alma oranı, çıkış sıcaklığı ve nemi için
belirlenen giriş koşullarına göre değerlendirilmiştir. Nem alıcı malzeme kaplı nem gidericisinin nem
alma verimi soğutmasız tipik bir nem gidericiden daha fazla olarak bulunmuştur. Simülasyon çalışması
sonucunda nem alıcı malzeme kaplamalı soğutmalı nem gidericisinin nem alıcılı dolgulu soğutmalı
nem gidericisinden daha yüksek performansa sahip olduğunu ortaya koymuştur. Yüksek nem oranları
altında, nem alıcı malzeme kaplamalı soğutmalı nem gidericinin nem alma miktarı en fazla % 12.4
olarak bulunmuştur. Nem alıcı malzeme kaplamalı çapraz akışlı kompakt nem giderici şekil 10’da
gösterilmiştir[10].
Ge vd. (2011), nem alıcı malzeme kaplamalı ısı değiştiricili bir sisteminin performansını belirlemek için
deneysel verilerle doğruladıkları dinamik bir boyutlu bir matematiksel model oluşturmuştur. Bu
sistemde, nem alıcı malzeme olarak silika jel kullanılmıştır. Bu sistemin soğutma performansı, AİSE
(Amerikan İklimlendirme ve Soğutma Enstitüsü) yaz ve nemli koşulları altında hesaplanmıştır. Elde
edilen sonuçlar, nem alma işlemindeki çalışma süresinin soğutma kapasitesi için çok önemli bir etmen
olduğunu göstermiştir. Bu sistemde çalışma süresinin yüksek çıkış hava sıcaklığına sahip olan ilk 50
s’si ortadan kaldırılarak sistemin soğutma gücü 2.6 kW’tan 3.5 kW’a çıkarılmıştır. Aynı zamanda,
o
sistemde 50 ve 80 C arasında değişken rejenerasyon sıcaklıklarında seçili zaman çalışma süresi
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kullanılarak, sistemin soğutma sağlayabileceği de vurgulanmıştır. Oluşturulan modelde, bazı yapısal
parametrelerin sistem üzerindeki etkileri de sistem simülasyonu yoluyla analiz edilmiştir. Sistem, bakır
borusunun dış çapın küçük olduğunda daha iyi performans göstermiştir. Ayrıca, kanatlar arası uzaklık
azaltılarak, süreksiz ısı ve kütle transfer kapasitesinin artırılabileceği görülmüştür. Nem alıcı malzeme
kaplamalı ısı değiştiricisi sisteminin şematik biçimi, ısı değiştiricisi ve kontrol hacminin şematik biçimi
şekil 11’de gösterilmektedir[11].

Şekil 10. Nem alıcı malzeme kaplamalı çapraz akışlı kompakt nem giderici [10].

Şekil 11. (a) Nem alıcı malzeme kaplamalı ısı değiştiricisi sisteminin şematik biçimi (b) Isı değiştiricisi
ve kontrol hacminin şematik biçimi [11].
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Ge vd. (2012) güneş enerjili nem alıcı malzeme kaplamalı olan ısı değiştiricili bir soğutma sisteminin
performansını Şangay’ın yaz yüksek sıcaklık ve yüksek nem koşulları altında soğutma gücü ve güneş
performans katsayısı açısından değerlendirmiştir. Sistemde soğutma ve nem alma bakımından
çalışma sürekliliğinin sağlanması için iki ayrı kaplamalı ısı değiştiricisi birarada kullanılmıştır. Ge vd.
tarafından 2011’de sunulan model soğutma kulesi, güneş toplayıcı ve su tankı için oluşturulan
modellerle birlikte sistemi üretmek için birleştirilip C++’da çözüm yapılmıştır. Sistemin performans
katsayısı Haziran ve Temmuz ayları için sırasıyla 0.22 ve 0.24 olarak bulunmuştur. Parametrik analiz
soğutma gücünün artan toplayıcı alanı, artan su debisi oranı ve azalan su tankının hacmiyle artış
gösterdiğini ortaya koymuştur. Ancak, güneş performans katsayısı üzerindeki etki ihmal edilebilir
düzeyde olmuştur. Güneş enerjili nem alıcı malzeme kaplamalı ısı değiştirici soğutma sisteminin
şematik gösterimi şekil 12’de gösterilmektedir[12].

Şekil 12. Güneş enerjili nem alıcı malzeme kaplamalı ısı değiştirici soğutma sisteminin şematik
gösterimi (1) Rejenerasyon modu (2) Nem alma modu [12].
Ge vd. (2013), çalışmalarında nem alıcı malzeme kaplamalı ısı değiştirici kullanan, yeni ve kendinden
soğutmalı nem alıcı bir soğutma sistemi önermiştir. Sistemde, katı nem alıcı kaplamalı ısı değiştirici, iç
soğutmayı gerçekleştirmede ve hem duyarlı hem de gizli yük yönetme kapasitesini elde etmede
kullanılan soğutma suyu üretmek amacıyla rejeneratif evaporatif soğutma işlemiyle birleştirilmiştir.
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Sistemin uygulanabilirliğini doğrulamak için, farklı bileşen modelleri birbirine bağlanarak bağlantılı ısı
ve kütle transferi matematiksel modeli oluşturulmuş ve sistem performansı araştırılmıştır. Sistem
1
performansı, çıkış havası durumu ve soğutma gücü açısından yordanmıştır . Sistemin şematiği, şekil
13’te verilmiştir. Simülasyonlar sonucunda, bu sistemin uygulanabilir olduğu ve tek başına bir
iklimlendirme veya nem alma ünitesi olarak kullanılabileceği bulunmuştur. Uygulanan simülasyon
o
o
koşulları için gerekli rejenerasyon sıcaklığı 50 C ila 80 C arasında olarak saptanmıştır. Simülasyon
koşulları altında, bu sistemin soğutma gücünün geleneksel nem alıcı kaplamalı sisteme göre % 30
oranında fazla olduğu ortaya konmuştur[13].

Şekil 13. Yeni önerilen kendinden soğutmalı nem alıcı kaplı ısı değiştiricisi soğutma sisteminin
şematik hali [13].
Munz vd. (2013), çalışmalarında 100x100x400 mm boyutlarında alüminyum bir ısı değiştiricisini yeni
geliştirdikleri bağlayıcı esaslı bir kaplama yöntemiyle kaplamıştır. Kaplanmış ısı değiştiricisi,
gerçekleştirilen test çevriminde 118 g nem tutulumu göstermiştir. Deneysel düzeneğinden ve
o
simulasyonlardan elde edilen sonuçlar SAPO-34 malzemesinin 120 C desorpsiyon sıcaklığında ısıl
tahrikli klima santrallerinde kullanım için silika jelden daha iyi performans gösterebileceğini ortaya
koymuştur. Şekil 14’te ısı değiştiricisi modelinde su tutulumunun değerlendirilmesi için hazırlanan
deney düzeneğinin şematik biçimi görülmektedir[14].
3

Şekil 14. Isı değiştiricisi modelinde su tutulumunun değerlendirilmesi için hazırlanan deney
düzeneğinin şematik biçimi [14].
yordamak: Bilinen veya gözlenen durumlardan yola çıkarak bilinmeyen veya gözlenmeyen durumlar hakkında
tahminde bulunmak.

1
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Zheng vd. (2016) yaptığı çalışmada, karbon bazlı kompozit nem alıcı malzemeler geliştirilmiş ve bu
malzemeler nem alıcı malzeme kaplamalı ısı değiştirici sistemleri üzerinde uygulanmıştır. Kompozit
nem alıcı malzemeler, aktif karbon ve aktifleştirilmiş karbon fiber gözenekleri üzerine LiCl emdirilerek
üretilmiştir. Emdirilen tuz nedeniyle, kompozit nem alıcı malzemeler daha küçük yüzey alanı ve
gözenek hacmine sahip olmuştur. Sorpsiyon eşsıcaklık eğrileri ölçülmüştür ve Polanyi teoremine
uygun olarak simüle edilmiştir. Su sorpsiyon eşsıcaklık eğrileri kompozit nem alıcı malzemelerin daha
güçlü soprsiyon niceliğine sahip olduğunu göstermiştir. Sorpsiyon kinetiği incelenmiştir ve lineer
ilerleme modeline uydurulmuştur. Kompozit nem alıcı malzemelerin daha yüksek dinamik su tutulumu
ve hız katsayısı değerlerine sahip olduğu belirlenmiştir. Kompozit nem alıcı malzemelerin ısı
değiştiricisine uygulanarak nem alma performansının tahmin edilmesi için matematiksel bir model
oluşturulmuştur. Elde edilen simülasyon sonuçlarına göre, kompozit nem alıcı malzeme kaplamalı ısı
değiştiriciler işlem havasından daha fazla miktarda nem çekebilmiştir[15].

4. DENEYSEL ÇALIŞMALAR
Nem alıcı malzeme kaplamalı ısı değiştiricilerle ilgili pratikte yapılan çalışmalar ısı pompaları,
adsorpsiyonlu soğutucular ve atmosferik su hasat makinesi gibi birçok ısıl kaynaklı teknolojilerde
iyileştirmelere yol açmıştır[5]. Burada iklimlendirme ve soğutma uygulamalarına yönelik deneysel
performans çalışmalarına yer verilmiştir.
Ge vd. (2010), deneysel çalışmalarında biri silika jel ve diğeri polimer nem alıcı malzeme kaplamalı iki
kanatlı borulu ısı değiştiricisini incelemiştir. Deneysel sonuçlar silika jel kaplamalı ısı değiştiricisinin
polimer kaplamalıya göre zamana bağlı ve ortalama nem çekme ve etkin nem alma süresi bakımından
daha iyi performans gösterdiğini ortaya koymuştur. Kullanılan deney şartları çerçevesinde,
rejenerasyon sıcaklığının artmasıyla, her iki ısı değiştiricisinin de nem çekme miktarı artmıştır. Silika jel
o
kaplamalı ısı değiştiricisi en yüksek ısıl performans katsayısına 70 C rejenerasyon sıcaklığında
ulaşmıştır. Dış ortam sıcaklığının sistem üzerindeki etkisi çok küçük olmuştur. Bununla birlikte, ortam
havası neminin artması nem çekme oranını ve ısıl performans katsayısını artırmıştır. Ayrıca, her iki ısı
değiştiricisi için de en yüksek ısıl performans katsayısına ulaşılması için ideal bir hava akış hızının
olması gerektiği ve bu değerlerin silika jel ve polimer kaplamalı ısı değiştiriciler için sırasıyla 1.5 ve 1.2
m/s olduğu belirtilmiştir[16].
Freni vd. ’nin (2015) yaptıkları deneysel çalışmada, adsorpsiyonlu soğutucular için tasarlanan kanatlı
yassı borulu bir alüminyum ısı değiştiricisi üzerinde SAPO-34 zeolit malzemesi kaplama olarak
uygulanmıştır. Isı değiştiricisinde elde edilen düzgün adsorban kalınlığı ve metal/adsorban kütle oranı
sırasıyla 100 µm ve 6 olmuştur. Üretilen kaplamalı ısı değiştiricisinin soğutma kapasitesi, iklimlendirme
uygulamaları için gerçekçi çalışma koşulları altında bir laboratuvar ölçeğinde adsorpsiyonlu soğutucu
tarafından ölçülmüştür. Kaplanmış ve granüler adsorberler için performans katsayısı sırasıyla 0.24 ve
0.4 olarak bulunmuştur. Bu farkın, büyük ölçüde kaplamalı ısı değiştiricisinin metal kütlesiyle ilişkili
olduğu çıkarılmıştır. Sapo-34 kaplamalı ısı değiştiricisinde 5 dk.’lık çevrim süresi ile 675 W/kg Ads özgül
soğutma gücüne kadar soğutma kapasitesi elde edilmiştir. Kaplamalı ısı değiştiricisinin adsorpsiyon
kararlılığı, 600 soğurma çevrimiyle doğrulanmıştır[17].
Li vd. (2015), yaptıkları deneysel çalışmalarında nem giderici- kaplamalı kanatlı-borulu bir ısı
değiştiricinin ısı ve kütle transferi karakteristiklerini araştırmıştır. Deney düzeneği şematik gösterimi
şekil 15’te verilmiştir. Çalışmada kullanılan ısı değiştiricisi için bir ısı ve kütle transferi modeli
sunulmuştur ve adsorpsiyon ve desorpsiyon işlemleri sırasındaki hava hızı, nem giderici malzeme
sıcaklığı ve nem miktarının toplam kütle transferi katsayısı üzerine etkisi analiz edilmiştir. Nem giderici
malzemenin nem içeriğinin toplam kütle transferi üzerinde önemli ölçüde etkiye sahip olduğu tespit
edilmiştir. Ayrıca, yüksek nem giderici malzeme sıcaklığı düşük toplam kütle transferi katsayısıyla
sonuçlanmıştır[4].
Hu vd. (2015), çalışmalarında bir dizi deney yürütmüş, silika jel kaplamalı ısı değiştirici ve kompozit
(silika jel- lityum klorür) kaplamalı ısı değiştiricileri için bir matematiksel model oluşturmuştur. Bu ısı
değiştiricilerin iç ortam üzerine etkileri incelenmiştir. Kontrol hacmi, kanatlı boru kesiti ve iki akıştan
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oluşturulmuştur. Sistemi tanımlayan ana denklemler su tarafı enerji korunumu, hava tarafı enerji
korunumu, sistemde enerji korunumu, nem alıcı keçede nem değişimi ve sistemdeki nem korunumu
denklemleridir. Bu kısmi diferansiyel denklemler bir Newton-Gauss sonlu geriye doğru fark şemasıyla
C++'da çözümlenmiştir. Elde edilen sonuçlara göre, silika jel kaplamalı ısı değiştiricisi için etkin nem
alma süresi kompozit kaplamalı ısı değiştiriciye kıyasla daha kısa, nem alma kapasitesi ise daha
düşük olarak bulunmuştur. Belirli koşullar altında rejenerasyon çevrimi esnasında, giriş hava sıcaklığı
ve bağıl nemi arttığı sürece nem alma kapasitesinde de artış gözlenmiştir. Silika jel kaplamalı ve
kompozit kaplamalı ısı değiştiricilerin nem alma kapasiteleri arasındaki fark düşük bağıl nemde daha
belirgin olarak gözlenmiştir[18].
Her iki ısı değiştiricisi için de nem alma kapasitesi soğutma suyu sıcaklığı azaldıkça ve ısıtma suyu
sıcaklığı arttıkça artış göstermiştir. Nem alma malzemesi kaplamalı ısı değiştiricilerin soğutma
kapasitesinde ise, soğutma suyu sıcaklığı ve ısıtma suyu sıcaklığı azaldıkça artış görülmüştür.

Şekil 15. Deney düzeneği şematik gösterimi [4].
Jiang vd. (2015), çalışmalarında yeni bir kompozit silika jel kaplamalı ısı değiştirici tasarlamış ve
üretmiştir. Geleneksel silika jel kaplamalı ısı değiştirici ve yeni kompozit malzeme kaplamalı ısı
değiştiricisinin testleri yapıp dinamik performanslarını karşılaştırmak için bir deney düzeneği
oluşturulmuştur. Su sıcaklıkları ve giriş hava koşulları gibi temel çalışma değişkenlerinin sistem
performansına etkilerini ortalama nem alma kapasitesi ve ısıl performans katsayısı cinsinden
incelemiştir. Deneysel sonuçlar kompozit silika jel kaplamalı ısı değiştiricisinin geleneksel tip silika jel
kaplamalı ısı değiştiricisine göre daha iyi nem alma performansı sergilediğini göstermiştir. Ayrıca ön
soğutmanın hem nem alma kapasitesi hem de ısıl performans katsayısı için faydalı olduğu
gözlenmiştir[19].
Zhao vd. (2016), araştırmalarında nem alma malzemesi kaplamalı ısı değiştiricisinin kullanıldığı içten
ısı geri kazanım temelli yeni bir katı nem alıcı malzemeli nem alma çevrimini çalışmıştır. Isı geri
kazanımının rejenerasyon işlemi sonucunda çıkan atık havadan sağlanması önerilmiştir. Deneysel
sonuçlardan elde edilen bulgulara dayanarak sistemin nem ve enerji transferi performansı incelenmiş
ve analiz edilmiştir. Sistem şeması, şekil 16’da görülmektedir. Sonuçlar nem alma malzemeli ısı
değiştiricili sistemin düşük kaliteli ısı kaynağı kullanımı ve hava nemi giderme için iyi bir potansiyele
sahip olduğunu göstermiştir. Yeni çevrimin ısıl performans katsayısı 1.2 değerine iyileştirilmiştir. Elde
edilen bu değerin geleneksel sistemden elde edilen değerin yaklaşık iki katı olduğu belirtilmiştir. Isı
geri kazanım cihazının ısıl verimi 0.88 olarak hesaplanmıştır. Yeni sistemin etkin nem alma
kapasitesinin daha düşük ısı kaynağı tüketimiyle birlikte yüksek nem şartlarında da avantajlı olduğu
vurgulanmıştır[20].
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Şekil 16. Nem alıcı malzeme kaplamalı ısı değiştirici kullanan ısı geri kazanımlı bir sistemin şeması
[20].

Li vd. (2016), adsorban-bağlayıcı kaplamalı ısı değiştiriciler kullanarak yaptıkları deneysel çalışmaları
sonucunda ısı transfer hızının konvansiyonel granüler dolgulu yatak yöntemine kıyasla 3.4-4.6 kat
arttığını göstermiştir. Bu artış da uygun bir silica jel malzeme seçildiği takdirde su tutulum hızında 1.52 kat artış sağlamaktadır. Bununla birlikte, bu şekilde tahrikli-kaplamalı ısı değiştiricileri kullanılarak ısı
değiştiricilerin ısıl kütlesinin düşürülmesiyle adsorpsiyon güç santrallerinde verim katsayısının
artırılabileceği de vurgulanmıştır. Adsorpsiyon ısı transferi deney cihazının şematik gösterimi Şekil
17’de verilmiştir[21].

Şekil 17. Adsorpsiyon ısı transferi deney cihazının şematik gösterimi [21].
Bendix vd. (2017), çalışmalarında, güç çıktısı ve metalin adsorbana ağırlık oranının ilişkisini incelemek
için küçük ölçekli numunelerin yanı sıra gerçek boyutlu adsorberleri başarıyla artan miktarda adsorban
malzeme ile kaplamıştır. Bunların performansları büyük basınç ve büyük sıcaklık atlama ölçümleri ile
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değerlendirilmiştir. Belli koşullar altında, yüksek güç korunurken adsorban miktarını artırmanın
mümkün olduğu görülmüştür. RS/HX = 1.04 ağırlık oranına kadar spesifik güç, büyük basınç atlama
ölçümlerinde tam ölçekli adsorberler (yüze çekici) için 257 W/L büyüklüğünde olmuştur. Aralıksız
yüksek güç gösteren ölçümlerde kaplama tabakasındaki kütle ve ısı transferi adsorpsiyon sürecini
sınırlamamıştır. Bu bulguların, uygun bir adsorban kütlesiyle kaplamanın ısı değiştiricileri tasarımında
uygulanabileceğinin ve böylelikle metal adsorban ağırlık oranı arasındaki optimum dengenin
kullanılmış olacağının altı çizilmiştir[22].
Tatlıer (2017), çalışmasında metal ısı değiştirici yüzeylerine uygulanan zeolit ve metal-organik
çerçeve kaplamalarının performansını adsorpsiyonlu soğutma sistemlerinin çeşitli çalışma şartları için
belirlemiştir. Bu çalışma kapsamında, sistem gücünü maksimuma ulaştırabilecek optimum adsorban
kaplama kalınlıklarını belirlemek için matematiksel bir model oluşturulmuştur. Çalışmada elde edilen
sonuçlara göre, en yüksek optimum kaplama kalınlığı ve güç değerleri hidrofilik triazolyl phosphonate
metal organik çerçevede gerçekleştirilmiştir. Bu da bu malzemenin incelenen diğer zeolit türlerine
göre daha iyi özelliklere sahip olduğunu ortaya koymuştur. Zeolit LiX kaplamalarının sağladığı güç,
zeolit NaX kaplamalar için elde edilen değerden % 10- 20 daha yüksek değerde bulunmuştur. Ayrıca,
açık kaplamaların adsorpsiyon ısı pompası veya soğutma sistemlerinin performansında büyük ölçüde
iyileştirme sağlayabileceği belirtilmiş ve uygun malzeme seçiminde kaplama yapısının göz önünde
bulundurulması gerekliliği vurgulanmıştır[23].
Oh vd. (2017) deneysel çalışmalarında iki adsorban silika-jel kaplamalı ısı değiştirici kullanılan katı
nem alıcı malzemeli bir nem giderici geliştirmiş ve bu sistem üzerinde incelemelerde bulunmuştur.
Sistemin şematik gösterimi şekil 18’de verilmiştir. Isı değiştiricilerde nem alıcı malzeme olarak RD tip
silika jel kullanılmıştır. Sistemdeki ısı değiştiricilerin performansı nem alma kapasitesi ve ısıl
performans katsayısı ve dinamik adsorpsiyon/desorpsiyon performansı açısından değerlendirilmiştir.
Elde edilen sonuçlara göre, toz malzeme kaplamalı ısı değiştiricisindeki adsorban malzeme miktarı
yaklaşık olarak 5 kat daha az olmasına rağmen, toz malzeme kaplamalı ısı değiştiricisinin adsorpsiyon
kapasitesi granül malzeme kaplamalı ısı değiştiricisine kıyasla 2 kat daha fazla olmuştur. Nem alma
kapasitesi ve ısıl performans katsayısı her iki ısı değiştiricisi için de yüksek hava debilerinde düşerken,
yüksek sıcaklık ve nem koşullarında artmıştır. Ayrıca, nem alma kapasitesi ve ısıl performans
katsayısı soğutma suyuyla birlikte yüksek sıcaklıklarda adsorpsiyon ısı üretiminden dolayı düşmüştür.
o
Sıcak suyun 50 C olduğu durum için toz nem alma malzemesi kaplamalı ısı değiştiricisinin ısıl
performans katsayısında 0.34’ten 0.62’ye yükselen iyileşme saptanmıştır[24].

Şekil 18. Silika-jel kaplamalı iki ısı değiştirici kullanılan katı nem alıcı malzemeli nem gidericinin
şematik gösterimi [24].
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Zhang vd. (2017), kış koşullarında nem alıcı malzemeli ısı değiştiricinin nemlendirme performansını
araştırmak için nem alıcı malzemeli ısı değiştiriciye sahip güneş enerjili bir iklimlendirme sistemi
kurmuş ve test etmiştir. Bu sistemin deneysel düzenek şeması şekil 19’da gösterilmektedir. Deneysel
çalışma sonuçlarına göre, besleme havası nem oranı bu sistemin kış koşullarında iyi nemlendirme ve
ısıtma performansına sahip olduğunu doğrulamıştır. Tek bir değişken altında, nemlendirme kapasitesi
ve sistemin ısıl performans katsayısının, sıcak su kütlesel debisinin yanısıra sıcak su sıcaklığının
yükselmesi ile de belirgin bir artış sergilediği gözlenmiştir. Analiz sonuçlarına dayanarak, sıcak su
kütlesel debisinin tüm performans indeksleri üzerinde su sıcaklığına kıyasla daha çok etkisi olduğu
çıkarılmıştır. Sistemin performansını optimum seviyede tutacak ısıl konfor besleme havası sıcaklık ve
o
kütlesel debi değerleri belirlenmiştir. Bu değerler sırasıyla 40 C ve 0.4 kg/s olmuştur. Bu sıcak su
koşullarında, sistemin en iyi çalışma durumu ise 5.15 g/kg ortalama besleme havası nem oranı, 28.3
o
C ortalama ortalama besleme havası sıcaklığı ve sistemin performans katsayısı ise 1.78 olarak
gerçekleşmiştir[25].

Şekil 19. Deneysel düzeneğin şeması (1) KNAMID A rejenerasyon modunda ve KNAMID B nem
alma modunda (2) KNAMID B rejenerasyon modunda ve KNAMID A nem alma modunda [25].
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Tablo 1. Parametrik değerlendirme içeren çalışmaların nem alma ve ısıl performans sonuçları
Çalışma
Ge
[16]

vd.

Kullanılan nem alıcı
malzeme
Silika jel

Sabit çalışma değişkeni
Kuru termometre sıcaklığı=30
o
C
Soğutma sıvısı sıcaklığı=25 oC
Hava hızı=1 m/s
Çevrim süresi=10 dakika

Polimer
Silika jel

Polimer

Silika jel

Polimer
Hu
[18]

vd.

Silika jel

Silika jel + % 30 LiCl

Silika jel

Değiştirilen
çalışma değişkeni
Nem alma oranı 10
g/kg
dan
17.5
g/kg’a
artırıldığında

Nem oranı=14.3 g/kg
Rejenerasyon sıcaklığı= 60 oC
Soğutma sıvısı sıcaklığı=25
oC
Hava hızı=1 m/s
Çevrim süresi=10 dakika

Giriş hava sıcaklığı
o
o
25 C‘den 35 C’ye
çıkarıldığında

Nem oranı=14.3 g/kg
Kuru termometre sıcaklığı=30
o
C
Soğutma sıvısı sıcaklığı=25 oC
Hava hızı=1 m/s
Çevrim süresi=10 dakika

Rejenerasyon
o
sıcaklığı 60 C’den
80oC’ye
çıkarıldığında

Kuru termometre sıcaklığı=30
o
C
Soğutma sıvısı sıcaklığı=20 oC
Rejenerasyon sıcaklığı= 50 oC
Hava hızı=1.7 m/s

Bağıl
nem
%
40’tan
%
70’e
çıkarıldığında

Bağıl nem= % 60
Soğutma sıvısı sıcaklığı=15 oC
Rejenerasyon sıcaklığı= 50 oC
Hava hızı=1.7 m/s

Giriş hava sıcaklığı
35
oC‘den
40
oC’ye
çıkarıldığında

Silika jel + % 30 LiCl

Jiang
[19]

vd.

Silika jel

Silika jel + % 38 LiCl

Silika jel

Silika jel + % 38 LiCl

Oh
[24]

vd.

Silika jel + % 3.3
Hidroksiselüloz

Silika jel + % 3.3
Hidroksiselüloz

Nem alma performansı

Isıl performans

Nem
çekme
kapasitesinde
1
g/kg’dan 4.1 g/kg‘a
artış

COP ısıl 0.28’den 0.52’ye artış

Nem çekme kapasitesi
0.5’den 2.0’a artış
Nem
çekme
kapasitesinde
3.1
g/kg’dan 2.8 g/kg‘a
azalma

COP ısıl 0.15’den 0.3‘ye

Nem çekme kapasitesi
1.7
g/kg’den
1.55
g/kg’e azalma
Nem
çekme
kapasitesinde
3.1
g/kg’dan 5 g/kg‘a artış

COP ısıl ’da 0.31’den 0.35‘ye
artış

Nem çekme kapasitesi
1.4’den 2.9’a artış
Nem
alma
kapasitesinde
150
g/saat’ten 900 g/saat

COP ısıl 0.4’den 0.45’ye artış

60 oC-70 oC arası COP ısıl ’da
0.43’ten 0.48’e artış
70 oC-80 oC arası
COPısıl’da 0.48’ten 0.38‘ye
düşüş
COP ısıl ’da 0.33’ten 0.22‘ye
düşüş
Soğutma kapasitesinde 780
W’tan 930 W’a artış

Nem
alma
kapasitesinde
250
g/saat’ten
1100
g/saat’e artış
Nem
alma
kapasitesinde
500
g/saat’ten 1000 g/saat

Soğutma kapasitesinde 820
W’tan 1000 W’a artış

Soğutma kapasitesinde 960
W’tan 1400 W’a artış

Soğutma kapasitesinde 870
W’tan 1300 W’a artış

Bağıl nem= % 60
Soğutma sıvısı sıcaklığı=15 oC
Rejenerasyon sıcaklığı= 50 oC
Hava hızı=1.7 m/s
Çevrim süresi=10 dakika

Giriş hava sıcaklığı
25 oC‘den 35 oC’ye
çıkarıldığında

Nem
alma
kapasitesinde
750
g/saat’ten
1250
g/saat’e artış
Nem
çekme
kapasitesinde
1.6
g/kg’dan 3 g/kg‘a artış

COP ısıl 0.56’den 1.6’ya artış

Kuru termometre sıcaklığı=30
oC
Bağıl nem= % 60
Soğutma sıvısı sıcaklığı=15
oC
Hava hızı=1.54 m/s
Çevrim süresi=10 dakika

Rejenerasyon
sıcaklığı 40 oC’den
60 oC’ye
çıkarıldığında

Nem çekme kapasitesi
2.1 g/kg’dan 3.8 g/kg’a
artış
Nem
çekme
kapasitesinde
2.2
g/kg’dan 2.5 g/kg‘a
artış

COP ısıl ’da
azalma

1.7’den

0.7’ye

COPısıl’da
azalma

1.6’den

0.5’ye

Bağıl nem= % 80
Soğutma sıvısı sıcaklığı=30 oC
Rejenerasyon sıcaklığı= 80 oC
Hava debisi=55 kg/saat
Çevrim süresi=5 dakika
Kuru termometre sıcaklığı=30
o
C
Soğutma sıvısı sıcaklığı=30 oC
Rejenerasyon sıcaklığı= 80 oC
Hava debisi=55 kg/saat
Çevrim süresi=5 dakika

Giriş hava sıcaklığı
28 oC‘den 34 oC’ye
çıkarıldığında

Nem çekme kapasitesi
2.6 g/kg’dan 3.2 g/kg’a
artış
Nem
çekme
kapasitesinde
7.9
g/kg’dan 11.1 g/kg‘a
artış
Nem
çekme
kapasitesinde
7.9
g/kg’dan 11.1 g/kg‘a
artış

COPısıl’da 0.38’den 0.44’e
artış

Bağıl
nem
%
65’ten
%
85’e
çıkarıldığında

COP ısıl ’da
artış

0.4’den

1.2’ye

COPısıl’da 0.38’den 0.44’e
artış

SONUÇ
Bu çalışmada, nem alma malzeme kaplama ısı değiştiricilerin çalışma performanslarının incelenmesi
amaçlanmıştır. Buradan hareketle, çalışmada nem alma sistemi türleri ve nem alma malzeme
kaplamalı ısı değiştiriciler üzerine günümüze kadar yapılan simulasyon ve deneysel çalışmalar
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incelenerek elde edilen bulgulara yer verilmiştir. İncelenen çalışmaların bazılarındaki önemli nem alma
ve ısıl performans değerlendirmeleri Tablo 1’de özetlenmiştir.
İncelenen tüm bu çalışmaların sonucunda elde edilen çıkarımlar aşağıda sıralanmaktadır:
Çalışmaların büyük bir kısmında katı nem alma malzemesi olarak silika jel kullanılmıştır.
Kütlesel debi değişimi konfor koşullarını etkilemektedir ve sistem enerji performansı üzerinde
sıcaklık değişimi kadar etkiye sahiptir.
Giriş havası bağıl neminde artış nem çekme kapasitesinde ve ısıl etkinlik katsayısında artış
sağlamaktadır.
Giriş hava sıcaklığının artırılması, soğutma kapasitesinde ve ısıl etkinlik katsayısında artışa
neden olmuştur.
Nem alma malzemesinin dolgu olarak kullanımı yerine ısı değiştirici üzerine kaplanması ısı
transfer ve kütle transfer hızını artırmaktadır.
Nem alma malzemesi seçiminde kaplama yapısı dikkate alınmalıdır.
Nem alma malzemeli ısı değiştiricili sistemler, düşük kaliteli ısı kaynağı kullanımı ve hava nemi
giderme için iyi bir potansiyele sahiptir.
Göreceli olarak düşük desorpsiyon sıcaklarında çalışabilecek yeni malzemelerin geliştirilmesi,
testleri ve değerlendirmeleri önü açık bir çalışma konusudur.
Yeni adsorbanların bu sistemlerde kullanımının incelenmesi ve performans değerlendirmeleri
konusu gelecek vaadetmektedir.
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SOĞUTMA ÇEVRİMLERİNİN ENERJİ VERİMLİLİĞİ
YÖNÜNDEN İRDELENMESİ
Investigation Of Cooling Cycle For Energy Efficiency

Fırat ÖZDEMİR
Umut ARDA
Harun BUZDEMİR
Ali GÜNGÖR

ÖZET
İklimlendirme insanlık tarihinin başlangıcından bu yana varlığını sürdürmüş ihtiyaçlarından bir
tanesidir. Günümüzde gelinen noktada mevcut iklimlendirme sistemlerinin daha verimli çalışmasını
sağlarken çevreye verdikleri zararları ortadan kaldırmaya yönelik araştırmalar öne çıkmaktadır. Bu
çalışmada temel soğutma çevrimleri tanıtılmış, soğutma çevrimlerinde kullanılan çevrim elemanları ve
soğutkanlar hakkında bilgi verilmiştir. Ayrıca ideal ve gerçek buhar sıkıştırmalı soğutma çevrimi, aşırı
soğutmalı ve aşırı kızdırmalı soğutma çevrimleri, kaskad soğutma çevrimleri ile çok evaporatörlü ve iki
kademeli soğutma çevrimleri “Engineering Equation Solver” (EES) yazılım programının yardımıyla
çevrim analizleri gerçekleştirilmiş, COP değerleri karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Analizlerde
R134a, R123, R410A, R290, R152a, R143a, R407C, R404A, R507A, R600a olmak üzere farklı
soğutkanların COP (Coefficient of Performance = Soğutma Etkinliği Katsayısı) değerleri üzerindeki
etkileri araştırılmıştır. Farklı soğutkanlar kullanılan soğutma çevrimlerinde kondenser ve evaporatör
sıcaklıkları, kompresör izantropik verimi gibi farklı parametreler değiştirilerek bunların COP ye etkisi
araştırılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Soğutma çevrimi, evaporatör, kondenser, aşırı ısıtma, aşırı soğutma, COP,
soğutkan
ABSTRACT
Air conditioning has been one of the necessity of the human being since the begining of the history of
humanity. Nowadays, researches about the efficiency of systems and their environmental effects are
shining out. In this study general information about basic cooling cycles and cycle equipments is
given. Furthermore ideal and real vapor compressed cooling cycles, over cooled and over heated
cooling cycles, cascade cooling cycles and multi evaporator and two stage cooling cycles are
analysed by Engineering Equation Solver (EES) sofware, then COPs of systems are
comperehensively examined. In analyses R134a, R123, R410A, R290, R152a, R143a, R407C,
R404A, R507A, R600a refrigerants effect on COP are investigated. On the cooling cycles in which
different refrigerants have been used, effects of condenser and evaporator temperatures and
compressor isentropic efficiency parameters on COP are enquired.
Key Words: Cooling cycle, evaporator, condenser, over heating, over cooling, COP, refrigerant.

1. GİRİŞ
İklimlendirme bilindiği üzere yeme, içme, barınma gibi temel ihtiyaçlardan biri haline gelmiştir ve
insanoğlunun yaşamsal faaliyetlerini sürdürmesinde yüksek öneme haiz unsurlardan bir tanesi olarak
karşımıza çıkmaktadır. İklimlendirme işlemleri temel olarak ısıtma, soğutma, nemlendirme, nem alma
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ve havalandırma işlemleri şeklinde sınıflandırılabilir. Soğutma sistemlerinin ise bu iklimlendirme
uygulamaları içerisinde yine önemli bir yere sahip olduğu bilinmektedir. Özellikle de orta kuşak
(ekvatoral bölge) ülkelerinde soğutma sistemlerinin toplam enerji tüketimi içerisindeki payı oldukça
yüksektir. Gerek konut gerek iş yerlerinde konfor şartlarının sağlanmasında gerekse de ilaç, gıda gibi
ürünlerin saklanmasında bu sistemlere ihtiyaç duyulmaktadır. Aşağıda temel soğutma çevrimleri
detaylı olarak açıklanmıştır.

2 SOĞUTMA ÇEVRİMLERİ
2.1 Buhar Sıkıştırmalı Soğutma Çevrimleri (BSSÇ)
Tüm soğutma sistemleri arasında BSSÇ'ler en sık kullanılan sistemlerdir. İsminden de anlaşılacağı
gibi bu sistemler buhar döngüsünün genel sınıfına aittir ve burada iş akışkanı en azından bir işlem
sırasında faz değişimine uğrar. BSSÇ'lerde, soğutucu düşük sıcaklıklarda buharlaştıkça soğutma elde
edilir. Sisteme iş girişi, kompresörü çalıştırmak için sağlanan mekanik enerji biçimindedir. Bu sebeple
bu sistemlere mekanik soğutma sistemleri de denir. Bu sistemler, birkaç W'dan birkaç MW'a kadar
soğutma kapasiteleri ile neredeyse tüm uygulamalara uygundur.
Sistemde iki farklı basınç ve iki farklı sıcaklık bölgesi bulunur. Basınç bölgeleri; emme hattındaki
buharlaşma basıncı ya da düşük basınç bölgesi, basma hattındaki yoğunlaşma basıncı veya yüksek
basınç bölgeleridir. Sıcaklık bölgeleri ise emme hattındaki düşük sıcaklık bölgesi ve basma hattındaki
yüksek sıcaklık bölgeleridir. [1]
BSSÇ'ler ideal ve gerçek çevrimler olmak üzere iki grupta incelenebilirler. Şekil 2.1’de kompresör,
kondenser (yoğuşturucu), evaporatör (buharlaştırıcı) ve genleşme valfinden oluşan kompresörlü bir
ideal soğutma çevrimi ve çevrim boyunca soğutkanın izlediği yollar numaralandırılarak gösterilmiştir.
BSSÇ’lerde; kompresörde yüksek basınca sıkıştırılan soğutkan kızgın buhar halde kondensere
gönderilir. Burada çevreye ısı vererek yoğuşan soğutkan, kısılma vanasında düşük basınca kısılarak
ıslak buhar halinde evaporatöre girer. Evaporatörü çevreleyen ortam sıcaklığının altında bir sıcaklığa
sahip olan soğutkan, ortamın ısısını çekerek ortamı soğutur ve evaporatör çıkısında doymuş buhar
halde kompresör tarafından emilir. Böylece soğutma çevrimin dışarıdan enerji girdisi devam ettiği
sürece ve sistemde herhangi bir aksi durum olmadıkça bu şekilde tekrarlanır. Şekil 2.2’de görülen P-h
diyagramında sağ taraftan ve sol taraftan çizilen doyma eğrilerinin kesiştiği üst nokta kritik noktadır ve
bu noktanın sol tarafındaki eğri doymuş sıvı eğrisini ve bu noktanın sağ tarafındaki eğri doymuş buhar
eğrisini göstermektedir. Bu eğri üzerindeki bütün akışkanlar sıvı haldedir. Doymuş sıvı eğrisinin sol
tarafındaki bölge “aşırı soğutma” bölgesi ve doymuş buhar eğrisinin sağında kalan bölge “aşırı
kızdırma” bölgesidir.

Şekil 2.1 İdeal buhar sıkıştırmalı soğutma çevrimi.
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Şekil 2.2 İdeal BSSÇ için T-s ve P-h diyagramları.
İdeal BSSÇ’lerdeki tersinir hâl değişimlerini gerçek sistemlerde sağlamak imkânsızdır. Gerçek buhar
sıkıştırmalı soğutma çevrimi tersinmez hâl değişimleri içerir. Gerçek çevrimlerde meydana gelen bu
tersinmezlikler sistem bileşenlerinde meydana gelen basınç düşümleri ve ısı transferlerinden
kaynaklanmaktadır.
2.2 Aşırı Kızdırma ve Aşırı Soğutma
Aşırı kızdırma ve aşırı soğutma, pratik buhar sıkıştırmalı soğutma sistemlerinde görünüşte iki önemli
süreçtir ve daha yüksek COP değerlerine ulaşmak ve bazı teknik problemlerden kaçınmak için
uygulanmaktadır. Evaporatör çıkışında yapılan aşırı kızdırma işlemi soğutulmak istenen ortamdan
daha fazla ısı çekilmesini ve böylece sistem performansının artmasını sağlar. Bunun yanında aşırı
kızdırma işlemiyle kompresöre sıvı soğutkan girmesi de önlenmiş olur. Aşırı kızdırma sıcaklığının
yüksek seçilmesi kompresörün daha fazla buhar hacmini sıkıştırması yani daha fazla güç harcaması
anlamına gelir. Bütün bu nedenlerden dolayı aşırı kızdırma ve aşırı soğutma sıcaklık miktarları sistem
performansını direkt olarak etkilemektedir. [2,3]
Buharlaştırma işlemi sırasında, soğutucu madde kısmen evaporatörde buharlaştırılır. Soğutucu buhar,
evaporatördeyken buharın aşırı kızdırılması için ek ısı emilir. Bazı koşullar altında sürtünmeden
kaynaklanan basınç kayıpları aşırı kızdırma miktarını arttırır. Aşırı kızdırma evaporatörde
gerçekleşirse, soğutkanın entalpisi yükselir, ilave ısı çekimi gerçekleşir ve evaporatörün soğutma etkisi
arttırılır. Soğutkanın aşırı kızdırılması kompresörde de elde edilebilir. Bu durumda, doymuş soğutucu
buhar kompresöre girer ve basıncın arttırılmasıyla aşırı kızdırılır ve sıcaklık artışı meydana gelir.
Sıkıştırma işleminden elde edilen aşırı kızdırma sistem verimini artırmaz. Evaporatörde aşırı
ısınmadan elde edilen soğutma etkisinde artış genellikle kompresördeki soğutma etkisinde bir azalma
ile dengelenir. [4]

Kondenser

Şekil 2.3 Aşırı soğutma ve aşırı kızdırmalı sistemin şematik gösterimi.
Soğutma Teknolojileri Sempozyumu

14. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 17-20 NİSAN 2019/İZMİR

_____________________ 578 _______

Aşırı soğutmalı ve aşırı kızdırmalı teorik bir soğutma çevriminin tesisat şeması Şekil 2.3’te, çevrimin Ph ve T-s diyagramları ise Şekil 2.4’te gösterilmiştir. Aşırı soğutmalı ve aşırı kızdırmalı teorik soğutma
çevriminde 7 noktasında evaporatörde doymuş buhar haline gelen soğutkan ortamın ısısını almaya
devam eder ve 1 noktasına kızgın buhar haline gelir. Bundan dolayı bu bölgeye aşırı kızdırma bölgesi
denir (7-1). Bu aşırı kızdırma sonucunda kompresör giriş şartları iyileştirilmiş olur. Diğer taraftan
kondenser çıkışında doymuş sıvı halinde olan soğutkan 4 noktasından sonra ısısını dışarıya atmaya
devam ederek 5 noktasında aşırı soğutulmuş sıvı haline gelir. Bu bölgeye de aşırı soğutma bölgesi
denir (4-5). [5]

Şekil 2.4 Aşırı soğutma ve aşırı kızdırmalı sistemin T-s ve P-h diyagramları.
2.3 Kaskad Soğutma Çevrimleri
Kondenser sıcaklığıyla evaporatör sıcaklığı arasındaki fark çok büyük olduğunda kompresör çok fazla
giriş işi (elektrik enerjisi) harcar. Bu elektrik enerjisi miktarını azaltmanın ve sistemin toplam etkinlik
katsayısının arttırılmasının bir yolu kaskad soğutma sistemlerinin kullanılmasıdır. [6]
Kaskad sistemler soğutma amacıyla bağımsız iki ya da daha fazla soğutma sisteminin bir araya
getirilmesi ile çok düşük buharlaşma sıcaklıklarının elde edilmesini sağlamak için geliştirilmiş
sistemlerdir. Sistemde, bir üst sıcaklık devresinin evaporatörü bir sonraki düşük sıcaklık devresine
kondenser görevi yapmak üzere ve her müstakil soğutma devresindeki soğutkan buharlaşma sıcaklık
ve basınçları uygun seçilmek suretiyle verimli, güvenli ve ekonomik bir soğutma sistemi
oluşturabilecek şekilde seçilir. Kaskad sistemlerde, yüksek sıcaklık devresinde R134a, R22, R502,
amonyak veya propan soğutkanlar, düşük sıcaklık devresinde ise R13, R13B1, R503, karbondioksit ve
metan, etan, etilen gibi soğutkanlar kullanılmaktadır, her bir soğutkan kendisi için uygun sıcaklık
sınırları arasında çalışarak kaskad devresi gerçekleşir, bu tip sistemlerde çalışma basıncı 40–45 bar
dolaylarındadır. [7]

Şekil 2.5 Kaskad soğutma çevrimine ait P-h diyagramı, yüksek sıcaklık çevrimi ve düşük sıcaklık
çevriminde aynı soğutkanların kullanımı halinde [7].
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Kaskad sistemlerde iki çevrimin bağlantısı, üst çevrimin evaporatörü, alt çevrimin de kondenseri
işlevini gören, bir ısı değiştiricisi aracılığıyla olmaktadır. Kinetik ve potansiyel enerjiler ihmal edilir ve ısı
değiştiricisinin iyi yalıtıldığı kabul edilirse, ısı değiştiricisinde alt çevrim akışkanın verdiği ısı, üst çevrim
akışkanının aldığı ısıya eşit olmaktadır. [8]
Kademeli soğutma sistemlerinde kompresör çıkış sıcaklıklarının aşırı yüksek olmasını önlemek ve
gerekli kompresör gücünü düşürmek ve hacimsel verimin yükseltilmesi amacıyla uygun ara
soğutucuların kullanılması gerekir. Bu anlamda ara soğutucu türünün doğru seçilmesi önem
taşımaktadır.

Şekil 2.6 Kaskad soğutma çevriminin şematik gösterimi, yüksek sıcaklık çevrimi ve düşük sıcaklık
çevriminde farklı soğutkanlar kullanımı durumu için [9].
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Şekil.2.7 Kaskad soğutma çevrimine ait P-h diyagramı, yüksek sıcaklık çevrimi ve düşük sıcaklık
çevriminde farklı soğutkanlar kullanımı durumu için [9].
Kaskad çevrimlerde yüksek sıcaklık çevrimi ve düşük sıcaklık çevriminde aynı soğutkan kullanılabilir.
2.4 Çok Evaporatörlü Soğutma Çevrimleri
Farklı sıcaklıklarda soğutmanın gerektiği çok fazla uygulama vardır. Tipik bir gıda işleme tesisinde,
o
o
ürünlerin donması için −30 C’de veya alan soğutma için +7 C‘de soğuk hava gerekebilir. Basit bir
alternatif, bu farklı yükleri karşılayacak farklı soğutma sistemleri kullanmaktır. Bununla birlikte,
başlangıçtaki toplam yüksek maliyet nedeniyle bu ekonomik olarak uygun olmayabilir. Başka bir
o
alternatif ise −30 C’ yi kontrol etmek için bir kompresör ve iki evaporatöre sahip tek bir soğutma
sistemi kullanmaktır. Sistem tek bir kompresör ve kondenserden fakat iki evaporatörden oluşmaktadır.
Her iki evaporatör I ve II aynı kondenser sıcaklığı ile çalışırken bir evaporatör derin dondurma amaçlı
iken diğeri 7°C’de ürün soğutma / alan şartlandırması için hizmet eder. [9]
2.4.1 İki Evaporatör ve Bir Kompresörlü Birbirinden Ayrı Genleşme Valfli Soğutma Çevrimi
Şekil 2.8 ve Şekil 2.9’da, iki farklı sıcaklıkta iki evaporatör ve tek bir kompresör kullanan çok kademeli
bir sistemin sistem şeması ve P-h diyagramını göstermektedir. Bu sistem ayrıca, yüksek sıcaklık
evaporatörüne karşılık gelen basıncı kompresör emme basıncına indirgemek için bireysel genleşme
valfleri ve bir basınç düzenleyici valf (PRV) kullanır. PRV ayrıca yüksek sıcaklık evaporatöründe
gerekli basıncı korur (Evaporatör-II). Bu sistem yüksek sıcaklık evaporatöründe daha yüksek soğutma
avantajı sunmaktadır. Bu avantaj, kompresörün aşırı ısınmış bölgede çalışması nedeniyle daha
yüksek spesifik iş girişi ile dengelenir. [9]
Sonuç olarak, bu düzenleme nedeniyle sistemin COP değerinde herhangi bir iyileşme olmayabilir. Bu
modifikasyonun orta basınçta soğutucu buharının önce PRV ile azaltıldığı ve kompresör kullanılarak
arttığı gerçeğinden dolayı performansında belirgin bir iyileşme ile sonuçlanmadığını görmek kolaydır
Açıkçası bu verimsizdir. Bununla birlikte, bu sistem, yüksek sıcaklık evaporatörünün daha kararlı
çalışması nedeniyle daha çok tercih edilmektedir
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kondenser

Şekil 2.8 İki farklı sıcaklıkta iki evaporatör ve tek bir kompresör kullanan çok kademeli bir sistemin
sistem şeması [9].

Şekil 2.9 İki farklı sıcaklıkta iki evaporatör ve tek bir kompresör kullanan çok kademeli bir sistemin P-h
diyagramı [9].
2.4.2 Flash Gazı Gidermeli ve İki Evaporatörlü İki Kademeli Çevrim
Şekil 2.10 ve 2.11’de çoklu kompresör, flaş gazı temizleme ve ara soğutma için bir flaş tankı kullanan
iki kademeli çoklu evaporatör soğutma çevriminin şematik ve P-h diyagramını göstermektedir.
Bu sistem farklı soğutma yükleri ile düşük sıcaklık uygulamaları için daha uygundur. Örneğin, gıda
o
ürünlerinin hızla dondurulması için −40 C’ de çalışan bir evaporatör ve dondurulmuş gıdaların
o
depolanması için −25 C’ de çalışan diğer bir evaporatör gibi. Sistem şemasında gösterildiği gibi,
yüksek sıcaklık evaporatöründeki (Evaporatör-II) basıncı flaş tankının basıncıyla aynıdır. Düşük
kademeli kompresörden gelen aşırı ısıtılmış buhar, flaş deposunda doyma sıcaklığına soğutulur.
Düşük sıcaklık evaporatörü flaş tüpünde flaş gazı çıkarıldığından verimli bir şekilde çalışır. Ek olarak,
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yüksek kademeli kompresör (Kompresör-II) emme buharı doymuş olduğu için daha verimli çalışır.
Yüksek kademeli kompresör, flaş tankındaki soğutucu maddenin aşırı ısınması nedeniyle daha yüksek
kütle akış oranına sahip olmak zorunda olsa da yine de sisteme gelen toplam güç girişi özellikle
amonyak gibi soğutucularda büyük ölçüde azaltılabilir. [9]
kondenser

genleşme
tankı

Şekil 2.10 Çoklu kompresör, flaş gazı temizleme ve ara soğutma için bir flaş tankı kullanan iki
kademeli çoklu evaporatör soğutma çevriminin şematik gösterimi

Şekil 2.11 Çoklu kompresör, flaş gazı temizleme ve ara soğutma için bir flaş tankı kullanan iki
kademeli çoklu evaporatör soğutma çevriminin p-h diyagramı

3. SOĞUTMA ÇEVRİM ELEMANLARI
Bir soğutma sisteminde gerekli olan birkaç mekanik bileşen vardır. Bu bölümde, bir sistemin dört ana
bileşenini ve bu ana bileşenlerle ilişkili bazı yardımcı ekipmanlar özetle açıklanacaktır.
Buhar sıkıştırmalı soğutma sisteminin başlıca bileşenleri:
-Kompresör
-Kondenser
-Evaporatör
-Genleşme valfi (kısılma valfi)
Bir soğutma sistemi için herhangi bir bileşenin seçiminde, dikkatle düşünülmesi gereken bir dizi faktör
vardır. Bunları sıralamak gerekirse;
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1.Yük % 0'dan %100'e değişirken toplam soğutma kullanılabilirliğini muhafaza etmeli.
2.Sürekli performans uygulamaları için donma kontrolü.
3.Sistem verimliliği ve bakımı.
4.Kondenser tipi: hava, su veya evaporatif olarak soğutmalı.
5.Kompresör tasarımı (açık, hermetik, yarı hermetik motor tahriki, pistonlu, vidalı veya döner).
6.Sistem tipi (tek aşamalı, tek ekonomili, bileşik veya kademeli).
7.Soğutkan seçimi (soğutkan tipinin temel olarak çalışma sıcaklığı ve basıncı).
3.1 Kompresörler
Kompresörler genel anlamıyla sıkıştırılabilir akışkanların basıncını artırmak için kullanılan
makinelerdir. Kompresörün soğutma çevrimi içerisindeki görevi, evaporatör çıkışında gaz haline
gelmiş soğutkanı sıkıştırarak yüksek basınçta soğutma devresine göndermek ve sonrasında düşük
basınçta almaktır. Şekil 3.1’de görüldüğü üzere, düşük ve orta soğutma kapasitedeki soğutma ihtiyacı
için pistonlu, döner ve sarmal tip kompresörler kullanılırken, yüksek soğutma kapasite ihtiyaçları için
vidalı ve santrifüj tip kompresörler kullanılmaktadır. [10]

Şekil 3.1 Soğutma kapasitesine göre kompresör seçim tablosu. [11]
İdeal bir kompresörde aşağıdaki özellikler aranır:
- İlk çalıştırma anında dönme momentinin mümkün olduğunca az olması,
- Değişik çalışma şartlarında emniyet ve güvenliğini muhafaza etmesi,
- Ömrünün uzun olması ve daha fazla çalışması,
- Titreşim ve gürültü seviyelerinin kısmi ve tam yüklerde ve değişik şartlarda belirli seviyenin üstüne
çıkmaması,
- Sürekli bir kapasite kontrolü ve geniş bir yük değişimi, çalışma rejimine uyabilmesi,
- Daha az güç harcayarak birim soğutma değerini sağlayabilmesi,
- Maliyetinin mümkün olduğunca az olması,
- Verimlerinin kısmi yüklerde de düşmemesi. [12]
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Gazları sıkıştırmak için kullanılan kompresörler kendi içlerinde çok farklı formlar alabilmektedir. Temel
ve basit bir kıyaslama yapabilmek için kompresörleri akış tipine göre iki temel grup olarak; sürekli ve
kesikli akışlı kompresörler diye ayırmak mümkündür. Sürekli akışlı kompresörler de dinamik
kompresörler olarak adlandırılmaktadır. Kesikli akışlı kompresörlere pozitif deplasmanlı kompresörler
de denmektedir. (Şekil 3.2).

Şekil 3.2 Kompresörlerin sınıflandırılması.
3.2 Evaporatörler
Evaporatör, genleşme elemanından gelen düşük basınçtaki sıvı-buhar karışımı olan soğutkanın dış
yüzeyden geçen hava akımından ısı çekerek buharlaştığı bir çeşit ısı değiştiricisidir. Konstrüksiyonu
kondensere benzerdir. Kondenser gibi ısı transferini arttırmak amacıyla borular etrafında kanatlar
bulundurur. Direkt veya sıvı temaslı olarak çalışan evaporatörlerin hepsinde de akışkan basıncı
kondenser tarafındaki basınca oranla çok daha düşüktür. Bu nedenle evaporatör tarafına sistemin
düşük basınç tarafı adı verilir.
Bu elemanlar, bir maddeyi veya ortamı, soğutkanın buharlaşma gizli ısısını kullanarak soğutur.
Genleşme elemanına sıvı halde giren soğutkan, basıncı düşürülerek evaporatöre gönderilir. Düşük
basınçta evaporatöre giren sıvı soğutkanın bir kısmı çevreden aldığı ısıyla buharlaşmaya başlar. Bu
sebepten dolayı evaporatör girişinde sıvı soğutkanda buhar zerrecikleri görülmeye başlar. Sıvı halde
evaporatör serpantinlerinden geçen soğutkan, sürekli olarak serpantin cidarlarından soğutulacak
ortamın veya maddenin ısısını çekerek sürekli kaynar ve buharlaşır. Evaporatör içerisinde belirli bir
noktada tamamen buhar haline dönüşür. Evaporatör içerisindeki buhar, hala soğutulan ortamdan daha
soğuk olduğundan, ısı çekmeye devam eder. Yeni bir buharlaşma olmayacağından bu çekilen ısı,
buharın duyulur ısısını (sıcaklığını) arttıracaktır. Buhar, evaporatörden çıkıncaya kadar sıcaklığı sürekli
artacak ve çıkış noktasında buharın sıcaklığı doyma sıcaklığının üstüne çıkarak buhar aşırı kızdırılmış
olacaktır. Soğutma miktarı; evaporatör yüzey alanına, toplam ısı transfer katsayısına ve soğutkan ile
soğutulan madde arasındaki sıcaklık farkına bağlıdır. [12]
Soğutkanın beslenmesine, çalışma şartlarına, soğutulmak istenen sıvı veya havanın sirkülasyon
yöntemine göre, soğutkanın kontrol tipine ve uygulamaya göre evaporatörler sınıflandırılabilir. Genel
olarak endüstri tesislerinde kullanılan temel evaporatörler boru tipi, levha tipi ve kanatlı evaporatörler
olarak karşımıza çıkmaktadır ve uygulamada bazı bütünleşik yapıların görülmesi de mümkündür.
3.3 Kondenserler
Buhar sıkıştırmalı soğutma çevrimlerinde kompresör tarafından sıkıştırılmış yüksek sıcaklık ve
basınçtaki soğutkanın ısısını atıp soğumasına ortam sunarak, bu akışkanın sıvı hale dönüştürülmesi
görevini yerine getiren elemandır. Böylece, soğutkan sıvı hale gelerek basınçlandırılmakta ve tekrar
genleştirilerek evaporatörden ısı alacak duruma getirilmektedir. Kondenser akışkanın etkili bir şekilde
soğumasını sağlamalı, aynı zamanda kompakt bir yapıda olmalıdır. Kondenserdeki ısı alışverişinin 3
safhada oluştuğu düşünülebilir. Bunlar; kızgınlığın alınması, soğutkanın yoğuşması, aşırı soğutma.
Evaporatörde soğutkan tarafından çekilen ısının daha fazla olması kondenserde atılan ısı miktarının
da daha fazla olmasını sağlayacaktır.
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Genel olarak 3 değişik tip kondenser mevcuttur. Bunlar;
1)Su soğutmalı kondenserler,
2) Hava ile soğutmalı kondenserler,
3) Evaporatif kondenserler.
3.4 Genleşme Elemanları
Kondenserden gelen yüksek basınç ve sıcaklıktaki aşırı soğutulmuş sıvı soğutkanın, basıncını ve
sıcaklığını düşürerek buharlaşma basıncına getirmek için kullanılmaktadır. Soğutkanın bir kısmı
evaporatöre girmeden, kısılma vanası içinde buharlaşmaya başlamaktadır. Önemli olan nokta ise,
kompresöre sıvı fazında soğutkanın gitmesini engellemektir. Bir diğer işlevi ise, kompresör durduğu
zaman, soğutma devresindeki basınç farklılığını dengelemektir. Kullanılacak genleşme elemanının
kılcal boru türünde olması durumunda; kılcal boru boy ve çapı kompresör gerekli basınç düşümüne
göre belirlenmektedir.
El ayar vanası, kılcal boru, termostatik kısılma vanası, şamandıralı ve elektrikli olmak üzere çeşitli
tipleri bulunmaktadır.

4. MATERYAL VE METOD
Bu çalışmada, yukarıda detaylı bir şekilde tanımlanmış olan soğutma sistemlerinin belirli şartlar altında
analizleri gerçekleştirilmiştir. Analizlerde sıcaklıklar, soğutkanlar, soğutma kapasiteleri ve sistem tipi
gibi parametrelerin değişimi halinde sistem performansında meydana gelen değişimler araştırılmış ve
sonuçlar karşılaştırmalı olarak irdelenmiştir. Çalışmada soğutkanların ODP (Ozon Deplasman
Potansiyeli) ve GWP (Küresel Isınma Potansiyeli) değerleri göz önünde bulundurulmuş ve uygun
değerlere sahip ve bu çevrimlerde daha çok kullanılan türde soğutkanlar tercih edilmiştir. Analizlerde
kullanılan soğutkanlara ait ODP ve GWP değerleri Tablo 4.1’de verilmektedir. Teorik olarak yürütülen
analizler “Engineering Equation Solver” (EES) programı üzerinde oluşturulan sistem simülasyonlarına
göre gerçekleştirilmişlerdir.
Tablo 4.1 Analizlerde kullanılan soğutkanlara ait ODP ve GWP, yangın emniyet grubu ve atmosferik
ömür (yıl) değerleri. [13]
Soğutkan
ODP
GWP
YangınEmniyet
Grubu
Atmosferik
ömür, yıl

R410A
0
1920
A1

R123
0
77
B1

R134a
0
1430
A1

R290
0
3
A3

R152a
0
124
A2

R143a
0
4470
A2L

R404A
0
3940
A1

R507A
0
3990
A1

R600a
0
20
A3

-

1,3

13,4

-

1,5

47,1

-

-

0,016

4.1 Analizler ve Tartışmalar
4.1.1 Tek Kademeli İdeal Buhar Sıkıştırmalı Soğutma Çevriminin COP Yönünden İncelenmesi
4.1.1.1 Tek Kademeli İdeal Buhar Sıkıştırmalı Soğutma Çevriminde Sıcaklık Değişimlerinin
COP'ye Etkisi
Bu bölümde soğutma yükü sabit 10 kW, kompresör izantropik verimi 0,75 alınarak farklı soğutkanlar
için evaporatör ve kondenser sıcaklıklarının değişiminin COP ye etkisi irdelenmiştir.
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İncelemeler sonucunda R-134a, R-410A, R-123, R-290, R-152a, R-143a, R-407C, R-404A, R-507 ve
R600a soğutkanları için kondenser sıcaklığının artması COP’ye olumsuz etki ederken, evaporatör
sıcaklığının artmasıyla COP değerinde de artış gözlemlenmiştir.

Tablo 4.2 R-134a, R-410A, 3-123, R-290, R-152a, R-143a, R-407C, R-404A, R-507A ve R600a
soğutkanları için tek kademeli ideal buhar sıkıştırmalı soğutma çevriminde, farklı evaporatör ve
kondenser sıcaklıklarına göre COP değişimi. Soğutma yükü sabit 10 kW, kompresör izantropik verimi
0,75 için.
R-134a

R-410A

T evap

T kon =30

T kon =35

T kon =40

T kon =45

T kon =50

T kon =55

T kon =60

T kon =30

T kon =35

T kon =40

T kon =45

T kon =50

T kon =55

T kon =60

0

5,868

4,875

4,121

3,527

3,044

2,64

2,295

5,627

4,632

3,872

3,267

2,767

2,339

1,956

−5

4,83

4,092

3,51

3,037

2,642

2,307

2,015

4,642

3,897

3,307

2,823

2,412

2,053

1,726

−10

4,055

3,485

3,023

2,638

2,31

2,027

1,777

3,905

3,328

2,857

2,461

2,118

1,813

1,531

−15

3,454

3,002

2,626

2,307

2,031

1,789

1,573

3,335

2,875

2,49

2,16

1,871

1,608

1,362

−20

2,976

2,609

2,298

2,029

1,794

1,585

1,396

2,88

2,506

2,186

1,908

1,66

1,432

1,216

−25

2,587

2,283

2,022

1,793

1,59

1,408

1,241

2,509

2,199

1,931

1,693

1,478

1,279

1,088

−30

2,264

2,01

1,787

1,59

1,414

1,253

1,106

2,202

1,942

1,713

1,508

1,32

1,145

0,975

−35

1,993

1,777

1,586

1,414

1,259

1,117

0,989

1,943

1,722

1,525

1,347

1,182

1,027

0,875

−40

1,763

1,577

1,411

1,261

1,124

0,997

0,88

1,723

1,533

1,363

1,206

1,061

0,922

0,786

−45

1,564

1,403

1,258

1,126

1,004

0,891

0,785

1,534

1,369

1,22

1,082

0,953

0,829

0,705

T kon =50

T kon =55

T kon =60

R−123

R290

T evap

T kon =30

T kon =35

T kon =40

T kon =45

T kon =50

T kon =55

T kon =60

T kon =30

T kon =35

T kon =40

T kon =45

0

6,146

5,156

4,409

3,824

3,352

2,962

2,634

5,781

4,793

4,043

3,45

2,967

2,562

2,215

−5

5,079

4,346

3,772

3,309

2,926

2,604

2,329

4,762

4,026

3,445

2,972

2,577

2,239

1,945

−10

4,28

3,717

3,264

2,889

2,573

2,303

2,069

4,001

3,431

2,969

2,583

2,254

1,969

1,716

−15

3,661

3,216

2,849

2,54

2,276

2,047

1,846

3,411

2,958

2,581

2,261

1,983

1,738

1,519

−20

3,167

2,808

2,505

2,247

2,023

1,826

1,651

2,941

2,573

2,26

1,99

1,752

1,54

1,349

−25

2,764

2,469

2,216

1,997

1,805

1,634

1,481

2,558

2,253

1,99

1,76

1,554

1,369

1,2

−30

2,43

2,183

1,969

1,781

1,615

1,466

1,331

2,241

1,985

1,761

1,562

1,382

1,219

1,069

−35

2,148

1,939

1,756

1,594

1,449

1,317

1,198

1,975

1,757

1,563

1,39

1,232

1,088

0,953

−40

1,908

1,729

1,571

1,43

1,302

1,186

1,08

1,748

1,56

1,392

1,24

1,101

0,972

0,851

−45

1,701

1,547

1,409

1,285

1,172

1,069

0,974

1,553

1,39

1,243

1,108

0,984

0,868

0,759

R-152a
T evap

R-143a

T kon =30

T kon =35

T kon =40

T kon =45

T kon =50

T kon =55

T kon =60

T kon =30

T kon =35

T kon =40

T kon =45

T kon =50

T kon =55

T kon =60

0

6,022

5,037

4,293

3,708

3,235

2,843

2,511

5,506

4,509

3,745

3,134

2,628

2,193

1,806

−5

4,975

4,245

3,672

3,209

2,826

2,501

2,222

4,518

3,771

3,177

2,686

2,269

1,904

1,572

−10

4,193

3,631

3,178

2,803

2,486

2,214

1,976

3,781

3,201

2,724

2,322

1,972

1,661

1,373

−15

3,586

3,142

2,775

2,466

2,2

1,969

1,764

3,211

2,747

2,357

2,021

1,724

1,454

1,203

−20

3,102

2,743

2,441

2,182

1,957

1,758

1,58

2,757

2,378

2,053

1,768

1,512

1,277

1,056

−25

2,708

2,413

2,16

1,941

1,747

1,575

1,42

2,388

2,073

1,798

1,553

1,331

1,124

0,927

−30

2,381

2,135

1,921

1,733

1,565

1,415

1,278

2,083

1,817

1,582

1,369

1,174

0,991

0,815

−35

2,106

1,897

1,714

1,552

1,406

1,273

1,152

1,827

1,6

1,396

1,21

1,038

0,875

0,716

−40

1,871

1,693

1,535

1,394

1,265

1,148

1,04

1,609

1,413

1,235

1,071

0,918

0,772

0,629

−45

1,669

1,515

1,378

1,254

1,141

1,037

0,94

1,422

1,252

1,095

0,95

0,813

0,681

0,55
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R-407C
T evap

R-404A

T kon =30

T kon =35

T kon =40

T kon =45

T kon =50

T kon =55

T kon =60

T kon =30

T kon =35

T kon =40

T kon =45

T kon =50

T kon =55

T kon =60

0

4,633

3,934

3,375

2,916

2,529

2,194

1,897

5,335

4,368

3,623

3,025

2,527

2,098

1,714

−5

3,907

3,363

2,916

2,54

2,217

1,932

1,677

4,377

3,65

3,067

2,586

2,175

1,813

1,484

−10

3,341

2,906

2,541

2,227

1,953

1,709

1,487

3,66

3,093

2,625

2,229

1,883

1,574

1,288

−15

2,888

2,533

2,229

1,964

1,729

1,517

1,322

3,104

2,649

2,265

1,933

1,639

1,372

1,121

−20

2,517

2,222

1,965

1,739

1,535

1,35

1,178

2,661

2,288

1,967

1,685

1,431

1,198

0,976

−25

2,207

1,959

1,74

1,544

1,367

1,203

1,05

2,3

1,989

1,717

1,474

1,253

1,047

0,85

−30

1,946

1,734

1,546

1,375

1,219

1,074

0,938

2,001

1,738

1,505

1,294

1,099

0,917

0,74

−35

1,722

1,54

1,376

1,227

1,089

0,96

0,837

1,75

1,525

1,323

1,138

0,966

0,802

0,643

−40

1,529

1,371

1,228

1,096

0,974

0,858

0,748

1,537

1,342

1,165

1,002

0,848

0,702

0,558

−45

1,361

1,223

1,097

0,98

0,871

0,767

0,667

1,354

1,184

1,028

0,883

0,745

0,613

0,482

R-507A
T evap

R-600a

T kon =30

T kon =35

T kon =40

T kon =45

T kon =50

T kon =55

T kon =60

T kon =30

T kon =35

T kon =40

T kon =45

T kon =50

T kon =55

T kon =60

0

5,465

4,465

3,694

3,074

2,552

2,095

1,672

5,899

4,906

4,154

3,564

3,085

2,688

2,352

−5

4,48

3,729

3,128

2,628

2,197

1,81

1,445

4,848

4,11

3,53

3,061

2,671

2,342

2,058

−10

3,743

3,159

2,677

2,265

1,903

1,572

1,254

4,062

3,493

3,033

2,652

2,329

2,051

1,809

−15

3,174

2,706

2,311

1,966

1,657

1,369

1,089

3,454

3,003

2,629

2,313

2,041

1,805

1,595

−20

2,72

2,338

2,008

1,715

1,447

1,196

0,947

2,971

2,604

2,295

2,029

1,797

1,593

1,41

−25

2,352

2,033

1,753

1,501

1,268

1,046

0,824

2,577

2,274

2,014

1,788

1,588

1,41

1,249

−30

2,047

1,778

1,537

1,318

1,113

0,915

0,716

2,252

1,997

1,776

1,581

1,407

1,25

1,108

−35

1,791

1,561

1,352

1,16

0,978

0,801

0,621

1,978

1,762

1,571

1,402

1,249

1,11

0,984

−40

1,573

1,374

1,192

1,022

0,86

0,701

0,537

1,746

1,56

1,395

1,246

1,111

0,987

0,874

−45

1,387

1,213

1,052

0,901

0,756

0,612

0,463

1,547

1,385

1,24

1,109

0,989

0,878

0,78

4.1.1.2 Tek Kademeli İdeal Buhar Sıkıştırmalı Soğutma Çevriminde Farklı Soğutkanların COP’ye
Etkisi
Sistem analizinde T kon = 40 C için, 10 kW soğutma yükünde ve kompresör izantropik verimi 0,75 için
dokuz farklı soğutkanın değişen evaporatör sıcaklığıyla beraber COP ye etkisi incelenmiştir. Tablo
4.3’te her bir soğutkan için farklı evaporatör sıcaklıklarında elde edilen COP değerleri gösterilmektedir.
Sonuçta artan evaporatör sıcaklığı her soğutkan için COP değerini artırmıştır. Her evaporatör
sıcaklığında en iyi sonucu veren soğutkan R123 olurken, en düşük sonucu veren soğutkan R407C
soğutkanı olmuştur.
o

Tablo 4.3 Kademeli ideal buhar sıkıştırmalı soğutma çevriminde farklı soğutkanların COP’ye etkisi
T evap

R143a R123

R410A R290

R152a R407C

R404A R507A R600a

−45

4,121

4,409

3,872

4,043

4,293

2,64

3,623

3,694

4,154

−40

3,51

3,772

3,307

3,445

3,672

2,307

3,067

3,128

3,53

−35

3,023

3,264

2,857

2,969

3,178

2,027

2,625

2,677

3,033

−30

2,626

2,849

2,49

2,581

2,775

1,789

2,265

2,311

2,629

−25

2,298

2,505

2,186

2,26

2,441

1,585

1,967

2,008

2,295

−20

2,022

2,216

1,931

1,99

2,16

1,408

1,717

1,753

2,014

−15

1,787

1,969

1,713

1,761

1,921

1,253

1,505

1,537

1,776

−10

1,586

1,756

1,525

1,563

1,714

1,117

1,323

1,352

1,571

−5

1,411

1,571

1,363

1,392

1,535

0,9974

1,165

1,192

1,395

0

1,258

1,409

1,22

1,243

1,378

0,8911

1,028

1,052

1,24
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4.1.2 Tek Kademeli İdeal Buhar Sıkıştırmalı Soğutma Çevriminde Kompresör İzantropik
Verimininin COP’ye Etkisi
10 kW soğutma yükünde farklı soğutkanlar için T kon =40 C T evap =−10 C evaporatör sıcaklıklarında
kompresör izantropik veriminin COP üzerine etkisi araştırılmıştır. Sonuç olarak R123 soğutkanın diğer
soğutkanlara göre daha iyi sonuç verdiği görülmüştür.
o

o

Şekil 4.8 Tek kademeli ideal buhar sıkıştırmalı soğutma çevriminde farklı soğutkanlar için kompresör
izantropik verimin COP’ye etkisi.
4.1.3 Tek Kademeli İdeal Buhar Sıkıştırmalı Soğutma Çevriminde Aşırı Kızdırmanın ve Aşırı
Soğutmanın COP’ ye Etkisi
10 kW soğutma yükünde farklı soğutkanlar için T kon =40 C, T evap =−15 C ve kompresör izantropik
verimi 0,75 alınarak aşırı kızdırma sıcaklığının arttırılmasının COP üzerine etkisi araştırılmıştır. Sonuç
olarak bütün soğutkanlar için artan aşırı kızdırma COP’yi de artırmıştır.
o

o

Şekil 4.9 Tek kademeli ideal buhar sıkıştırmalı soğutma çevriminde aşırı kızdırmanın COP’ ye etkisi.
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10 kW soğutma yükünde farklı soğutkanlar için T kon =40 C, T evap =−15 C evaporatör sıcaklığı ve
kompresör izantropik verimi 0,75 alınarak aşırı soğutma sıcaklığının arttırılmasının COP üzerine etkisi
araştırılmıştır. Sonuç olarak bütün soğutkanlar için artan aşırı soğutma COP’ yi de arttırmıştır.
o

o

Şekil 4.10 Tek kademeli ideal buhar sıkıştırmalı soğutma çevriminde aşırı soğutmanın COP’ ye etkisi.
10 kW soğutma yükünde T evap =−15 C evaporatör sıcaklığı için R134a soğutkanın aşırı kızdırma ve
soğutma etkisinde kondenser sıcaklığı değişiminin COP üzerindeki etkisi Şekil 4.11 ve Şekil 4.12’de
verilmiştir karşılaştırmalı olarak verilmiştir.
o

Şekil 4.11 Aşırı soğutma yokken ve 5 C iken kondenser sıcaklığının COP üzerindeki etkisi.
o

Şekil 4.12 R134a soğutkanı için aşırı kızdırma yokken ve 5 C iken kondenser sıcaklığının COP
üzerindeki etkisi.
o
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4.1.4 İki Evaporatörlü ve Bir Kompresörlü Soğutma Çevrimlerinin COP İncelemesi
Bu başlık altında R143a soğutkanının T kon =40 C kondenser sıcaklığı ve kompresör izantropik verimi
0,75 olan bir çevrimde,5’er kW soğutma yüküne sahip evaporatörlerin sıcaklık değişimlerinin COP’ye
etkisi incelenmiştir.
o

Şekil 4.13 2 Evaporatörlü ve 1 kompresörlü soğutma çevriminin Evaporatör I ve Evaporatör-II
sıcaklarının COP’ye etkisi.
T kon =40 C ve T evap =−10 C evaporatör sıcaklıkları için R143a soğutkanı kullanılarak farklı soğutma
yüklerindeki COP değerleri incelenmiştir.
o

o

Şekil 4.14 Soğutma yüklerinin COP üzerindeki etkisi.
R134a soğutkanı kullanılarak T kon =40 C T evap1 =−10 C , T evap2 =−10 C ve eşit soğutma yüklerinde
kompresör izantropik veriminin değişiminin COP’ye etkisi Şekil 4.15’te verilmiştir.
o

o

o

Şekil 4.15 T kon =40 C Tevap1=−10 C , Tevap2=−10 C için izantropik verimin COP’ye etkisi.
o

o

o
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4.1.5 İki Kademeli Flash Gazı Gidermeli İki Evaporatörlü Soğutma Çevriminin COP İncelemesi
Farklı soğutkanlar kullanılarak T evap1 =−10 C , T evap2 =−10 C evaporatör sıcaklıkları ve eşit soğutma
yüklerine sahip evaporatörler ile, 0,75 kompresör izantropik verimi olan soğutma çevriminde farklı
kondenser sıcaklıklarının COP’ ye etkisi incelenmiştir.
o

o

Şekil 4.16 İki kademeli flash gazı gidermeli iki evaporatörlü soğutma çevriminin farklı kondenser
sıcaklıklarının COP’ ye etkisi.
R 134a soğutkanı kullanılarak T kon =40 C ve 0,75 kompresör izantropik verimi olan kompresör ile eşit
yüklere sahip olan evaporatör 1 ve 2 deki sıcaklıklarının değişiminin COP’ye etkisi incelenmiştir.
o

Şekil 4.17 İki kademeli flash gazı gidermeli iki evaporatörlü soğutma çevriminin farklı evaporatör
sıcaklıklarının COP’ ye etkisi.
4.1.6 Kaskad Soğutma Çevrimlerinde COP İncelemesi
Kaskad çevrimleri ile ilgili çalışmada ilk olarak düşük basınç ve yüksek basınç kademelerinde değişik
o
o
gazlar kullanılarak 40 C kaskad kondenseri sıcaklığı ve −10 C evaporatör sıcaklığında 10 kW
soğutma yükü ve 0,75 kompresör izantropik verimi ile değişen kondenser sıcaklıklarının ve gaz
kombinasyonlarının COP ye olan etkisi incelenmiştir.
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Tablo 4.4 Kaskad çevrimleri için kondenser sıcaklığı, düşük basınç çevrim akışkanı ve yüksek basınç
çevrim soğutkanı değişiminin COP üzerindeki etkisi.
Yüksek Basınç Çevrim Akışkanı
Düşük Basınç Çevrim Akışkanı
T kon
30
35
40
45
50
55
60
Yüksek Basınç Çevrim Akışkanı
Düşük Basınç Çevrim Akışkanı
T kon
30
35
40
45
50
55
60
Yüksek Basınç Çevrim Akışkanı
Düşük Basınç Çevrim Akışkanı
T kon
30
35
40
45
50
55
60
Yüksek Basınç Çevrim Akışkanı
Düşük Basınç Çevrim Akışkanı
T kon
30
35
40
45
50
55
60
Yüksek Basınç Çevrim Akışkanı
Düşük Basınç Çevrim Akışkanı
T kon
30
35
40
45
50
55
60

R134a
R407C R600a
2,99
2,75
2,54
2,35
2,18
2,02
1,87

3,66
3,32
3,03
2,78
2,55
2,34
2,15

R134a R600a
3,29
3
2,75
2,52
2,31
2,11
1,93

3,3
3,01
2,75
2,52
2,31
2,12
1,94

R134a R407C
3,63
3,31
3,02
2,77
2,55
2,35
2,17

2,98
2,75
2,54
2,35
2,19
2,03
1,89

R290

R123 R410A R152a R143a R404A

3,57
3,25
2,97
2,72
2,5
2,3
2,11

3,98 3,42
3,6
3,12
3,26 2,86
2,97 2,63
2,72 2,42
2,49 2,23
2,28 2,05
R407C

R290

R123 R410A R152a R143a R404A

3,23
2,95
2,7
2,48
2,27
2,09
1,91

3,57
3,1
3,24 2,84
2,95
2,6
2,69
2,4
2,46
2,2
2,24 2,02
2,04 1,85
R600a

R290

R123 R410A R152a R143a R404A

3,56
3,24
2,97
2,73
2,51
2,32
2,14

3,97 3,41
3,59 3,11
3,26 2,86
2,98 2,63
2,73 2,43
2,51 2,24
2,3
2,08
R123

3,86
3,5
3,18
2,9
2,65
2,43
2,23

3,47
3,15
2,88
2,63
2,4
2,2
2

3,85
3,49
3,18
2,91
2,67
2,45
2,26

3,24
2,96
2,72
2,51
2,32
2,14
1,98

2,94
2,71
2,49
2,3
2,12
1,95
1,79

3,23
2,96
2,72
2,52
2,33
2,15
2

3,1
2,85
2,63
2,42
2,24
2,07
1,92

2,83
2,61
2,41
2,22
2,05
1,89
1,74

3,09
2,85
2,63
2,43
2,25
2,09
1,94

R134a R407C R600a R290 R410A R152a R143a R404A
3,63
3,3
3,02
2,78
2,56
2,37
2,2

2,98
2,75
2,54
2,36
2,19
2,05
1,91

3,65
3,32
3,03
2,79
2,57
2,38
2,2

3,56
3,4
3,24 3,11
2,97 2,86
2,73 2,63
2,52 2,44
2,34 2,26
2,17
2,1
R410A

R134a R407C R600a R290
3,67
3,32
3,02
2,74
2,49
2,25
2,02

3,01
2,76
2,54
2,33
2,14
1,95
1,77

3,68
3,33
3,03
2,75
2,5
2,26
2,02

3,59
3,26
2,96
2,7
2,45
2,22
1,99

R123
4,01
3,61
3,26
2,94
2,66
2,39
2,14

3,85
3,49
3,18
2,91
2,68
2,47
2,29

3,23
2,96
2,72
2,52
2,34
2,17
2,02

3,09
2,84
2,63
2,43
2,26
2,1
1,96

R152a R143a R404A
3,89
3,51
3,17
2,87
2,6
2,34
2,09

3,26
2,97
2,72
2,49
2,27
2,07
1,86

3,12
2,86
2,62
2,4
2,2
2
1,81
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Yüksek Basınç Çevrim Akışkanı
Düşük Basınç Çevrim Akışkanı
T kon
30
35
40
45
50
55
60
Yüksek Basınç Çevrim Akışkanı
Düşük Basınç Çevrim Akışkanı
T kon
30
35
40
45
50
55
60
Yüksek Basınç Çevrim Akışkanı
Düşük Basınç Çevrim Akışkanı
T kon
30
35
40
45
50
55
60

R152a
R134a R407C R600a R290
3,64
3,31
3,02
2,77
2,55
2,35
2,17

2,99
2,75
2,54
2,35
2,18
2,03
1,89

3,66
3,32
3,03
2,78
2,56
2,36
2,18

3,57 3,98
3,25 3,59
2,97 3,26
2,73 2,98
2,51 2,73
2,32
2,5
2,14
2,3
R143a

R134a R407C R600a R290
3,67
3,33
3,02
2,75
2,49
2,25
2,02

3,01
2,76
2,54
2,34
2,14
1,95
1,77

3,69
3,34
3,03
2,76
2,5
2,26
2,03

2,99
2,75
2,53
2,32
2,13
1,94
1,75

3,66
3,32
3,01
2,74
2,48
2,24
2,01

R123

3,6
4,02
3,26 3,62
2,97 3,26
2,7
2,95
2,45 2,66
2,22
2,4
1,99 2,14
R404A

R134a R407C R600a R290
3,65
3,31
3
2,73
2,48
2,24
2

R123

3,57
3,24
2,95
2,68
2,44
2,2
1,98

R123
3,99
3,59
3,24
2,93
2,64
2,38
2,12

R410A R143a R404A
3,42
3,12
2,86
2,63
2,43
2,24
2,08

3,24
2,96
2,72
2,51
2,33
2,15
2

3,1
2,85
2,63
2,43
2,25
2,09
1,94

R410A R152a R404A
3,44
3,13
2,86
2,61
2,37
2,15
1,94

3,9
3,51
3,18
2,88
2,6
2,35
2,1

3,12
2,86
2,63
2,41
2,2
2,01
1,81

R410A R152a R143a
3,42
3,11
2,84
2,59
2,36
2,14
1,92

3,87
3,49
3,16
2,86
2,58
2,33
2,08

3,24
2,96
2,71
2,48
2,26
2,06
1,85

5. SONUÇLAR ve GENEL DEĞERLENDİRMELER
Bu çalışmada buhar sıkıştırmalı soğutma çevrimleri, aşırı kızdırma ve soğutma çevrimleri, iki kademeli
flash gazı gidermeli iki evaporatörlü soğutma çevrimleri, kaskad çevrimleri ve çok evaporatörlü
soğutma çevrimlerinin COP değerleri; evaporatör sıcaklığının, kondenser sıcaklığının ve kompresör
izantropik verimin farklı değerlerine göre kıyaslanmıştır. Beş farklı soğutma çevriminde üç farklı
karşılaştırma yöntemiyle soğutkanların ve COP’ye katkısı incelenmiştir. Karşılaştırmalar enerji
analizinde en yaygın kullanılan “Engineering Equation Solver” (EES) yazılım programının yardımıyla
yapılmıştır. Soğutkan seçiminde ODP ve GWP değerleri uygun olan bu çevrimlerde çok kullanılan
soğutkanlar seçilmiştir. Sabit soğutma yüküne dayalı hesaplama yöntemi, gerçeğe daha yakın
sonuçlar verdiği için hesaplamalar bu şekilde yapılmıştır. Çevrimlerde genel olarak kondenser sıcaklığı
sabit tutulurken, evaporatör sıcaklığı arttırıldığında, sistemin soğutma etkinlik katsayısının da arttığı
gözlemlenmiştir.
Tek kademeli ideal buhar sıkıştırmalı soğutma çevrimi için; T kon =40 C ve ve T evap =−10 C sıcaklıklarda
R407C 2,541 ile en düşük COP değerini alırken R123 3,264 ile en iyi COP değerine sahiptir. Bu iki
akışkan arasında yaklaşık %22 lik bir fark vardır. Bu sonuç buhar sıkıştırmalı kompresörlü bir soğutma
sistemi tasarımında, sistemin performansını direkt olarak etkileyen çalışma sıcaklıkları ve
parametrelerinin en iyi değerlerinin tespit edilmesinin yanında, soğutkan seçiminin de büyük önem
taşıdığı ve sistemin COP’sine ne kadar çok etkisi olduğunu göstermektedir.
o

o
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Tek kademeli ideal buhar sıkıştırmalı soğutma çevriminde örnek olarak, T kon = sabit (Farklı sabit
o
o
sıcaklıklar) alınıp evaporatör sıcaklığı −45 C ve 0 C arasında değiştirilmiştir. Dokuz farklı soğutkan için
yapılan incelemeler sonucunda en iyi sonucu veren R123 soğutkanı olmuştur. Düşük evaporatör
sıcaklıklarında soğutkanların COP’ ye etkisi birbirine yakın iken artan evaporatör sıcaklığıyla beraber
soğutkanların COP değerleri arasındaki farkta giderek artış göstermiştir. Ayrıca bu incelemede azalan
evaporatör sıcaklığının da COP’ ye olumsuz yönde etki ettiği gözlemlenmiştir. Çevrimde çalışılan
bütün evaporatör sıcaklık aralığında, kullanılan soğutkanların R507A ve R404A olması durumunda,
çevrimin soğutma etkinlik katsayısı hemen hemen aynı değerleri almaktadır. Ayrıca artan evaporatör
sıcaklıklarında, R410A ve R143a soğutkanlarının kullanılması durumunda çevrimin soğutma etkinlik
katsayısı değerlerinin paralel bir şekilde artış gösterdiği görülmektedir.
Tek kademeli ideal buhar sıkıştırmalı soğutma çevriminde kompresör izantropik verimi 0,5 ile 1
o
o
arasında değiştirilirken, evaporatör −10 C, kondenser sıcaklığı 40 C değerlerinde sabit tutulmuştur.
Sabit kondenser ve evaporatör sıcaklığında buhar sıkıştırmalı soğutma sisteminde kompresörün
izantropik verimi arttırıldığında, kompresörün çıkışında soğutkanın sıcaklığı azalacaktır. Sıcaklığın
azalması durumunda kompresörün sıkıştırması gereken buharın özgül hacmi azalacak ve kompresöre
verilmesi gereken birim enerji miktarı azalacaktır. Sonuç olarak, sabit buharlaşma sıcaklığında
izantropik verimin arttırılması soğutma sisteminin soğutma etkinlik katsayısını arttıracaktır. İzantropik
verim arttıkça en büyük COP değerini alan soğutkan R123 olurken en küçük COP değerine R404A
soğutkanı kullanılması durumunda ulaşılmaktadır. İzantropik verim 0,5 ten 1’e yükselirken soğutkanlar
arasındaki COP değerleri arasındaki farkta giderek artış görülmektedir.
Aşırı soğutma sıcaklığı artığında, tüm soğutkanlar için COP değeri artmaktadır. Tablo 5.15 de R314a
soğutkanı kullanılarak yapılan aşırı soğutmanın sistemin soğutma etkinlik katsayısı üzerinde yaptığı
olumlu etki gözlemlenmektedir. Aynı akışkan için yapılan aşırı ısıtma işlemi de sistemin soğutma
etkinlik katsayısını yükselmiştir. Ancak Kızılkan ve arkadaşlarının yaptığı çalışmalar sonucunda aşırı
kızdırmanın istenen değerler üzerinde yapılması durumunda sistemin olumsuz yönde etkileneceğini
saptamıştır [2].
İki evaporatörlü ve bir kompresörlü soğutma çevriminde değişen evaporatör sıcaklıklarının COP ye
etkisi irdelenmiştir. Evaporatör-2 sıcaklık değişimi her evaporatör-1 sıcaklığı için COP üzerine
maksimum %60 artış sağlamıştır. Bunun yanında evaporatör-1 sıcaklık değişimi COP üzerine %3 lük
etki ile beklenen artışı sağlayamamıştır. Evaporatör yüklerini incelediğimizde evaporatör-2’nin yükü
arttırıldığında sistemin COP si de artmaktadır. Kompresör izantropik verimine bakıldığında COP de ki
artış verimle doğru orantılıdır.
İki kademeli flash gazı gidermeli iki evaporatörlü soğutma çevrimi için evaporatör sıcaklıkları sabit
alınıp kondenser sıcaklığı değişiminin COP üzerine etkisi incelendiğinde her gaz için artan kondenser
sıcaklığı COP’ yi azaltmıştır. Yüksek kondenser sıcaklıklarında R123 gazı daha verimli iken düşük
kondenser sıcaklıklarında R407C gazının daha iyi performansa sahip olduğu görülmüştür. R407C gazı
%59’luk bir COP kaybıyla kondenser sıcaklığı değişiminden en fazla etkilenen gaz olmuştur.R123 gazı
ise %53 lük bir COP kaybı ile en az etkilenen gaz olmuştur.
İki kademeli flash gazı gidermeli iki evaporatörlü soğutma çevrimi için evaporatör ve kondenser
sıcaklıkları değişimleri R134a gazı için irdelendiğinde artan evaporatör ve azalan kondenser
sıcaklıkları COP’ yi de arttırmış ve 10 kW soğutma yükü ile 0,75 kompresör izantropik veriminde
maksimum COP T kon =35 ve T evap =0 5,39 olarak bulunmuştur. Ayrıca artan kompresör izantropik
verimi COP’ yi de arttırmaktadır.
Kaskad soğutma çevrimlerinde yapılan analizde en yüksek COP değerlerine yüksek basınçta R143a
ve düşük basınçta R123 soğutkanı kullanımında COP=4,02 olarak ulaşılmıştır. Ayrıca yine Tablo
4.4’ün incelenmesiyle görüldüğü üzere azalan kondenser sıcaklığı her gaz ikilisi için COP değerini
arttırıcı etki göstermiştir. En verimli gaz ikilisi olarak tespit edilen R143a ve R123 gazları ayrıca
değişen evaporatör ve kaskad kondenseri sıcaklıklarında tekrar analiz edilerek en verimli oldukları
parametrik değerler daha iyi değerlerle tespit edilebilir.
Bu araştırmadan görüldüğü üzere soğutma sistemlerinde kullanılan değişik çevrimler ile ilgili
parametrik enerji analizlerinin yapılması gerekliliği ve bu analizlerde EES gibi yazılımların analiz ve
irdelemeleri kolaylaştıracağı belirlenmiştir.
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Soğutma çevrimlerinde en güncel yaklaşım soğutkanlarda daha çevre dostu ve daha iyi performans
gösterecek olanların geliştirilmesidir. Bu kapsamda her soğutma sezonunda yeni soğutkanların
geliştirildiği ve ticarileştiği gözlenir. Örneğin son yıllarda geliştirilen yeni soğutkanlara R1234yf,
R1234ze, R1234yz, R1233zd, R455A, R448A, R450A örnek olarak verilebilir. Soğutma çevrim analizi
yapan EES gibi bu tür programlarda yeni sürümlerinde bu gelişimleri dikkate alır. Yeni soğutkanlar için
uygulama gerçekleştirilen çevrim daha iyi yaklaşım modelleri ile mevcut soğutkanlar ile parametrik
incelemeleri gerçekleştirilerek ne tür iyileştirmelere ulaşacağımız irdelenebilir. Bu tür bir çalışma çok
kademeli bir buhar sıkıştırmalı çevrim için [14] numaralı yayında incelenmiştir.
İleriki çalışmalarda farklı ve yeni soğutkanlar ile enerji ve ekserji analizleri, ekserji verimleri,
exergoekonomik analizlerin de uygulandığı parametrik çalışmalar yapılacaktır.
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YATAY BORU İÇİNDEKİ AMONYAK (R717) YOĞUŞMA ISI
TRANSFERİ VE BASINÇ KAYBININ MEVCUT
KORELASYONLAR İLE İNCELENMESİ
Investigation of Ammonia (R717) Condensation Heat Transfer and Pressure Drop in Horizontal Tube

Aykut BACAK
Ali PINARBAŞI
Hüseyin ONBAŞIOĞLU

ÖZET
Amonyak gibi doğal akışkanlar 19. yy’ın ortalarından bu yana başta yiyecek üretimi ve depolama gibi
proseslerde soğutma amacıyla kullanılmaktadır. Amonyak termofiziksel özelliklerinden dolayı ısıl
kapasitesi daha yüksek olduğundan ve diğer ekipmanlarıda daha ekonomik seçildiğinde, daha düşük
ebatlardaki cihazlar kullanılarak aynı soğutma kapasitesini sağlamaktadır. Mevcut soğutucu
akışkanların ozon tabakasında incelmeye sebebiyet vermesi ve küresel ısınmaya neden olmasından
dolayı başta Kyoto Protokolü gibi uluslararası platformlarda gündeme gelmiş klorofloro karbonlar ve
hidroflorokarbonlar gibi doğaya zararlı soğutucu akışkanların kullanımında kısıtlamaya gidilmesi kararı
alınmıştır. Bu protokolün aldığı kararlardan biri de mevcut soğutucu akışkanların yerine doğaya zararı
daha düşük akışkanları araştırmak ve yeni nesil çevreci akışkanlara geçmektedir.
Bu çalışmada yatay olarak yerleştirilmiş düz boru içindeki yoğuşma ısı transferi hesaplamasında
kullanılan iki faz çarpanı ve Nusselt sayısı için lineer regresyon yöntemi kullanılarak korelasyon
geliştirilmiştir. İki faz çarpanı için türetilen korelasyonda maksimum ± %24 ‘lük bir sapma elde edilmiş
olup mevcut olan korelasyondan daha az hata aralığına sahiptir. Nusselt sayısı için geliştirilen
korelasyon ise sapma miktarı daha fazladır ancak belirtilen korelasyonlardan daha dar bir hata
aralığına sahiptir.
Bu çalışmada yatay olarak yerleştirilmiş düz boru içindeki yoğuşma ısı transferi hesaplamasında
kullanılan iki faz çarpanı ve Nusselt sayısı için lineer regresyon yöntemi kullanılarak korelasyon
geliştirilmiştir. İki faz çarpanı için geliştirilen korelasyonda maksimum ± %24 ‘lük bir sapma elde
edilmiş olup mevcut olan korelasyondan daha az hata aralığına sahiptir. Nusselt sayısı için geliştirilen
korelasyon ise sapma miktarı daha fazladır ancak belirtilen korelasyonlardan daha dar bir hata
aralığına sahiptir.
Anahtar Kelimeler: Amonyak, Yoğuşma Isı Transferi, Yatay Boru İçi Yoğuşma, İki Fazlı Akışlar.
ABSTRACT
Natural fluids such as ammonia have been used for refrigeration in processes such as food production
and storage since the mid-19th century. Due to the thermophysical properties of the ammonia, the
thermal capacity is higher and when the other equipment is selected more economically, it provides
the same cooling capacity by using lower size devices. As the existing refrigerants cause thinning of
the ozone layer and caused global warming, it was decided to restrict the use of harmful refrigerants,
such as chlorofluoro carbons and hydrofluorocarbons, which were raised in international platforms
such as the Kyoto protocol. One of the decisions taken by this protocol is to replace the existing
refrigerants with low-level fluids and to the next generation of environmental fluids.
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Ammonia (R717) is a refrigerant that is not harmful to the environment since it has no global warming
potential (GWP) and no ozone layer consumption potential (ODP) value and is derived from natural
cycles. As ammonia is a smelly, flammable potential, it is a toxic fluid.
In this study, two-phase multiplier and Nusselt number correlation are developed for ammonia
refrigeration condensation in horizontal smooth tube by using linear regression method. Maximum ±
24% deviation is obtained between the experimental results and has a narrowwe error range than
current correlations. Developed correlation for Nusselt number has more deviation from the
experimental results but it has narrower error range than current correlations.
Key Words: Ammonia, Condensation Heat Transfer, Horizontal Tube Condensation, Two Phase
Flows

1. AMONYAK SOĞUTUCU AKIŞKANININ TARİHÇESİ
İnsanlar amonyağı soğutucu akışkan olarak 1950’lerde Fransa’da kullanmaya başladı ve 1860’larda
Amerika Birleşik Devletleri’ne getirildi. 1900’lü yıllara kadar amonyak soğutucu akışkanı bir çok ticari
işletmelerde buz blokları oluşturulması, yiyecekleri soğuk tutmak ve diğer kimyasalları oluşturmak için
kullanıldı. 1920’lerle birlikte buz pateni pistlerinde ve 1930’lara kadar ev ve iş yerlerini soğuk tutmak
için iklimlendirme cihazlarında kullanıldı. Günümüzde iklimlendirme cihazlarında yaygın olarak
kullanılmamasına rağmen, gıda soğuk hava depoları ve birçok endüstriyel uygulamada tercih
edilmektedir. Günümüzde amonyak, havaalanı, oteller ve üniversite kampüsleri gibi yüksek kapasiteli
soğutma proseslerinde kullanılmaktadır [1]. Susuz amonyak yaygın olarak et, kümes hayvanları ve
balık işleme tesislerinde, süt ve dondurma üretim merkezlerinde, alkol içecek üretiminde, meyve ve
sebze suyu ile içecek işleme tesislerinde, soğuk hava depolarında, diğer gıda işleme tesislerinde,
deniz mahsülleri ve deniz aşırı gıda taşıma gemileri ile petro-kimya tesislerinde soğutucu akışkan
olarak kullanılmaktadır [2].

2. AMONYAK SOĞUTUCU AKIŞKANININ ÖZELLİKLERİ
Amonyak klasik alternatif soğutucu akışkanlar arasında en yaygın kullanılanıdır ve düşük maliyetli,
daha iyi çevrim verimi, yüksek ısı transfer katsayısı, yüksek tespit edilebilirlik, yüksek kritik sıcaklığa
sahip, sıvı pompalama maliyeti düşük ve Ozon Tabakası Tüketimi (ODP) ile Küresel Isınma
Potansiyeli (GWP) olmayan soğutucu bir akışkandır. Halokarbonlara göre yüksek ısı transfer
kapasitesine sahip olması, uygulamalarda daha fazla toleransının bulunması amonyak akışkanını
diğerlerine göre ayrıcaklı kılmıştır. Amonyak, zehirleyici olması yanısıra, kendiliğinden tutuşması
oldukça zor olmasına rağmen hava ile yanabilen, kötü kokulu ve kokusu kolayca tesbit edilebilen ve
atmosferde hızlı bir şekilde kaybolan soğutucu akışkandır [3]. Susuz amonyak doğada korozif değildir
ancak bakır, pririnç ve diğer demir içermeyen malzemelerde korozyon özelliği gösterir. Bu yüzden
amonyaklı sistemlerde bakır kullanımından kaçınılmalıdır. Amonyak soğutucu akışkanı kompresörün
karterinde yağ ile karışmaz ancak kompresörden çıkarken yağ parçacıklarını evaporatör ve
kompresöre taşır, bu nedenle amonyaklı sistemde yağ ayırıcı kullanılmalıdır. Amonyak doğada hemen
hemen her yerde bulunur ve bu yüzden ucuzdur ve soğutma sistemlerinde maliyeti azaltır. Bütün bu
özellikleri göz önüne alındığında ve zehirlilik esas faktör değilse ideal bir soğutucu akışkan olarak
nitelendirilebilir [4].
Amonyak soğutucu akışkanı Küresel Isınma Potansiyeli (GWP) ve Ozon Tüketim Potansiyeli (ODP)
olmayan ve bu özelliği ile diğer soğutucu akışkanlarda üstün olan bir soğutucu akşıkandır. Amonyak
akışkanının ODP ve GWP değerleri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir [5]:
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Tablo 1. Çeşitli soğutucu akışkanların Ozon Tüketim ve Küresel Isınma Potansiyeli

Amonyak (NH 3 )
Karbondioksit (CO 2 )
Hidrokarbonlar
(Propan C 3 H 8 , Bütan
C 4 H 10 )
Su (H 2 O)
Kloroflorokarbonlar
(CFCs)
Kısmi Halojenli
Kloroflokarbonlar
(HCFCs)
Perflorinli
Hidrokarbonlar (PFCs)
Kısmı Halojenize
Florinli Hidrokarbonlar
(HFCs)

Ozon Tabakası Tüketim
Potansiyeli (ODP)
0
0

Küresel Isınma Potansiyeli
(GWP)
0
1

0

3

0

0

1

4,680-10,720

0.02-0.06

76-2,270

0

5,820-12,010

0

122-14,310

3. AMONYAK SOĞUTUCU AKIŞKANI KULLANIM SEBEPLERİ
1987’de Montreal Protokolünün imzalanmasından sonra ozon tabakasını tüketen ve küresel ısınmaya
sebebiyet veren Kloroflorokarbonlara (CFCs) alternatif soğutucu akışkanların araştırılması gündeme
geldi. Araştırmalar, ozon tabakası tüketim potansiyeli, sera etkisi, yanıcılık ve zehirlilik parametreleri ile
değerlendirildi. Dört paramerenin tümünü sağlayan bir akışkan bulunmadığı için minimum risk olacak
şekilde araştırmalar sürdürüldü. Bu nedenle alternatif soğutucu akışkanlar Hidroflorokarbonlar (HFCs)
ve amonyak, propan ve bütan gibi doğal akışkanlar tercih edildi [6].
Amonyak kullanım sebepleri aşağıdaki gibi özetlenebilir:
•
•
•
•

Daha Ucuz: Amonyaklı soğutucular daha kısa borulama gerektirir ve tesisat maliyeti daha
ucuz olur. Diğer tiplere göre maliyeti %10-20 daha ucuzdur.
Verimli: Amonyaklı soğutma HFC kullanan diğer soğutma yöntemlerine göre %3-10 daha
verimlidir.
Çevre Sağlığı: HFC’ların aksine amonyak soğutucu akışkanının Küresel Isınma Potansiyeli
yoktur.
Kimyasal maliyet: Amonyak eldesi diğer HFC’lara göre daha ucuzdur.

4. SAF AMONYAKLI YOĞUŞMA SİSTEMİNDE ISI TRANSFERİ VE BASINÇ KAYBININ
İNCELENMESİ
Literatürde amonyak akışkanının kullanıldığı yatay olarak yerleştirilmiş sistemlerde yoğuşma ısı
transferinin ve basınç kaybının doğrudan incelendiği birkaç çalışma bulunmaktadır. Bunlardan Vollrath
ve ark. [7], yatay olarak yerleştirilmiş 8.1 mm çapındaki düz ve yivli boru içerisindeki saf amonyak akışı
esnasındaki yoğuşma ısı transfer katsayısı ve basınç kaybını incelemişlerdir. Deneysel çalışmalarını
ilkinde üst kısımda düz ve alt kısımda yivli boru, ikincisinde bu yerleşimin tam tersi ve üçüncüsünde
yeni bir test bölmesi olacak şekilde üç farklı yöntemle incelemişlerdir. Üç farklı deney sonuçlarını
Cavallini (2002), Dobson (1994), Thome (2003), Chen (1966), Shah (1979), Tang (1997) ve Travis’in
(1973) oluşturduğu korelasyonlar ile karşılaştırmışlardır. Belirtilen korelasyonların deneysel üç deney
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grubu için deneysel sonuçlardan ±20’den fazla sapma meydana getirdiğini gözlemlemişlerdir. Yatay
olarak yerleştirilmiş yivli borunun içindeki amonyak yoğuşma ısı transferi incelendiğinde yoğuşma ısı
transfer katayısının ortalama yarı yarıya azaldığını gözlemişlerdir. Düz boru için yapılan deneylerde
basınç kaybı ise Friedel (1979), Jung ve Radermacher (1989) ve Souza (1993) korelasyonları ile
karşılaştırılmış ve deneysel sonuçlardan üç korelasyonunda deney sonuçlarından ±20’den fazla
sapmanın olduğunu gözlemişlerdir. Komandiwirya ve ark. [8], yatay olararak yerleştirilmiş düz ve yivli
boru içerisinde saf amonyaklı ve %1-5 yağ ve amonyak karışımındaki akış esnasında yoğuşma ısı
transferini ve basınç kaybını incelemişlerdir. Amonyak yağ karışımı için yüksek kütle akılarında ve
kuruluk derecelerinde ısı transfer katsayısının düştüğümü gözlemlemişlerdir. Thome (2003)
korelasyonunun ısı transfer katsayısını elde etmede ve Jung ve Radermacher ile Souza
korelasyonlarının basınçkaybını elde etmede yakınsak sonuçlar verdiği gözlemlemişlerdir. Park ve ark
[9], Komandiwirya ve ark. Deney sonuçlarından yola çıkarak yatay düz boru içindeki yoğuşma ısı
transferi sonuçlarını serbest taşınım ve zorlanmış taşınım yoğuşma rejimi arasındaki yüzey açısı ve
sıvı amonyak film kalınlığına bağlı olarak korelasyon elde etmişler ve bu korelasyonu kullanarak elde
edilen sonuçların deneysel sonuçlardan ±20 sapma olduğunu gözlemlemişlerdir. Ayrıca yayat olarak
yerleştirilmiş düz bir boru içerisindeki iki fazlı basınç düşümünü inceleyerek Müller ve Steinhagen
(1986), Friedel(1979) ve McAdams(1942) korelasyonlarıyla karşılaştırarak elde edilen sonuçların
deneysel donuçlardan maksimum ±30 sapma olduğunu, en iyi sonucun Müller & Steinhagen
korelasyonunun verdiğini gözlemlemişlerdir. Müller & Steinhagen korelasyonunun basınç kaybı 1
kPa/m’den daha yüksek değerleri için daha yakınsak sonuçlar verdiğini ifade etmişlerdir.
Volrath ve ark [7] ve Komandiwirya [8] amonyak akışının halka akışı olarak gerçekleştiği deney
sonuçlarının belirtilen koerlasyonlar ile karşılaştırması Şekil 1’de ifade edilmiştir.

Şekil 1. Amonyak halka akışı Komandiwirya ve ark / Vollrath ve ark. Basınç kaybı deneysel
sonuçlarının korelasyon sonuçları ile karşılaştırması
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Şekil 2. Amonyak halka akışı Komandiwirya ve ark / Vollrath ve ark. Isı transfer katsayısı deneysel
sonuçlarının korelasyon sonuçları ile karşılaştırması
5. REGRESYON ANALİZİ / EĞRİ SABİTLEME YÖNTEMİ İLE KORELASYONUN AMONYAK AKIŞI
İÇİN BASINÇ KAYBI VE ISI TRANSFER KORELASYONLARININ ELDESİ
Regresyon analizi eğri sabitleme yöntemi kullanarak basınç kaybı ve ısı transferi incelenmiştir.
Regresyon analizi için Komandiwirya ve ark. ile Vollrath ve ark. deneysel çalışmaları sonucu elde
edimiş sonuçlar referans alınmıştır. Bu çalışma 8.1 mm çapındaki yatay olarak yerleştirilmiş pürüzsüz (
2
düz) boru içinde 120-270 kg/m .s kütle akısı, 0.37 – 0.95 kuruluk dercesinde ve 35°C yoğuşma
sıcaklığı sını koşulları uygulanarak gerçekleştirlimiştir. Regresyon analizi yapılırken basınç kaybı ile
ilgili tekil parametrelerin ve mevcut korelasyonların deney sonuçları üzerindeki ağırlıkları incelenmiştir.
Müller ve Steinhagen’ın basınç kaybı için türetmiş olduğu basınç kaybı korelasyonundan türetilen iki
faz çarpanının deneysel sonuçlar üzerindeki ağırlığı incelenerek amonyak akışkanı için Eşitlik 1’de
gösterilen korelasyon türetilmiştir. Regresyon analizi bağımlı değişkeni ölçme gücü olan R-sq
değerinin %76.76 olduğu görülmektedir. Bu değerin deneysel sonuca olan yakınsama değerini ifade
etmekte olup Şekil 3.a’dan görüleceği üzere korelasyon sonucu elde edilen sonuçların büyük bir
çoğunluğunun ±%20 sapma dahilinde olduğu görülmektedir.
Regresyon analizi eğri sabitleme yöntemi kullanılarak korelasyonu elde edilen diğer bir parametre ısı
transfer katsayısıdır. Isı transferi için yapılan regresyon analizi, basınç kaybı regresyon analizinde
2
olduğu gibi 8.1 mm çapındaki yatay olarak yerleştirilmiş pürüzsüz ( düz) boru içinde 120-270 kg/m .s
kütle akısı, 0.37 – 0.95 kuruluk dercesinde ve 35°C yoğuşma sıcaklığı sını koşulları uygulanarak
gerçekleştirlimiştir. Regresyon analizi için Komandiwirya ve ark. ile Vollrath ve ark. deneysel
çalışmaları sonucu elde edimiş sonuçlar referans alınmıştır. Yapılan regresyon analizi esnasında
deneysel sonuçlar üzerinde etkili olan parametrelerin sıvı fazdaki Reynolds sayısı, Prandtl sayısı ve
Froude sayısı olduğu gözlenmiştir ve Eşitlik 2’de belirtilen korelasyon elde edilmiştir. Regresyon
analizi sonuçlarından görüldüğü üzere maksimum sapmanın %52.34 mertebelerinde olduğu
gözlenmiştir. Elde edilen korelasyon ile ısı taşınım katsayısı sonuçlarının deneysel sonuçlar ile
karşılaştırması Şekil 3.b’de gösterilmiştir.
Φ

2
lo

=

-0.00426 + 1.341 Φ

2

(1)

S

R-sq

R-sq(adj)

R-sq(pred)

0.0034292

76.76%

76.31%

75.25%
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b

a

Şekil 3. Regresyon analizi sonucu elde edilen basınç kaybı (a) ve ısı transfer katsayısı (b) sonuçları

Nu

=

10536 - 0.00710 Re sıvı - 8147 Pr sıvı + 24.0 Fr sıvı
S

R-sq

R-sq(adj)

R-sq(pred)

43.7598

52.34%

49.48%

45.37%

(2)

6. YORUMLAR
Bu çalışmada yatay olarak yerleştirilmiş olan düz boru içerisindeki yoğuşma ısı transferi ve basınç
kaybı için deney sonuçlarından yola çıkarak basınç kaybı iki faz çarpanı ve Nusselt sayısı için
korelasyonlar geliştirilmiştir. Basınç kaybı hesabı için geliştirilen iki faz çarpan korelasyonu ile
deneysel sonuçlar arasında maksimum ±%24 bir sapma olduğu sonuçların büyük bir çoğunluğunda
±%20 sapma aralığında olduğu gözlenmiştir. Nusselt sayısı için geliştirilen korelasyonundan elde
edilen sonuçların deney sonuçlarına göre maksimum sapma miktarı ±%52 mertebelerinde olup elde
edilen sonuçlar mevcut korelasyonlara nazaran daha az hata payına sahiptir. Yapılan çalışmalar
neticesinde elde edilen Şekil 2’den görüldüğü üzere belirtilen korelasyonların amonyak akışkanı için
uygun olmadığı görülmüştür. Geliştirilen korelasyonlar halka akış türüne uygun olduğu, diğer akış
türlerinin karmaşıklığından ötürü yakınsama yapılamadığı görülmüştür. Literatürden benzer
çalışmalardan görüldüğü üzere diğer akış türleri için fazlar arası temas açısı, temas yüzey alanı, her
bir fazın hızı ve sürtünmesi gibi parametrelerin belirlenmesi ile bu akış türleri için korelasyonlar
geliştirilebilir. Temel parametrelerin ele alınarak geliştirilen Nusselt sayısı korelasyonunun halen
yetersiz olduğu gözlenmiştir.

Tablo 2. Kullanılan basınç kaybı ve yoğuşma ısı transfer katsayısı korelasyonları
Korelasyon
Müller-Steinhagen ve Heck (1986)
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Jung ve Jadermacher (1989)
Souza ve ark. (1993)

Chato (1962)

Jaster and Kosky (1976)

Shah (1979)

Tang (1997)
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KISALTMALAR
D
Fr l
g
h
kl
Nu
P red
Pr l
Re l
T doy

Çap [m]
Sıvı faz Froude sayısı [-]
2
Yerçekimi ivmesi [m/s ]
Buharlaşma entalpisi [kJ/kg]
2
Sıvı faz ısı iletim katsayısı [W/m K]
Nusselt Sayısı
İndirgenmiş basınç
Sıvı fazı Prandtl sayısı
Sıvı faz Reynolds sayısı
Doyma sıcaklığı [°C]
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Yüzey sıcaklığı [°C]
Kuruluk derecesi
Lockhart-Martinelli parametresi
3
Sıvı faz yoğunluğu [kg/m ]
3
Buhar faz yoğunluğu [kg/m ]
Dinamik viskozite [Pa.s]
İki faz çarpanı
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Hannover-Almanya kentlerinde birçok seminer, eğitim ve çalışmalara katılmıştır. Isıtma, soğutma,
güneş enerjisi sistemleri, v.b. konularda yurtdışı ve yurtiçi dergilerde 10’u aşkın yayın, makale ve
bildirileri bulunan ONBAŞIOĞLU, Eylül 2010 Aralık 2014 tarihlerinde İZODER- Isı Su ses Yangın
Yalıtımcıları Derneği bünyesinde Proje Yöneticisi olarak, birçok yurtiçi ve AB destekli proje yürütmüş,
ortak olarak görev almıştır. Ocak 2015 yılında Friterm Termik Cihazlar San. ve Tic. A.Ş’de Ar-Ge
Bölüm Müdürü olarak göreve başlayan Onbaşıoğlu halen bu görevine devam etmektedir. Yabancı dil
olarak çok iyi derecede İngilizce bilmektedir.
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BİNALARIN EKSERJİ BAZLI TERMODİNAMİK ANALİZLERİ
VE DEĞERLENDİRMELERİ
Exergy-Based Thermodynamical Analyses and Assessments of Buildings

Arif HEPBAŞLI
Hüseyin Günhan ÖZCAN
Hüseyin GÜNERHAN
Nurdan YILDIRIM

ÖZET
Enerjinin “kalitesi” olarak ekserji, enerjiyle ilgili sistemlerin potansiyelini kıyaslamak ve
prosesler/sistemlerdeki olası iyileştirmeleri ortaya çıkarmak için çok önem taşımaktadır. HVAC
mühendisleri, performansın değerlendirilmesinde, termodinamiğin birinci yasasına dayalı analizleri,
başka bir deyişle enerjinin kalitesini göz önüne almadan, miktarına dayalı analizleri yapma eğilimdedir.
Bu çalışmada, öncelikle binaların ekserji analizinde kullanılan değişik yöntemler ele alınmaktadır.
Daha sonra, geleneksel ve pasif binaların ekserjetik açıdan analizi ve kıyaslaması yapılmaktadır. Son
olarak, elde edilen sonuçlar tartışılmaktadır. Yazarlar, HVAC mühendislerinin ekserjiye dayalı bina
analizleri konusunda yeni bir bakış açısı kazanmasına, gerek tasarım gerekse de test aşamasında,
enerjetik ve ekserjetik değerlendirmeleri göz önüne almalarına katkı koymayı amaçlamaktadır.
Anahtar Kelimeler: Binalar, Ekserji analizi, Performans değerlendirme, Enerji verimliliği, Ekserji
verimliliği, Termodinamik analiz.
ABSTRACT
As a measure of energy “quality”, exergy is of capital importance to compare the potential for energyrelated systems and to deduct possible improvements in processes or systems. In assessing the
performance, HVAC engineers have a tendency to perform analyses based on the first law of
thermodynamics, in other words the quantity of energy, without taking the quality of energy into
consideration.
In this study, various exergy analysis methods used in exergy analysis of buildings are treated first.
Exergetic analysis and comparison of traditional (conventional) and passive buildings are then
performed. Finally, the results obtained are discussed. The authors aim at contributing to that HVAC
engineers will gain a new perspective on exergetic analysis of buildings and consider energetic and
exergetic assessments at both design and test stages.
Key Words: Buildings, Exergy analysis, Performance evaluation, Energy efficiency, Exergy efficiency,
Thermodynamic analysis.

1. GİRİŞ
Binalarda kullanılan ısıtma, soğutma ve aydınlatma sistemleri, dünyanın birincil enerji talebinin üçte
birinden daha fazlasını oluşturmaktadır. Bina sektöründe enerji tedarikiyle talebi arasında kalite
uyumunun iyileştirilmesi için büyük bir potansiyel vardır; çünkü düşük sıcaklıkta ısıtma ihtiyaçlarını
karşılamak için yüksek sıcaklıktaki kaynaklar kullanılmaktadır. Düşük sıcaklıktaki ısıtma sistemleri,
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sürdürülebilir enerji kaynakları ile sağlanan düşük değerli enerjinin kullanımını mümkün kılan sistemler
olarak tanımlanabilir. Bu sistemler, pratik olarak, oda sıcaklığına yakın bir sıcaklıkta ısıtma ve soğutma
enerjisi sağlarlar.
Günümüzde enerji politikaları ve uygulamaları, enerji üretiminin ekonomikliğinden-maliyetinden ve
miktarından önce, doğal kaynakları tüketmeyen, iklim sözleşmesine uygun, yenilenebilir, sosyal ve
toplumsal maliyeti en az olan enerji üretimi yapılması esasına göre düzenlenmektedir. Bugün, enerji
kullanımı ve tüketimindeki en önemli gerçek ise; en ucuz enerjinin, verimli kullanılan ve tasarruf edilen
enerji olduğudur.
Enerji verimliliğinin ve tasarrufunun arttırılması; yeni enerji kaynaklarının devreye sokulması için
yapılacak yatırımlardan daha ekonomik, daha çabuk, daha ucuzdur. Bu nedenle, tüketiciler olarak,
binaların verimliliğe ve enerji tasarrufuna önem verildiğinde, binalarda kullanılacak sistem ve cihazlar
bilinçli seçildiğinde ve kullanıldığında, binaların yalıtımı için gerekli önlemler alındığında hem aile hem
de ülke ekonomisine büyük bir yarar sağlamanın yanında, çevrenin korunmasına da büyük bir katkıda
bulunulacaktır.
Son zamanlarda, ekserji analizi, değişik ısıl sistemlerin tasarımı, simülasyonu ve performansının
değerlendirilmesinde yaygın olarak kullanılan önemli bir araç olarak karşımıza çıkmaktadır. Ekserji,
referans çevreye göre tamamen kararlı dengede olmamanın sonucu olarak, değişime neden olan akış
ya da sistemin iş potansiyelinin bir ölçüsüdür. Bir bakıma, enerjinin kalitesi ve fırsatlarımızdır.
Günümüzde binalarda enerji hesaplamaları genelde termodinamiğin birinci kanuna göre
yapılmaktadır. Bu tip hesaplamalarda, enerji korunumu ilkesi göz önünde bulundurulduğundan,
sistemin enerji kullanımının tanımlaması yetersiz kalmaktadır. Bu bakış açısıyla ekserji analizi
yöntemi, termodinamiğin birinci ve ikinci kanununa göre birlikte hesaplama yapılması ile binalarda
enerji akışının tasarımı ve kullanımının net olarak tanımlanmasında etkili olmaktadır.
Ekserji analizi ile binalarda ısıl konforun sağlanması daha etkin olmaktadır. En az ekserji ile çevre
şartlarına göre iyi bir iç ısıl konforun sağlanması amaçlanır. Böylece, iyi bir ekserji optimizasyonu
yapılarak, en iyi konfor şartlarına ulaşılabilir. Ekserji analiziyle, binalarda sistemlerin ve ekipmanların
enerji akışına göre tasarlanması neticesinde verimin arttırılması sağlanır [1]. Binaların enerji analizinde
kullanılan binanın enerji performansı; kullanıcıların bina içerisinde konforunu sağlamak için gerekli
olan enerji miktarı ile değerlendirilebilir. Bu çerçevede enerji ihtiyacını değerlendirmek için bir enerji
dengesi kurulur. Isı kayıpları; iletim (duvar, çatı, toprak vb) doğal ve zorlanmış taşınım (havalandırma)
ile hesaplanır. Ortam ile ilgili olarak, dış sıcaklıkların ortalama değerleri ay bazında alınabilir. Isı
kayıpları; cihazlar, kullanıcılar ya da açık kazançlar (güneş enerjisi kazancı gibi) enerji kazanımları
kısmen giderilebilir. Genel olarak enerji analizi; enerjinin her süreçte depolandığını ve
tüketilemeyeceğini veya yok edilemeyeceğini belirten birinci termodinamik yasasına atıfta bulunur ve
enerji sadece dönüştürülebilir. Ancak, bu kavram enerji kaynağı kullanımının bazı önemli yönlerini bina
performansı olarak tasvir etmekte yetersiz kalmaktadır. Ekserji, belirlenen koşullar altında bir sistemin
en fazla çalışma kapasitesini gösterir [2].
Bir binanın ısıtma-soğutma ve iklimlendirme sistemi; çevresel etkiler ve ekonomik parametreler
birleştirilerek, yaşam döngüsü analizi ile eksergoekonomik olarak incelenebilir yani geliştirilmiş ve yeni
bir yöntemle değerlendirilebilir. Geliştirilmiş ekserji ve yaşam döngüsü ile bütünleştirilmiş ekonomik
analizler ile; ekserji endeksleri tanımlanabilir. Sürdürülebilirlik endeksi ve tükenme oranı gibi yeni
endeksleri tanımlanabilir ve bu endeksler bina sistemlerine uygulanabilir [3].

2. BİNALARIN ANALİZİNDE KULLANILAN EKSERJİ BAZLI YÖNTEMLER
Ekserji analiz yöntemi termodinamiğin birinci ve ikinci yasalarını birlikte içermektedir ve en genel
anlamda ele alınan sisteme/prosese ait maksimum iş yapma potansiyelini verir. Bilindiği üzere
termodinamiğin birinci yasası enerjinin miktarı ile ilgilenirken ısı, iç enerji, iş vb. enerji türlerine ait
korunum denklemlerini ele alır. Öte yandan, termodinamiğin ikinci yasası ise enerjinin kalitesi ile
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ilgilenir ve entropi kavramını ortaya koyar. Bu kavram tüm gerçek sistem/proses analizlerinde
tersinmezliklerden dolayı sürekli olarak artmaktadır ve kullanılamayan enerji miktarını belirler (anerji).
Bu koşullar altında sisteme/prosese ait ekserji ise enerji ile anerji arasındaki farkı ortaya koyar ve
haliyle azalma eğilimindedir. Sonuç olarak bir sisteme/prosese ait gerçekleştirilen birinci ve ikinci yasa
analizleri kapsamında entropi üretilirken ekserji yok olmaktadır. Bu noktada önem kazanan bir diğer
kavram ise sıcaklık, basınç ve kimyasal kompozisyon tanımları ile belirlenen referans ya da ölü hal
koşullarıdır ve ekserji analizleri bu koşullara doğrudan bağlıdır. Tüm bu tanımlamaların ardından
ekserji kavramını temel alan ve binaların analizinde kullanılan yöntemler ise aşağıda verilmiştir [4].
2.1. Geleneksel Ekserji Analizleri
Ekserji bazlı yöntemler uygulanabilirliğinin pratik olması, inovatif çözümleri değerlendirebilmesi ve
insan konforu ile iç ortam koşullarını irdelemesi vb. özelliklere sahip olduğundan ötürü binaların
analizinde kullanılabilmektedir. Bu noktada özellikle bina enerji tüketiminde büyük pay sahibi olan
ısıtma ve soğutma sistemlerinin ekserjetik açıdan değerlendirilmesi ön plana çıkmaktadır. Bu
değerlendirme esnasında ekserji yıkım değeri, ekserjetik verim, sürdürülebilirlik indeksi, vb.
parametreler önem kazanmaktadır. Bu kavramlar göz önünde bulundurulduğunda hali hazırda büyük
çoğunlukla kullanılan yüksek kaliteli enerji kaynaklarının yenilenebilir enerji türleri ile yer değiştirmesi
ve ekserjetik açıdan daha verimli sistem çözümlerine yer verilmesi ekserjetik bakımdan daha etkin
seçenekler sunmaktadır. Ayrıca, ekserji analizlerini ekonomik ve/veya çevresel indekslerle birlikte
gerçekleştirilerek daha kapsamlı bir yöntem olarak uygulanabilmektedir [4].
2.1.1 Ekserjetik
Enerji kimyasal, mekanik, termal vb. birçok formda bulunabilmektedir. Tüm bu enerji formlarının ekserji
içeriği ise birçok etkene bağlı olarak değişiklik göstermektedir ve dikkatli ve uygun bir şekilde kalite
faktörlerinin tanımlanması ile belirlenebilir. Örneğin termal enerjinin ekserji içeriği [1-(T 0 /T i )] Carnot
çarpanı ile belirlenebilirken akış enerjisinin ekserjisi (h-T o s) eşitliği ile elde edilebilir. Benzer şekilde
binalarda kullanılan fosil yakıtlar ve enerji taşıyıcılara ait kalite faktörleri, bir başka değişle ekserji
içerikleri doğal gaz, akaryakıt, LNG ve kömür için 0,9 iken 100 °C deki bölgesel ısıtma ve elektrik için
sırasıyla 0,21 ve 1 olarak tanımlanmıştır.
Binaların analizinde kullanılan ekserji bazlı yöntemler enerji tedarik zincirinin tümü için uygulandığında,
enerji santralleri için güç çıkışını maksimize etmek ve binalarda soğutma ve/veya ısıtma amaçlı
kullanan ve inovatif çözümler sunan sistemler için güç tüketimini minimuma indirmek temel amaç
olarak belirlenmiştir. Bu kapsamda Annex 37 “Binaların ısıtma ve soğutmasında kullanılan düşük
ekserjili sistemler” ve Annex 49 “Yüksek performans binalar ve toplumlar için düşük ekserjili sistemler”
gibi ön tasarım aşamasında geniş perspektifte kullanılan ekserji analiz yöntemleri olduğu gibi SEPE
“Ekserji performans değerlendirilmesi için yazılım” gibi daha çok ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme
sistemlerini temel alan programlarda mevcuttur. Bu programların temel mantığı ekserji akışını farklı
bileşenlerin oluşturduğu birçok kademede (üretim, dağıtım, emisyon, vb.) irdelemektir. İlgili kademeler
dikkate alındığında enerji dönüşümü ve ulaşımı sırasındaki ve sıcaklık değişimi kaynaklı
tersinmezlikler ve bunun sonucunda oluşan ekserji yıkımı ve ekserjetik verimlilik belirlenebilmektedir.
Bu sırada meydana gelen toplam (Eş. 1) ve özgül akış (Eş. 2) ekserji değerleri aşağıda verilen
eşitlikler yardımı ile bulunabilir. Bir sistemdeki toplam ekserji (Ex) dört ana değişken ile ifade
PH
CH
KN
edilmektedir. Bunlar; fiziksel ekserji Ex , kimyasal ekserji Ex , kinetik ekserji Ex ve potansiyel
PT
ekserji Ex şeklindedir [5].
PH

+ Ex

PH

+ ex

Ex = Ex
Ex = ex

KN

KN

+ Ex

+ ex

PT

PT

CH

+ Ex ,
CH

+ ex ,

(kW)

(1)

(kJ/kg)

(2)

Potansiyel ve kinetik ekserji değişimlerini ihmal ettiğimizde ve sistemdeki kimyasal ekserji değişimini
olmadığını varsayarak, bir kütle akışının toplam ve özgül ekserjisi aşağıdaki gibi sadeleştirile bilinir;
ex

PH

= (h–h 0 ) – T 0 (s–s 0 ),

(kJ/kg)

(3)
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PH

= dm/dt* ex ,

(kW)

(4)

Burada “h” ve “s” özgül entalpi ve entropi dir, “T” sıcaklık parametresini ifade ederken, “0” referans
çevre şartlarını göstermektedir.
Bu akış enerjilerinin belirlenmesinin ardından her bir prosese ya da kademeye ait ekserji yok oluşu,
ekserjetik verim ve sürdürülebilirlik indeksi aşağıda yer alan eşitliklerle belirlenebilir [5-6].
dBina kontrol hacmi /dt = ∑ j [1-(T 0 /T i )]Q i –W kontrol hacmi + ∑Ex giren - ∑Ex çıkan – Ex yok edilen ,
(5)

(kW)

ψ = Ex çıkan /Ex giren = 1- (Ex yok edilen /Ex giren ),

(-)

(6)

SI = 1/(1-ψ),

(-)

(7)

Yukarıda verilen denklemler temel alınarak binaların ekserjetik performans analizleri enerji tedariki ve
talebi kısımlarının birlikte değerlendirilmesiyle aşağıda Tablo 1 ile verilen eşitliklerin kullanılmasıyla
gerçekleştirilebilmektedir. Bu analizler sayesinde daha akılcı bir enerji çözümü sunulabilmektedir.
Örneğin, doğrudan elektrik enerjisinin ya da fosil yakıtların kullanıldığı bir çözümde en düşük ekserji
verim değerleri (yaklaşık % 0,07) elde edilirken, ekserjetik analiz bakış açısıyla atık ısı, ısı pompası
veya güneş enerjisi çözümlerine yönelmenin daha akılcı olduğu ortaya çıkmaktadır [4].
Tablo 1. Ekserjetik analiz denklemleri [6].
Denklem adımları
Isı yükü
Odaya ait ekserji yükü
Isıtıcıya ait ekserji yükü
Emisyon sistemi boyunca ekserji
değişimi
Dağıtım sistemi boyunca ekserji
değişimi
Üretim sistemine ait ekserji yükü
Fabrikaya ait ekserji yükü
Gerekli birincil enerji
Ek yenilenebilir enerji girdisi
Gerekli birincil ekserji

Eşitlikler
Q h = (Q T + Q V ) - (Q s + Q i,o + Q i,e + Q i,l )
Ex oda = F q,oda Q h
Ex ısıtıcı = F q,ısıtıcı Q h
ΔEx HS = {(T in -T ret )-T ref ln(T in /T ret )}* (Q h +Q loss,HS )/(T ret T in )
ΔEx dis = T dis - (T ref ln (T dis / (T dis -∆T dis )Q loss,dis /∆T dis
Ex HP = {Q h + Q loss,HS + Q loss,dis (1-F s )/η CP }* F q,s
Ex plant = (P l + P V ) F q,el
E p,tot = Q HP F p +(P l + P V + P aux,HP + P aux,dis + P aux,HS ) F p,el
E R = Q HP F R + E env
Ex tot = Q HP F p F q,s + (P l + P V + P aux,HP + P aux,dis +
P aux,HS )F p , el + E R F q,R

2.1.2. Eksergoekonomik
Eksergoekonomik ya da termoekonomik analizler kullanılarak geleneksel ve ileri ekserjetik analizler
finansal bileşenlerle (yatırım ve işletme-bakım maliyetleri, yıllık çalışma süresi, faiz oranı, sisteme ait
ömür, hurda değeri, vb.) birlikte değerlendirilebilmektedir. Bu kapsamda EXCEM [7] ve SPECO [8]
yöntemleri kullanılmaktadır. Gerçekleştirilen analizler sonucunda ise eksergoekenomik faktör
hesaplanarak bu katsayı üzerinden bir değerlendirme gerçekleştirilmektedir [9].
2.1.3. Eksergoçevresel
Bu analiz türü geleneksel ve ileri ekserjetik analizleri ile yaşam-döngü analizinin berleşiminden
meydana gelmektedir. Yukarıda tanımlanan eksergoekonomik analizle benzerlik göstermekte olup
maliyet ifadeleri ile eşleştirilen ekserji ifadeleri bu analiz türünde çevresel etki ile eşleştirilir.
Eksergoçevresel analiz temel olarak üç adımdan meydana gelmektedir. İlk olarak ekserji analizleri
yapılacak, ardından yaşam-döngü analizi ve son olarak yaşam-döngü analizinden alde edilen çevresel
etki bileşenleri ekserji akışıyla eşleştirilecektir [10].
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2.2. İleri Ekserji Analizleri
Bu analiz yöntemi geleneksel ekserji analizlerinin (ekserjetik, eksergoekonomik, eksergoçevresel)
devamı ve tamamlayıcısı niteliğindedir. Geleneksel ekserji analizleri ile belirlenen ekserji yıkımı
önlenebilir, önlenemez, iç ve dış olmak üzere parçalara ayrılarak, daha detaya inen kapsamlı bir analiz
yöntemi uygulanabilir. Bu sayede sisteme ve/veya bileşene ait ekserji yıkımının teknolojik ve ekonomik
kısıtlara dayalı kısmı (önlenebilir/önlenemez) ve diğer sistem ve/veya bileşenler ile etkileşimi
neticesinde ortaya çıkan kısmı (iç/dış) hesaplanabilmektedir. Bu sayede geleneksel ekserji analizleri
daha detaylı bir şekilde ele alınabilmektedir [11].

3. GELENEKSEL VE PASİF BİNALARIN EKSERJETİK AÇIDAN KIYASLANMASI
Bu çalışmada, 3 oda ve 1 salondan oluşan 117 m (13 m X 9 m) taban alanına sahip, 2,5 m kat
3
yüksekliği ile 292,5 m hacme sahip müstakil tek katlı bir konut ele alınmıştır. İncelenen konutun
panoramik görüntüsü ve kat planı Şekil 1’de gösterilmekte, mimari özellikleri de Tablo 2’de
özetlenmiştir.
2

Şekil 1. Konut binasının panoramik görünümü ve planı [12].
Lokasyon olarak İzmir ili seçilmiştir. Isıtma yükü hesapları için iç hava sıcaklığı 20 °C, dış hava
sıcaklığının tasarım değeri, % 99,6 sıklıkla 1 °C olarak alınmıştır [13].
Tablo 2. Konutun mimari özellikleri.
Bina Yapı
Elemanı
Dış duvar
Pencere
Döşeme
Tavan
Dış kapı

2

Kuzey
25,5
7,0

Doğu
19,0
3,5

Alan (m )
Güney
26,5
6,0

Batı
19,0
3,5

Toplam
90,0
20,0
117
117

2,5

Geleneksel ev (Alternatif 1) öngörüsü ile bina kabuğu yapı elemanlarının ısı transfer katsayıları (U)
için TS 825 standardına [14] göre izin verilen maksimum değerleri hesaplamalarda kullanılmıştır
(Tablo 3). Pasif ev konusunda ülkemizde bir standard ve/veya yönetmelik henüz mevcut
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olmadığından, pasif ev (Alternatif 2) için bina kabuğu yapı elemanlarının sahip olması gereken ısı
transfer katsayıları için Sıfır Enerji ve Pasif Ev Derneği (SEPEV)’nin web sayfasında belirttiği değerler
kullanılmıştır [15].
SEPEV’e göre Pasif Ev’lerin sahip olması gereken temel tasarım özellikleri aşağıda özetlenmiştir [15]:
2
• Yapı elemanlarında yüksek düzeyde yalıtım malzemesi kullanılarak U < 0,15 W/(m .K),
2
• Yüksek düzeyde yalıtımlı pencere ve kapı sistemleri U p < 0,8 W/(m .K),
• Hava sızdırmaz bina kabuğu (< 0,6/h @50 Pa),
• % 75 ve üzerinde verimliliğe sahip ısı geri kazanımlı mekanik havalandırma sistemi,
• Mimari detay çözümleri ile ısı köprülerinin oluşmasına engellenmesi,
• Birim kullanım alanını ısıtmak için yıllık iharcanan enerji 25 kWh değerini aşmamalıdır.
Geleneksel ve pasif ev alternatifleri için yapı elemanlarının hesaplamalarda alınan U değerleri Tablo
3’de verilmiştir.
Tablo 3. Bina yapı elemanları U değerleri [W/m .K]
2

Bileşen
Dış duvar
Tavan
Döşeme
Dış kapı
Pencere

Alternatif 1
0,7
0,45
0,7
2,4
2,4

Alternatif 2
0,15
0,15
0,15
0,8
0,8

Geleneksel ev (Alternatif 1) öngörüsünde ısıtma sistemi için 70 °C/60 °C sıcaklık rejiminde çalışan
standart kazanlı ve radyatör ısıtma sistemi alınırken, pasif ev (Alternatif 2) için 35 °C/22 °C sıcaklık
rejiminde çalışan hava kaynaklı ısı pompası ve ısıtma sistemi alınmıştır.
Saatlik hava değişim oranı pasif ev (Alternatif 2) için 0,6, geleneksel ev (Alternatif 1) için 1,0 olarak
alınmış, geleneksel evin doğal havalandırmalı pasif evin ise mekanik havalandırmaya sahip olduğu
öngörülmüştür.
Geleneksel ve pasif ev alternatiflerindeki bir diğer farklılık arz eden özellik ise, pasif evde solar ısı
2
kazancını arttırmak için güney cephedeki dış duvardaki pencere-duvar oranı dış duvara 2 m ilave
pencere eklenerek % 18’den, % 25’e çıkarılmıştır.
Geleneksel ve pasif ev alternatifleri için gerçekleştirilen enerji ve ekserji analizinde alınan sabit
değerler ve yapılan kabuller Tablo 4’de özetlenmiştir.
Yapılan enerji analizi sonucu geleneksel ve pasif ev için elde edilen ısıl yükleri Tablo 5’te
verilmektedir. Tablo 5’ten görüldüğü üzere, konutun toplam ısı ihtiyacı geleneksel ev için 3263,66 W,
pasif ev için ise 58,33 W olarak hesaplanmıştır. Uygulanan yüksek yalıtım ile pasif evde iletim ısı kaybı
akımının önemli oranda düştüğü, güney yönündeki pencere alanının arttırılması ile solar ısı kazancının
geleneksel eve göre arttığı görülmektedir. Geleneksel ev doğal havalandırmalı, pasif ev de mekanik
havalandırmalı olarak öngörüldüğünden, geleneksel evde havalandırma kaynaklı ısı kaybı daha fazla
olmakta, diğer yandan ise pasif evde mekanik havalandırma nedeniyle yaklaşık 157 W’lık bir enerji
tüketimi söz konusu olmaktadır.
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Tablo 4. Enerji ve ekserji analizinde yapılan kabuller ve alınan değerler
Parametre
Isı kayıpları

Isı
kazançları

Diğer
kullanımlar
Dağıtım
Sistemi

Isıtma
sistemi

DHW
sistemi

Isı Üretimi

Birim

Hava değişim oranı
Isı değiştiricisi verimi
İç havanın özgül ısısı
İç havanın yoğunluğu
Pencere çerçeve oranı
Toplam geçirgenlik
Güneş radyasyonu:
GD-GB,
KB-KD
Diğer yönler
Kişi başı yayılan ısı akımı

[ach/h]
[-]
[kJ/kgK]
3
[kg/m ]
[-]
[-]

Ekipmanlara özgü iç kazanç

[W/m ]

2

Sembol
nd

ηV

Cp
ρ
Ff
gj

[W/m ]

I S,j

[W/kişi]

′
Q′
o
′
Q′
e
pl

2

Alternatif 1
Alternatif 2
Değer
1
0,6
0,8
1,005
1,2
0,3
0,58
85,3
54,4
50
80
2,0

Özgül aydınlatma gücü
Özgül havalandırma gücü
Sıcaklık düşüşü
Isı kaybı/verim
İkincil (yardımcı) enerji oranı
Giriş sıcaklığı
Dönüş sıcaklığı
İkincil (yardımcı) enerji akımı
Max. ısı emisyonu
Isı kaybı/verim
DHW ihtiyacı
Verim

[W/m ]
2
[W/m ]
[K]
[-]
[W/kW ısı ]
[°C]
[°C]
[W/kW ısı ]
2
[W/m ]
[-]
[l/pers.d]
[-]

Kaynağın birincil enerji faktörü
Kaynağın kalite faktörü
Verim
Kaynağın birincil enerji faktörü
Kaynağın kalite faktörü
Max. besleme sıcaklığı
İkincil (yardımcı) enerji akımı
İkincil (yardımcı) enerji akımı
sabiti
Birincil enerji elektrik faktörü

[-]
[-]
[-]
[-]
[-]
[°C]
[W/kW ısı ]

F q,s,DHW
η HP
FP
F q,s
T HP,max
paux,Gen

1,30
0,95
0,8
1,3
0,95
90
1,80

[W]

Paux, gen,const

20

[-]

F P,el

2

2
0,26
<5
0,86
9,02
70
60
0,2
100
0,95
45
0,75

pV

η dis
paux, dis

T in
T ret
paux, HS

p ısı,max
η HS

Vw
ηG , DHW

FP , DHW

-

35
22
8,02
34
0,95

2,5
3,0
1,0
35
10

1,5

Tablo 5. Geleneksel ve pasif ev alternatiflerinin ısıl yükleri
Isıl yük elemanları
İletim ısı kaybı akımı
Havalandırma ısı kaybı akımı
Solar ısı kazancı akımı
İç ısı kazancı akımı (insanlar)
İç ısı kazancı akımı (elektrikli cihazlar)
Aydınlatma gücü
Havalandırma gücü
Toplam ısı ihtiyacı
Özgül ısı ihtiyacı

Birim
[W]
[W]
[W]
[W]
[W]
[W]
[W]
[W]
2
[W/m ]

Alternatif 1
4157,01
372,35
477,7
320
234
234
0
3263,66
27,89

Alternatif 2
1156,72
223,41
533,81
320
234
234
157,95
58,33
0,5
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Tablo 6’da geleneksel ve pasif ev için yapılan ekserji analizinin başlıca sonuçları verilmiştir. Tablodan
görüldüğü gibi, pasif ev öngörüsünde hava kaynaklı ısı pompası kullanıldığında yenilenebilir enerji
yükü söz konusudur. Pasif ev için elde edilen ekserji yükleri, havalandırma dışında, geleneksel evin
ekserji yükleri ile kıyaslandığında önemli oranda düşük olduğu açıkça görülmektedir.
Tablo 6. Ekserji analizi sonuçları [W]
Ekserji yükü dağılımı
Oda ekserji yükü (bina kabuğu)
Isıtıcı ekserji yükü (İç hava)
Isıtma sistemi ekserji yükü
Dağıtım sistemi ekserji yükü
Depolama ekserji yükü
Isı üretim sistemi ekserji yükü
Birincil enerji dönüşümü ekserji yükü
Aydınlatma ekserji ihtiyacı
Havalandırma ekserji ihtiyacı
Sistemin ekserji yükü
Sıcak su birincil ekserji ihtiyacı
Birincil yenilenebilir enerji yükü

Alternatif 1
211,53
428,25
650,00
117,61
53,26
2889,65
5498,05
234,00
0
777,80
571,67
0

Alternatif 2
3,78
4,37
5,59
2,10
0,34
17,40
1761,08
234,00
157,95
566,95
175,00
26,09

Geleneksel ve Pasif Ev alternatifleri, enerji ve ekserji verimleri, birim enerji ve ekserji ihtiyaçları,
esneklik faktörü ve sürdürülebilirlik indeksine göre karşılaştırılmış ve sonuçlar Tablo 7’de verilmiştir.
Tablodan görüleceği üzere pasif ev için ekserji yıkımı % 33,24 oranında daha düşük değere sahiptir.
Ayrıca her bir kademedeki enerji ve ekserji kayıplarının da Şekil 2 ve 3 ile gösterildiği gibi pasif ev için
daha düşük mertebelerde gerçekleştiği görülebilir. İlaveten aynı iç ortam koşullarını sağlamada pasif
eve ait enerji ve ekserji girişinin geleneksel eve göre sırasıyla % 24,78 ve % 33,31 oranında daha
düşük değere sahip olduğu belirlenmiştir. Diğer taraftan her ne kadar enerji/ekserji talebi ve tedariki
kısımlarında pasif ev çözümü çok daha az miktarlara ihtiyaç duysa da enerjetik, ekserjetik verim ile bu
verime bağlı olarak belirlenen sürdürülebilirlik indeksi ile esneklik faktörü kavramları bakımından
geleneksel ev ön plana çıkmaktadır. Bu noktada binaya ait enerji/ekserji tüketiminin azaltılmasının
yanında bu enerjinin ilk kaynaktan alınarak bina kabuğunu terk edene kadar nasıl değerlendirildiğinin
de önemli olduğu ortaya çıkmaktadır. Örneğin ısı üretiminde kazan, ısı pompası, solar kolektör, atık ısı
destekli bölgesel ısıtma, vb. teknolojiler kullanılabilirken emisyon sistemi kapsamında hava
ısıtma/soğutma, radyatör, radyan paneller, yerden ısıtma, vb. sistem seçeneklerine yer verilebilir.
Tablo 7. Enerji ve ekserji analiz sonuçları
η sys

ψ sys
2

3

2

F flex

SI

3

Alternatif 1

[%]
0,654

[%]
0,0385

[W]
5286,52

[W/m ]
42,65

[W/m ]
17,06

[W/m ]
45,18

[W/m ]
18,07

[-]
0,196

[-]
1,040

Alternatif 2

0,046

0,0022

1757,29

10,57

4,23

15,05

6,02

0,006

1,002

Şekil 2 ve 3 ile gerek geleneksel gerekse pasif ev çözümlerine ait enerji ve ekserji kayıpları birincil
enerji transformasyonundan başlayıp bina kabuğunu terk edene kadarki tüm basamakları içerecek
şekilde gösterilmiştir. En genel anlamda, pasif eve ait ilgili kayıpların oldukça düşük mertebelerde
gerçekleştiği söylenebilir. Bileşenleri içeren kademe bazlı inceleme yapıldığında ise maksimum enerji
ve ekserji kaybı geleneksel ev için birincil enerji transformasyonu (1602,85 W) ile ısı üretimi (2368,13
W) kademelerinde meydana gelirken, pasif ev için birincil enerji transformasyonunda (824,05 W ve
1176,73 W) kademesinde oluşmaktadır. Buna karşın, minimum ekserji kaybı geleneksel ev için ısı
depolama basamağında (72,14 W) meydana gelirken, pasif ev için oda havası (0,59 W) kısmında
oluşmaktadır.
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Şekil 2. Geleneksel eve (Alternatif 1) ait enerji/ekserji kayıpları

Şekil 3. Pasif eve (Alternatif 2) ait enerji/ekserji kayıpları

4. SONUÇLAR
Bu çalışma sonucunda binalara ait enerjetik değerlendirmelerin tek başına yetersiz kaldığı ve
ekserjetik açıdan irdelemenin gerçekleştirilmesi gerekliliği vurgulanmıştır. Bu irdeleme yapılırken ise
sadece enerji talebi kısmı ile sınırlandırılmayan topyekûn bir değerlendirmenin ele alınması
önerilmiştir. Bu değerlendirme enerjinin ilk kaynağından başlayarak bina kabuğunu terk edene kadar
bütün süreçleri içine almalıdır ve bileşen/teknoloji temelli olabileceği gibi bileşenleri içine alan farklı
kademeleri içerecek şekilde de olabilmektedir. Bu çalışma özelinde ise birincil enerji transformasyonu,
ısı üretimi, ısı depolama, ısı dağıtımı, ısı emisyonu (ısıtma ünitesi), oda havası ve bina kabuğu
kademeleri geleneksel ve pasif ev için irdelenmiş olup aşağıda verilen sonuçlar elde edilmiştir.
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3 oda ve 1 salondan oluşan 117 m (13 m X 9 m) taban alanına sahip, 2,5 m kat yüksekliği ile
3
292,5 m hacme sahip müstakil tek katlı bir konut için ısı ihtiyacı geleneksel ve pasif ev için
sırasıyla 3263,66 W ve 58,33 W olarak hesaplanmıştır. En büyük fark ise bina kabuğu
kaynaklı iletim ile ısı transferinde meydana gelmiştir.
Hesaplanan ısı ihtiyacını karşılamak için birincil enerji dönüşümü ekserji yükleri ise sırasıyla
geleneksel ve pasif ev için 5498,05 W ve 1761,08 W olarak belirlenmiştir.
Bu ekserji yükünün birincil enerji dönüşümünden bina kabuğunu terk edene kadar taşınması
sırasında maksimum enerji ve ekserji kaybı geleneksel ev için birincil enerji transformasyonu
(1602,85 W) ile ısı üretimi (2368,13 W) kademelerinde meydana gelirken, pasif ev için birincil
enerji transformasyonu (824,05 W ve 1176,73 W) kademesinde oluşmaktadır.
Tüm sisteme ait ekserji yıkım değeri geleneksel ve pasif ev içi sırasıyla 5286,52 W ve 1757,29
W olarak belirlenmiştir. Ekserji verimleri aynı sırayla % 3,85 ve % 0,22 olarak elde edilmiştir.
2

Yazarlar, enerjiyle ilgili işlerde uğraşan mühendislerden, tasarımcılardan, akademisyenlerden ve
politika yapıcılardan, salt enerjiye dayalı analizleri/değerlendirmeleri göz önüne almamaları, bunun
yanı sıra ekserjiye dayalı analizleri/değerlendirmeleri de ele almaları beklemektedirler.

SİMGELER VE KISALTMALAR
A
Cp

2

alan (m )
özgül ısı (kJ/kg.K)
Birim zamandaki enerji (W)
Enerji akısı (W/m , W/m )
2

3

Birim zamandaki ekserji (W)
Ekserji akısı (W/m , W/m )
faktör (-)
toplam geçirgenlik (-)
özgül entalpi (kJ/kg)
2
radyasyon yoğunluğu (W/m )
2
ısı iletim katsayısı (kW/m K)
hava değişim oranı (ach/h)
ısı değiştirici verimi (-)
sayı (-)
güç (W)
2
3
2
özgül güç, basınç (W/m , Wh/m ; N/m )
birim zamandaki ısı transferi (kW)
2

F
g
h
I
k
nd
nV
no
P
p

3

ısı transferi akısı (kW/kişi, kW/m )
özgül entropi (kJ/kgK)
sürdürülebilirlik indeksi (-)
sıcaklık (K)
2
toplam ısı transfer katsayısı (W/m K)
elektriksel güç (kW)
3
hacim (m )
2

s
SI
T
U
V
Yunan harfleri

η
ψ
ρ
Δ

enerji verimi (-)
ekserji verimi (-)
3
yoğunluk (kg/m )
fark

Alt indisler
a
air

hava
iç ortam havası
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aux
const
dest
DHW
dis
e
el
env
f
flex
G, Gen
HP
HS
h
i
in
j
l
loss
max
N
no
o
P
pa
plant
pv
q
R
ref
ret
S
s
sh
sys
T
tot
V
w
W
0

yardımcı enerji gereksinimi
sabit
yıkım
sıcak su ihtiyacı
dağıtım sistemi
ekipman
elektrik
çevre
pencere çerçeve oranı, parametre
esneklik
üretim
ısı üretim sistemi
ısıtma sistemi
ısıtma
iç ortam, iç yük
giriş
sayılır değişken
aydınlatma
ısıl kayıp
maksimum
net
dik olmayan radyasyon etkisi
dış ortam, yolcu
birincil enerji
birim alan
tesis
birim hacim
kalite
kısmi çevresel enerji
referans
dönüş
solar
kaynak
gölge etkisi
sistem
iletimsel
toplam
havalandırma
pencere
su
referans koşulu

Alt indisler
CH
KN
PH
PT

kimyasal
kinetik
fiziksel
potansiyel
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JEOTERMAL DESTEKLİ BİR SIVI HAVA ENERJİ
DEPOLAMA SİSTEMİNİN TERMODİNAMİK ANALİZİ
Thermodynamic Analysis of Liquid Air Energy Storage System Supported By Geothermal Energy

Tuğberk Hakan ÇETİN
Mehmet KANOĞLU
Neslihan YANIKÖMER

ÖZET
Günümüzde yenilenebilir enerji kaynaklarının elektrik üretimindeki payı gün geçtikçe artmaktadır.
Güneş ve rüzgâr gibi yenilenebilir enerji kaynakları kesintili doğaları nedeniyle şebeke elektrik
ihtiyacını karşılayabilmek için enerji depolama sistemlerine gerek duyarlar. Jeotermal gibi baz yükte
çalışabilen yenilenebilir enerji kaynakları ise, şebekenin değişken elektrik ihtiyacına göre esneklik
kazanabilmek için enerji depolama sistemlerini entegre bir şekilde kullanabilirler. Bu çalışmada, sıvı
hava enerji depolama sistemi entegre edilmiş tek flaşlı jeotermal güç santralinin termodinamik analizi
ele alınmıştır. Jeotermal kaynak sıcaklığı 180°C ve debisi 100 kg/s olarak kabul edilen jeotermal güç
santralinin ürettiği elektrik, şebekenin elektrik talebinin düşük olduğu zamanlarda, havayı sıvılaştırmak
için kullanılmaktadır. Sıvılaştırılan hava, enerji talebi tepe yük değerlerine ulaştığında jeotermal atık su
ile ısıtılarak bir türbinden geçirilmekte ve elektrik üretilmektedir.
Termodinamik analize göre, sıvılaştırma ünitesine giren havanın % 58,5’inin sıvılaştığı, sıvılaştırma
ünitesinin 6 saatlik çalışması sırasında 4304 kW güç tükettiği, 1 saatlik pik enerji ihtiyacı süresinde ise
sıvı hava enerji depolama sistemi ile 12049 kW net güç üretildiği hesaplanmıştır. Optimum flaş basıncı
255 kPa olan sistemin net güç üretimi 16100 kW olarak bulunmuştur. Bu şartlarda, sıvı hava enerji
depolama sisteminin verimliliği % 46,7 olarak bulunurken, entegre sistemin genel ısıl verimliliği % 24,4
olarak bulunmuştur.
Anahtar Kelimeler: Jeotermal enerji, Enerji depolama, Sıvı hava enerji depolama sistemi
ABSTRACT
In today’s World, share of the renewable energy sources in electricity production is rapidly increasing.
Due to their natures, power generation from solar and wind energy is discontinuous and requires
additional energy storage systems to meet electricity requirement of grid. Renewable energy sources
which can work on base load such as geothermal energy, can also work with energy storage systems
to gain additional flexibility. In this study, thermodynamic analysis of single-flash geothermal power
plant integrated with liquid air energy storage system is carried out. Electricity produced from
geothermal source with temperature of 180 °C and mass flow rate of 100 kg/s is used to liquefy air
during off-peak hours. Liquified air, heated with geothermal waste water and expanded with a turbine
to produce electricity during peak-hours.
According to thermodynamic analysis, 58.5% of air mass entering the system liquefied and
liquefaction unit consumes 4304 kW power during 6 hours of off-peak times. Liquid air energy storage
system produces 12,049 kW net power during 1 hour of peak demand. Integrated system with
optimum flash pressure of 255 kPa produces 16,100 kW net power. Under these conditions, liquid air
energy storage system efficiency found as 46.7% and thermal efficiency of integrated system found as
24.4%
Key Words: Geothermal energy; Liquid air energy storage system, Energy storage
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1. GİRİŞ
Uluslararası Enerji Ajansı’nın (UAE) 2017 verilerine göre dünya enerji ihtiyacı 14,050 Milyon ton
eşdeğer petrol (MTEP)’e ulaşmıştır [1]. Bu ihtiyacın büyük bir çoğunluğu, petrol ve doğal gaz gibi sera
gazlarının salınımı gibi çevresel etkileri olan fosil yakıtlardan karşılanmaktadır. Bu etkileri azaltmak ve
gün geçtikçe artan enerji ihtiyacını karşılamak için yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelim
artmaktadır. Güneş ve rüzgâr enerjisi gibi yenilenebilir enerji kaynakları, doğaları gereği kesintili bir
yapıya sahiptirler. Bu nedenle bu tarz enerji kaynaklarından tam kapasite faydalanabilmek için enerji
depolama teknolojileri geliştirilmelidir. Literatürde, enerji depolama sistemlerinin güneş ve rüzgâr
enerjisine entegre edilmesi ile ilgili çeşitli çalışmalar vardır.
Jeotermal enerjiden, güneş ve rüzgâr gibi yenilenebilir enerji kaynaklarının tersine kesintisiz olarak
faydalanılabilir. Bundan dolayı jeotermal santraller baz yük üreticisi çalışabilmektedirler. Baz yük
olarak çalışan güç santralleri, şebekenin elektrik ihtiyacının az olduğu gece saatlerinde güç üretimini
azaltabilir veya tamamıyla durdurabilirler. Aynı şekilde elektrik ihtiyacının fazla olduğu zamanlarda,
kapasitelerinin fazlasını üretmek zorunda kalabilirler. Bu gibi operasyonlar, güç santrallerinin
ömürlerini olumsuz etkilerken, üretilen elektriğin maliyetini de arttırmaktadır. Baz yük üretici olarak güç
santrallerinin enerji depolama sistemleri ile entegre edilmesi, hem elektrik talebinde ihtiyaç duyulan
esnekliği sağlayacak hem de bahsedilen olumsuzlukların giderecektir.
Literatürde, MWh-GWh gibi büyük ölçekli kapasitelere sahip enerji depolama sistemleri ile ilgili
çalışmalar bulunabilir [2,3]. Bu sistemlerden en yaygın olanları, sıkıştırılmış hava enerji depolama
sistemleri ve pompalanmış su tabanlı enerji depolama sistemleridir. Sıkıştırılmış hava enerji depolama
sisteminde, elektrik ihtiyacının az olduğu zamanda hava yüksek basınca sıkıştırılarak yeraltı
mağaralarında depolanır. Elektrik ihtiyacının fazla olduğu zamanlarda, depolanan hava ısıtılıp türbin
ile genleştirilip elektrik üretimi için kullanılır. Bu sistemlerin enerji depolama verimleri 70% civarındadır
[4]. Pompalanmış su tabanlı enerji depolama sistemlerinde ise elektrik ihtiyacının az olduğu
zamanlarda yüksek rezervuarda depolanan su, elektrik üretmek için alçak rezervuara yer çekiminin
yardımıyla yönlendirilir ve su türbinlerinin yardımıyla elektrik üretilir. Bu tip sistemlerin enerji depolama
verimi 90% civarıdır [5]. Bu iki yaygın sistem içinde en büyük sorun coğrafi koşullardır. Sıkıştırılmış
hava enerji depolama sistemi için uygun yeraltı mağaraları gerekirken, pompalanmış su tabanlı enerji
depolama sistemleri içinse uygun yüksek rezervuarlar oluşturmak gerekmektedir.
Sıvı hava enerji depolama sistemlerinde ise elektrik ihtiyacının az olduğu zamanlarda enerji, hava
sıvılaştırılarak tanklarda depolanır. Depolanan sıvı hava, elektrik ihtiyacının fazla olduğu zamanlarda,
dış bir ısı kaynağı ile ısıtılıp türbinden geçerek elektrik üretimi sağlanır.[6] Diğer enerji depolama
sistemlerine göre yeni sayılabilecek sıvı hava enerji depolama sistemiyle ilgili ilk pilot tesisin analizi
Morgan ve diğerleri tarafından gerçekleştirilmiştir [7]. Bu pilot tesis, 350 kW/2.5 MWh kapasiteye sahip
olup yaklaşık olarak 8 saat boyunca şebekeye elektrik sağlayabilmektedir. Krawczyk ve diğerleri
sıkıştırılmış hava ve sıvı hava enerji depolama sistemlerini karşılaştırmış ve bu sistemlerin enerji
depolama verimlerini sırasıyla 40 % ve 55% olarak bulmuş ve aynı zamanda sıvı havanın, sıkıştırılmış
havaya göre 6 kat fazla enerji yoğunluğu olduğunu göstermişlerdir[8]. Li ve diğerleri, sıvı hava enerji
depolama sistemi entegre edilmiş bir nükleer güç santralinin termodinamik analizini yapmış ve enerji
depolama verimliliğini 70% olarak hesaplamışlardır. [9] Antonelli ve diğerleri potansiyel entegre
sistemleri incelemiştir [10]. Li ve diğerleri, sıvı hava ile sıvı hidrojeni enerji depolama yönüyle
karşılaştırmış ve sıvı havanın ekonomik olarak daha iyi performans verdiğini gözlemlemiştir [11].
Bu çalışmada, sıvı hava enerji depolama (SHED) sistemi entegre edilmiş tek flaşlı jeotermal güç
santralinin termodinamik analizi gerçekleştirilmiştir. Tek flaşlı jeotermal güç santrallerinde, jeotermal su
genleşme vanasından geçtikten sonra, buhar kısmı türbine yönlendirilirken, jeotermal atık su direk
veya yerel ısıtmada kullanılarak rezervuara geri gönderilmektedir. Bu çalışmada jeotermal atık su
SHED sisteminin ısı kaynağı olarak kullanılmıştır. Elektrik ihtiyacının az olduğu zamanda jeotermal
güç santralinde üretilen elektrik, havayı sıvılaştırmakta kullanılmıştır. Elektrik ihtiyacının fazla olduğu
zamanda ise sıvı hava pompa yardımıyla yüksek basınca çıkarılıp, jeotermal atık su ile ısıtılarak
türbinden genleştirilip elektrik üretimi sağlanmıştır. Termodinamik analiz için, jeotermal kaynak
sıcaklığı 180°C ve debisi 100 kg/s bir kaynak jeotermal kaynak ele alınmış ve entegre sistemin ısıl
verimlilik, enerji depolama verimliliği hesaplanmıştır. Jeotermal kaynak sıcaklığının sistemin genel
performansına olan etkileri incelenmiştir.
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2. SİSTEM MODELİ
Şekil 1’de incelenen sistemin şematik diyagramı verilmiştir. Sunulan sistemde tek flaşlı güç santralinde
üretim kuyusundan alınan jeotermal su, genleşme vanasından geçirilir ve buhar kısmı türbine
yönlendirilerek iş üretimi sağlanır. Üretilen elektrik, şebekenin elektrik ihtiyacının az olduğu
zamanlarda hava sıvılaştırma ünitesini çalıştırmakta kullanılır. Sıvılaştırma ünitesinde kuru hava,
kompresör yardımıyla yüksek basınca çıkarılır. Bir önceki çevrimden gelen sıvılaşmamış hava ve
soğuk geri kazanım ünitelerinden gelen metanol ve propan yardımıyla sırasıyla birinci ve ikinci ısı
değiştiricilerde (HX I ve HX II) soğutulur ve Joule-Thompson (J-T) vanasında genleştirilir. -194 °C
sıcaklığa kadar düşürülen havanın sıvılaşan kısmı tankta depolanır. Sıvılaşmayan kısım bir sonraki
çevrimi soğutmak üzere çevrime geri gönderilir. Bu işlemler sıvı hava depolama sisteminin şarj
operasyonları olarak adlandırılabilir.
Elektrik ihtiyacının fazla olduğu durumlarda, depolanan sıvı hava pompa yardımıyla yüksek basınçlara
çıkarılır. Yüksek basınçlı sıvı hava, soğuk geri kazanım (Soğuk GK I ve Soğuk GK II) ısı
değiştiricilerinde (HX III ve HX IV) sırasıyla propan ve metanol yardımıyla ön ısıtmaya uğrar. Bu ön
ısıtma sürecinden sonra hava jeotermal atık su yardımıyla ana deşarj ısı değiştiricisinde ısıtılır ve
türbinde genleştirilerek iş üretimi sağlanır. Jeotermal atık su re-enjeksiyon kuyusu yardımıyla yer altına
geri gönderilir.

Şekil 1. SHED sistemi entegre edilmiş tek flaşlı jeotermal güç santralinin şematik gösterimi

3. TERMODİNAMİK ANALİZ
Sıvılaştırma ünitesinde kuru hava, ideal süreçte izotermal olarak çalışan bir kompresördeki yüksek
basınçlara sıkıştırılır. İzotermal kompresör için genel enerji dengesi yazıldığında, birim kütle sisteme
giren hava için sıkıştırma işi şu şekilde ifade edilebilir:
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(1)

Bu denklemde yer alan h ve s sırasıyla entalpi ve entropi’yi ifade etmektedir. Sıkıştırma işlemi
sırasında kuru hava ideal gaz davranışları göstermektedir. Bu yüzden birim kütle için kompresör işi
aynı zamanda şu şekilde ifade edilebilir:

P 
wkomp = RT8 ln  9 
 P8 

(2)

Bu denklemde yer alan R gaz sabitini T sıcaklığı P ise basıncı ifade etmektedir. Bir sıvılaştırma
çevriminde sıvılaşan havanın kütlesel debisinin, sisteme giren toplam havanın kütlesel debisine oranı
sıvılaşma oranı olarak ifade edilip, sıvılaştırma çevrimleri için çok önemli bir parametredir. Sıvılaşma
oranı aşağıdaki gibi ifade edilir.

y=

m 16
m 8

(3)

Sıvılaşma oranı aynı zamanda, ısı değiştirici I (HX I), ısı değiştirici II (HX II), J-T vanası ve depolama
tankı için enerji dengesi yazılarak hesaplanabilir. Bu durumda sıvılaşma oranı şu şekilde ifade edilir:

y=

h15 − h9 + qc ,toplam
h15 − h16

(4)

Denklem (4)’te yer alan q c,toplam , ifadesi, metanol ve propan yardımıyla sıvı havadan geri kazanılan
soğuk enerjidir. Düşük sıcaklıklardaki yüksek ısı kapasitelerinden dolayı soğuk geri kazanım
ünitelerinde metanol ve propan tercih edilmiştir. Toplam geri kazanılan soğuk enerji aşağıdaki gibi
hesaplanabilir.

qc ,toplam c1 (h28 − h27 ) + c2 (h26 − h25 )
=

(5)

Bu denklemde yer alan c 1 ve c 2 ifadeleri, sırasıyla propan ve metanol kütlesel debilerinin, sıvılaştırma
çevrimine giren havanın kütlesel debisine oranıyla hesaplanır.

c1 =

m 28
m 8

(6)

c2 =

m 26
m 8

(7)

Sıvılaştırma çevrimlerinde en önemli performans parametrelerinden biri sıvılaştırma işidir. Sıvılaştırma
işi, birim kütle havayı sıvılaştırmak için gereken iştir ve toplam tüketilen işin sıvılaşma oranına olan
oranıyla hesaplanır.
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wkomp

(8)

y

Deşarj ünitesinde, sıvı hava pompasının tükettiği iş birim kütle sıvı hava için aşağıdaki gibi hesaplanır.

wpompa = h17 − h16

(9)

Deşarj ünitesinde bulunan türbinler tarafından üretilen iş, şu şekilde ifade edilir:

=
wtürb (h20 − h21 ) + (h22 − h23 )

(10)

Deşarj ünitesinde birim kütle sıvı hava için üretilen net iş aşağıdaki gibi ifade edilir.

w=
wtürb − wpompa
shed

(11)

Bir enerji depolama sisteminde enerji depolama verimliliği, sistemden geri kazanılan enerjinin
depolanan enerjiye oranı olarak ifade edilir. SHED sisteminde depolanan enerji, sıvı havayı
oluşturmak için tüketilen enerjiye denk gelmektedir. SHED sisteminde enerji depolama verimliliği
aşağıdaki gibi ifade edilir.

hd =

wshed
ws

(12)

Bu denklemde yer alan tüm ifadeler, birim kütle sıvı hava içindir. Aynı şekilde enerji depolama
verimliliği, şarj ve deşarj operasyonları sırasında tüketilen ve üretilen işler cinsinden de yazılabilir.

hd =

Wshed td
Ws ts

(13)

Bu denklemde yer alan t s ve t d ifadeleri sırasıyla şarj ve deşarj sürelerini ifade etmektedir.
Tek flaşlı jeotermal güç santrali için ısıl verim aşağıdaki gibi ifade edilir [12].

h th
=

W jeo m 3 (h3 − h4 )
=
Q in
m 1 (h1 − h0 )

(14)

Bu denklemde pay, jeotermal tesis tarafından üretilen işi, payda ise jeotermal suyun çevresel duruma
göre içerdiği ısıyı ifade etmektedir. Entalpi h 0 değeri 25 °C ve 1 atm koşulları için hesaplanmıştır.
Termodinamik Sempozyumu

14. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 17-20 NİSAN 2019/İZMİR

_____________________ 623 _______

Deşarj operasyonları sırasında sistemde hem jeotermal türbin tarafından hem de SHED sisteminin
türbin ünitesi tarafından iş üretilmekte ve aynı zamanda sıvı hava pompası tarafından iş
tüketilmektedir. Bu durumda, entegre sistemin genel ısıl verimliliği şu şekilde ifade edilir:

h genel =

W jeo + Wshed m 3 (h3 − h4 ) + m 16 (h20 − h21 + h22 − h23 ) − m 16 (h17 − h16 )
=
Q
m (h − h )
1

in

1

(15)

0

Jeotermal destekli SHED sisteminin performans değerlendirmesi için, jeotermal tesise giren birim kütle
jeotermal su başına sıvılaşan hava miktarını ifade eden ‘g’ parametresi tanımlanmıştır. Bu parametre
özgül sıvılaşma işi ve jeotermal iş tarafından şu şekilde ifade edilmektedir:

g=

wjeo

(16)

ws

Denklem (16)’ da pay, tesise giren birim kütle jeotermal su başına üretilen işi ifade etmektedir ve bu iş
sıvılaştırma ünitesinde kompresör tarafından tüketilen işe denktir. Payda ise, sıvılaştırma ünitesinde
birim kütle havayı sıvılaştırmak için tüketilen işi ifade etmektedir. Böylece denklem (16)’yı sıvılaşan
havanın tesise giren jeotermal suya oranı olarak ifade edilmektedir.
Sunulan entegre sistemin termodinamik analizi için, 180 °C kaynak sıcaklığına ve 100 kg/s kütlesel
debiye sahip olan bir jeotermal kaynak ele alınmıştır. Elektrik ihtiyacının az olduğu zamanlarda,
jeotermal tesis tarafından üretilen güç çıktısının tamamı sıvılaştırma ünitesinde kullanılmıştır.
Sıvılaştırma ünitesinde, hava 1 atm ve 25 °C olarak kompresöre girmiş ve 20 MPa sıkıştırılmıştır.
Minimum sıcaklık farkı 1 °C olan ısı değiştiricilerde hava soğutulmuş ve vanada genleşerek
sıvılaştırılmıştır. Şarj ünitesi 6 saat boyunca çalışmaktadır. Elektrik ihtiyacının fazla olduğu
zamanlarda, sıvı hava 18 MPa basınca pompa tarafından çıkarılarak jeotermal atık su ile ısıtılıp iş
üretimi sağlanmıştır.
İncelenen sistemde, borularda ve ısı değiştiricilerde basınç düşüşü yoktur. Çevre ile sistem arasında
ısı transferi yoktur. Soğuk geri kazanım ünitelerinde tüketilen pompa işleri etkilerinin azlığından dolayı
hesaplamalara dahil edilmemiştir. Tablo 1’de analiz sırasında yapılan varsayımların listesi verilmiştir.
Tablo 1. Analiz sırasında yapılan varsayımların listesi
Minimum sıcaklık farkı ∆T min (°C)

1

Maksimum propan sıcaklığı (°C)

−178,2

Maksimum metanol sıcaklığı (°C)
Propan kütlesel debi oranı c 1

−58,15
0,6

Metanol kütlesel debi oranı c 2

0,3619

Kompresör eş-sıcaklık verimi

0,8

Pompa eş-entropi verimi

0,85

Buhar türbini eş-entropi verimi

0,8

SHED sistemi türbini eş-entropi verimi
Şarj süresi t s (h)

0,9

Deşarj süresi t d (h)

6
1
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4. BULGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE TARTIŞMA
Tablo 2’de sistemin şarj süresinde, durumlar bazında kütlesel debi, basınç, sıcaklık, entalpi ve entropi
değerleri verilmiştir. 100 kg/s jeotermal su tesiste girmektedir. Tek flaş jeotermal güç tesisinde, buhar
türbini tarafından üretilen işi maksimize etmek için flaş basıncı (genleşme vanası çıkışındaki basınç)
optimize edilmiştir. Optimize edilmiş operasyonda, jeotermal enerji santrali, tesise giren birim jeotermal
su kütlesi başına 43,04 kJ iş üretmektedir. Jeotermal tesis tarafından üretilen 4304 kW güç çıkışı, 6
saat boyunca sıvılaştırma ünitesini beslemek için kullanılmıştır. Bu operasyonda jeotermal tesisin ısıl
verimi % 6,53 olarak belirlenmiştir.
Tablo 2. Şarj ünitesinin termodinamik verileri
Durum

Akışkan

0

104.9

s
(kJ/kg-K)
0,3672

1

Su

100

1003

180

763,1

2,139

2

Su

100

143,6

110

763,1

2,206

3

Su

13,52

143,6

110

2691

7,238

4

Su

13,52

10

45,81

2373

7,487

5

Su

100

10

45,81

191,8

0,6492

6

Su

86,48

143,6

110

461,6

1,419

8

Hava

7,63

101,3

25

298,4

6,859

9

Hava

7,63

20000

25

263,4

5,229

10

Hava

7,63

20000

-45,5

164,3

4,848

11

Hava

7,63

20000

-155,6

-41,07

3,607

12

Hava

7,63

101,3

-193,1

-41,07

4,041

13

Hava

3,16

101,3

-191,4

78,74

5,538

14

Hava

2,16

101,3

-46,5

226,5

6,583

15

Hava

3,16

101,3

23,2

296,6

6,853

16

Hava

4,466

101,3

-194,2

-126,1

2,978

25

Metanol

2,74

700

-58,15

-1350

-4,169

26

Metanol

2,74

700

24,25

-1157

-3,41

27

Propan

4,578

700

-178,2

-177,2

-1,192

28

Propan

4,578

700

-59,15

62,94

0,4345

Sıvılaştırma Ünitesi

T
(°C)
25

Jeotermal

P
(kPa)
101,3

h (kJ/kg)

Su

ṁ
(kg/s)
-

Sıvılaştırma ünitesi 1 kg sıvı hava üretmek için 963,6 kJ iş tüketilmektedir. Bu operasyonda sisteme
giren havanın %58,49 u sıvılaşmıştır. ‘g’ parametresi 0,04466 olarak hesaplanmıştır. Bu durumda
sisteme giren 1 kg jeotermal su için 44,66 gram hava sıvılaşmaktadır. Sisteme giren 100 kg/s
jeotermal su ile 4,466 kg/s sıvı hava üretilmektedir. 6 saatlik operasyon sonucunda, sıvı hava tankının
kapasitesi 96,04 ton olarak hesaplanmıştır. Şarj ünitesinin performans verileri Tablo 3’te verilmiştir.
Tablo 3. Şarj ünitesinin performans verileri
y (kg sıvı hava/kg gaz hava)

0,5849

w s (kJ/kg sıvı hava)

963,6

w jeo (kJ/kg jeotermal su)

43,04

Wliq

4304

(kW)

g (kg sıvı hava/ kg jeotermal su)
η th (%)

0,04466
6,53
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Deşarj ünitesinde durumlar için termodinamik veriler Tablo 4’te verilmiştir. 1 saatlik deşarj
operasyonları sırasında depolanan sıvı havanın tamamı sisteme girmiştir. Bu da 26,79 kg/s kütlesel
debiye denk gelmektedir. Jeotermal tesisin flaş basıncı toplam güç çıktısını maksimize etmek için
optimize edilmiştir. Optimum operasyon sırasında flaş basıncı 255,1 kPa olarak bulunmuştur.
Optimum basınç ile jeotermal tesis, birim kütle jeotermal su başına 40,07 kJ iş üretmektedir. Bu 4007
kW güç çıktısına denk gelmektedir. Flaş basıncının, toplam güç çıktısına olan etkisi şekil 2’de
verilmiştir. Toplam güç çıktısı maksimum flaş basıncından sonra, artan flaş basıncı ile 13762 kW’a
kadar düşmektedir.

Şekil 2. Toplam güç çıktısının flaş basıncı ile değişimi
Tablo 4. Deşarj ünitesinin termodinamik verileri

0
1
2
3
4
5
6
7
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Su
Su
Su
Su
Su
Su
Su
Su
Hava
Hava
Hava
Hava
Hava
Hava
Hava
Hava
Hava
Metanol
Metanol
Propan
Propan

ṁ
(kg/s)
100
100
10,32
10,32
100
89,68
89,68
26,8
26,8
26,8
26,8
26,8
26,8
26,8
26,8
26,8
16,58
16,58
27,49
27,49

P
(kPa)
101,3
1003
255,1
255,1
10
10
255,1
255,1
101,3
18000
18000
18000
18000
800
800
101,3
101,3
700
700
700
700

T
(°C)
25
180
128,1
128,1
45,81
45,81
128,1
92,19
-194,2
-188,2
-60,25
23,35
127,1
-90,99
118,4
-144,4
25
-58,15
24,25
-178,2
-59,15

h
(kJ/kg)
104,9
763,1
763,1
2717
2329
191,8
538,2
386,4
-126,1
-102,3
144
263,7
386,8
177,6
391,8
127,6
298,4
-1350
-1157
-177,2
62,94

s
(kJ/kg-K)
0,3672
2,139
2,175
7,046
7,35
0,6492
1,614
1,259
2,978
3,02
4,783
5,261
5,618
5,754
6,538
6,012
6,859
-4,169
-3,41
-1,192
0,4345

Deşarj

Akışkan

Jeotermal

Durum
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Yapılan analizlerin bir parçası olarak, değişken jeotermal kaynak sıcaklığının entegre sistemin
performansına olan etkileri incelenmiştir. Şekil 3’te değişen jeotermal kaynak sıcaklığının, birim kütle
jeotermal su başına üretilen iş ve tanımladığımız ‘g’ parametresine olan etkileri verilmiştir. Jeotermal
kaynak sıcaklığı 150 °C’ den 250°C’ ye arttıkça, birim kütle jeotermal su başına üretilen iş 26,1
kJ/kg’dan 99,96 kJ/kg’a kadar artmaktadır. Bu artış aynı zamanda ‘g’ parametresinde 0,027’den
0,1037’ye kadar bir artışa sebep olmaktadır. Sisteme giren jeotermal su sıcaklığı arttıkça, daha fazla
jeotermal tesisten daha fazla iş üretilmekte ve aynı zamanda daha fazla hava sıvılaştırılmaktadır.

Şekil 3. Jeotermal işi ve ‘g’ parametresinin şarj zamanında kaynak sıcaklığıyla değişimi
Jeotermal kaynak sıcaklığının SHED sisteminden üretilen iş ve enerji depolama verimliliğine olan
etkisi Şekil 4’te verilmiştir. Deşarj süresinde, jeotermal kaynak sıcaklığı arttıkça SHED tarafından
üretilen iş ve enerji depolama verimliliği artmaktadır. Çünkü kaynak sıcaklığı arttıkça, genleşme
vanasından çıkan jeotermal akımının buhar kalitesi artmaktadır. Bu sayede jeotermal buhar
türbininden üretilen iş artmaktadır. Aynı zamanda sıcaklığın artmasıyla göreceli olarak daha az
miktarda SHED ünitesinin gaz türbinlerinde üretilen işte artış olmaktadır. Jeotermal kaynak sıcaklığı
150 °C’ den 250°C’ ye arttıkça, enerji depolama verimliliği % 44,26’dan % 52,15’e yükselmiştir.
Üretilen iş ise 426 kJ/kg’dan 502 kJ/kg’a yükselmiştir.

Şekil 4. SHED sistemi tarafından üretilen iş ve enerji depolama verimliliğinin kaynak sıcaklığıyla
değişimi
Termodinamik Sempozyumu

14. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 17-20 NİSAN 2019/İZMİR

_____________________ 627 _______

Son olarak, genel ısıl verimlilik ve üretilen toplam güç çıktısının jeotermal kaynak sıcaklığı ile değişimi
Şekil 5’te verilmiştir. Şekil 4’te olduğu gibi kaynak sıcaklığı arttıkça genel verimlilik ve üretilen toplam
güç artmaktadır. Sıcaklık 150 °C’ den 250 °C’ ye arttıkça, verim % 17,91’den % 40,48’e yükselmekte
aynı zamanda üretilen toplam güç 9,444 kW’tan 39,072 kW’a yükselmektedir.

Şekil 5. Genel verim ve toplam net güç çıktısının jeotermal kaynak sıcaklığı ile değişimi

SONUÇ
Bu çalışmada, tek flaşlı jeotermal güç tesisi tarafından desteklenen bir sıvı hava enerji depolama
sisteminin termodinamik analizi yapılmıştır. 180 °C kaynak sıcaklığına ve 100 kg/s kütlesel debiye
sahip olan jeotermal tesis 4304 kW güç üretmektedir. Üretilen bu güç elektrik ihtiyacının az olduğu
zamanlarda hava sıvılaştırma ünitesinde kullanılmaktadır. 6 saatlik şarj operasyonları sırasında toplam
96,06 ton sıvı hava depolanmıştır. Depolanan sıvı havadan 1 saatlik deşarj operasyonları sırasında
12049 kW güç üretilmiştir. Entegre sistemin enerji depolama verimliliği % 46,6 ve genel ısıl verimliliği
% 24,4 olarak hesaplanmıştır.
Jeotermal kaynak sıcaklığı entegre sistemin performansına etki eden önemli bir parametredir. Kaynak
sıcaklığı arttıkça, belirli şarj süresince daha fazla sıvı hava depolanmakta ve aynı zamanda deşarj
süresince daha fazla iş üretilmektedir. Jeotermal destekli sıvı hava enerji depolama sistemlerinden,
yüksek kaynak sıcaklıklarda daha yüksek verim elde edilebilir.
Enerji depolama verimliliği, geri kazanılan enerjinin depolanan enerjiye oranı olarak tanımlanabilir. Sıvı
hava enerji depolama sistemi için depolanan enerji, havayı sıvılaştırmak için gereken enerji olarak
tanımlanmaktadır. Jeotermal destekli sıvı hava enerji depolama sistemi için enerji depolama verimliliği
% 40 ile % 60 arasında değiştiği gözlemlenmiştir. Sıvı hava enerji depolama sistemleri, jeotermal güç
santrallerine sürdürülebilirlik ve elektrik üretiminde esneklik kazandırmak için uygun bir çözüm
olabileceği gözlemlenmiştir. Sonraki çalışmalarda, farklı entegre konfigürasyonlar için sistemin enerji
ve ikinci kanun analizleri ele alınacaktır.
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SEMBOLLER
c1
c2
h
g
ṁ
P
Q
q
s
T
t
R
w
Ẇ
y

Birinci Soğuk geri kazanım ünitesi kütle debi oranı
Birinci Soğuk geri kazanım ünitesi kütle debi oranı
Özgül entalpi-saat (kJ/kg)
Sıvılaşan hava kütlesel debisinin jeotermal su kütlesel debisine oranı
Kütlesel debi (kg/s)
Basınç (kPa,MPa)
Isı Transferi (kJ)
Özgül Isı Transferi (kJ/kg)
Özgül entropi (kJ/kg-K)
Sıcaklık (K, °C)
Operasyon Süresi (h)
Gaz Sabiti (kJ/kg-K)
Özgül iş (kJ/kg)
Güç (kW)
Sıvılaşan gaz oranı (ṁ f /ṁ)

Yunan Harfleri
η
Verim
∆
Fark
İndis, Alt indis
1,2,3.. Çevrimin durumları
c
Soğuk geri kazanım
SHED Sıvı hava enerji depolama
komp Kompresör
jeo
Jeotermal
s
Sıvılaştırma
th
Termal
turb
Türbin
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HAVADAN-HAVAYA SPLİT, SALON TİPİ İKLİMLENDİRME
CİHAZLARINDA ENERJİ VE EKSERJİ-OPTİMUM ÇÖZÜM VE
DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
Energy and Exergy-Optimum Solutions and Evaluation Metrics for Split, Room Type Air-Conditioning Equipment

Hamza SONKUR
Doruk TONYA
Birol KILKIŞ

ÖZET
Küresel ısınmanın insan konforu ve endüstri üzerinde giderek artan olumsuz etkilerinin giderek
artması sonucu kapalı yaşam alanlarında iklimlendirmeye olan gereksinim de hızla artmaktadır.
Özellikle mevcut yapıların büyük mekanlarında salon tipi cihazlar bu bağlamda yaygınlaşmaktadır.
Ancak Ülkemizde elektrik enerjisinin birincil enerji katsayısı, BEK (Primary Energy Factor, PEF) AB28
Ülkelerine göre %50 daha yüksek olması nedeni ile soğutma süreçlerinin de bu oranda geliştirilmeleri
gerekir. Her ne kadar BEK değerinin Ülkemizde yüksek olması iklimlendirme sektörünün bir
sorumluluğu değilse ki bu Ülkemizdeki elektrik enerjisinin üretimi ve dağıtımının bir sorunudur, bu
alanda iklimlendirme sektörü de elinden geleni yapmalıdır.
Bu sorumluluk paylaşım bilinci
doğrultusunda ve salon tipi cihazlar özelinde ısıtma ve tesir katsayılarının arttırılmasını öngören bir
tasarım yol haritası tasarlanmıştır. Bu yaklaşımın temeli Termodinamiğin İkinci Yasasına
Dayandırılmış ve Birinci Yasanın gösterdiği en iyi tasarım ve işletme değerleri ile örtüşmediği ve
yanıltıcı sonuçlar verebildiği örnek çalışmalarla görülmüştür. Bu çerçevede ekserji tabanlı yeni tasarım
ölçütleri ortaya konmuş ve piyasadaki yerli bir üründe bu ölçütler kullanılarak yenilikçi tasarımlarla
sektörün bu alanda çözüm üretebileceği ve enerji bilançomuza olumlu katkılar sağlanırken CO 2
salımlarının da azaltılabileceği gösterilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Salon Tipi Klima, Split Klima, Ekserji Analizi, Akıllı Ekserji Yönetim Verimi, Ozon
Tabakası, CO 2 Salımları
ABSTRACT
As a result of the increasingly high adverse effects of global warming on human comfort and cooling
industry, there is a rapid increase in the need for air conditioning of indoor spaces are becoming more
widely used. However, recalling that the Primary Energy Factor, PEF in Turkey is about 50% higher
than EU28 states, the performance of the cooling equipment needs to be 50% better. Only then the
energy sector in Turkey may become even with EU countries in terms of decarbonization and added
value levels. Even though the high PEF value is not a direct responsibility of the air-conditioning and
the cooling sector, they must share the improvement efforts with the power sector. Under the scope of
such a share of responsibility, the solution opportunities based on the Second-law with a focus on
split, floor-standing type room cooling equipment have been investigated and a design road map has
been developed. Sample analyses have shown that optimum design conditions do not agree well with
the Second-Law solutions and therefore they may lead to wrong decisions both during design and
operation phases of cooling systems. In this context new design metrics have been developed and it
is demonstrated that viable solutions are possible and may substantially contribute to the energy
budget while CO 2 emissions are decreased.
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1. GİRİŞ
Bir soğutma ünitesinin bütüncül modeli Şekil 1 de gösterilmiştir. Bu modelde elektrik gücünün nereden
kaynaklandığı da dahildir. Ünite şebeke elektriği kullanmakta ve belli koşullarda belirli bir COP
değerinde soğutma işlevi görmektedir. Ülkemizde elektrik güç üretimindeki yakıt harmanının fosil yakıt
ağırlıklı olduğu düşünülürse Birincil Enerji Oranı, BEO nun oldukça düşük bir değere sahip olduğu
görülür [1]:

=
BEO η=
0.27COP
T COP

{BEO>1 olmalı}

(1)

Bu nedenle Ülkeye katma değer oluşturulması isteniyorsa yani BEO değeri 1 sayısından büyük olacak
ise yıllık veya mevsimlik COP değerinin de 3.7 sayısından büyük olması gerekir. Bu sonuç da
göstermektedir ki soğutma cihazlarında COP standart değerlerinin yükseğe çekilmeleri gerekir.
ASHRAE El Kitabı COP değerini çok basit bir kapsamda, üretilen soğuk gücün cihazın güç talebine
bölümü olarak tanımlamaktadır [2]. Bu tarifte ise talep edilen elektrik gücü ile soğuk gücün birim
ekserjileri arasındaki büyük fark göz ardı edilmektedir. Dolayısı ile Eşitlik 1 de Termodinamiğin Birinci
Yasasının verdiği tanım, sistemin bütüncül arka planını (Şekil 1) tam olarak vermediğinden yetersiz
kalmakta ve bu nedenle İkinci Yasaya da müracaat edilmelidir:

 T1 
BEXO
= ηT COP 1 − =
 0.27COPEX {BEXO1 koşulu}
 T2 

(2)

Makalenin ilerleyen bölümlerinde görüleceği üzere bir soğutma cihazının ekserji tabanlı COPEX değeri
çok daha düşük olup BEXO =1 koşulu Termodinamik anlamda (sıfır ekserji yıkımı) sağlanmaz. O
zaman amaç BEXO değerini mümkün olduğunca 1 değerine yakınsamak olmalıdır.

Şekil 1. Şebeke Elektriği ile Tahrik Edilen bir Soğutma Ünitesinin Enerji ve Ekserji Arka Planı.
Soğutucu akışkan içeren, gaz sıkıştırmalı soğutma üniteleri tükettikleri elektrik enerjisine orantılı CO 2
salımları dolaylı biçimde (Santrallerde) sorumlu oldukları gibi Ozon-zararlı gazların atmosfere
salınmasından doğrudan sorumludurlar. Tüm süreçte önemli CO 2 salımları oluşmakta olup Ülkemiz
CO 2 salımlarını azaltma girişimlerinde Dünyada en sondan üçüncüdür. Soğutucu akışkanlar ise FGazlar dahil olmak üzere ozon tabakasını seyreltici etki göstermektedirler. Her ne kadar Ülkemiz
ozon-zararlı akışkanlar konusunda oldukça başarılı ise de [3, 4] sonuç itibarı ile bir yandan karbon
salımları öte yandan eş-zamanlı olarak ozon-zararlı maddeler açılarından alışılmış ısıtma soğutma,
klima ve havalandırma sistemleri hem verimsiz hem atmosferi kirletici hem de enerjinin akılcı
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kullanımında yetersiz bir döngü içerisindedirler. Bu döngü. Şekil 2 de gösterilmiştir. Dolayısı ile
soğutma işlevi önemli CO 2 salımlarından sorumlu olduğu gibi artık ısının havaya atımında da elektrik
enerjisi tüketilmektedir. Bu döngü sonucu küresel ısınma artmakta ve soğutma ihtiyacı artarken
salımlar da artarak kısır bir döngü oluşmaktadır. Gün geçtikçe satılabilir ve ülkeye katma değer
yaratabilir bir ürün haline gelen CO 2 gazı kaynağında tutulup ticari olarak soğutma akışkanı olarak
değerlendirildiğinde CO 2 -nötr bir uygulamaya geçilebilir. Soğutmada iyonik sıvı-CO karışımı
2

kullanıldığında ozon-zararlı salımlar tamamen önlenebilir ve kısır döngü kırılabilir [5]. Isıtma
kazanlarını önemli ölçüde ikame edecek bir kojenerasyon sisteminde ise üretilen elektrik gücü yanında
üretilen ısının bir bölümü absorpsiyon ve/veya adsorpsiyon sistemlerinde soğutma amaçlı
kullanıldığında sıkıştırmalı tip ve Ozon-zararlı gaz sızdıran soğutma gruplarının bu olumsuzluğu
ortadan kalkar.

Şekil 2. Geleneksel bir Havalimanı Uygulamasındaki (IGA) Soğutmada CO 2 ve Ozon Tabakasını
Seyrelten Soğutucu Akışkan Sızıntılarının Küresel Isınma ile Kısır Döngüsü [3, 4, 5].

2. MODEL
Elektrik gücü ile soğuk güç arasındaki ekserji dengesizliğini göz önünde bulunduran yeni bir model
Termodinamiğin İkinci Yasası çerçevesinde geliştirilmiş olup ilgili eşitlikler aşağıda sunulmuştur.

CO2
=

c
( 2 −ψ R )
(ηT COP )

(3)

Burada c, bir yakıtın ortalama birim (kg CO 2 /kWh) CO 2 salım oranıdır. Ülkemizde elektrik güç
üretimindeki ortalama c değeri Ülke genelindeki mevcut yakıt ve kaynak karışımında (yenilenebilir
enerji kaynakları dahil) 0.154 kg CO 2 /kW-h dir. Öte yandan, Ülkemizde yakıttan-kullanıma güç üretim
ve iletim verimi, η T 0.27 olup buna karşılık gelen Primary Energy Factor (1/η T ), PEF 3.7 dir. PEF
değeri AB28 ülkelerinde ortalama 2.5 dur. Bu kapsamda soğutma ünitelerinin tesir katsayılarının
(COP) AB ülkelerine oranla (3.7/2.5) yani en az %50 daha yüksek olması gerekmektedir. Ancak
kaçınılmaz olarak bu koşullar sağlandığında Ülkemizin enerji sektörü AB katma değerlerini ve
karbonsuzlaşma düzeyini yakalayabilecektir [6]. Bu çözümün arz tarafında ise η T nin yükseltilerek
COP nin arttırılma oranının makul düzeye çekilmesi gerekir.
Eşitlik 3 de verilen ilişki, Rational Exergy Management Model (REMM) ve bu Modelin Ekserji Akış
Çubuğu kullanılarak belirlenmiştir (Şekil 3). Elektrik üreten tüm santrallerin kurulu güç tabanında yakıt
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karışımının birim kaynak ekserjisi, ε sup Ülkemiz ortalaması olarak 0.89 W/W alınmıştır (Yenilenebilir
güç üretimi dahil). Soğutma işleminin birim kaynak ekserjisi sadece karışım ve üfleme sıcaklıkları
arasındaki soğutma yükünün birim ekserjisi olup kaynak ekserjisinin büyük bölümü soğutma sürecinin
öncesi ve sonrası yıkılmaktadır (ε des1 ve ε des2 ). Bu durumda kaynağın akılcı kullanım verimi, ψ R
REMM e ve ideal Karno çevrimine göre Eşitlik 4 ile verilmektedir.

ψ
=
R

 T1 
1 − 
ε s  T2 
=
=

ε sup

ε sup

 Tüflemehava
1−
 T
karışımhava

0.89





(4)

εyıkım1

εsup

εyıkım2

T1
T2

εs

Şekil 3. Hissedilir Soğutma Yüklerinin Karşılanmasında Ekserji Akışı.
REMM ekserji yıkımlarını da göz önünde bulundurarak CO 2 salım sorumluluğunun aşağıdaki şekilde
vermektedir [7]:

CO2
=

0.57
( 2 −ψ R )
COP

COP =

ve

(5)

COPEX

(6)

ψ Rε sup

İlişkisinden,

ψ Re sup
 c  ψ Re sup
e dem
0.57
CO2  =
=
= 0.57

COPEX
COPEX
 ηT  COPEX

(7)

.
4, 5, 6 ve 7 eşitlikleri tasarımın ve değerlendirmenin yeni ölçüt grubu olarak tertiplenmiştir.

COPsoğutma =

Qevap

(8)

Wkomp + Pevapfan + Pkondfan

 T

Qevap 1 − üflemehava 
 T

 Tüflemehava
karışımhava 

COPEX
COPsoğutma 1 −
=
=
soğutma
 T
Wkomp + Pevapfan + Pkondfan
karışımhava






(9)
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3. UYGULAMA
Bu çalışmada ayrışık salon tipi soğutma cihazının değişen hava debisi, değişen karışım oranları için
COP ve COPEX değerleri hesaplanmış ve incelenmiştir. Sistemde kullanılan sıkıştırıcı, buharlaştırıcı
ve sıkıştırıcı birimler değiştirilmemiştir (devre sabit tutulmuştur). İlk olarak karışım havalı cihazda sabit
karışım oranlarında (%30-40-50) hava debisi değiştirilmiştir (6000-6500-7000-7500 m³/h). Devamında
sabit debilerde değişen taze hava oranlarında (karışım oranı) verimlere bakılmıştır. Bu değerler
kullanılarak aşağıda verilen yeni ölçütler grubuna tabi tutularak böyle bir cihazın ne denli çevreci
olabildiği kestirilerek gerekli çözümler araştırılmıştır. Bu tür bir geliştirmeler ile 15 kW soğutma gücü
olan bir cihazın yıl boyu 3500 saat ve %60 taban yükte çalıştığı varsayılarak CO 2 salımlarındaki
tasarruf potansiyeli de incelenmiştir.

Şekil 4. Salon Tipi İklimlendirme Cihazında Akışlar ve Sıcaklıklar.
Çizelge 1. Örnek Veriler (Çizelge 3 değerleri kullanılarak).
Hava Debisi (m³/h)
V
6000

COP soğutma
2.258

6500

2.263

7000
7500

2.241
2.204

Çizelge 1 de verilen örnek veriler kullanılarak yeni ölçütler de hesaplanıp Çizelge 2 hazırlanmıştır.
Takip eden şekillerde ise yeni ölçütler grubuna ilişkin grafikler verilmiştir.
Çizelge 2. Performans Değerleri.
DEBİ
3
V, m /h
6000
6500
7000
7500

T karışım
o
C
26.7
26.7
26.7
26.7

T üfleme
o
C
15
15.28
15.6
16

ψR
0.043842
0.042793
0.041594
0.040095

COP
2.258
2.263
2.241
2.204

COPEX
0.0881
0.0861
0.083
0.0787

CO 2
kg CO 2 /kW-h
1.01941
1.020695
1.012311
0.995749
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%30 Taze Havalı Soğutma
2,27

COPsoğutma

2,26
2,25
2,24
2,23
2,22
2,21
2,2
6000

6500

7000

7500

V, Hava Debisi (m³/h)
Şekil 5. Hava Debisine Göre COP soğutma Değişimi.

COPEXsoğutma

%30 Taze Havalı Soğutma
0,09
0,088
0,086
0,084
0,082
0,08
0,078
0,076
0,074

0,0881
0,0861
0,083
0,0787

6000

6500

7000

7500

V, Hava Debisi (m³/h)

ψR

Şekil 6. Hava Debisine Göre COPEX soğutma Değişimi.
0,0445
0,044
0,0435
0,043
0,0425
0,042
0,0415
0,041
0,0405
0,04
0,0395

6000

6500

7000

7500

V, Hava Debisi, m3/h
Şekil 7. Hava Debisine Göre ψ R Değişimi.
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0,508
0,506

kgCO2/kW-h

0,504
0,502
0,5
0,498
0,496
0,494
0,492
6000

6500

7000

Hava Debisi,

7500

8000

m3/h

Şekil 8. Hava Debisine Göre CO 2 salım Değişimi.

Bu şekillerden bazı çelişen sonuçlar elde edilmektedir.
•
•

ÇEVRE, CO 2 : En az CO 2 salım sorumluluğu 6500 m /h debisinde,
ÇEVRE, O: Modelin aşağıdaki denklemine göre en fazla Ozon-zararlı salımlar en yüksek
debide olduğu için en az zarar en düşük debide gerçekleşmektedir.
3

O = dV m

•
•

(10)
EKONOMİ ve VERİM, COP: En yüksek COP (Kullanıcının parasal tasarrufu açısından) 6500
3
m /h debide.
3
AKILCILIK (Ekserji), ψ R ve COPEX en fazla düşük debide (6000 m /h).

Bu çelişkili örnek sonuçlar gösteriyor ki en iyi işletime karar verme mekanizması çok karışıktır ve
kullanıcının veya yönetimin ağırlıklı seçeneklerine bağlıdır. Kapsamlı temel veriler Çizelge 3 de
verilmiştir.

4. KARAR VERME ALGORİTMASI
Bu çelişkili sonuçlardan en iyi kararın verilebilmesi için hepsi de akışkan debisinin birer fonksiyonu
olan dört değişkenli bir Amaç Fonksiyonu, OF geliştirilmiştir.
OF = a 1 COP(V) + a 2 ψ R (V) + a 3 O(V) +a 4 /CO 2 (V)

(11)

(a i ) ağırlık katsayıları sırası ile 0.4, 0.3, 0.2 ve 0.1 olarak alınmış, d çarpanı 0.02 ve m üssü 0.1 olarak
kabul edilmiştir.
Kısıtlar:
-Minimum iç hava kalitesi
-Gürültü düzeyi
-Maksimum iç hava KT sıcaklık
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Yukarıdaki örnekten ve her şeklin içerisindeki ikinci mertebeden eşitlikler kullanılarak elde edilen OF
değerleri Şekil 8 de gösterilmiştir.

0,262
0,26

OF

0,258
0,256

KISIT

0,254
0,252
0,25
6000

6500

7000

V,

7500

8000

m3/h

Şekil 9. Çok Değişkenli En İyi Çözüm Fonksiyonu, OF.
Ağırlıklı amaç fonksiyonu bu örnekte çözümü en düşük debide vermekle birlikte bu gibi düşük debiler
3
iç hava kalitesi gereklerini karşılamadığından optimal çözüm olarak 6500 m /h değeri seçilmiştir. Dış
hava ve iç mekân koşulları sürekli değiştiğinden eviricili motorların denetimi dinamik olarak OF
fonksiyonu ile gerçekleştirilmelidir.
Çizelge 3. Örnek Verilerin Kapsamlı Bilgileri.

Not: Bu çizelge ve Çizelge 4 doğrudan üretici kataloğundan alınmış olup metnin diğer kısımlarında Data yerine Veri, Condenser
yerine Yoğuşturucu, Evaporatör yerine Buharlaştırıcı kelimeleri kullanılmıştır.
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5. DİĞER ÖRNEK VERİLER
Bir otomasyon sisteminde taze hava karışımına bağlı debiler iç ortam kalitesinin kısıtlarına göre
değişeceğinden buna bağlı diğer örnek veriler aşağıda sunulmuştur. Örneğin, sistemde sabit karışım
oranında, (sıkıştırıcı giriş sıcaklığı sabit) hava debisi arttıkça COPEX değerleri düşmektedir.

%50 Taze Havalı Soğutma
COPEXsogutma

0,095
0,0913

0,09

0,0899
0,0868

0,085

0,0832

0,08
0,075
6000

6500

7000

7500

Hava Debisi (m³/h)
Şekil 10.

Karışım Havalı Soğutma

COPEXsogutma

0,095
0,09
0,085
0,08

0,0913
0,0899
0,09
0,0882
0,0868
0,0881
0,0861 0,0847 0,0832
0,0809
0,083
0,0787

0,075

%50 Karışım
%40 Karışım
%30 Karışım

0,07
6000

6500

7000

7500

Hava Debisi (m³/h)
Şekil 11.

COPEXsogutma

6000 m³/h Hava Debisi Soğutma
0,092

0,0913
0,09

0,09
0,088

0,0881

0,086
30

40

50

Karışım Oranı (%)
Şekil 12.
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6500 m³/h Hava Debisi Soğutma
0,091
0,0899

COPEXsogutma

0,09
0,089
0,0882
0,088
0,087
0,0861
0,086
0,085
0,084
30

40

50

Karışım Oranı(%)
Şekil 13.

COPEXsogutma

7000 m³/h Hava Debisi Soğutma
0,088

0,0868

0,086
0,084

0,0847
0,083

0,082
0,08

30

y = 0,0002x2 + 0,0011x + 0,0817
R² = 1

40

50

Karışım Oranı (%)
Şekil 14.

7500 m³/h Hava Debisi Soğutma
COPEXsogutma

0,084

0,0832

0,082
0,08
0,078
0,076

0,0809
0,0787

30

y = 5E-05x2 + 0,0021x + 0,0766
R² = 1

40

50

Karışım Oranı(%)
Şekil 15.
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Çizelge 4. Değişen Karışım Oranına Göre Veriler.
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COPEXsogutma

Karışım Havalı Soğutma
0,094
0,092
0,09
0,088
0,086
0,084
0,082
0,08
0,078
0,076
0,074
0,072

0,0881
0,0861

0,0913

0,09

0,0899

0,0882

0,0868

0,0847

0,0832

0,083
0,0809

7500 m³/h
7000 m³/h

0,0787

6500 m³/h
6000 m³/h

30

40

50

Karışım Oranı(%)
Şekil 16.
Şekil 16 da görüldüğü üzere sabit hava debisinde karışım oranı arttıkça (buharlaştırıcıya giren sıcaklık
arttıkça) verim artmaktadır. Sonuç olarak soğutmada en düşük debi ve en yüksek taze hava oranında
(6000 m³/h, %50 taze hava oranında) en yüksek COPEX değeri olan 0,0913’ ün elde edildiği
görülmüştür.

SONUÇ
Bu çalışmada akılcı ekserji verimliliğinin ezber bozan ancak aynı zamanda oyun kuran bir yaklaşım
3
olduğu görülmüştür. Örnekteki hesaplamalarda ortaya çıkan 6500 m /h optimal debiye bağlı
3
değişkenler Çizelge 5 de gösterilmiştir. 7500 m /h gibi optimal nokta dışında kalan bir debide, CO 2
salımlarındaki fark ne olurdu sorusuna cevap vermek üzere bu debiye ilişkin değerler de aynı
çizelgeye işlenmiştir. Birim CO 2 salımları Eşitlik 5 kullanılarak hesaplanmıştır.
Çizelge 5. Optimal Çözümüm Dışında Yıllık CO 2 Salım Artışı.
Debi, V
ψR
COP
ΔCO 2
3
m /h
kg CO 2 /kWh
6500
0.042793
2.263
0.492977
7500
0.040095
2.204
0.506872
Yıllık ulusal elektrik tüketiminin (2018 yılında 290x10 kWh) yaklaşık %10 kadarının soğutmada
kullanıldığı varsayıldığında ve yeni ekserji tabanlı süreç otomasyon algoritmasının bu payın sadece
%20 sinde uygulanacağı düşünülürse:
6

∆CO2 = 290 ×106 × 0.10 × 0.20 × ( 0.506872 − 0.492977 ) /1000 = 80.6 ton CO 2 /yıl .
Bu oldukça mütevazı miktar yanıltıcı olmamalıdır zira bu değer bu makalede örneklenen bir salon tipi
soğutma cihaz performansına endekslenmiş ve bir mevsim boyunca hava debisinde ortalama %15.4
kadar optimal noktadan uzaklaşma senaryosu referans alınmıştır. Bu eğilim aynı zamanda doğal
olarak Ozon-zararlı salımlar için de geçerlidir. Soğutucu sistemlerin diğer performans geliştirme
çalışmaları yanı sıra ulusal şebekedeki verimsizliklerin giderilmesi ve yenilenebilir enerji kaynaklarının
daha yaygın ve etki kullanımı da soruna büyük ölçüde çözüm seçenekleri sunacaktır. Bu kazanımın en
önemli parametresi ise konuya bütüncül yaklaşım olacaktır.
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SİMGELER
ai
BEK
BEO
BEXO
CO 2
c
COP
COPEX
d
T1
T2
m
OF
PEF
V
Semboller
εs
ε sup
ε des
ηT
Kısaltmalar
ASHRAE
OZG
IGA

Amaç fonksiyonunun ağırlık katsayıları
Birincil Enerji Katsayısı
Birincil enerji oranı
Ekserji tabanlı birincil enerji oranı
Birim soğutmanın santralde sorumlu olduğu CO 2 salımı, kg CO 2 /1kWh,
Termik santrallerimizin ortalama birim CO 2 içeriği, kg CO 2 /kWh,
(0.17 kg CO 2 /kWh),
Birinci Yasa tesir katsayısı (Soğutma grupları için),
Ekserji tabanlı (İkinci-Yasa) katsayısı
Ozon-zararlı akışkan sızıntı oranı (O) ifadesinin çarpanı
Üfleme sıcaklığı, K
Karışım sıcaklığı, K
Ozon-zararlı akışkan sızıntı oranı (O) üssü
Amaç fonksiyonu
Primary Energy Factor
3
Hava debisi, m /h
Birim soğutma ekserjisi, W/W
Birim kaynak ekserjisi, W/W
Birim ekserji yıkımı, W/W
Toplam güç üretim ve iletim verimi (0.27)
American Socıety of Heating, Ventilating, and Air-Conditioning Engineers, Inc.
Ozon-zararlı soğutucu gaz
İstanbul Grand Airport
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BİNALARIN HAVALANDIRILMASINDA ISI GERİ KAZANIM
CİHAZLARININ EKSERJİK PERFORMANSI
Exergetic Performance of Energy Recovery Ventilation Systems in Buildings

Birol KILKIŞ

ÖZET
İç hava kalitesinin sürekliliği için gereken dış taze havanın ön ısıtması (kışın) veya ön soğutması
(yazın) amacı ile kullanılan havadan-havaya hissedilir ısı geri kazanım cihazlarının performans ve
ekonomi değerlendirilmeleri, ASHRAE el kitabı da dahil olmak üzere, sadece Termodinamiğin Birinci
Yasası ile sınırlı tutulmaktadır [1]. Halbuki ısı geri kazanım cihazlarının gerektirdiği fan gücünün birim
ekserjisi (elektrik) ile ön ısıtma veya soğutma ile kazanılan birim ısıl güç ekserjisi arasında önemli
farklar bulunmaktadır. Bu fark genelde mevcut cihazlarda eksi net ekserji kazancına, dolayısı ile
ekserji yıkımlarına ve dolaylı olarak da ek CO 2 salımlarına yol açmaktadır. Bu makalede mevcut ısı
geri kazanım cihazlarının Termodinamiğin İkinci Yasası çerçevesinde gerçek performansları ve
çevresel etkileri göz önünde tutularak çıkarımlar sunulmakta ve yeni performans metrikleri
sunulmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Ekserji Tabanlı COP, Isı Geri Kazanım Cihazı, Gömülü enerji ve Ekserji,
Önlenebilir CO 2 salımları, ekserji
ABSTRACT
Performance and economy evaluation of air-to air sensible preheating equipment in winter or
precooling in summer by energy recovering ventilation (ERV) equipment for a sustained indoor air
quality has been a subject matter of the First-Law of Thermodynamics only, including the ASHRAE
Handbook [1]. This approach ignores the large difference between the unit exergies of electricity and
heat. This difference results in negative added value in the energy budget at large due to substantial
exergy destructions in the sector and further results in additional CO 2 emissions, which are avoidable.
This paper presents new conclusions derived from the view of Second-Law of Thermodynamics by
new exergy-based metrics.
Keywords: Exergy-based COP, Energy Recovery Ventilation (ERV), Embodied Energy and Exergy,
Avoidable CO 2 emissions, exergy

1. GİRİŞ
Özellikle yeşil binalarda ısı geri kazanımlı (Isıtmada) ve ısı geri atımlı (Soğutmada) havalandırma
sistemleri giderek rağbet görmekte ve yüksek COP değerlerine uluşan sürdürülebilir sistemler olarak
tanımlanmaktadır. Ancak bu ısı değişimi ve enerji kazanımı sürecinde gerekli hava dolaşımını
gerçekleştiren fan ve motor sistemlerinin gereksinim duyduğu elektrik gücünün birim ekserjisi, ε E
yaklaşık 1 W/W olmasına karşın geri kazanılan veya atılan ısıdan kazanılan birim ısıl güç ekserjisi, ε H
arasındaki büyük fark hesaplarda göz ardı edilmektedir. Çizelge 1 de örneklenen bir ısı geri kazanım
cihazının Termodinamiğin Birinci Yasa uyarınca performans değerleri verilmektedir.
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Çizelge 1. Isı Geri Kazanımlı Havalandırma Cihazı Örnek Verileri [2].
T o : 283K, T ref : 273K, T R : 290.8 K, E XH = (1-T o /T R )·Q

1
2
3
4
5
6
7
8

Performans Değerleri
3
Debi, V m /h
1 ci Yasa Verimi
TR, K
Q, kW
E XH , kW
ΔE XE , kW
1. Yasa COP : Q/ΔE
2. Yasa COPEX : E XH /ΔE XE

Model
2
4000
0.51
289.1
8.20
0.173
2 x 0.55
7.45
0.157

1
3000
0.65
290.8
7.86
0.21
2 x 0.45
8.73
0.23

3
5000
0.46
288.5
9.24
0.176
2 x 0.55
8.4
0.16

Bu çizelgenin 1, 2 ve 3 numaralı satırlarındaki değerler doğrudan imalatçı kataloğundan alınmıştır.
Takip eden satır değerleri ise aşağıdaki eşitlikler kullanılarak bulunmuştur [3, 4]:

=
Q V ρ C p (TR − To )

 T
∆E XH =1 − o
 TR

,

(2)

Q
, ve
∆E

COP =

COPEX=


⋅Q


(1)

(3)

 T 
E XH
= COP ⋅ 1 − o 
E XE
 TR 

.

(4)

Elektrik gücünün birim ekserjisi, ε E 1 W/W alındığında ΔE XE ve ΔE eşit olmaktadır. Sonuçlardan COP
değerinin 8 gibi oldukça yüksek olmasına karşın ekserji tabanında herhangi bir kazanım olmadığı
görülmektedir. Diğer bir deyişle, 1. Yasaya göre çok verimli gözüken bu cihaz örneği 2. Yasaya göre
akılcı değildir (COPEX <1). Çok fazla birim ekserji yıkımı vardır (ε des ). Doğal olarak ekserji kazanımı
3
olmayacağı bir gerçek olsa da ekserji yıkımı çok fazladır. Örneğin 3000 m /h debide COPEX sadece
0.23 tür. Şekil 1 de REMM Modeli ile hazırlanan Ekserji Akış Çubuğu ısı geri kazanımının akılcı ekserji
yönetim verimi, ψ R değerinin sadece 0.069 olduğunu göstermektedir [2].



273 

1−
e dem  290.8 
ψR =
=
= 0.069
273 
e sup 

(5)

1 −

 2380 

2380 K
εde
εsup
290.8
εdem
273 K
Şekil 1. Isı Geri Kazanımının Örnek Ekserji Akış Çubuğu [2, 3].
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Buna karşın AB stratejilerinde havalandırmada ısı geri kazanımı öncelikli bir yer tutmaktadır. Bunun
nedeni 2. Yasayı göz ardı etmeleridir [3]. Akılcı Ekserji Yönetim Verimi aslen önlenebilir ΔCO 2
salımlarından da sorumludur ve sürecin yani ısı geri kazanımının özelliği bakımından geliştirilesi pratik
olarak önemli bir gelişim sağlamaz. Bunun nedeni geri kazanım sıcaklıkları (Şekil 2) çevresel koşullara
ve iç konfor gereksinimlerine bağlıdır ve istenildiği gibi değiştirilemez.

∆CO2 ∝ (1 −ψ R )

(6)

Sürecin geliştirmesi ancak COPEX değerinin mümkün olduğunca (1) sayısına yaklaştırılması ile
mümkün olur. Bu yaklaşım da Eşitlik 4 uyarınca pratik uygulamalarda ancak COP tesir katsayısının
daha da arttırılmasına bağlıdır ki bu da havadan-havaya ısı değiştiricilerinin veriminin arttırılmasına,
fan ve motor güç taleplerinin azaltılmasına ve verimlerinin yükseltilmesine bağlıdır. Bu önlemler de
kısıtlı olduğundan ve COPEX değeri her zaman (1) sayısından az olacağından, sistem her zaman
ekserji yıkmaktadır ve katma değeri bulunmamaktadır. Ancak 1. Yasa uyarınca yapılan hesaplarda bu
sorun gözükmemekte ve uygulamada geniş talep bulmaktadır. Uygulayıcı açısından ekonomik ve
yakıt tasarruflu bu sistem Ülke katma değeri yönünden zarardadır, hele elektriğin termik santrallerden
düşük verimle gelmesi de hatırlandığında. Ancak tasarımcılar olarak bu zararın en aza indirgenmesi
sistemin sadece akılcı olabileceği sıcaklık ve hava debisi koşullarında çalışmasını, kısmen veya hiç
çalışmamasını gözeten bir ekserji tabanlı otomasyon sistemi kullanılabilir, hatta artı katma değer
kazanımı gerçekleşebilir.

2. MODEL
Sistem, önce havadan-havaya ısı değiştirgeci olarak modellenmiş (Şekil 2) sonra da ana klima santrali
veya iç konforu sağlayacak sıcaklık tepelemesi yapacak cihaz modeline tümleştirilmiştir (Şekil 3).

Tin

Şekil 2. Havadan-Havaya Isı Değiştiricide Ekserji Tanımlaması [2].

E1

P =E3
TF

V1

HVAC

Fanlar, V

V2

Tin

E2
E4
Şekil 3. Tüm Sistem Modeli.

Şekil 3 emiş, ısı değiştirici ve egzoz fanları, klima santrali elektrik talepleri toplam elektrik talebini
göstermektedir.
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∆E =∆E XE =E1 + E2 + E3 + E4

(7)

Şekil ısı geri kazanım cihazı büyüdükçe HVAC sisteminin küçüleceğini ve ΔE değerinin de buna göre
değişeceğini. HVAC sistemi daha güç-yoğun olduğu için ilk yatırım ve gömülü enerji, ekserji
açılarından da ekonomik ve çevresel çözümlemeler gerekebilir [4].
Bu modelde en uygun çözüm için dışarıdan taze havanın bir kısmının ısı geri kazanım cihazından
geçirilmeyerek öncelikle bu cihazın eniyilemesine imkân tanınmaktadır. Bu amaçla aşağıdaki
eniyileme fonksiyonu geliştirilmiştir. Bu eşitlikteki son terim, eğer fan motorları değiştirici içerisinde ise
(Şekil 3, kesikli çizgi) motor ısısının ekserjik anlamda ısı geri kazanımına ek katkı (artı değer) veya
soğutma ısı geri atımında ek bir eksi değer olarak göz önünde tutan bir terimdir. f(V 2 ) ısı değiştiriciden
geçen hava debisine bağlı bir zorlamalı ısı taşınım ve ışınım toplam katsayısını simgelemektedir.
Motor yüzey sıcaklığı T m olan bir koşulda kazanılan ekserji bu son terimde görülmektedir. Egzoz motor
ısısının ise herhangi bir etkisi yoktur. Aynı eşitliğin ikinci terimi ise tüm fan ve motorların ve HVAC
sisteminin talep ettiği toplam elektrik ekserjisidir ve bunun kazanımdan çıkarılması gerekir. Bu
terimdeki P ısı değiştiricideki basınç kaybıdır. P HVAC ise HVAC sisteminin güç talebidir. T F konfor için
üfleme sıcaklığıdır

 T
= ρV2C p (TR − To ) 1 − o
OF
 TR


  cV2 P ×1
 T
+ PHVAC  − ρV1C p (TF − To ) 1 − o
−

  (η Fηbm )
 TF


To
 ± f (V2 ) 1 −
Tm


(8)

Amaç fonksiyonun boyutsuz olarak COPEX cinsinden yazılması daha anlamlıdır:

COPEX =

OF
∆E

{COPEX 1}

(9)

3. ALGORİTMA
Eşitlik 9 COPEX değerini 1 sayısına yaklaştırmayı amaçlamaktadır. Buradaki tüm değişkenler V 1 ve
V 2 ye bağlı olduklarından tek değişken dışarıdan alınması gereken taze hava debisinin V 1 ve V 2 ye
optimum bir şekilde dinamik koşullar çerçevesinde sürekli denetlenerek paylaştırılmasıdır. Bu
otomasyona ısı geri kazanım devresini veya HVAC cihazını kapatmak da dahildir (V 2 veya V 1 = 0) ve
tüm süreç 9 Eşitliğini en üst düzeyde tutacak motorlu bir hava yönlendirici damper sistemi ile
gerçekleştirilir. Sıcaklıklar ve hissedilir konfor yükleri hesaplanır ve veya ölçülür ve yukardaki eşitlikten
iç hava kalitesinin anlık taze hava ihtiyacına göre (V) emiş fanları çalışır, en uygun V 1 /V oranı
hesaplanır ve akış yönlendirici damperlere komut verilir.
V 1 +V 2 = V

(10)

4. ÖRNEK ÇÖZÜMLEME
Belli bir kapasiteye sahip bir klima santraline (500 kW ısıtma) paralel olarak bir ısı geri kazanım cihazı
o
konulmuştur. Dış hava sıcaklığının 0 C (273K) olduğu bir anda COP 3 değerindedir. Isı geri kazanım
cihazının bu çevresel koşullardaki ısıl veriminin havayı ne kadar ısıtacağı (T R ) ısının klima santraline
gidecek havanın ne kadarının ısı değişim cihazından geçeceğine ağlıdır ki bu da zaten optimizasyon
o
o
değişkenidir. T F ise iç hava sıcaklığı (T in ) 22 C ın 5 C üzerinde alınmıştır. Eşitlik 8 ve 9 kullanılarak
V 1 /V oranı incelenmiştir. Örnek sonuçları Şekil 4 göstermektedir.
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Şekil 4. V 1 /V Oranı ile COPEX Değişimi.
V 1 /V değerinin 1 olduğu nokta ısı geri kazanım cihazının olmadığı koşuldur. Bu koşulda COPEX
değeri 0.2 dir. COPEX bu örneklemedeki değişim eğilimi içerisinde en yüksek değerine 0.7 noktasında
ulaşmaktadır (0.32). Bunun pratik anlamı CO2 salımlarında oransal olarak %36 kadar bir azaltım
demektir. Bu sonuç aşağıdaki eşitlikten [5] sağlanmış olup her iki koşulda akılcı ekserji yönetim verimi
ψ R ve ε sup sabittir.

ψ Rε sup
 c  ψ Rε sup
CO2 =
0.57
=

COPEX
 ηT  COPEX

( CO )
=
( CO2 )V 1/V =1

(11)

COPEX
0.205
= = 0.64
0.32
COPEX V 1/V =0.7

2 V 1/V 0.7
=
=
V 1/V 1

SONUÇLAR VE TARTIŞMA
Enerjinin niceliği yanı sıra niteliğinin de (Ekserji) olduğu ve arz ve talep arasındaki dengede sadece
enerji niceliğinin değil niteliğinin de önemli hatta daha önemli olduğunun bu çalışma bir kes daha
göstermiştir. Nitelik dengesizlikleri ek CO 2 salımlarına neden olmaktadır ve bu nitelik kayıplarının
(Ekserji yıkım) geri dönüş imkânı bulunmamaktadır [6]. Bu kapsamda REMM Modeli geliştirilmiş olup
bu makalede yer alan 5 sayılı eşitlik bu Modelin bir ürünüdür. Tüm sektörlerdeki cihaz ve sistemlerde
Akılcı Ekserji Verimi, ψ R nin ve buna bağlı olarak COPEX katsayısının 1 değerine yakınsaması
gerekmektedir. Tüm bu gereklere karşın, ASHRAE standardı olsun, TSE Standardı olsun, ısı geri
kazanım cihazlarına ilişkin deney ve değerlendirme standartlarının hepsi Termodinamiğin 1. Yasasını
esas alır [7, 8]. Bu yaklaşımın yetersiz olduğu, aslında bu cihazların katma değer ve çevre bağlamında
katkı koyamadıkları bu çalışmada gösterilmiştir. O halde amaç ekserji yıkımlarının dolayısı ile çevresel
zararların en aza indirgenmesi için çalışılmalıdır. Aslında ekonomik anlamda bile yarar sağlanmadığı
başka araştırmacılar tarafından da belirtilmiştir [9]. Bu yöndeki bulgular ışığı altında yakın geleceğin
Enerji-Esnek yapılarında ısı geri kazanım cihazlarının yeri ciddi biçimde sorgulanmalıdır [10]. Bununla
birlikte COPEX değerinin 1 e yakın bir noktaya odaklanılması durumunda önerilen modeldeki sistem
dikkate alınmalıdır. Bu durumda HVAC biriminin daha çok gömülü enerji ve ekserji, malzeme, fazla
sayıda ekipman, dolayısı ile daha çok elektrik enerji tüketimi (Kompresör gibi) gibi nedenlerle COPEX
değerinin daha düşük [6], buna karşın ısı geri kazanım sisteminin ekonomik anlamda (1. Yasa) kendini
öder durumda olduğu unutulmamalıdır.
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SİMGELER
E
c
CP
COP
COPEX
EX
OF
Q
P
T
V

Elektrik gücü, kW
Isı Geri Kazanım Eşanjöründe Basınç Kaybının Ekserjisi Terimindeki Sabit Katsayı
Özgül Isı, kJ/kg·K
Tesir Katsayısı
Ekserji Tabanlı Tesir Katsayısı
Ekserji, kW
Amaç Fonksiyonu
Isıl Güç, kW
Basınç Kaybı, Pa
Sıcaklık, K
3
Debi, m /h

Semboller
ψR
ε
ΔE (P HVAC )
ρ
ΔCO 2

Akılcı Ekserji Yönetim Verimi
Birim Ekserji, W/W
Klima ve ön Isıtma/Soğutma için Sarf Edilen Güç, kW
3
Yoğunluk, kg/m
Önlenebilir CO 2 Salımı, kg CO 2 /kW-h
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Elektrik
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Elektrik Motoru Yüzeyi
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Isı Geri Kazanımından Çıkış
Referans (Çevre)
Arz

Kısaltmalar
AB
ASHRAE
HVAC
REMM
TSE

Avrupa Birliği (EU)
American Society of Heating, Refrigerating, and Air-Conditioning Engineers, Inc.
Isıtma, Klima ve Havalandırma (Heating, Ventilating, and Air-Conditioning)
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YATAY TOPRAK KAYNAKLI ISI POMPASI SİSTEMİNİN
SİVAS ŞARTLARINDA EKSERJİ VERİMİNİN BELİRLENMESİ
Determination of Exergy Efficiency of Horizontal Ground Source Heat Pump System in Sivas Conditions

Mustafa CANER
Netice DUMAN
Ertan BUYRUK
Ferhat KILINÇ
Halil İbrahim ACAR

ÖZET
Bu çalışmada, toprak kaynaklı ısı pompasının (TKIP) ekserji analizi yapılmıştır. Bu amaca yönelik
olarak Sivas ilinde Sivas Cumhuriyet Üniversitesi kampüsünde bulunan enerji evinde yatay tip ısı
pompası sistemi kurulmuştur. TKIP sistemi ısı değiştiricisi, ısı pompası ve ısıtma devresi olmak üzere
üç ana devreden oluşmaktadır. Sistemin çeşitli noktalarında sıcaklıklar ve basınç değerleri ile birlikte
toprakaltı, ısı pompası ve ısıtma devresinde dolaşan akışkan debileri ile kompresör ve pompaların
tükettiği güçler ölçülmüştür. Aralık ayı boyunca ölçülen değerler günlük olarak dakikada bir
kaydedilmiştir.
Hesaplamalar sonucunda ısı pompasının ve sistemin ekserji verimleri sırasıyla %34 - %30 ve %29 %26 arasında elde edilmiştir. Bu sonuçlara göre, yatay TKIP sisteminin Sivas ilinde ısıtma amaçlı
kullanımda yeterli olmayacağı kanaatine varılmıştır.
Anahtar kelimeler: toprak kaynaklı ısı pompası, ekserji, ekserji verimi, ısıtma
ABSTRACT
In the present study, exergy analysis of a ground source heat pump (GSHP) is performed. For this
purpose, a horizontal type GSHP test system is installed in the energy house located at Sivas
Cumhuriyet University in Sivas Province.GSHP system is consist of three main circuits. These are
ground the heat exchanger (GHE), the heat pump (HP) and the heating circuit. The temperatures and
pressures are measured at the various points of the system. Besides, the mass flow rate the working
fluid circulating in the GHE, heat pump and heat circuit are measured. In addition, power consumption
of the compressor and
the pumps are measured. The measured values during the month of
December are recorded on a daily basis.
As a result of the calculations, the exergy efficiencies of the heat pump and the system are obtained
between 34% - 30% and 29% - 26% respectively. According to these results, it is concluded that the
horizontal TKIP system will not be sufficient for heating purposes in Sivas.
Key words: ground source heat pump, exergy, exergy efficiency, heating

1.GİRİŞ
Ekserji, bir sistemin bir durumdan çevre şartlarına (ölü durum) genişlemesi sırasında sistemden elde
edilen en fazla iş miktarı olarak tanımlanır. Ekserji analizi, tersinmezliklerin yerini ve büyüklüğünü
belirleyerek enerjiyi daha verimli kullanmayı amaçlamaktadır. Fosil yakıt rezervlerinin azaltılması,
çevre kirliliği sorunları, enerji politikaları ve iklim değişiklikleri gibi nedenler son yıllarda alternatif olarak
toprak kaynaklı ısı pompalarının daha fazla kullanılmasına yol açmıştır.
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Türkiye’nin birincil enerji tüketiminin %90 ‘ına yakını fosil yakıtlardır. Enerji Bakanlığı projeksiyonu
2020 yılı itibariyle Türkiye’nin enerji tüketiminin yıllık 222 mtep’e ulaşmasını öngörmektedir. Şu an
yürürlükte olan enerji politikası 2020 yılı itibariyle bu talebin karşılanışında yerli ve yenilenebilir enerji
kaynaklarının oranını mümkün olduğunca artırmayı ve önümüzdeki 10 yıllık süre içerisinde enerjide
ülkenin dışa bağımlılığında %3’lük bir azalmayı öngörmektedir [1].
Enerji tüketiminin %35 ’i konutlarda, %36’ sı sanayide, %21 ‘i ulaşım ve %8’ lik kısmı diğer kollara
harcanmaktadır. Binalarda enerji tüketiminin %80’ lik kısmı ısıtmak için kullanılmaktadır. Enerjiden
tasarruf etmek için ısının iç ortamda muhafaza edilmeni sağlamak gereklidir [2]. Yalıtım ile birlikte ısıyı
elde etmek için yenilenebilir enerji kaynakları ile beraber kullanılabilecek alternatif teknolojiler
geliştirilmeli, sanayide ve evsel kullanılabilirliğinin sağlanması gereklidir.
Geçtiğimiz yıllarda birçok araştırmacı, toprak kaynaklı ısı pompası sistemlerinin ekserji analizi üzerine
çalışmalar yürütmüştür. Hepbaşlı ve Akdemir [3], ekserji analizi yapmak için Ege Üniversitesi Güneş
Enerjisi Enstitüsü'nde dikey bir TKIP sistemi uygulamıştır. Esen vd. [4], Elazığ’ da yerden ısıtılan bir
test odasına sistem performansını belirlemek ve ekonomik analizini yapmak için yatay toprak kaynaklı
ısı pompası sistemi kurmuşlardır. TKIP sistemi, konvansiyonel ısıtma metotlarıyla (elektrik direnci,
akaryakıt, sıvı petrol gazı, kömür, yağ ve doğal gaz) karşılaştırılmış, detaylı bir maliyet analizi
sunulmuş ve geri ödeme süreleri saptanmıştır. TKIP sisteminin değinilen ilk 5 konvansiyonel ısıtma
metotlarının üzerinde ekonomik avantajlar sunduğu gösterilmiştir. Deney ve analizler sonucunda
sistemin doğalgaz kullanımına göre ekonomik bir alternatif olmadığı tespit edilmiştir. Özgener ve
Hepbaşlı [5], toprak kaynaklı ısı pompası sistemlerinin performans değerlendirmesi için enerjetik ve
ekserjetik modellemesiyle ilgili çalışmışlardır. Analizleri, güneş destekli dikey TKIP ve yatay TKIP
olmak üzere iki farklı TKIP sistemini kapsamaktadır. Her iki TKIP sisteminin performansları, deneysel
verilere dayalı enerji ve ekserji analiz metodu kullanılarak değerlendirilmektedir. Her iki sistemin
ekserji verimliliğinin en yüksek değerlerinin, %80,7 ve %86,13 aralığında olduğunu göstermişlerdir.
Acar [6] doktora çalışmasında Denizli’de, toprak kaynaklı ısı pompası sisteminin soğutma ve ısıtma
performansını incelemiştir. Ekserji analizi sonuçlarına göre, ısı pompasının ekserji verimi %74,61 ve
sistemin ekserji verimi %72,62 olduğu belirtilmiştir. Bi ve diğ. [7] bina ısıtma ve soğutma sistemleri için
toprak kaynaklı bir ısı pompası sisteminin karşılaştırmalı ekserji analizini yapmıştır. Çalışma
sonucunda, ısıtma modunda ekserji kaybının, soğutma modunda ekserji kaybından daha büyük
olduğunu ve tüm sistemin ekserji veriminin, sistem elemanlarının ekserji veriminden daha düşük
olduğunu bulmuşlardır. Bakırcı vd.[8], Erzurum’da güneş enerjisi destekli dikey tipli kapalı devre
toprak kaynaklı ısı pompası sistemi ile ısıtma uygulamalarının enerji analizi üzerinde çalışmışlardır.
Yapılan deneysel çalışmalar sonucunda sistemin Erzurum’da kullanılabileceğini belirtmişlerdir.
Özdemir [9],doktora çalışmasında Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Tesisat bölümünde bir test
odasının ısıtılması ve soğutulması için 40 m sondaj derinliğindeki dikey TKIP sistemini kurmuştur. Isı
taşıyıcı akışkan olarak R407c kullanılan sistemin yüksek performans gösterdiği bildirilmiştir. Isıtma
mevsiminde ısı pompası ve sistemin ekserji verimi sırasıyla %86 ve %74 olarak verilmiştir. Özsolak
2
[10], doktora çalışmasında Elazığ’da bulunan bir köy evinde 12 m odayı ısıtmak için güneş destekli
slinky toprak ısı değiştiricili ısı pompası sistemi kurmuştur. Yatay ısı değiştiricili, dikey ısı değiştiricili ve
güneş kaynaklı ısı pompası için ekserji verimleri sırasıyla %44,8, %43,3 ve %41,1 olarak belirlenmiştir.
Lia vd. [11], Toprak ve hava kaynaklı ısı pompası sistemlerinin ısıtma ve soğutma ekserjilerinin teorik
analizini yapmışlardır. Murat Öztürk [12],Güneş enerjisi ile elektrik enerjisi üreten bir sistemle kombine
edilmiş toprak kaynaklı ısı pompası sisteminin verimlilik analizlerini yapmıştır. TKIP sistem bileşenleri
ısı pompası çevrimi, yeraltı ısı değiştiricileri çevrimi, ısıtıcı termal çevrimi ve soğutma kulesi
çevriminden oluşmaktadır. Sistem verimliliğini maksimize etmek için optimum çalışma parametreleri ve
soğutma kulesi performans etkilerini incelemiştir. Ekserji kaybı oranları, ekserji verimleri, ekserji
kayıpları, sistem ve bütün sistem bileşenleri için incelenmiştir. Ünal[13], doktora çalışmasında
Termodinamiğin 1. ve 2. Yasaları, Eksergo Ekonomik analiz metotlarını kullanılarak Mardin ili Midyat
ilçesinde seçilen deney odasında kullanılan güneş enerjisi destekli dikey tip toprak kaynaklı ısı
pompası sistemine ait enerji, ekserji ve eksergo ekonomik analizler yapmıştır. TKIP sistemlerinin
Türkiye’nin farklı bölgelerindeki çalışması Korkmaz [14],tarafından incelenmiş ve bu sistemlerin
Türkiye'nin uygun bölgelerinde ısıtma ve soğutma amaçlı kullanabileceği sonucuna varılmıştır.
Menberk vd [15],yaptıkları çalışmada doğalgazlı kazan ile düşey toprak kaynaklı ısı pompası hibrit
sisteminin ısıtma ve soğutma sezonu için her bir elemanının ayrıntılı termodinamik analizini
yapmışlardır. Toprak kaynaklı ısı pompası ekserji performansının soğutma için daha uygun olduğunu
belirtmişlerdir.
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2. DENEY SİSTEMİ VE YÖNTEM
Bu çalışmada, yatay tip toprak ısı değiştiricili bir ısı pompası sisteminin ekserji analizi yapılmıştır. Bu
amaçla, yatay tip toprak kaynaklı ısı pompası sistemi (TKIP) Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
2
yerleşkesinde bulunan yaklaşık 30 m taban alanına sahip enerji evine kurulmuştur. Sistemde
kullanılan ısı pompası Restherma markasına ait IP11SS modeli olup, cihazın teknik özellikleri Tablo 1
’de verilmiştir.
Tablo 1. Isı pompası teknik değerleri

ISITMA

Nominal kapasite
COP
Maksimum çıkış suyu sıcaklığı

SOĞUTMA

Nominal kapasite
EER
Maksimum çıkış suyu sıcaklığı
Soğutucu akışkan
Kompresör tipi

10.5 kW
5
°
55 C
8.5 kW
4.29
°
7 C
R410A
Scroll

Sistem, toprak altı devresi, ısı pompası devresi ve ısıtma devresi olmak üzere üç kapalı devreden
oluşmaktadır. Şekil 1 ’de ısı pompası ünitesinin resmi ve şekil 2 ’de üç devreye ait tesisat şemaları
verilmiştir.

Şekil 1. Isı pompası ünitesi
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b)

c)
Şekil 2. a) Toprak devresi b) ısı pompası devresi c) ısıtma devresi
Toprak ısı değiştiricisi toprağın 2,5 m derinliğine yerleştirilmiş olup 10 bar işletme basıncına dayanaklı
PE100 (polietilen) borudan oluşturulmuştur. Toprak ısı değiştiricisinde akışkan olarak antifrizli su
(kütlesel antifriz oranı %20) ve ısı pompası devresinde soğutucu akışkan olarak R410A kullanılmıştır.
Toprak ısı değiştiricinin sergi biçimi şekil 3 ’de verilmiştir.

Şekil 3. Toprak ısı değiştiricinin sergi biçimi
Bu çalışmada aşağıdaki varsayımlar yapılmıştır:







Sistem elemanları sürekli akışlı açık sistem modeline uymaktadır.
Bileşenleri birbirine bağlayan borulardaki ısı transferi ve basınç düşmeleri boru uzunlukları
kısa olduğundan ihmal edilmiştir.
Potansiyel ve kinetik enerji değişimleri ihmal edilmiştir ve kimyasal reaksiyonlar yoktur.
Kompresör adyabatik olarak çalışmaktadır.
Toprakaltı ısı değiştiricisi tamamen toprak tarafından çevrili olduğundan ısı kaybı ihmal
edilmiştir.
Yoğuşturucu ve buharlaştırıcı yalıtımlı olduğundan dolayı ısı kayıpları ihmal edilmiştir.
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Enerji analizi termodinamiğin birinci yasasına bağlıdır ve enerjinin korunumu ile ilgilidir. Hangi ünitede
enerji kalitesinin ne kadar olduğu ve ne kadar değiştiği hakkında bilgi vermez. Bu bilgiler ancak ikinci
yasaya dayanan bir ekserji analizi ile belirlenebilir. Ekserji analizi, enerji kaynaklarını daha verimli
kullanılmasına yardımcı olur.
Ekserji analizi kütlenin, enerjinin korunumu ve ekserji dengesi eşitlikleri kullanılarak yapılmaktadır.
Kütlenin korunumu:
∑ ṁ g =∑ ṁ ç (kg⁄s)
(1)
R

R

Enerjinin korunumu:
Q̇ − Ẇ = ∑ ṁ ç θç − ∑ ṁ g θg

(2)

Sürekli akışlı açık sistem için termodinamiğin ikinci yasası aşağıdaki gibi yazılır:
̇

Q
Ṡ üretim = ∑ ṁ ç sç − ∑ ṁ g sg + çevre

(3)

T0

Burada birinci kanun denklemi de kullanılarak ısı geçişi terimi yok edilirse,
2

2

Vg
V
Ẇ = ∑ ṁ g �hg + + gzg − T0 sg � − ∑ ṁ ç �hç + ç + gzç − T0 sç � − T0 Ṡ üretim
2

2

(4)

Tersinir iş, yukarıdaki denklemde toplam entropi üretimi (Ṡ üretim ) terimi sıfıra eşitlenerek potansiyel ve
kinetik enerjiler ihmal edilerek aşağıdaki gibi yazılır:
Ẇ tr = ṁ ��hg − hç � − T0 �sg − sç �� (kW)

(5)

ψ = (h − h0 ) − T0 (s − s0 )

(6)

Ѐ x =ṁ ψ

(7)

ψ ile gösterilen ekserji akısı denklem 6 ile yazılır.

Ekserji ise

Şeklinde verilir.

Isı pompasının ve tüm sistemin ekserji verimi aşağıdaki bağıntılardan hesaplanır [5], [7], [16],

𝜂𝜂IP =

Eẋyoğ,g −Eẋyoğ ç
Ẇkomp

𝜂𝜂sys =

Eẋyoğ,g −Eẋyoğ ç
∑ Ẇtop

∑ Ẇ top = Ẇ komp + Ẇ p1 + Ẇ p2 + Ẇ p3

(8)

(9)
(10)

3. DENEYSEL BULGULAR
Deneyler sırasında TKIP tesisat şemasında verilen noktalarda yapılan ölçümlere ait bilgiler ve ölçülen
değerlere bağlı olarak yapılan hesaplamalar Tablo 2 ‘de görülmektedir. Ayrıca dolaşım pompalarının
ve kompresörün elektrik tüketimi ölçülmüştür. 2016 yılı Aralık ayı boyunca yapılan tüm bu ölçümler
dakika da bir olarak kayıt edilmiştir. Ekserjinin hesaplanmasında Aralık ayı boyunca ölçülen debi,
sıcaklık ve basınç değerlerinin ortalamaları ve Coolpack programından alınan entalpi ve entropi
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değerleri kullanılmıştır. Termodinamik eşitlikler kullanılarak soğutucu akışkan R410A ve su için
hesaplanan ekserji değerleri tabloda görülmektedir.
Tablo 2. Referans değerler ile TKIP sistemindeki tüm hal noktalarına ait ölçülen, belirlenen ve
hesaplanan değerler
Hal
No

Akışkan

Faz

Sıcaklık
T,(oC)

Basınç
P,(bar)

0
0
1

R410A
Su
R410A

Ölü hal
Ölü hal
Kızgın
buhar

1
1
7,54

1,013
1,013
7,68

2

R410A

Kızgın
buhar

69,12

3

R410A

Kızgın
buhar

4
5

R410A
R410A

6

R410A

7
8
9
11
12
13
14

R410A
su
su
su
su
su
su

Debi
𝐦𝐦̇(kg/s)

Entalpi
h(kJ/kg)

Entropi
s(kJ/kgK)
2,08935
0,01471
1,85206

Özgül
ekserji
é(kJ/kg)
60,16

Ekserji
Ѐx
(kW)
2,2862

0,038

436,60
4,02
431,71

29,65

0,038

457,28

1,81106

96,97

3,685

66,1

29,65

0,038

453,59

1,8005

96,178

3,655

sıvı
sıvı

46,23
45,55

29,65
29,65

0,038
0,038

283,82
282,31

1,2757
1,27112

70,28
70,03

2,670
2,66

Islak
buhar
buhar
sıvı
sıvı
sıvı
sıvı
sıvı
sıvı

7,76

7,68

0,038

282,31

1,3014

61,73

2,346

7,76
10,38
7,54
44,89
42,26
42,55
39,69

7,68
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5

0,038
0,609
0,609
0,58
0,58
0,2277
0,2277

282,31
51,41
42,69
188,13
177,01
178,26
166,17

1,3014
0,184
0,1534
0,638
0,60623
0,606
0,567

61,73
0,963
0,646
13,41
11,908
12,08
10,53

2,346
0,586
0,646
7,78
6,9
2,75
2,397

Şekil 4 ’te iç ve dış ortam sıcaklıkları ile Şekil 5 ’te toprak sıcaklıklarının günlük değişimleri verilmiştir.
30

T, Sıcaklık (° C )

20
10
0
-10
-20
Tdış
-30
3 Aralık

Tiç
8 Aralık

13 Aralık

18 Aralık
Gün

23 Aralık

28 Aralık

Şekil 4. Aralık ayı için iç ortam ve dış ortam sıcaklıkları
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T, Sıcaklık (° C )

10
8
6
4
2
0
3 Aralık

2,50 m

1,50 m

8 Aralık

0,50 m

13 Aralık

18 Aralık
Gün

23 Aralık

28 Aralık

Şekil 5. Aralık ayı için toprak sıcaklıkları
Şekil 6 ’da sistemin her bileşeninin ekserji akışı ve tüketim değerlerini kullanarak birbirlerine olan
ekserji geçişi ve ekserji kaybı ekserji akış diyagramlarında gösterilmiştir [15]. Bu çizimler, x
eksenlerinde işaretli her bir kaynaktan, sistem bileşenleri aracılığıyla dış ortama ekserji akışını sıralı
olarak göstermektedir. Dış ortamdaki göreceli ekserji içeriği sıfırdır çünkü dış ortam sıcaklığı ekserji
analizi için referans koşul olarak kullanılmıştır. Her bir çizginin sol tarafındaki çubuk, kaynaktaki ekserji
girdisinin büyüklüğünü ve tek tek bileşenlerin katkısını göstermektedir. Her bir çizgi segmentinin eğimi,
ilgili alt sistemdeki ekserji tüketimini göstermektedir. Bağımsız bileşenler arasındaki noktalar bir alt
sistemden diğerine olan ekserji akış miktarına göre işaretlenmiştir. Akış diyagramlarında kutu içindeki
turuncu sayı her bir elemanda yok olan ekserji, yeşil renkler dışarıdan verilen ekserji ve kırmızı oklar
ile transfer edilen ekserji miktarları gösterilmektedir.

Şekil 6. Aralık ayı için ekserji akışı
Şekil 7 ’de TKIP sisteminin ve ısı pompasının ekserji veriminin Aralık ayına ait günlük değerleri
görülmektedir. Bu ay için ısı pompası ekserji verimi en yüksek %34,1 en düşük %29,2 ve ortalama %
31,3 olarak ve sistem ekserji verimi ise en yüksek %29,6, en düşük %25,4 ve ortalama %27,2 olarak
hesaplanmıştır. Verimlerdeki bu değişimin toprak sıcaklığındaki değişime bağlı olduğu
düşünülmektedir.
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0,40
0,35
η, Ekserji verimi

0,30
0,25
0,20
0,15
ısı pompası ekserji verimi

0,10

sistem ekserji verimi

0,05
0,00

Günler
Şekil 7. Isı pompası ve sistemin ekserji verimi
Şekil 8 ’de bu çalışmada elde edilen sonuçlar ile literatürde yer alan bazı çalışmalardan elde edilen
sonuçlar mukayeseli olarak verilmiştir. Şekilde görüldüğü gibi, en yüksek ekserji verimi Özsolak [10] ’ın
yaptığı çalışmada en düşük ekserji verimi ise sunulan çalışmada elde edilmiştir.

0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0
Sunulan
çalışma

Wang vd.

Özsolak 1

Özsolak 2

Şekil 8. Isı pompası ekserji verimleri karşılaştırma grafiği
Şekil 9 ’da literatürde yapılan bazı çalışmalardan elde edilen sonuçlar ile bu çalışmadan elde edilen
sonuç görülmektedir. En yüksek sistem ekserji verimi Fei vd. [17] çalışmalarında ortaya çıkarken en
düşük sistem ekserji verimi sunulan çalışmada ortaya çıkmıştır.

0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0
Bu
çalışma

Hepbaşlı Özsolak 1 Özsolak 2
vd.

Fei vd.

Şekil 9. Sistem ekserji verimleri karşılaştırma grafiği
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SONUÇLAR
Aylık ortalama en düşük ve en yüksek dış ortam sıcaklığı ay içerisinde ortalama -16,3 °C ve 3,98 °C
olarak ölçülmüştür. Bir ay boyunca 19 gün dış ortam sıcaklığı 0°C altında ölçülmüş ve iç ortam
sıcaklığı 21 °C ve 26 °C arasında değişmiştir.
Deneyler sırasında topraktan sürekli olarak ısı çekilmesinden dolayı toprak sıcaklıkları zamanla
azalmıştır. Aralık ayı boyunca 2,5 m, 1,5 m ve 0,5 m derinliklerinde toprak sıcaklıkları ortalaması
sırasıyla 8,35 °C, 7,14 °C ve 3,70 °C ölçülmüştür.
Isı pompasının çalışma süresinin dış ortam sıcaklığına bağlı olarak değişiklik gösterdiği gözlenmiştir.
Dış ortam sıcaklıklarının yüksek olduğu günlerde ısı pompası 9 dakika çalışmış ve 35 dakika ara
vermiştir. Dış ortam sıcaklığının düşük olduğu günlerde ise 12 dakika çalışmış ve 35 dakika ara
vermiştir.
Isı pompasının ve sistemin Aralık ayı ortalama ekserji verimleri sırasıyla %31, %27 olarak
hesaplanmıştır. Bu değerler göreceli olarak küçüktür. Bu sonuçlara göre, yatay TKIP sisteminin Sivas
ilinde ısıtma amaçlı kullanımda yeterli olmayacağı kanaatine varılmıştır. TKIP sisteminin Sivas ‘ta
ısıtma amaçlı kullanımının daha cazip hale gelebilmesi için sistemin güneş enerjisi ile desteklenmesi,
toprakaltı devresinden gelen suyun ısıtılması ve bina bazında fotovoltaik panellerle bütünleştirilmesi
gibi tedbirler alınabilir. Ayrıca toprak kaynaklı ısı pompalarının tasarımında kış ve yaz ısıtma ve
soğutma yükleri olabildiğince birbirine yakın tutulmalı, sezonluk ısıl denge sağlanmalı, ısıtma veya
soğutma modunda toprağın belirli bir doygunluk limitine ulaşmaması için gerekli önlemler alınmalıdır.
Kısaltma ve semboller
Ex,
g
𝐦𝐦̇
𝐐𝐐
𝐐𝐐̇
P
S
s
h
T
v
𝐖𝐖
𝐖𝐖̇
𝛈𝛈
𝝍𝝍
Ɵ
z
TKIP

Ekserji [kJ]
2
Yer çekimi ivmesi [m /s]
Kütlesel debi [kg/s]
Isı enerjisi [kJ]
Isıl güç [kW]
Basınç [kPa, Bar]
Entropi [kJ/K]
Entropi, birim kütle için [kJ/kg.K]
Entalpi
Sıcaklık [K, °C]
Hız [m/s]
İş [kJ]
Güç [kW]
Ekserji Verimi [%]
Açık bir sistemde birim kütle için ekserji değişimi [kW]
Birim kütlenin toplam enerjisi
Kot [m]
Toprak kaynaklı ısı pompası

Alt indisler
𝟎𝟎
ç
g
sys
p
iç
dış
komp
top
yoğ

Referans hali
Çıkan
Giren
Sistem
Pompa
İç ortam
Dış ortam
Kompresör
Toplam
Yoğuşturucu
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SANAYİ SEKTÖRÜNDE ENERJİ YÖNETİMİNE BAĞLI GAZ
MOTORU TAHRİKLİ KOJENERASYON SANTRALİNİN
TERMOEKONOMİK ANALİZİ
Thermoeconomic Analysis of Gas Engine Drive Cogeneration
↵ Power Plant Through Energy Management in Industry
Sector
M. Ziya SÖĞÜT
Zuhal OKTAY
T. Hikmet KARAKOÇ

ÖZET
Kaynak kullanımı, enerji yönetimi süreçlerinde değerlendirmeye alınan en önemli konulardan birisidir.
Sanayi işletmelerde kaynak seçiminin doğru yapılması, enerji verimliliğinin artırılmasına büyük katkı
sağlamaktadır. Ülkemizde doğalgaz kullanımının yaygınlaşması ile birlikte, sanayi kuruluşlarında
elektrik ve ısı enerjisi üretimine olanak sağlayan güç teknolojilerinin kullanımına ilgi artmıştır. Enerji
üretim maliyetleri her geçen gün artış göstermektedir. Bu bağlamda doğalgaz kaynaklı enerji
üretiminin ekonomikliğinin detaylı bir biçimde hesaplanması gerekmektedir. İşletmelerin enerji yönetimi
bağlamında eylem planlarını geliştirmeleri gerekmektedir. Eylem planları oluşturulurken performans
analizleri yapılması oldukça önem arz etmektedir. Bu çalışmada, incelen sanayi kuruluşu bünyesinde
yer alan gaz motoru tahrikli kojenerasyon sisteminin termo-ekonomik analizi yapılmıştır. Yapılan
analizler sonucunda sistemin toplam enerji verimi %63 olarak belirlenmiştir. Bu çalışmada,
kojenerasyon sisteminin performansının talep yönetimi perspektifinde düşük olduğu tespitine
varılmıştır. Bu çalışmada ayrıca enerji yönetimi bağlamında geliştirilen eylem planı ve buna bağlı
uygulama sonuçları sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Endüstriyel Prosesler, Kojenerasyon, Enerji Yönetimi, Verimlilik, TermoEkonomik Analiz.

ABSTRACT
Resource utilization for the industrial sector is one of the most important topics examined in the
context of energy management. In this respect, the right source selection in enterprises is defined as
one of the basic parameters in increasing energy efficiency. With the widespread use of natural gas,
the use of power technologies, which enable both electricity and heat energy production in industrial
establishments, has come to the forefront. Nowadays, when energy production costs further
increasing, there is a need to investigate the economics of natural gas energy production. It is
important that enterprise develop performance plans by developing performance plans in the context
of energy management. In this study, the thermo-economic analysis of the gas-engine driven
cogeneration system installed in the sample industrial enterprise was conducted. Total energy
efficiency of the system was determined as 63%.In the context of demand management, the
performance of the cogeneration system was found to be low. The action plan developed in the
context of energy management for the enterprise and related application results are discussed. At the
end of the study, an action plan based on the energy management process of the enterprise is
presented.
Key Words: Industrial Processes, Cogeneration, Energy Management, Productivity, Thermoeconomic Analysis.
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1. GİRİŞ
Sanayide enerji kullanımı çok yönlü ele alınan bir süreçtir. Fosil kaynaklı enerji üretimin neden olduğu
sera gazı emisyonları, küresel iklim değişikliğine neden olmaktadır. İklim değişikliğine yönelik politika
ve programlar geliştirilirken öncelikli çalışma alanlarından birisi de enerji verimliliğinin artırılması
süreçleridir. Enerji verimliliği çalışmaları, son yıllarda önemini artıran alanlardan birisi haline gelmiştir
[1,2]. Sanayi sektöründe tüketilen enerji tüm dünya ölçeğinde toplam enerji tüketiminin %40’na karşılık
gelmektedir. Sanayide tüketilen enerjinin %83’ü fosil kaynaklardan karşılanmaktadır. Fosil yakıt
kullanımının çevreye vermiş olduğu zarar oldukça yüksek seviyededir. Bunun yanında düşük
verimliliğe sahip enerji dönüşüm uygulamalarının kullanımı, küresel iklim değişikliği tehdidini
artırmasına katkı sağlamaktadır. Sanayi kuruluşlarının kaynak verimliliğinin artırılması üzerine
çalışmalar yaptığı görülmektedir.
Ancak özellikle talep yönetimi ve enerji kullanım alışkanlıklarının sürdürülebilir enerji yönetimi
bağlamında şekillendirilmesi önemli bir problemdir. Sanayide enerji talebi, çoğunlukla şebeke alt
yapılarına bağlı olarak dalgalanmalara maruz kalmaktadır. Özellikle çoklu enerji taleplerinde
işletmeler, elektriği şebeke hatları üzerinden alırken, ısı ihtiyaçlarını da konvansiyonel yöntemlerle
karşılamaktadır. Tüm bu ihtiyaçların sürdürülebilir etkisi verimsiz teknolojilerle yüksek maliyetlere
ulaşmaktadır. Elektrik Enerjisi Piyasası ve Arz Güvenliği Belgesinde yer aldığı biçimiyle, 2023 yılına
kadar enerji yoğunluğunda %20 azalma (2008 yılı temelinde) ve elektrik üretiminde doğal gazın
rolünün % 30 seviyesine çekilmesi (% 14,7 azaltarak) bulunmaktadır[3].
Mevcut enerji teknolojileri ve üretim yöntemleri ve arz süreçleri göz önüne alındığında, bu hedeflerin
doğrudan sağlanması oldukça güçtür. Belirtilen hedeflere ulaşılabilmesi için işletmeler için enerji talep
yönetiminde enerji verimliliğini temel alan yaklaşımların uygulanması gerekmektedir.
TEİAŞ verilerine göre Türkiye’de elektrik iletim hatlarındaki kayıplar yaklaşık %3, dağıtım hatlarındaki
kayıplar ise yaklaşık % 9 civarındadır. Konvensiyonel elektrik üretim sistemlerinde ortalama verim
%35’ler civarında iken, toplam enerjinin yaklaşık % 65’i kayıp olarak atılmaktadır. Özellikle sanayi
kaynaklı üretim alanları ve yerleşim yerleri için elektrik iletim ve dağıtım kayıplarının önlenmesi
doğrudan veya dolaylı talep yönetimine bağlı kojenerasyon veya tri-jenerasyon sistemleri ile
sağlanabilir [4]. Kojenerasyon sistemleri, kısaca önceliği elektrik enerjisine dayalı olarak ısıtma veya
soğutma enerji ihtiyaçlarını da aynı cihazla tek seferde üretilmesine olanak sağlayan teknolojilerdir.
Elektrik üretiminin yanında, kışın ısıtma ve sıcak su sağlayan bu sistemler aynı zamanda ilave bir
cihazla yazın soğutma sağlayarak kolayca trijenerasyona dönüşebilmektedir.
Kojenerasyon sistemleri literatürde pek çok yönle incelenmiştir. Örneğin İmal ve diğ. Kojenerasyon ve
trijenerasyon sistemlerinin bir hastane uygulamasını ele almışlar ve bu sistemin ekonomik
değerlendirmesini yapmışlar. Çalışmalarında geri ödeme süreleri; kojenerasyon sistemi için 3,9 yıl,
trijenerasyon sistemi için 4,15 olarak tanımlanmıştır [5]. Sivrioğlu ve diğ. çalışmalarında bir alışveriş
merkezi için koojenerasyon sisteminin eknomik kabul edilebilirliğini incelemişler. Yapılan analizlerde
elektrik fiyatlarıyla ömür süreçlerin doğrudan etkilendiğini bulmuşlar [6]. Pirmohamadi ve diğ. geri
basınçlı buhar türbinleri ve bunlara ilişkin çoklu düzenlemeleri tanımladıktan sonra, ekserji bakış
açısıyla en uygun ısı ve enerji kojenerasyon sistemleri-ekipleri tasarımı belirlediler[7]. Caglayan ve
Çalışkan bir seramik fabrikasında gaz türbinli kojenerasyon modelini inceleyerek enerji, ekserji ve
sürdürülebilirlik analizi yapılmıştır. Çalışmalarında ekserji verimi 10 °C için %89,46 olarak
bulunmuşken, 30 °C için bu değer %29,98 olarak belirlemişler [8]. Tüm bu ve benzeri çalışmalar, bu
tür sistem tercihlerinde termoekonomik analizlerin önemini göstermektedir.
Bu çalışmada; Türkiye için örnek işletme tüketimine bağlı aktif olarak kullanılan kojenerasyon
uygulamasının etkileri incelenmiş ve termoekonomik performansı incelenmiştir. İşletmede enerji
yönetiminin enerji kullanım davranışlarına bağlı geliştirilmiş eylem planı ve buna bağlı uygulama
sonuçları irdelenmiştir. Özellikle işletmenin talep yönetimine göre kojenerasyon işletme performansı
değerlendirilerek, işletmenin eylem planı geliştirilmiştir.
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2. ENERJİ TALEP YÖNETİMİ
Sanayileşmenin toplumsal refah seviyesinin hızla artmasıyla birlikte mevcut sistemlerin sürekli ve
kaliteli enerji isteği, başta elektrik ve ısı enerji talebini de arttırmaktadır. Bu talep mevcut şebeke
kayıplarının %65’lere ulaştığı sistemler için kayıplar yanında fosil yakıt tüketimini de arttırmaktadır. Bu
nedenle sürdürülebilir kalkınmada temiz enerji üretim prosesleri ve birleşik güç teknolojileri her
platformda desteklenmeye başlamıştır.
Birleşik güç sistemleri, kojenerasyon olarak da tanımlanan bu sistemler 2000’li yıllardan bu yana,
sanayi başta olmak üzere pek çok alanda yaygınlaşmaya başlayan enerji üretim teknolojileridir. Bir
çok sektörde elektrik enerji ihtiyacı genel sistem üzerinden sağlanırken, ısıtma enerjisi bir kazan
sistemi veya benzer yapılarla sağlanmaktadır. Özellikle yüksek kapasiteli yapılarda bu ihtiyaçlar
karşılanırken sistemlerde kayıp potansiyeli her iki yapı için oldukça yüksektir. Şekil 1’de geleneksel
uygulamalar ve kojenerasyon uygulamalarının kaynak enerji kullanım değerleri görülmektedir

Şekil.1 Geleneksel ve kojenerasyon sistem karşılaştırması [9]
Enerji verimliliği ve enerji tasarrufu konuları, artan çevre bilinci ve Kyoto protokolü gibi uluslararası
yükümlülükler ile birlikte başta fosil yakıt tüketiminin azaltılmasını temel alan yüksek verimli enerji
üretim tesislerini öne çıkartmıştır. Bu kapsamda 2004 yılında Avrupa Birliği Kojenerasyon yönergesini
yayınlayarak, kojenerasyon ve trijenerasyon uygulamaları gibi yüksek verimli enerji üretim tesislerini
teşvik etmiştir. Ayrıca kojenerasyon uygulamaları için yüksek verimli mikrokojenerasyona ilişkin bir
teşvik sistemi de geliştirilmiştir. Örneğin Almanya da mikrokojenerasyon uygulamalarında vergi indirimi
ile birlikte, şebekeye aktarılan fazla elektrik için de teşvik fiyat uygulanmaktadır. Kojenerasyon
uygulamalarının bina ve bütünleşik yapı uygulamalarında kullanımı artarken, son yıllarda sanayi
tercihleri azalmıştır. Ancak özellikle çok amaçlı birden fazla enerji kaynak ihtiyaçlarının
karşılanmasında kullanılmaktadır. Örneğin Almanya teşvik ettiği bu sistemlerde 2020 yılına kadar
toplam üretim içindeki payını %25’lere çıkartılmasını hedeflemiştir [10]. Şekil 2’de mikro-kojenerasyon
sistem performansları görülmektedir.
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Şekil 2 Sanayi uygulamalarında mikro-kojenrasyon sistem performansları [5]
Güç santralleri olarak tanımlan bu yapılar, pek çok sistem ile birlikte verimli enerji teknolojileri için
geliştirilmiş sistemlerdir. Günümüzde Kojenerasyon güç santralleri, küçük ölçekli uygulamalar ve
mikro-kojen uygulamaları olmak üzere üç bölümde incelenebilir. Özellikle 50 kW güç ihtiyacının altında
enerji ihtiyacı olan yapılar için mikro-kojenerasyon sistemleri geliştirilmiştir. Küçük ve mikro
kojenerasyon kombine ısı ve güç üretimi yapan sistemler, yüksek verimle küçük alanların enerji
gereksinimlerini karşılayan cihazlardır. Bu sistemlerde kullanılan motorlar; gaz türbini, gaz motoru ve
dizel motoru olmak üzere 3’e ayrılabilir. Özellikle büyük kapasiteler için kullanılan gaz türbini havayı
sıkıştırıp, gaz veya sıvı yakıtı yakarak yanmış gazları önce türbine göndererek elektrik üretilir.
Türbininden çıkan yüksek sıcaklıklı egzoz gazları daha sonra atık ısı kazanına gönderilir ve burada
yüksek verimde ısı enerjisi üretilir. Gaz türbinlerinin tercihi genellikle 1 MW ve üstü uygulamalarda
geçerlidir ve bu türbinlerde ısı kapasitesi türbin çıkış gücünün yaklaşık 2,5 – 3 katıdır [9].

Şekil 3. Koojenerasyon tesisinin (Gaz türbinli) akış şeması [9]
Günümüzde sanayinin ısı ihtiyacını karşılamada kazan teknolojilerinin çok kullanıldığı görülmektedir.
Bu kazan teknolojileri, ortalama %75-90 verimde çalışırlar. Ancak koojenerasyon sistemlerinde
öncelikle atık ısının %80-90 ısı enerjisine dönüştürülerek, sistemin istediği ısı ihtiyacını
karşılamaktadır. Ancak bu oran %80’leri bulurken, % 15’i elektrik enerjisine dönüştürülür ve
aydınlatma elektrikli cihazların kullanımı gibi ihtiyaçları karşılanır. Kalan % 5’lik kısım da baca gazıyla
atık ısıya dönüşür. Bu durumda % 95 e varan bir verimlilik sağlanmaktadır. Bu teknolojinin sanayide
bir enerji kaynağı olarak şekillendirilmesi enerji yönetimi olarak önemli kazanımlar sağlayacaktır.
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3. TERMOEKONOMİK ANALİZ
Bir termodinamik ısı makinesinin genel enerji verimliliği aşağıdaki biçimiyle ifade edilebilir;
𝑊𝑊̇𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛

𝜂𝜂 = 𝑄𝑄̇

(1)

𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔

Eşitlik 1’de yer alan 𝜂𝜂 thermal verimi, 𝑊𝑊̇𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 sistemden elde edile net elektrik tüketimini, 𝑄𝑄̇𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔
sistemde dolaşan akışkana aktarılan yakıt enerjisini ifade etmektedir. Kojenerasyon sistemleri, faydalı
iş olarak tanımlanan elektrik enerjisi dışında, egzoz, ceket suyu ve intercooler ünitesi gibi farklı ısı
geçişleri olmaktadır. Bu bağlamda sistemin toplam enerjisi aşağıdaki biçimde ifade edilebilir;

(2)

𝑄𝑄̇𝑔𝑔𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝑊𝑊̇𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 + 𝑄𝑄̇𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘

Formülde yer alan 𝑄𝑄̇𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘 , sistemlerinde yer alan kayıpları ifade etmektedir. Sisteme verilen enerji
doğrudan yakıt miktarına bağlıdır. Bu durumda sisteme verilen enerji aşağıdaki biçimde ifade edilebilir;

𝑄𝑄̇𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔 = 𝑚𝑚̇𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦 . H u

Formülde yer alan ṁ yakıt sisteme sağlanan yakıt miktarını,

(3)

H u yakıtın alt ısıl değerini ifade etmektedir.

Bir sistemde toplam enerji yükü için ihtiyaç duyulan yakıt miktarı ( M y ) aşağıdaki biçimiyle

hesaplanabilir;

My =

Q yıı

(4)

H u ⋅hcihaz

Formülde yer alan h cihaz cihazın ısıl verimini ifade etmektedir [11]. Enerji maliyet etkisi her yakıt için
tanımlanış bir ekonomik değerdir. Bir ısıl sistemde elde edilen enerjinin maliyeti, değeri çoğunlukla
kaynak maliyetiyle tanımlanmaktadır.
𝑪𝑪𝒈𝒈𝒈𝒈𝒈𝒈𝒈𝒈𝒈𝒈 = 𝒎𝒎̇𝒚𝒚𝒚𝒚𝒚𝒚𝒚𝒚𝒚𝒚 . 𝑪𝑪𝒃𝒃𝒃𝒃𝒃𝒃𝒃𝒃𝒃𝒃 𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎

(5)

Bu çalışmada birim maliyetler doğrudan işletmenin satın alma maliyetleri üzerinden yapılmıştır.

4. BULGULAR VE DEĞERLENDİRMELER
Bu çalışma gıda üretimi yapan bir işletmenin 3 MW kapasiteli kojenerasyon sisteminin performans
analizleri gerçekleştirilmiştir. Bilindiği üzere kojenerasyon sistemlerinde hem elektrik hem de ısı
talebini karşılanmaktadır. Bu kapsamda işletmenin elektrik sistemi aylık yük dağılımları ile ısı enerjisi
kullanım alışkanlıkları incelenmiştir. İşletmede ürün üretimi ve enerji taleplerindeki değişim Şekil 4’de
verilmiştir.
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Şekil 4. Ürün üretim ve enerji talep dağılımlarının aylık değişimi
İşletmenin yıllık toplam enerji talebi 40304 MW olarak ölçülmüştür. Yıllık toplam ürün üretimi 36000 ton
maya ve benzeri ürün üretimi olarak belirlenmiştir. Bu kapsamda kg maya üretimi başına 1,135 kWh
enerji tüketilmektedir. Enerji talebi dört ana başlık altında incelenmiştir. Bunlar sırasıyla; elektrik, ısı,
sıcak su ve ılıksu olarak tanımlanmış ve dağılımları Şekil 5’de sunulmuştur.
Sıcak su
6,56%

Ilık su
0,07%

Elektrik
45,92%

Isı
47,46%

Şekil 5. Enerji talep dağılımı
İşletmenin enerji talebinde kullanılan kojenerasyon santrali üretim kapasitesi 2x1500 kW olmak üzere
planlanmıştır. İşletmede kullanılan santraller teknik verileri Tablo 1’de verilmiştir. İşletmede elektrik, ısı
ve sıcak su talep dağılımı Şekil 6’da verilmektedir.
Tablo 1. Kojenerasyon sistem verileri
Birim
Çıkış gücü
Egzoz gazı
sıcaklığı
Egzoz gazı
debisi
Yanma
havası
debisi
Sıkışma
oranı

Değer

Birim

Değer

kW

1500

Ceket suyu ısı
akısı

°C

440

Intercooler

kW

133

kg/h

8480

Egzoz ısı akısı

kW

802

kg/h

6270

Yakıt tüketimi

kW

3610

(-)

13

Ceket suyu debisi

m /h

3

Intercooler debisi

m /h

3

kW

770

Ceket suyu
giriş/çıkış sıcaklığı
Intercooler suyu
giriş/çıkış sıcaklığı
Yağlama yağı
hacmi

Birim

Değer

°C

80/93

°C

40/42
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Şekil 6. İşletmenin üretime bağlı enerji talebindeki değişim
İşletme aylık ortalamada 3,35 GWh enerji talep ortalamasına sahiptir. Aylık badaki değişim -%1 ile
%10 aralığındadır. İşletmede temel enerji talebi ısı ve elektrik talebi olarak görülebilir. Bu kapsamda
işletmede tercih edilen santrallerin enerji üretim yükleri işletme verilerine göre dağılımı Şekil 7’de
sunulmuştur.
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b. Aylara göre üretimler
Şekil 7. İşletmenin enerji üretimi ve dağılımları
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Enerji Talep Karşılama Oranı
(-)

İşletmede toplam enerji ihtiyacının karşılama oranları her kaynak içi ayrı ayrı ele alınmıştır. Analiz
sonuçlarına göre kojenerasyon sistemi ile toplam elektrik tüketiminin %52,83’ü karşılanırken, ısı
ihtiyacın %25,77’si karşılanmaktadır. Sıcak su ve ılık su ihtiyacın tamamı kojenerasyon sisteminden
karşılanmıştır. Aylara göre elektrik ve ısı enerjisi karşılama oranları Şekil 8’de verilmektedir.
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Şekil 8. Aylık bazda Kojenerasyon sisteminin ısı ve elektrik enerjisi karşılama oranları
Mart ayı ayrı değerlendirildiğinde diğer tüm aylar için ısı bağlamında homojen bir karşılama oran
dağılıma ulaşılmaktadır. Sistemin ortalama performansı %63,82 olarak hesaplanmıştır. Tüketim
dağılımında ısı etkisi %40,74 olarak hesaplanmıştr. Şebekeden satın alınan elektriğin toplam elektrik
tüketimi içindeki oranı %51,88 olarak hesaplanmıştır. Enerji tüketim dağılımları bağlamında
doğalgazın ve elektriğin talebi karşılama oranları Şekil 9’da sunulmuştur.
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Şekil 9. Enerji üretiminin ihtiyaca bağlı karşılama oranlarının aylık değişimi
İşletmenin enerji maliyetleri değerlendirirken 2017 verileri dikkate alınmıştır. İşletmenin tüm maliyet
etkileri birlikte değerlendirilmiştir. Bu kapsamda işletmede yıllık 123450 kWh/yıl interkonekte şebekeye
enerji satmıştır. Bu miktar toplamda satın alınan elektriğin %1,28 ‘ne takabül etmektedir. İşletmenin
enerji maliyet performansı 2017 yılı için Şekil 10’da verilmiştir.

Termodinamik Sempozyumu

_____________________ 670 _______

14. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 17-20 NİSAN 2019/İZMİR

Enerji Maliyetleri (TL/ay)

350000

Isı maliyeti

Elektrik maliyeti

300000
250000
200000
150000
100000
50000
0
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Aylar
Şekil 10. Aylık kojenerasyon maliyet dağılımları
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Tüketim ortalamasına bağlı olarak kojen kullanımı genel maliyetlerde ortalama %34,15’lik bir etki
gösterse de, mart ayının etkisi nedeniyle yanıltıcı olur. Aylık değerlendirmede karşılama oranı yönüyle
%93,17’nin üzerine çıkmamaktadır. Şebeke maliyetleri genel toplamda daha iyi bir etkiye sahiptir.
Nitekim enerji maliyet etkisini değerlendirildiğinde genel toplamda klasik yöntemle enerji arzı %2,76
daha iyi çıkmaktadır. Bu değerlendirmeleri güncel maliyetlerle değerlendirildiğinde ise daha etkin bir
sonuç görülmektedir. Buna bağlı tüketim dağılımları Şekil 11’de verilmiştir.

0,2
0,0
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Aylar
Şekil 11. Güncel maliyetlere göre sistemin maliyet dağılımları ve karşılama oranları
Bu değerlendirmede kojenerasyon tercihinin işletme için %25,64’lük bir iyileştirme sağladığı
belirlenmiştir. Tüm dağılımlarda güncel maliyet etkilerinin olumsuzluğu enerji tercihlerinde
kojenerasyon kullanımını öne çıkartmıştır. Kojenerasyon sistemleri sadece işletme tercihleri yönüyle
değil verimlilikleri ile de incelenmelidir.
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SONUÇ
Bu çalışmada kojenerasyon sisteminin termo-ekonomik analizi yapılmıştır. Analiz sonuçlarına göre
termoekonomik parametrelerinin enerji maliyeti ile doğrudan ilişkili olduğu görülmüştür. İşletmede
enerji kullanım davranışlarının değiştirilmesine bağlı olarak sistem performansının yükseltilebileceği ve
enerji maliyetlerinde azaltma sağlayabileceği belirlendi. Sistemde alınacak önlemler doğrultusunda
%25,64’lik bir iyileştirme potansiyeli olduğu tespit edilmiştir. Kojenerasyon sistemde yapılan analizler
sonucunda; elektrik karşılama oranının arttırılması ile ısı talebi karşılama oranının da yükseltilebileceği
belirlenmiştir. Bu yaklaşım uygulandığı takdirde işletmenin doğal gaz tüketiminin azaltılması
sağlanabilecektir.
İşletmenin yapması gereken önlemler aşağıda tanımlanmaktadır;
•
•

Verimi yükseltmeyi temel alan işletme parametrelerinin optimizasyonunu yapılmalıdır.
Enerji maliyet değişimlerini temel alarak optimum işletme kriterleri tanımlamalıdır.

Bu çalışmadan elde edilen veriler kullanılarak daha sonrasında enerji ve ekserji analizi yöntemiyle
tesisteki kayıp potansiyelinin nedenlerini sorgulayacaktır.
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BÜTÜNLEŞİK PARABOLİK YANSITICILI VE İÇ BORULU
VAKUM TÜPLÜ GÜNEŞ TOPLAYICISININ BUHAR ÜRETİMİ
PERFORMANS ANALİZİ
Performance Analysis Of Inner-Tube Evacuated Solar Collector With Compound Parabolic Reflector For Steam
Generation

Azat SERVER
Serhan KÜÇÜKA

ÖZET
Bu çalışmada, yansıtıcı yüzey kullanılan iç borulu vakum tüplü güneş toplayıcısının ısıl performansı
incelenerek, buhar üretiminde kullanılabilirliği araştırılmıştır. Bu amaçla bütünleşik parabolik bir güneş
toplayıcısının tasarım ve imalatı gerçekleştirilmiştir. Sistem performansını gözlemlemek için, farklı dış
ortam koşullarında deneyler yapılmıştır. Deneyler sırasında besleme suyu ve buhar çıkış sıcaklıkları,
çevre sıcaklığı, vakum tüp dış yüzey sıcaklığı, iç boru yüzey sıcaklığı, güneş ışınım değeri ve üretilen
buhar miktarı, ısıl çiftler ve piranometre kullanılarak ölçülmüştür. Yutucu yüzeyden çevreye olan ısı
kaybını belirlemek için deneysel veriler yardımıyla matematiksel model oluşturulmuş ve ısı kayıp
katsayıları hesaplanmıştır. Bu model sonucunda elde edilen sayısal sonuçlar deneysel verilerle
karşılaştırılarak, yansıtıcılı iç borulu güneş toplayıcısının ısıl verimi ve buhar üretimine uygunluğu
değerlendirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Bütünleşik parabolik yansıtıcı, İç boru, Buhar üretimi, Isıl performans analizi,
Güneş toplayıcı.
ABSTRACT
In this study, the thermal performance of evacuated tube solar collector(ETSC) with reflective surface
and availability of system was investigated for steam generation. For this purpose, the compound
parabolic solar collector has been designed and manufactured. In order to observe system
performance, experiments were carried out in different outdoor conditions. During the experiments, the
feed water and steam outlet temperatures, the ambient temperature, the inner tube surface
temperature, solar radiation and amount of steam generation were measured using thermocuples and
pyranometer. In order to determine the heat loss from absorber surface to the enviroment,
mathematical model was created with the help of experimental data and heat loss coefficient were
calculated. Comparing of the experiental and analytical datas, the suitability of the ETSC with inner
tube for steam genration and thermal efficeny was evaluated.
Key Words: Compound parabolic reflector; Inner tube, Steam generation, Thermal performance
analysis, Solar collector.

1. GİRİŞ
Güneş enerjisi; ısı üretimi, evsel su ısıtma, absorpsiyonlu soğutma, elektrik enerjisi üretimi, kurutma
gibi birçok amaca yönelik olarak kullanılmaktadır. Evsel su ısıtma için kullanılan güneş enerjili
sistemler; yapılarına ve suyun dolaşım şekline göre sınıflandırılmaktadır. Güneş enerjili sistemlerde en
çok kullanılan sistemler düzlemsel ve vakum tüplü güneş toplayıcılarıdır. Düzlemsel güneş toplayıcıları
genellikle 100°C’ ye kadar olan(düşük çalışma sıcaklıkları) uygulamalarda kullanılırken, vakum tüplü
toplayıcılar bütünleşik parabolik yansıtıcıların katkısıyla 240°C’ye kadar olan uygulamalarda
kullanılmaktadır [1].
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Vakum tüplü toplayıcılar; iç içe geçmiş iki cam tüpün birleşmesiyle oluşan yapılardır. Eş merkezli olan
bu cam tüplerden, iç cam tüpün dış yüzeyi (Al/N/Al, ALN/AlN-SS/Cu) selektif boya ile kaplanır. Dış
cam tüpten giren güneş ışınları seçici yüzey sayesinde %90’ın üzerinde absorbe edilir. İki cam tüp
arasındaki boşluk ise vakumlanarak yutucu yüzeyde biriken ısının kaybolması engellenmektedir.
Vakum tüplü toplayıcılar, içinde çalışma akışkanının taşındığı borular bulunan (U-borulu, eş eksenel,
ısı borulu) veya taşıyıcı boru bulunmayan direkt akışlı(geleneksel) olarak kullanılmaktadırlar. Direkt
akışlı vakum tüpte, çalışma akışkanı tüpün içinde doğrudan dolaşmaktadır. Shah ve Furbo, farklı
çalışma koşulları altında, direkt akışlı vakum tüplerin içindeki ısı transferini ve akış yapılarını
hesaplamalı akışkanlar dinamiği(HAD) ile incelemişlerdir [2]. Toplayıcı geometrisi vakum tüpler yatay,
dağıtım borusu ise düşey olacak şekilde belirlenmiştir. Toplayıcıya giren akışkanın sıcaklığı 333 K’de
sabit alınarak, 0.59, 1.17, ve 1.47 m olmak üzere 3 farklı tüp uzunlukları için HAD modeli
oluşturulmuştur. Sisteme giren akışkan debileri için 0.05, 0.4, 1.0, 3.0 ve 10 kg/dk değerleri ile analiz
yapılmış, en yüksek verimin 0.4-1 kg/dk debi aralığında ve en kısa tüpte elde edildiği gözlemlenmiştir.
Ataee ve Ameri, yaptıkları çalışmada, T-tipi ve H-tipi eş eksenel direkt akışlı vakum tüp toplayıcılar için
zorlanmış taşınım akışını modellemişlerdir [3]. Farklı çalışma akışkanlarının (hava, CO 2 ), dağıtım
borusu özelliklerinin ve yutucu tüpün; çalışma akışkanının sıcaklık dağılımı üzerindeki etkileri
incelenmiştir. Ayrıca her iki toplayıcı için; kütlesel debi, güneş ışınım yoğunluğu, giriş sıcaklığı, çevre
sıcaklığı, optik verim ve tüp uzunluğunun, çıkış sıcaklığına etkisi araştırılmış ve enerji-ekserji analizleri
yapılmıştır. Sonuçlar, H-tipi modelde akışkan çıkış sıcaklığının ve ekserji analizinin hem CO 2 hem
hava için, T-tipi modelden daha iyi olduğunu göstermiştir.
Yadav ve Saikhedkar, direkt akışlı vakum tüplü toplayıcının teorik verimini belirlemek için MATLAB
yazılımı ile simulasyon modeli geliştirmiş ve atmosferik koşulların toplayıcı performansına etkisini
incelemişlerdir [4]. Yutucu yüzey ve gelen güneş ışınım miktarının toplayıcı verimi üzerinde önemli bir
etkiye sahip olduğu görülmüştür. Yapılan deneysel çalışmalar sonucunda toplayıcı veriminin gün
boyunca %71.4 ile %75.6 değerleri arasında değiştiği gözlenmiştir. Yang ve ark., direkt akışlı vakum
tüplü toplayıcının içerisine iç boru yerleştirerek yeni bir dağıtım borusu modeli önermişlerdir [5].
Akışkan iç boru içinden beslenerek boru ve cam tüp arasından geri dönmekte ve ve vakum tüp
içerisinde zorlanmış dolaşım meydana gelmektedir. 0.45, 0.6 ve 0.8 kg/s debilerinde ve 20, 25 ve 32
mm çaplarında iç borular ile gerçekleştirilen analizler sonucunda, ideal kütlesel debinin 1.6 kg/s’den
az, iç boru çapının ise 32 mm olması gerektiği belirlenmiştir. Geleneksel (direkt akışlı) vakum tüplü
toplayıcılar ile iç borulu direkt akışlı toplayıcılar deneysel olarak karşılaştırılmış ve verimler sırasıyla
%55.19 ve %59.99 olarak elde edilmiştir.
Vakum tüplü güneş toplayıcıların diğer bir şekli ise ısı borulu güneş toplayıcılardır. Yutucu yüzeyde
tutulan güneş ışınları, ısı borusunun içerisindeki akışkanın sıcaklığını arttırarak kondenser bölgesine
doğru yükselmesini sağlar. Isı borusunun kondenser bölgesinde biriken ısı, akışkana aktarılır.
Kondenserde enerjisini bırakan ısı borusu akışkanı yoğuşarak tekrar evaporatör bölgesine döner.
Vakum tüp güneş ışınımına maruz kaldığı sürece ısı borusunun içerisindeki akışkan bu hareketine
devam eder.
Kumar ve ark. yaptıkları çalışmada, ısı borulu vakum tüp güneş toplayıcısının ısı üretimini
modellemişlerdir [6]. Çalışmanın esas amacını; uzunluğu 1.8 m, iç ve dış çapları sırasıyla 0.049 m ve
0.058 m borosilikat camdan imal edilmiş olan, ısı borulu vakum tüplü güneş toplayıcısının ısı transfer
analizi ve tasarımı oluşturmaktadır. Yapılan deneyler sonucunda evaporatör uzunluğunun kondenser
bölgesi uzunluğuna oranının toplayıcı tasarımı için önemli bir değişken olduğu belirlenmiştir.
Jafarkazemi ve Abdi ise, ısı borulu vakum tüp güneş toplayıcısını teorik ve deneysel olarak
incelemişlerdir [7]. Isı kaybı, literatürde mevcut bağıntılar kullanılarak hesaplanmış ve deneysel
sonuçlarla karşılaştırılmıştır. Testler, 4 ve 19 ısı borulu iki farklı toplayıcı ile iki gün tekrarlanmış ve
elde edilen deney sonuçlarının teorik sonuçlarla oldukça yakın değerlerde olduğu görülmüştür. Ayrıca
akışkan debisi azaldıkça toplayıcının çıkış sıcaklığının arttığı gözlemlenmiştir. Topal, tarafından
yapılan bir çalışmada ise, ısı borulu vakum tüplü güneş toplayıcılarında kullanılan çalışma
akışkanlarına, alternatif nanoakışkanlar kullanarak sistem performansına etkilerini araştırılmıştır [8]. Isı
borularında kullanılan antifiriz, metanol ve aseton gibi çalışma akışkanlarına bakır oksit ve alüminyum
oksit nanoparçacıklar eklenerek yeni nanoakışkanlar elde edilmiştir. Yapılan deneyler sonucunda, en
yüksek sistem verimi Aseton-alüminyum oksit karışımından ve %58.4 olarak elde edilmiştir.
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U-borulu vakum tüplü güneş toplayıcılarında tüp içerisinde çalışma akışkanının taşındığı U şeklinde
metal bir boru bulunmaktadır. Taşıyıcı boru malzemesi olarak genellikle bakır kullanılmaktadır. İç cam
tüp ve U-borular arasında ısı geçişini sağlmak için dolgu malzemesi veya bakır kanatçık kullanılır.
Liandong ve ark. yapıkları çalışmada, U-borulu vakum tüplü toplayıcının yutucu yüzey ve kanatçık
arasında kalan hava katmanının toplayıcı ısıl verimine etkisini incelemişlerdir [9]. Toplayıcının ısıl
performansı, enerjinin korunumu ilkesi esas alınarak analitik yöntemle araştırılmıştır. Sonuçlar, yutucu
yüzey ve bakır kanatçık arasındaki hava direncinin toplayıcı verimini %10 düşürdüğünü, yutucu yüzey
sıcaklığını ise, 30°C arttırdığını göstermiştir.
Ong ve Tong, doğal sirkülasyonlu U-borulu vakum tüp güneş toplayıcısı ile ısı borulu vakum tüp güneş
toplayıcılarını aynı çalışma koşulları altında ve ışınım şiddetinin çok değişken olduğu Malezya
şartlarında dış ortamda test etmişlerdir [10]. Yapılan tesler sonucunda U-borulu toplayıcı verimi % 53,
ısı borulu toplayıcının verimi ise % 65 olarak bulunmuştur. Farjallah ve ark. ise, U-borulu güneş
toplayıcısı için, 3 boyutlu sayısal model geliştirerek, literatürdeki çalışmalarla karşılaştırmışlardır [11].
Sayısal sonuçlar, çalışma akışkanı debisinin 0.001, 0.002 ve 0.003 kg/s olduğu durumlarda toplayıcı
veriminin % 30.9 ‘dan % 35.6’ya arttığını göstermiştir. Benzer sayısal yöntem Cu kanatçıklı ve grafit ile
doldurulmuş U-borulu vakum tüplü güneş toplayıcıları için de tekrarlanmış ve toplayıcı verimleri
sırasıyla %54 ve % 64 olarak hesaplanmıştır.
Vakum tüp güneş toplayıcıların ısıl verimini doğrudan etkileyen değişkenlerin başında sistemden
çevreye olan ısı kayıpları gelmektedir. Bu kayıpları analitik olarak belirlemek ve sistemin ısıl verimini
arttımak için birçok çalışma yapılmıştır. Sistemde meydana gelen ısı kayıpları için ısıl direnç ağı
oluşturularak, matematiksel modeller geliştirilmiştir. Gao ve ark. U-borulu vakum tüp güneş
toplayıcısının ısıl verimi için matematiksel model belirlemişlerdir [12]. Belirlenen bu model ile tüp
boyunca radyal ve eksenel sıcaklık dağılımı elde edilmiştir. Isıl verimin meteorolojik koşullara bağlılığı
ve önemli tüp tasarım parametreleri; tüp boyutu, ısıl karakteristikler(akış oranı, ısı kayıp katsayısı,
selektif katmanın absorpsiyon katsayısı) araştırılmıştır.
Ghoneim ve ark. yaptıları çalışmada, Kuveyt şartlarında U-borulu vakum tüp güneş toplayıcısının
performansını deneysel ve sayısal çalışmalarla değerlendirmişlerdir [13]. Toplayıcının kapsamlı bir
optik ve ısıl analizi yapılmıştır. Matematiksel modeli oluşturan non-lineer denklemleri çözmek için
sayısal bir prosedür uygulanmıştır. Deneysel veriler ve sayısal simülasyon verileri karşılaştırılarak
yakın sonuçlar elde edilmiştir. Badar ve ark. ise, vakum tüplü güneş toplayıcısının toplam ısı kayıp
katsayısı (U L ) değerini vakum zarf içerisinde kalan gaz basıncına bağlı olarak laboratuvar deneyleriyle
ölçmüşlerdir [14]. Ölçüm sonuçları, vakum tüplerin beklenenden daha yüksek ısı kayıp katsayılarına
sahip olduğunu göstermiştir. Ayrıca, ısı kayıp katsayısı değeri için yaklaşık teorik bir model geliştirilmiş
ve deneysel ölçümlerle yakın değerler elde edilmiştir.
Bütünleşik parabolik toplayıcılar(BPT), yansıtıcı açıklığına farkllı açılarla gelen güneş ışınlarını yutucu
yüzeye yönlendiren yapılardır. Bu yapılar vakum tüp toplayıcı yüzeyine gelen güneş ışınım miktarını
arttırdığından, çalışma akışkanı daha yüksek sıcaklıklara çıkabilmektedir. BPT’li güneş toplayıcılarının
240°C’ye kadar çıkabilmesi bu sistemlerin buhar üretiminde kulanılmasını sağlamıştır. Aboulmagd ve
ark. yaptıkları çalışmada, yansıtıcılı ve yansıtıcısız U-borulu vakum tüp güneş toplayıcıları için
performans değerlendirmesi yaparak yeni bir model geliştirmiştirler [15]. Isı kayıpları için oluşturulan
matematiksel model MATLAB ortamında çözülmüştür. Deneysel ve analitik veriler karşılaştırılmış,
yansıtıcılı U-borulu toplayıcının yansıtıcı bulunmayan toplayıcıya göre optik ve ısıl verim açısından
daha iyi sonuçlar verdiği saptanmıştır.
Wang P.Y. ve ark. bütünleşik parabolik yansıtıcılı vakum tüp hava ısıtıcı güneş toplayıcısı için
deneyler ve simülasyonlar gerçekleştirmişlerdir [16]. Sistem birbirine bağlı 10 toplayıcı panelden
oluşmaktadır. Ayrıca, her panelde bütünleşik parabolik yansıtıcı ve içerisinde U şeklinde bakır boru
bulunan vakumlu cam tüp bulunmaktadır. Hava ısıtıcı güneş toplayıcısının ısı transfer modeli
belirlenerek, havanın çıkış sıcaklığı, ısı gücü ve ısı verimi hesaplanmıştır. Yapılan hesaplamalar ve
deneyler sonucunda sistemden 200°C üzerinde hava sıcaklığı elde edilmiştir. Pei ve ark. yaptıkları
çalışmada, deneysel olarak yansıtıcılı ve yansıtıcı bulunmayan vakum tüplü güneş toplayıcıları kurmuş
ve termodinamiğin 1 ve 2. yasasına göre ısıl performanslarını karşılaştırmıştırlar [17]. Deneyler iki gün
boyunca her iki toplayıcı için tekrarlanmıştır. Yüksek sıcaklıklarda su elde ederken yansıtıcılı toplayıcı
ısıl ve ekserji veriminin yansıtıcı bulunmayan toplayıcıya göre daha yüksek olduğu saptanmıştır.
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Yadav ve ark. deneysel olarak vakum tüplü güneş toplayıcıdan buhar üretimi gerçekleştirerek toplayıcı
verimini hesaplamışlardır [18]. Dağıtım borusu ve ona bağlı vakum tüplerin eğimlerinden dolayı
sistemde doğal dolaşım meydana gelmektedir. Deney sonuçları en yüksek verimin 14:00- 15:00
saatleri arasında ve %46.26 olduğunu göstermiştir. Ayrıca, kış aylarında yapılan bu çalışmada buhar
üretimi, 13:30-15:30 saatleri arasında gerçekleşmiş ve 620 mL buhar elde edilmiştir. Liu ve ark.
yaptıkları çalışmada, düşük maliyetli bütünleşik parabolik yansıtıcılı vakum tüplü buhar üretici
2
geliştirmişlerdir [19]. Açıklık alanı 32 m olup 60 toplayıcı ünitesinden oluşan buhar üreticinin her
ünitesinde, vakum tüpün içerisine yerleştirien metal boru bulunmaktadır. Üretilen buhar sıcaklığı 0.100.55 Mpa basınç aralığında 200°C ‘ye kadar çıkmıştır. İç cam tüp ve eş merkezli metal tüpün arasında
kalan hava boşluğu ise yüksek vizkositeli yüksek sıcaklık yağı ve grafit tozu ile doldurulmuştur.
Deneysel sonuçlar, maksimum buhar çıkış sıcaklığının 200°C ve 0.55 Mpa basınçta, toplayıcı ısıl
veriminin ise %30’un üzerinde olduğunu göstermiştir.
Bu çalışmada, literatürdeki çalışmalardan farklı olarak vakum tüplü toplayıcı içerisine çelik iç-boru
yerleştirilmiş ve sistemin tamamı çalışma akışkanı olan su ile doldurulmuştur. İç borulu bütünleşik
parabolik toplayıcı için optik verim hesabı yapılmış ve toplayıcı verimi üzerindeki etkisi
değerlendirilmiştir. Sistemdeki ısı kayıplarının ve sistemin ısıl veriminin hesaplanması için EES
ortamında matematiksel model
oluşturulmuştur. Bir prototip imal edilerek buhar üretimi
gerçekleştirilmiş ve toplayıcının buhar eldesinde kullanılabilirliği değerlendirilmiştir.

2. ISIL ANALİZ
2.1. Fiziksel Model
Bu çalışmada kullanılan iç borulu vakum tüp güneş toplayıcısı, iç içe geçmiş eş eksenli iki cam tüp ve
metal iç borudan oluşmaktadır. İç ve dış cam tüpün arası vakumlu olup, iç tüp dış yüzeyi güneş
ışınlarına karşı emiciliği yüksek seçici malzeme ile kaplanmıştır. Ayrıca, ısıl direnci azaltmak amacıyla
vakum tüpün iç camı ve metal iç boru arasında kalan boşluk ısı iletken yağı ile doldurulmuştur. Şekil
1.’ de sırasıyla vakum cam tüp şematik görünümü verilmiştir.
Dış Tüp

Isı İletim Yağı

İç Boru

İç Tüp

Vakum Zarf

Şekil 1. İç borulu vakum tüp şematik görünümü
Yukarıda belirtilen iç borulu vakum tüp güneş toplayıcı için aşağıda verilen kabuller;
1- Cam tüplerin kalınlıklarından kaynaklanan ısıl dirençler ihmal edilmiştir.
2- Dış cam tüpün güneş enerjisi yutuculuğu ihmal edilmiştir.
3- İki cam tüp arasındaki hava mükemmel vakumlu olduğundan, buradaki gaz iletimi ihmal
edilmiştir.
4- Isı transferinin kararlı hal durumunda gerçekleştiği kabul edilmiştir.
5- Dağıtım borusundan çevreye olan ısı kaybı sabit kabul edilmiştir.
6- Toplayıcı yüzeyine gelen güneş ışını(ısı akısı) dağılımının yüzeyin her yerinde homojen
olduğu kabul edilmiştir.
7- Toplayıcı yüzeyindeki toz ve kir ihmal edilmiştir.
yapılarak bir boyutlu analitik model oluşturulmuştur.
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2.2. Matematiksel Model ve Toplam Isı Kayıp Katsayısı
Sistemde bütünleşik parabolik yansıtıcı kullanıldığından yutucu yüzeye gelen toplam güneş enerjisi;
2
yansıtıcı optik verimi ɳ opt , BPT yüzeyine dik gelen güneş ışını I r (W/m ) ve yansıtıcı yüzey alanı A BPT
2
(m )’ye bağlıdır.
𝑆𝑆 = ɳ𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 ∗ 𝐼𝐼𝑟𝑟 ∗ 𝐴𝐴𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵

(W)

𝑆𝑆 = (𝑄𝑄𝐿𝐿 + 𝑄𝑄𝑈𝑈 )

(W)

(1)

Yutucu yüzeye gelen toplam güneş enerjisi S (W), bu yüzeyden çevreye toplam ısı kaybı olan Q L (W)
ve çalışma akışkanına aktarılan net ısı olan Q U ’nun (W) toplamına eşittir.
(2)

İç borulu vakum tüpün yutucu yüzeyinden çevreye olan ısı kaybını hesaplamak için ısıl direnç ağı
1
oluşturulmuştur(Şekil 2).
1
𝐴𝐴𝐴𝐴 ∗ ℎ𝑝𝑝𝑝𝑝,𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟

(𝑈𝑈 ∗ 𝐴𝐴)𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘

1
𝐴𝐴𝐴𝐴 ∗ ℎ𝑔𝑔𝑔𝑔,𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟

1
𝐴𝐴𝐴𝐴 ∗ ℎ𝑔𝑔𝑔𝑔,𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐

1
𝐴𝐴𝐴𝐴 ∗ ℎ𝑝𝑝𝑝𝑝,𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐

Şekil 2. İç borulu vakum tüp ısıl direnç ağı

Şematik olarak gösterilen bu ısıl direnç ağındaki iletim, taşınım, ışınım ve kenar kayıp katsayıları ayrı
ayrı belirlenerek yutucu yüzeyden çevreye olan toplam ısı kaybı hesaplanır.
𝑄𝑄𝐿𝐿 = 𝐴𝐴𝑃𝑃 ∗ 𝑈𝑈𝐿𝐿 ∗ (𝑇𝑇𝑃𝑃 ∗ 𝑇𝑇𝐴𝐴 )

(W)

(3)

2

𝐴𝐴𝑝𝑝 = 𝜋𝜋 ∗ 𝐷𝐷𝑃𝑃 ∗ 𝐿𝐿𝑃𝑃

(m )

(4)

(3) eşitliğinde verilen T p ve T a değerleri sırasıyla yutucu yüzey sıcaklığı (K) ve çevre sıcaklığını (K), A p
2
ise yutucu yüzey alanını (m ) ifade etmektedir.
Toplam ısı kayıp katsayısı U L (W/m K); dağıtım borusu kenar kayıp katsayısı U e (W/m K) ile vakum
2
tüpten çevreye olan ısı kayıp katsayısı U t (W/m K)’nin toplamına eşittir.
2

2

𝑈𝑈𝐿𝐿 = 𝑈𝑈𝑒𝑒 + 𝑈𝑈𝑡𝑡

(W)

(5)

Yutucu yüzeyden çevreye ışınım, taşınım ve iletimle gerçekleşen ısı kayıpları için toplam ısı kayıp
katsayısı U t , Şekil 2’deki ısıl direnç ağı kullanılarak aşağıdaki şekilde hesaplanabilir:
𝑈𝑈𝑡𝑡 = ((𝐴𝐴𝑃𝑃 ∗ [ℎ𝑝𝑝𝑝𝑝,𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 + ℎ𝑝𝑝𝑝𝑝,𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 ])−1 + (𝐴𝐴𝑔𝑔 ∗ [ℎ𝑔𝑔𝑔𝑔,𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 + ℎ𝑔𝑔𝑔𝑔,𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 ]) −1 )−1 / 𝐴𝐴𝑃𝑃

2

(W/m K)

(6)

h ga , rad , dış cam tüp ile çevre arasındaki ışınım ısı transferi katsayısını (W/m K), h ga , conv , dış cam tüp
2
ile çevre arasındaki taşınım ısı transferi katsayısını (W/m K), h pg , rad , dış cam tüp ile iç cam tüp
2
arasındaki ışınım ısı transferi katsayısını (W/m K), h pg , cond , dış cam tüp ile iç cam tüp arasındaki
2
arasında bulunan metal tutucunun iletim ısı transferi katsayısını (W/m K) ifade etmektedir.
2

h pg , rad , iç cam tüp ve dış cam tüp arasındaki ışınım ısı transferi katsayısı;
ℎ𝑝𝑝𝑝𝑝,,𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 = 𝜋𝜋 ∗ 𝐷𝐷𝑃𝑃 ∗ 𝐿𝐿𝑃𝑃 ∗ [𝜎𝜎 ∗ 𝜀𝜀𝑝𝑝 (𝑇𝑇𝑔𝑔 2 + 𝑇𝑇𝑝𝑝 2 ) ∗ (𝑇𝑇𝑝𝑝 + 𝑇𝑇𝑔𝑔 )/ [ 1 + (𝜀𝜀𝑝𝑝 ∗ 𝐷𝐷𝑝𝑝,𝑑𝑑𝑑𝑑ş / 𝜀𝜀𝑔𝑔 ∗ 𝐷𝐷𝑔𝑔,𝑖𝑖ç )(1 − 𝜀𝜀𝑔𝑔 )

2

(W/m K) (7)
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şeklinde hesaplanmıştır. T p yutucu yüzey sıcaklığını (K), ε p yutucu yüzey emisivitesini, D o , iç ve D abs,dış
ise sırasıyla dış cam tüpün iç çapı (m) ve yutucu yüzeyin dış çapını (m) göstermektedir. İç ve dış cam
arasındaki metal tutuculardan ileri gelen kayıp boru çapına bağlıdır
2

ℎ𝑝𝑝𝑝𝑝,,𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 = 1.8 ∗ 𝐷𝐷𝑝𝑝 /𝐴𝐴𝑝𝑝

(W/m K) (8)

h ga , rad , dış cam tüp ile çevre arasındaki ışınım ısı transferi katsayısı;
ℎ𝑔𝑔𝑔𝑔,,𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 = 𝜎𝜎 ∗ 𝜀𝜀𝑔𝑔 ∗ 𝜋𝜋 ∗ 𝐷𝐷𝑔𝑔 ∗ 𝐿𝐿𝑔𝑔∗ (𝑇𝑇𝑔𝑔 2 + 𝑇𝑇𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 2 ) ∗ �𝑇𝑇𝑔𝑔 + 𝑇𝑇𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 � ∗ �𝑇𝑇𝑔𝑔 − 𝑇𝑇𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 �/�𝑇𝑇𝑔𝑔 − 𝑇𝑇𝑎𝑎 �

2

(W/m K) (9)

eşitlik (9) kullanılarak hesaplanmıştır. Bu eşitlikte, ϭ stefan boltzman sabiti (W/m K ), εg dış cam tüpün
emisivitesini, T g veT sky ise sırasıyla dış cam tüp sıcaklığı (K) ve gökyüzü sıcaklığını (K) göstermektedir.
2

4

h ga , conv , dış cam tüp ile çevre arasındaki taşınım ısı transferi katsayısı;
ℎ𝑔𝑔𝑔𝑔,,𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 = (𝐴𝐴𝑜𝑜𝑜𝑜 /𝐴𝐴𝑖𝑖𝑖𝑖 ) ∗ 0.6 ∗ (5.7 + 3.8 ∗ 𝑉𝑉𝑤𝑤 )

2

(W/m K)

(10)

eşitlik (10) kullanılarak hesaplanmıştır. Bu eşitlikte, A og ve A ig iç ve dış cam tüplerin yüzey alanlarını
2
(m ), V w , ortamdaki havanın(rüzgar) hızını (m/s) ifade etmektedir.
Bu verilen bağıntılardaki ışınım kayıp katsayıları T g değerine bağlıdır. T g değerinin hesaplanabilmesi
için, vakum tüpün dış cam yüzeyinden çevreye olan toplam ısı kaybı, iç ve dış cam arasındaki ısı
kaybına eşitlenir:
(ℎ𝑝𝑝𝑝𝑝,,𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 + ℎ𝑝𝑝𝑝𝑝,,𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 ) ∗ �𝑇𝑇𝑝𝑝 − 𝑇𝑇𝑎𝑎 � = �ℎ𝑔𝑔𝑔𝑔,,𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 + ℎ𝑔𝑔𝑔𝑔,,𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 � ∗ �𝑇𝑇𝑔𝑔 − 𝑇𝑇𝑎𝑎 �

2

(W/m K)

(11)

iterasyon yapılarak, dış cam sıcaklığı T g ve buna bağlı olarak taşınım katsayıları hesaplanır.
Dağıtım borusu ısı kayıp katsayısı;
𝐷𝐷𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖,𝑑𝑑

(𝑈𝑈𝑈𝑈)𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘 = 2 ∗ 𝜋𝜋 ∗ 𝑘𝑘𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 ∗ 𝐿𝐿𝑒𝑒 /ln(

𝐷𝐷𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖,𝑖𝑖

)

(W/K)

(12)

Bağıntısı ile hesaplanır. Bu eşitlikte verilen Le dağıtım borusu uzunluğunu (m), k izo yalıtım malzemesi
ısı iletim katsayısını (W/mK), D izo , d ve D izo,i ise, sırasıyla yalıtım borusunun dış ve iç çaplarını (m)
ifade etmektedir. Yutucu boru yüzey alanına referans alınan kenar kayıp katsayısı ise
𝑈𝑈𝑒𝑒 = 𝑈𝑈𝑈𝑈𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘 ⁄𝐴𝐴𝑝𝑝

2

(W/m K)

(13)

(13) eşitliği kullanılarak hesaplanmıştır.

3. DENEY DÜZENEĞİ
3.1. Bütünleşik Parabolik Toplayıcı
Bütünleşik parabolik toplayıcılar, açıklık alanlarına(iki yansıtıcı kanat arasındaki yüzey alanı) gelen
güneş ışınlarını toplayıcı yüzeye gönderen yapılardır. Yansıtıcı kanatlar, toplayıcı eksene göre simetrik
yerleştirilmiş iki ayrı parabolik yüzey ve onları birleştiren, involüt yüzeyden oluşmaktadır. . Açıklık
alanı, parabolik toplayıcı yüzeyin uzunluğu ve genişliğinin çarpımıdır. Yansıtıcı yüzey, anodize
Alüminyum malzemeden, genişliği 145.4 mm, uzunluğu 1500 mm olacak şekilde imal edilerek vakum
tüp güneş toplayıcısının alt yüzeyine eş merkezli olacak şekilde yerleştirilmiştir. Kullanılan vakum tüp
eş merkezli, iç içe geçmiş iki adet silindirik Borosilikat 3.3 camdan oluşmaktadır. İç cam tüpün dış
yüzeyi güneş ışınlarını yutucu, fakat yayma katsayısı düşük seçici malzeme ile elektrostatik ortamda
kaplanmıştır. İç cam tüp içine, ayrıca 42 mm çapında bir metal iç boru yerleştirilmiştir. Metal iç boru ile
iç cam tüp arasındaki boşluk, ısı iletim yağı ile doldurulmuştur. İç boru malzemesi olarak St-37 çelik
kullanılmıştır. Bütünleşik toplayıcı tüp ve yansıtıcı yüzeylerin termofiziksel özellikleri Tablo 1.’de
belirtilmiştir.
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Şekil 3. Bütünleşik Parabolik Toplayıcı 3 Boyutlu Tasarımı
Tablo 1. Bütünleşik toplayıcı termofiziksel özellikleri
Değişkenler
Dış Cam Tüp Dış Çapı
İç çam tüp (Yutucu Yüzey) Dış Çapı
Dış Cam Tüp Uzunluk
İç Cam Tüp Uzunluk
Cam tüp Et Kalınlıkları
İç metal boru dış çap
İç metal boru iç çap
Dış Cam Tüp Geçirgenlik
Yansıtıcı Yüzey Yansıma katsayısı
Yutucu Yüzey
Yutma Katsayısı
Yayma Katsayısı

Değerler
58 mm
47 mm
1500 mm
1485 mm
1.6 mm
42 mm
36 mm
0.9
0.8
0.92
0.08

3.2. Deney Düzeneği Kurulumu
Bu çalışmada kurulan deney düzeneği, yansıtıcı yüzey, vakum cam tüp, vakum cam tüp içerisine
yerleştirilmiş eş merkezli metal iç boru, ısı değiştirici ve ölçüm ekipmanlarından oluşmaktadır. Buhar
hattı çıkışında, çıkan buharın yoğuşturulabilmesi için iç içe borulu ısı değiştirici tesis edilmiştir. Sistemi
oluşturan tüm bileşenler Şekil 4.’de şematik olarak gösterilmiştir.
Deney düzeneğinde, içerisinde çalışma akışkanı olan suyun bulunduğu iç boru (1), gelen güneş
ışınının toplayıcı yüzeye yönlendirildiği bütünleşik parabolik yansıtıcı yüzey (7), dış cam tüp (8), gelen
güneş ışınlarının absorbe edildiği yutucu yüzey(9) den oluşan vakum tüp, yutucu tüpün iç yüzeyi ile
metal iç boru arasında bulunan ısı iletim yağı (3) sistemin en önemli bileşenleridir. Bunların yanında
sistemin belirli noktalarında sıcaklıkların ölçüldüğü T-tipi ısıl çiftler( T 1 , T 2 , T yağ , T g ), üretilen buharın
yoğuşturulduğu ısı değiştirici (2), üretilen buhar miktarının ölçüldüğü silindirik ölçüm kabı (5), gelen
güneş ışınımının ölçüldüğü piranometre (4) ve elde edilen ölçüm değerlerinin sırasıyla aktarıldığı veri
toplayıcı ve bilgisayar (6,10) deney düzeneğini oluşturan diğer bileşenlerdir.
Hazırlanan bütünleşik parabolik güneş toplayıcı sistemi, yatayla 45°’lik bir açı ve güney yönünde
konumlandırılarak Dokuz Eylül Üniversitesi, Tınaztepe Yerleşkesi (38.37° Enlem, 28.20° Boylam)
şartlarında deneysel olarak incelenmiştir (şekil-5).
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Şekil 4. BPY’li iç borulu vakum tüp güneş toplayıcı şematik gösterimi

Isı Değiştirici

Buhar Çıkış Borusu

İç Boru

Piranometre

Vakum Cam Tüp
Su Besleme Borusu

Yansıtıcı Yüzey

Şekil 5. BPY’ li iç borulu vakum tüp güneş toplayıcı deney düzeneği
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4. DENEYİN YAPILIŞI VE BULGULAR
4.1. Deney Setinin Hazırlanması ve Yapılışı
Bütünleşik parabolik yansıtıcılı iç borulu vakum tüplü toplayıcı deney düzeneği için ilk olarak metal iç
boru vakum tüp içerisine eş merkezli olarak yerleştirilmiştir. İç boru ve vakum cam tüp arasında kalan
boşluk yüksek ısı iletken yağı ile doldurulmuştur. İç boru, iç boruya bağlı su besleme borusu ve buhar
çıkış borusunun çevreleri 5 mm kalınlığında polietilen köpük ile yalıtılmıştır. Su besleme borusu U
şeklinde seçilerek su ile dolu tutulmuş diğer taraftan buhar çıkışının düzenli olması sağlanmıştır.
Buhar çıkış borusu ve ısı değiştirici, su besleme borusundan daha yüksek bir konumda kullanılarak
üretilen buharın bu tarafa yönlenmesi sağlanmıştır.
Deney başlangıcında sisteme yaklaşık 65°C sıcaklığında su doldurulmuştur. Güneş ışınımının
etkisiyle iç boru içindeki su sıcaklığı zamana bağlı olarak artmıştır. Buharlaşmanın başlaması ile
birlikte ısı değiştirici çıkışından damlalar halinde yoğuşmuş buhar elde edilmiştir.
Deneyler sırasında sıcaklık ölçümleri ışınım ölçümleri ve üretilen buhar ölçülerek kaydedildi.
Yutucu yüzeyde yutulan güneş ışınımının bütünleşik parabolik toplayıcı açıklığına gelen güneş ışınımı,
yansıtıcı yüzeyden yönlendirilerek yutucu yönlendirilmektedir. Sistemin optik verimi; yansıtıcı kanat
uzunlukları, yansıtıcı malzeme özellikleri, kabul açısı gibi değişkenler değerlendirilerek TracePro
programının kullanılması ile hesaplanmıştır[21].
Deneylerde sistem ısıl veriminin hesaplanabilmesi için elde edilen buhar enerjisinin (W), yansıtıcı
yüzey alanına gelen güneş enerjisine (W) oranı bilinmelidir. Bu nedenle ısı değiştirici çıkışına silindirik
hacimsel ölçüm kabı konularak, elde edilen buhar burada toplanmış ve üretilen buhar miktarı
ölçülmüştür. Elde edilen buharın enerjisi;
𝑄𝑄𝑏𝑏𝑏𝑏ℎ𝑎𝑎𝑎𝑎 = 𝑚𝑚𝑏𝑏 ∗ (ℎ𝑔𝑔 − ℎ𝑓𝑓 )

(W)

(14)

eşitliği ile hesaplanmıştır. Bu eşitlikte m b elde edilen buhar miktarını (kg), h g elde edilen buharın
entalpi değerini (kJ/kg), h f ise besleme suyu entalpi değerini ifade etmektedir. Sistemin ısıl verimi için
hesaplanması gereken diğer değer olan yansıtıcı yüzey alanına gelen güneş enerjisi için ise eşitlik (3)
kullanılmıştır.
Sistemin ısıl verimi;
ɳ𝚤𝚤𝚤𝚤𝚤𝚤𝚤𝚤 = 𝑄𝑄𝑏𝑏𝑏𝑏ℎ𝑎𝑎𝑎𝑎 /𝑆𝑆

(15)

eşitliği ile hesaplanmıştır.
4.2. Deney Bulguları ve Değerlendirme
Deneyler 4 Kasım 2018 günü 09:00 itibariyle başlanmış ve. 13:15 itibari ile buharlaşma başlamış
Ölçümler 13:41-14:15 ve 14:15-14:45 saatleri arasında 5’er dakikalık periyotlarla gerçekleştirilmiş ve
veri kartına kaydedilmiştir.
Yapılan deneylerde elde edilen sıcaklık ve güneş ışınım verilerinin zamana bağlı değişimleri Tablo-1
ve Tablo-2’de verilmiştir.
Deney-1 için elde edilen ölçüm değerleri yutucu yüzey sıcaklığı, besleme suyu ve buhar çıkış
sıcaklıklarının deney süresince neredeyse değişmediğini göstermiştir. Metal iç boru ve iç cam tüp
arasındaki ortalama sıcaklık 102.2°C olarak belirlenmiştir. Bu sıcaklık iç cam tüp sıcaklığı (T p ) olarak
kabul edilmiştir. Sistem ısıl verimini doğrudan etkileyen besleme suyu ve buhar çıkış sıcaklıklarının
ortalama değerleri ise sırasıyla 62.9°C ve 98.57°C olarak belirlenmiştir. Çevre sıcaklığı ve dış cam tüp
yüzey sıcaklığı ortalama değerleri de sırasıyla 24.96°C ve 30.67°C olarak belirlenmiştir.
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Tablo 1. Deney-1 için 5’er dakika ara ile alınan ölçümler

Saat

13:09
13:14
13:19
13:24
13:27
13:32
13:37
13:42
13:47

Yutucu
Yüzey
Sıcaklığı,
° C (T p )

Besleme
Suyu
Sıcaklığı,
° C (T 1 )

Buhar
Çıkış
Sıcaklığı,
° C (T 2 )

Çevre
Sıcaklığı,
° C (T a )

Dış Cam
Tüp Dış
Yüzey
Sıcaklığı,
° C (T g )

Işınım
Şiddeti,
2
(W/m )

103.0
103.0
102.0
102.0
102.0
102.0
102.0
102.0
102.0

63.00
63.40
63.90
63.20
62.90
63.20
62.20
62.30
62.10

98.50
98.60
98.60
98.60
98.50
98.60
98.60
98.60
98.50

24.60
24.50
25.60
25.00
25.30
24.50
25.30
24.30
25.50

26.40
29.30
31.60
28.90
31.00
32.30
31.40
32.50
32.60

956
947
951
947
950
944
943
935
937

Tablo 2. Deney-2 için 5’er dakika ara ile alınan ölçümler
Besleme
Suyu
Sıcaklığı,
° C (T 1 )

Buhar
Çıkış
Sıcaklığı,
° C (T 2 )

Çevre
Sıcaklığı,
° C (T a )

Dış Cam
Tüp
Yüzey
Sıcaklığı,
° C (T g )

Işınım
Şiddeti,
2
(W/m )

Saat

Yutucu
Yüzey
Sıcaklığı,
° C (T p )

13:42
13:47
13:52
13:57
14:02
14:07
14:12
14:17

102.0
102.0
102.0
102.0
102.0
102.0
102.0
101.0

62.30
62.10
63.40
63.20
64.50
65.00
65.30
63.90

98.60
98.50
98.50
98.50
98.50
98.50
98.50
98.60

24.30
25.50
25.30
25.30
25.30
25.70
25.60
25.70

32.50
32.60
30.30
29.30
30.80
30.10
31.60
29.90

935
937
935
932
925
925
917
913

Deney-2 için elde edilen ölçüm değerleri yutucu yüzey sıcaklığı, besleme suyu ve buhar çıkış
sıcaklıklarının deney süresince neredeyse değişmediğini göstermiştir. Metal iç boru ve iç cam tüp
arasındaki ortalama sıcaklık 101.875°C olarak belirlenmiştir. Sistem ısıl verimini doğrudan etkileyen
besleme suyu ve buhar çıkış sıcaklıklarının ortalama değerleri ise sırasıyla 63.71°C ve 98.57°C
olarak belirlenmiştir. Çevre sıcaklığı ve dış cam tüp yüzey sıcaklığı ortalama değerleri de sırasıyla
25.3°C ve 30.89°C olarak belirlenmiştir.
Yutucu yüzey ve çevre arasındaki toplam ısı kayıp katsayısı (8) eşitliği kullanılarak, Deney-1 ve
2
2
Deney-2 için sırasıyla 2.16 (W/m K) ve 2.12 (W/m K) olarak hesaplanmıştır. Sistemin optik verimini
etkileyen; yansıtıcı kanat uzunlukları, yansıtıcı malzeme özellikleri, kabul açısı gibi değişkenler
değerlendirilmiştir. Bunun için tasarımı yapılan toplayıcının optik analizi Trace Pro programının
kullanılması ile gerçekleştirilmiştir [21].
Yansıtıcı yüzeyin optik verimleri ise güneş geliş açılarına bağlı olarak sırasıyla %58.7 ve %56 olarak
belirlenmiştir. Sistemde üretilen buhar enerjileri, yutucu yüzeye gelen güneş ışınımları, absorlayıcı
yüzeyden çevreye olan toplam ısı kayıpları, yalıtımlı dağıtım borusundan çevreye olan ısı kayıpları ve
ısıl verimler Deney-1 ve Deney-2 için ayrı ayrı hesaplanarak Tablo 3.’de karşılaştırmalı olarak
verilmiştir.
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Tablo 3. Deney-1 ve Deney-2 için sistemdeki ısı kayıpları

Yansıtıcı yüzeye gelen güneş ışınımı (W)
Yutucu yüzeye gelen ışınımı (W)
Yutucu yüzeyden çevreye olan ısı kaybı (W)
Yalıtımlı dağıtım borusundan olan ısı kaybı (W)
Üretilen buhar enerjisi
(W)
Isıl verim

Deney-1
206.14
120.99
36.5
38.2
40.25
%33.26

Deney-2
202.17
113.2
35.63
35.14
40.7
%35.95

5. SONUÇ
Bütünleşik parabolik yansıtıcılı iç borulu vakum tüp güneş toplayıcı sistemi açık hava koşulları
altındaki ısıl performansını belirlemek amacıyla iki farklı zaman aralığında ölçüm ve testler
yapılmıştır.İç borulu taşıyıcı sistemin buhar üretimi için kullanılabilirliği değerlendirilmiştir. Yutucu
yüzeyden çevreye olan ısı kayıpları sırasıyla 36.5 (W) ve 35.63 (W) olarak hesaplanmıştır. Yalıtımlı
dağıtım borusundan çevreye olan ısı kayıpları da sırasıyla 38.2 (W) ve 35.14 (W) olarak
hesaplanmıştır. Bağlantı elemanları ve dağıtım borusundan gerçekleşen ısı kayıplarının ısıl verimi
önemli ölçüde etkilediği görülmüştür.
Yutucu yüzeyde soğurulan enerjinin akışkana aktarılması ile hesaplanan ısıl verim her iki deneyde de
yaklaşık olarak %34 olarak hesaplanmıştır. Buna karşın optik verim %57 civarındadır. Sistemin ısıl
verimini arttırmak için yapılabilecek bazı iyileştirmeler aşağıda belirtilmiştir:
•
•
•
•
•

Vakumlu cam tüpün yansıtıcı yüzey üzerine tam oturması ile aralık ışın kayıpları azaltılmalıdır.
İç tüpün (yutucu yüzey) dış tüpe olan çap oranı arttırılarak, optik verim arttırabilir.
Yalıtımlı dağıtım borusundan çevreye olan kenar kayıpları, yutucu yüzeyden doğrudan olan
ısıl kayıplara yakındır. Buhar dağıtım borusu kısa tutularak ve daha iyi bir yalıtımla kenar
kayıpları azaltılmalıdır.
Çalışmada karşılaşılan bir husus, iç tüp içindeki su miktarı nedeni ile buhar üretimi öncesi
sistemin devreye girmesinin iki saati aşan bir süre tutmasıdır.
Sonuç olarak, yukarıdaki düzenlemelerin yapılması ile iç tüplü sistemin buhar üretiminde
kullanılabileceği değerlendirilmiştir.

Teşekkür
Bu çalışma Dokuz Eylül Üniversitesi 2017.KB.FEN.020 numaralı “Vakumlu Cam Tüp Kullanılan
Güneşli Hava Isıtıcılarının Performans Değerlendirmesi” isimli Bilimsel Araştırma Projesi
kapsamında desteklenmektedir. Işın analizinde TracePro deneme sürümü kullanılmıştır.
Yazarlar TracePro’ya Optonom Scientific Instruments’a teşekkür eder. Yazarlar deney
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GÜNEŞ ENERJİSİ DESTEKLİ ISI POMPASININ AKSARAY
ŞARTLARINDA TERMODİNAMİK ANALİZİ
Thermodynamic Analyses of a Solar Energy based heat pump system for Aksaray

Fatih YILMAZ

ÖZET
Bu çalışmada, Aksaray ilinin 1985-2006 yılları arasında ortalama güneş radyasyon değerlerine göre
ısı pompası sisteminin tasarımı teorik olarak incelenmiştir. Ele alınan bu çalışmada ısıtma amacıyla
kullanılan bir ısı pompası HFC grubu olan R134a ve R152a soğutucu akışkanlarına göre termodinamik
yönden incelenmiştir. Ayrıca, sistemin enerji ve ekserji verimliliği, toplam ekserji yıkım oranlarının
değişimi çeşitli parametrelere göre araştırılmıştır. Yapılan teorik analiz sonuçlarına göre, R152a
soğutucu akışkanın R134a soğutucu akışkanına göre enerji ve ekserji verimliliği daha yüksek olduğu
görülmüştür. Ayrıca sistemin toplam tersinmezlikleri R134a ve R152a soğutucu akışkanları için
sırasıyla 30.48kW ve 45.60 kW olarak hesaplanmıştır. Aksaray ilin 1985-2006 yılları arasında
2
ortalama güneş radyasyon değeri ise yaklaşık saatte 532 W/m olarak hesaplanmıştır.
Anahtar kelimler: Güneş enerjisi, enerji, ekserji, tersinmezlik, ısı pompası
ABSTRACT
In this study, the design of a heat pump system according to the average solar radiation value of the
Aksaray province between the years 1985-2006 is examined theoretically. Furthermore, a heat pump
system used for heating purposes are examined thermodynamically according to the HFC group
R134a and R152a refrigerants. In addition, energy and exergy efficiencies of the system and the total
exergy destruction rates have investigated according to various parameters. According to the results
of the theoretical analysis results, it is seen that R152a refrigerant has higher energy and exergy
efficiency than R134a refrigerant. Also, the total exergy destruction rate of the system is calculated as
30.48 kW and 45.60 kW according to R134a and R152a refrigerants. The average solar radiation
2
value of Aksaray province among the 1985-2006 years is calculated as approximately 532 Wh/m .
Keywords: solar energy, energy, exergy, irreversibility, heat pump

1.GİRİŞ
Gelişmekte olan ülkelerde binaların ısıtılması ve enerji tüketimine katkısı olan diğer başlıca
sektörlerden ulaştırma ve sanayileşme ile birlikte enerji tüketimi son yıllarda artmaya başlamıştır [1,2].
Avrupa ülkelerindeki konut sektörlerinde enerji tüketimi genellikle sıcak su üretimi ve konut hacmi
ısıtılması amacıyla gerçekleşmektedir [3]. Artan bu enerji ihtiyacının karşılanması ise genellikle fosil
kökenli yakıtlar kullanılmakta ve bu yakıtların yanması sonucu açığa çıkan salınımlar sera gazı,
küresel ısınma gibi çevresel sorunlara neden olmaktadır. Bahsedilen bu çevresel sorunların önüne
geçilmesi için çevreci yenilenebilir enerji destekli sistemlerin kullanılması kaçınılmazdır.
Yenilenebilir enerji kayakları içerisinde şüphesiz öne çıkan güneş enerjisidir. Güneş enerjisi destekli
olarak mahal ısıtılması ve soğutulması mümkündür [4]. Güneş enerjisi destekli sistemlerde yaygın
olarak ısı pompası sistemleri kullanılmaktadır. Isı pompası sistemleri elektrikli ısıtma sistemlerine göre
3 ile 6 kat avantajlı olmaları, yenilenebilir enerji destekli olduklarında çevresel sorunlar teşkil
etmemeleri ve son yıllarda yaygın olarak kullanılmaya başladıkları için artan bir ilgiye sahip olmaya
başlamıştır [5].
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Diğer yandan, ısı pompası ve soğutma sistemlerinde kullanılan aracı akışkan olarak adlandırılan
soğutucu akışkanların termodinamik özelliklerinin yanı sıra, küresel ısınmaya etkisi (GWP) ve Ozon
delme potansiyeli (ODP) gibi çevresel özellikleri göz önüne alınması gerekmektedir. Soğutucu
akışkanlar içerisinde kloroflorokarbon (CFC) ve Hidrokloroflorokarbon (HCFC) akışkanlar yaygın
olarak kullanılmakta iken 1997 yılında Kyoto protokolü gereğince kullanımı yasaklanmış veya bazı
sınırlandırılmalar getirilmiştir. 1997 yılında imzalana ve 2005 yılında yürürlüğe giren Kyoto
protokolünde ise soğutucu akışkanların GWP değerleri için sınırlandırmalar getirilmiştir [6].
Günümüzde, soğutma sistemlerinde yaygın olarak kullanılan soğutucu akışkan HFC- R134a
akışkanıdır. Fakat bu akışkan içinde GWP değerinin yaklaşık 1300 civarında olmasından dolayı
kullanımı için bazı sınırlama vardır [7,8]. Bu yüzden soğutma ve ısıtma uygulamalarında kullanılan
soğutucu akışkanlar için ODP değeri sıfır ve GWP değeri düşük olan farklı alternatif akışkan arayışı
devam etmektedir.
Güneş enerjisi destekli ısı pompası sistemleri ile mahal ısıtılması için son yıllarda deneysel ve teorik
olarak yapılan birçok çalışma literatür ’de mevcuttur. Bu çalışmalardan bazıları burada ele alınarak
incelenmiştir. Han vd. [9] güneş enerjisi destekli CO 2 soğutkanlı ısı pompasının performans analizini
kırsal evler için uygun faz değişim enerji depolama için incelemişlerdir. Yapılan bu çalışma, ısı
pompasının bina ısıtılmasında ve binanın sıcak su ihtiyacını karşılamak için tasarlamışlardır. Onlar, ısı
pompasının mevsimsel performans katsayısı (COP)’ni 2.56 olarak bulmuşlardır. Wang vd. [10]
konutlarda çok fonksiyonlu güneş ısı pompa sisteminin uygulanmasını araştırmışlardır. Güneş enerjisi
sistemi olarak fotovoltaik/termal (PV/T) sistemi kullanmışlar ve çalışma sonucunda sistemin COP ‘sini
3.18 ile 2.53 arasında hesaplamışlardır. Bellos vd. [11] güneş enerjisi destekli ısı pompasının mahal
ısıtması için enerji ve finansal değerlendirmesini yapmışlardır. Yaptıkları çalışma sonuçlarına göre, 20
2
m alana sahip güneş kollektörü için ısı pompası uygulamalarının finansal oldukça iyi olduğunu öne
sürmüşlerdir. Ayrıca, ısı pompasının bir diğer kullanım alanı olan ürün kurutma sistemleridir. Aktaş vd.
[12] güneş enerjisi destekli ısı pompalı bir kurutucuda kırmızıbiber kurutulmasını deneysel olarak
araştırmıştırlar. Yapılan çalışma sonucunda sistemin COP ’sini 2.24 olarak hesaplamışlardır. Aktaş ve
Kara [13] yaptıkları diğer bir çalışmada ise güneş enerjisi destekli ısı pompasında dilimlenmiş kivinin
kurutulmasını termodinamik yönden incelmişlerdir. Sistemin ortalama ısıtma performans katsayısını
2.90 ile 2.27 arasında değiştiğini hesaplamışlardır. Ozyaman [14] güneş enerjisi destekli ısı pompası
2
ile mahal ısıtılmasını incelemiştir. Yaptığı çalışma sonucunda 120 m ısıtma alanına sahip bir konutun
için 2009-2010 yılları arasındaki fiyatları dâhil 530 TL ile karşılamıştır.
Bu çalışmanın temel amacı, Aksaray ili için güneş enerjisi destekli bir ısı pompası sisteminin
performansı termodinamik yönden teorik olarak incelenmesidir. Ele alınan çalışmada, HFC akışkan
grubundan olan R134a soğutkanına alternatif R152a soğutucu akışkanı tercih edilmiş. Bu çalışmada
her bir sistem elemanları için genel enerji ve ekserji dengeleri yazılarak elde edilen sonuçlar grafikler
halinde sunularak termodinamik yönden karşılaştırılması yapılmıştır. Sistemin COP ve ekserji verim
değişimleri farklı parametrelere göre yukarıda bahsedilen akışkanlar için incelenmiş ve sonuçlar
tartışılmıştır.

2.SİSTEM TANIMI
Yapılan bu çalışma, Aksaray ilinin güneş radyasyon verilerine göre sistem tasarımı yapılmıştır.
Aksaray ili İç Anadolu bölgesinde Konya’nın doğusunda yer almaktadır. Şekil 1’de 1985 - 2006 yılları
arasında Aksaray ilinin güneş radyasyon değeri ve güneşlenme süresi sunulmuştur. Bu değerler
meteoroloji genel müdürlüğü tarafından yayınlanan değerlerdir.
Çalışmada soğutucu akışkan HFC grubundan olan R134a ve bu akışkana alternatif olabileceği
düşünülen R152a soğutucusu tercih edilmiştir. R134a soğutucu akışkanı günümüzde ısıtma ve
soğutma uygulamalarında yaygın olarak kullanılan bir soğutucu akışkan türüdür. R152a akışkanı ise
literatür’de çok fazla kullanılmayan akışkan olması ve GWP değeri daha düşük olduğu için tercih
edilmiştir. Ayrıca bu akışkanlar bir birlerinin yerine alternatif olabilecek akışkan türleridir. Tablo 1’de bu
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çevresel

etkileri

verilmiştir.

Şekil 1. 1985 - 2006 yılları arasında Aksaray ilinin güneş radyasyon değeri ve güneşlenme süresi [15].
Tablo 1. Soğutucu akışkanların termodinamik ve çevresel değerleri [16]
Soğutucu
Mol ağırlığı
Normal
Kritik
Kritik
akışkanlar
(kg/Kmol)
kaynama
sıcaklık
basınç
o
( C)
(bar)
sıcaklığı
o
( C)
R134a
102.03
-26.1
101.1
40.6
R152a
66.05
-24
113.3
45.2

ODP

GWP
(100 yıl)

0
0

1300
124

Şekil 2’de güneş enerjisi destekli ısı pompası sisteminin şematik gösterimi verilmiştir. Bu sistem
üzerine gelen güneş radyasyonunu toplamak için vakum tüplü ısıl borulu güneş kollektörü, bir
kompresör, kondanser, kısma valfi ve ısı değiştiricisinden meydana gelmektedir. Üzerine gelen güneş
ışınımı kollektör tarafından toplanarak, ısı değiştiricisine aktarılır. Isı değiştiricisinde yüksek sıcaklıktaki
su ısısını, kısma valfinden düşük sıcaklıkta ve basınçta gelen soğutucu akışkana sabit basınçta
aktararak soğutucu akışkanın buharlaşmasını sağlar. Soğutucu akışkan ısı değiştiricisinden çıktığında
1 noktasında doymuş buhar fazına geçer ve kompresöre girer. Burada yüksek basınç ve sıcaklıklara
çıkartılan soğutucu akışkan daha sonra kondensere gelir ve kondenserde ısısını aktararak
yoğunlaşma meydana gelir.
Soğutucu akışkanın bu faz değişimlerinden yararlanılarak, ısı pompası sistemleri ve soğutma
sistemlerinde ısıtma ve soğutma amacı ile kullanılabilir. Bu çalışmada, kondenserde atılan ısı bina
içerisinde dolaştırılan suyu ısıtarak mahal ısıtılmasının gerçekleştiği kabul edilmiştir. Sistemde iki adet
sirkülasyon pompası kullanılmıştır. Bu teorik çalışma için, ayrıca güneş kollektörü olarak yüzey alanı
2
o
2.88 m , güneş ışınımı emiciliği %93’den büyük, sıcaklık dayanımı yaklaşık 200 C olan vakum tüplü
ısıl borulu dört adet güneş kollektörü seçilmiştir.

Şekil 2. Güneş enerjisi destekli ısı pompasının şematik gösterimi
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3.TERMODİNAMİK ANALİZ
Bu bölümde, güneş enerjisi destekli ısı pompası sisteminin termodinamik analizi enerji ve ekserji
verimliliğine göre ele alınmıştır. Bir sistemin termodinamik yönden incelenirken, birinci yasa analizi
olan enerji verimliliği tek başına yeterli olmaması nedeniyle ve sistemde meydana gelen kayıpların
veya tersinmezlikler belirlenebilmesi için termodinamiğin ikinci yasa analizi olan ekserji analizi de
önemli yer teşkil etmektedir [17]. Bu çalışmada, termodinamik hesaplamaları gerçekleştirilmesi için
yapılan bazı kabuller aşağıda sunulmuştur;
•
•
•
•
•
•
•

Bu sistem ve sistem elemanlarının düzgün sürekli akışlı çalıştığı ve kimyasal reaksiyonların
gerçekleşmediği kabul edilmiştir.
Sistem elemanlarını birleştirilen borularda ısı kaybı ve basınç düşüşü ihmal edilmiştir.
Kompresör girişinde akışkan doymuş buhar olarak kabul edilmiştir.
Kinetik ve potansiyel enerjiler ihmal edilmiştir.
Kompresör verimi %80 alınmıştır.
Isı değiştiricisi verimliliği %60-%80 arasında kabul edilmiştir.
o
Referans çevre sıcaklığı ve basıncı 25 C ve 101.325 kPa olarak kabul edilmiştir.

Sabit düzgün akışlı bir sistem için genel kütle, enerji ve ekserji denge bağıntıları aşağıdaki şekilde
sunulmuştur[18-20]
∑ ṁ g = ∑ ṁ ç
Q̇ − Ẇ = ∑ç 𝑚𝑚̇ç ℎç − ∑𝑔𝑔 𝑚𝑚̇𝑔𝑔 ℎ𝑔𝑔
∑𝑔𝑔 𝑚𝑚̇𝑔𝑔 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑔𝑔 + 𝐸𝐸𝐸𝐸̇𝑄𝑄 = ∑ç 𝑚𝑚̇ç 𝑒𝑒𝑒𝑒ç + 𝐸𝐸𝐸𝐸̇𝑊𝑊 + 𝐸𝐸𝐸𝐸̇𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦

(1)
(2)
(3)

burada ṁ kütle akış oranı, alt indislerden “g” ve “ç” ise giren ve çıkanları tanımlar. Q̇ ve Ẇ sistem
sınırları boyunca gerçekleşen ısı transferini ve iş miktarlarını tanımlar.
𝑇𝑇
𝐸𝐸𝐸𝐸̇𝑄𝑄 =𝐸𝐸𝐸𝐸̇𝑄𝑄 = �1 − 0� 𝑄𝑄̇𝑠𝑠
𝑇𝑇𝑠𝑠
𝐸𝐸𝐸𝐸̇𝑊𝑊 = 𝑊𝑊̇

(4)
(5)

Spesifik akış ekserjisi ise aşağıdaki şekilde yazılabilir;
(6)
ex = h − h0 − T0 (s − s0 )
Eẋ = ṁ ex
(7)
Denklem 3’e göre önerilen bu çalışmanın alt elemanlarının, ekserji yıkım denge bağıntıları Tablo 2’de
sunulmuştur.
Tablo 2. Güneş enerjisi destekli ısı pompası bileşenlerinin ekserji denge bağıntıları
Sistem elemanları
Kompresör
𝐸𝐸𝐸𝐸̇1 + 𝑊𝑊̇𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘 = 𝐸𝐸𝐸𝐸̇2 + 𝐸𝐸𝐸𝐸̇𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦_𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘
Isı değiştirici
𝐸𝐸𝐸𝐸̇10 + 𝐸𝐸𝐸𝐸̇4 = 𝐸𝐸𝐸𝐸̇8 + 𝐸𝐸𝐸𝐸̇1 + 𝐸𝐸𝐸𝐸̇𝚤𝚤𝚤𝚤𝚤𝚤𝚤𝚤𝚤𝚤ğ𝑖𝑖ş𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡
Kondanser
𝐸𝐸𝐸𝐸̇3 + 𝐸𝐸𝐸𝐸̇5 + 𝐸𝐸𝐸𝐸̇𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦_𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘 = 𝐸𝐸𝐸𝐸̇7 + 𝐸𝐸𝐸𝐸̇2
Kısma valfi
𝐸𝐸𝐸𝐸̇4 + 𝐸𝐸𝐸𝐸̇𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦_𝐾𝐾𝐾𝐾 = 𝐸𝐸𝐸𝐸̇3
Güneş kollektörü

𝐸𝐸𝐸𝐸̇9 + Q̇ s ∗ (1 −

T0

Tgüneş

)= 𝐸𝐸𝐸𝐸̇10 + 𝐸𝐸𝐸𝐸̇𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦_𝑔𝑔ü𝑛𝑛𝑛𝑛ş𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘ö𝑟𝑟ü

Güneş kollektörü için yüzeyine gelen enerji ve ekserji dengeleri ise aşağıdaki şekilde ifade edilebilir;
Q̇ u = ṁ a . (cpç . Tç− cp𝑔𝑔 . T𝑔𝑔 )

(8)

Burada, Q̇ u is güneş kollektörü tarafından kullanılan ve yararlı hale enerji miktarını, ṁ a ise kollektör
içerisindeki kütle akış oranını tanımlar. Direk güneş kollektörü yüzeyine gelen güneş ışınımına bağlı
enerji miktarı;
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Q̇ s = A. I. ϵ
(9)
2
Burada, A is güneş kolektörünün alanı (m ), I güneş radyasyon değeri and ϵ kolektörün optik verimi(
emicilik, yansıtma vb. katsayılar).
Güneş enerjisinin ekserjisini ise Petala tarafından geliştirilen bir denklem ile hesaplaması yapılabilir
[21];
1
Eẋ güneş = A. I �1 + �

T0

3 T𝑔𝑔ü𝑛𝑛𝑛𝑛ş

4

4

� − �

T0

3 Tgüneş

��

(10)

Denklem (10)’da, Eẋ güneş güneş yüzeyinin ekserji hesabını tanımlar ve güneş yüzey sıcaklığı ise
T güneş = 6000 K olarak kabul edilmiştir.
Güneş enerjisi destekli ısı pompası sisteminin genel birinci yasa verimi olan enerji verimi yani soğutma
performans katsayısı (COP)’nin enerji (COP en ) ve ekserji (COP ex ) verimlilikleri verilmiştir.
Isı pompası ve tüm sistemin genel enerji soğutma performans katsayıları aşağıdaki şekilde
tanımlanabilir;
COPen,HP =

𝑄𝑄̇𝑘𝑘𝑘𝑘𝑛𝑛
𝑊𝑊̇𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘

COPen,sistem =

(11)
𝑄𝑄̇𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘

(12)

Eẋ𝑔𝑔,kon −Eẋç,kon

(13)

𝑊𝑊̇𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘+𝑊𝑊̇𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝_1+𝑊𝑊̇𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝_2

Tüm sistemin ekserji verimi ise;
COPex,sistem =

𝑊𝑊̇𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘+𝑊𝑊̇𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝_1 +𝑊𝑊̇𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝_2

4. SONUÇLAR ve TARTIŞMA
Bu çalışmada R134a ve R152a soğutucu akışkanlı ısı pompasının güneş enerjisi destekli olarak
Aksaray şartlarında termodinamik analizi incelenmiştir. Bu bağlamda, sistemin genel enerji ve ekserji
performans katsasayıları (COPen ve COPex) farklı parametrelere göre değişimi sunulmuştur.
Şekil 3 ve 4’de sistemin COPen ve COPex değişimleri kompresör giriş basıncına göre değişimi
incelenmiş ve sunulmuştur. Şekil 3’de kompresör giriş basıncının 200 Bar’dan 300 Bar’a arttırıldığında
çevrimin COPen değişimi ele alınmıştır. Kompresör giriş basıncındaki bu artış her iki akışkan için
çevrimin COPen değerini düşürmektedir. Yine, Şekil 4’de ise aynı basınç değişim şartları altında
çevrimin her iki akışkana göre COPex değişimleri verilmiştir. Bu şekilde görüldüğü gibi COPex
değerlerinde lineer bir azalma görülmektedir. Genel olarak, Şekil 3 ve 4’deki bu azalmanın sebebini
kompresör giriş basıncındaki artış soncunda kompresörün harcamış olduğu enerji artışına bağlıdır.
Şekil 5’de ısı değiştiricisi verim değişiminin sistemin COPen ve COPex üzerine etkisi sunulmaktadır.
Şekilde açıkça görülebileceği gibi ısı değiştiricisinin veriminin artması sonucunda sistemin COPen ve
COPex değerleri her iki akışkan içinde artmaktadır. R152a soğutucu akışkanın COPen ve COPex
değerinin R134a akışkanına göre daha yüksek olduğu görülmektedir. Isı değiştiricisi verimini artırılarak
bu sistemlerin daha yüksek verimlerde çalışmasının mümkün olduğu ifade edilebilir.
Kondenser çıkış sıcaklığındaki değişimin sistemin COPen ve COPex üzerine etkisi Şekil 6 ve 7’de
gösterilmektedir. Kondenser çıkış sıcaklığındaki artış sistemin COPen ve COPex değerleri üzerine
o
o
etkisinin negatif olduğu görülmüştür. R134a için, kondenser sıcaklığı 40 C’den 50 C’ye arttırıldığında,
sırasıyla sistemin COPen değeri yaklaşık olarak 1.05’den 0.8’e ve COPex değerleri ise 0.1298’den
0.11’e azalmaktadır.
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Şekil 3. Kompresör giriş basıncına göre sistemin COPen değişimi
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Şekil 4. Kompresör giriş basıncına göre sistemin COPex değişimi
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Şekil 6. Kondenser çıkış sıcaklığının sistemin COPen üzerine etkisi
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Şekil 7. Kondenser çıkış sıcaklığının sistemin COPex üzerine etkisi
Bu çalışmada bir diğer önemli parametre ise çevre sıcaklığının değişimidir. Şekil 8’de R134a akışkanı
için, çevre sıcaklığının değişiminin sistemin COPen ve COPex üzerine etkisi incelenmiştir. Bu şekilden
o
o
anlaşıldığı gibi, çevre sıcaklığının 0 C’den 30 C’ye artması durumunda sistemin COPen değeri
üzerinde çok bir etken olmadığını fakat ve COPex değerlerinin azalmasına sebep olmaktadır. Çevre
sıcaklığının beklenildiği gibi sistemin enerji performans katsayısı üzerine etkisi yok denecek kadar
azdır.

Termodinamik Sempozyumu

14. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 17-20 NİSAN 2019/İZMİR

_____________________ 692 _______

1.2

1

R134a

COPen/COPex

0.8

COPen
COPex

0.6

0.4

0.2

0
0

5

10

15

20

25

30

Çevre sicakligi (oC)

Şekil 8. Çevre sıcaklığının R134a akışkanı için sistemin COPen ve COPex üzerine etkisi
Şekil 9’da R152a akışkanı için, çevre sıcaklığının değişiminin sistemin COPen ve COPex üzerine
o
etkisi incelenmiştir. Bu şekilde ’de, Şekil 8’deki duruma benzer olarak, çevre sıcaklığının 0 C’den
o
30 C’ye artması durumunda sistemin COPen değeri üzerinde çok bir etken olmadığını fakat ve
COPex değerlerinin azalmasına sebep olmaktadır. Çevre sıcaklığının beklenildiği gibi sistemin enerji
performans katsayısı üzerine etkisi yok denecek kadar azdır.
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Şekil 8. Çevre sıcaklığının R152a soğutucu akışkanı için sistemin COPen ve COPex üzerine etkisi
Tablo 3’de 1985-2006 yılları arasında Aksaray ilinin saatlik ortalama güneş radyasyon değerlerine
bağlı olarak her iki akışkan içinde COPen ve COPex değişimleri verilmiştir. Güneş radyasyon
değerindeki artış her iki akışkan içinde COPen ve COPex değerlerinde azalmaya neden olmuştur.
Güneş radyasyon değerindeki artış çevre sıcaklığının ’da artmasına neden olduğu için sistemde
meydana gelen tersinmezlikler artmaktadır ve buna bağlı olarak sistem verimi düşmektedir.
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Tablo 3. Aksaray ili güneş radyasyon değerlerine göre sistemin COPen ve COPex değişimi
Aylar
Güneş
R134a
R152a
radyasyon
2
değeri (W/m )
COPen
COPex
COPen
COPex
Ocak
Şubat
Mart
Nisan
Mayıs
Haziran
Temmuz
Ağustos
Eylül
Ekim
Kasım
Aralık
Ortalama

462.28
459.25
607.35
631.11
664.52
591.83
557.75
520.38
512.74
497.28
420.18
458.44
531.93

1.029
1.029
1.024
1.024
1.022
1.025
1.026
1.027
1.027
1.028
1.03
1.029
1.027

0.1308
0.1308
0.1299
0.1297
0.1295
0.13
0.1302
0.1304
0.1305
0.1306
0.131
0.1308
0.1303

1.097
1.097
1.093
1.092
1.091
1.093
1.094
1.095
1.095
1.096
1.098
1.097
1.095

0.1551
0.1552
0.1543
0.1541
0.1533
0.1544
0.1546
0.1548
0.1548
0.1549
0.1554
0.1552
0.1547

Şekil 9’da Aksaray ilinin güneş radyasyonuna bağlı olarak R134a ve R152a soğutucu akışkanları için
toplam ekserji yıkım değişimi verilmiştir. Güneş radyasyon değerlerinin en yüksek olduğu Nisan, Mayıs
ve Haziran aylarında sistemde meydana gelen toplam tersinmezlikler daha fazladır. Aksaray ili için
uzun yılların ortalama değerleri verildiği için sistemin COPen, COPex ve toplam ekserji yıkım
oranlarında bu şartlar altında ani değişim görülmemektedir.

Şekil 9. Tablo’1deki güneş radyasyon değerlerine göre sistemin R134a ve R152a soğutucu
akışkanları için toplam ekserji yıkım oranı
Şekil 10’da 1985-2006 yılları arasında Aksaray ilinin ortalama güneş radyasyon değerine göre R134a
ve R152a soğutucu akışkanları için sistem elemanlarının ve toplam sistemin ekserji yıkım oranları
2
verilmiştir. Yukarıdaki yıllar arasında otalama güneş radyasyon değeri yaklaşık olarak 532 Wh/m
olarak hesaplanmıştır. Sistem elemanları içerisinde en yüksek ekserji yıkım oranı kısma valfinde en
düşük ekserji yıkım oranına ise pompalarda görülmektedir. Kısma valfinde basınç ve sıcaklık düşüşü
fazla olduğu için en yüksek ekserji yıkım oranına sahiptir. R152a soğutucu akışkanlı sistem R134a
soğutucu akışkanlı sisteme göre daha yüksek toplam ekserji yıkımına sahiptir.
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Şekil 10. Tablo’1deki güneş radyasyonun ortalama değerlerine göre sistem bileşenlerinin toplam
ekserji yıkım oranları

SONUÇLAR
Ele alınan bu çalışmada, 1985-2006 yılları arasında Aksaray iline ait güneş radyasyon verileri
meteoroloji genel müdürlüğünden alınmış ve bu değerlere göre güneş enerjisi destekli bir ısı pompası
sisteminin termodinamik analizleri teorik olarak incelenmiştir. Aynı zamanda, bu çalışmada HFC grubu
R134a ve R152a soğutucu akışkanlarına göre sistemin genel enerji, ekserji verimliliği ve toplam
tersinmezlikleri farklı parametrelere göre araştırılmıştır. Yapılan termodinamik analizler sonucunda öne
çıkan bazı genel sonuçlar aşağıdaki şekilde özetlenebilir;





*Aksaray ili güneş enerjisi bakımından oldukça iyi bir konuma sahip olduğu görülmüştür.
o
Sistemin genel COPen ve COPex değerleri 21 C çevre sıcaklığında 1.027 ve 0.1304 R134a
soğutucu akışkan için, 1.095 ve 0.1548 R152a soğutucu akışkanı için sırasıyla bulunmuştur.
Güneş radyasyon değerindeki artış sonucunda çevre sıcaklığının artması ve sistem
tersinmezlikleri arttığı için sistemin verimliliğini negatif etkilemektedir.
*Sistemin toplam ekserji yıkım oranı R134a soğutucu akışkanı için 30.48kW, R152a soğutucu
akışkanı için 45.60 kW olarak hesaplanmıştır.

Sonuç olarak, bu çalışmada R152a akışkanın COPen ve COPex değerleri bakımından R134a
akışkanına göre daha üstün olduğu görülmüştür. R134a akışkanın GWP değerinin yüksek olmasından
dolayı bu akışkanın kullanımı ile ilgili sıkıntıların önüne geçilmesi için R152a akışkanı rahatlıkla tercih
edilebileceği görülmüştür. Aynı zamanda, yapılan bu teorik çalışmanın gelecekte Aksaray ili için güneş
destekli sistemlerin kurulmasında yol gösterici olabileceği düşülmektedir.
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YAĞMUR SUYU POTANSİYELİ VE KULLANIM SUYU
OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ
Rainwater Potential and Using as Usage Water

Ahmet CAN
Ümit YILMAZ

ÖZET
Bu çalışma, Dünyada ve Türkiye’mizde yaşanan su sıkıntısının çözümü için yağmur suyunun toplanıp
kullanılması amacıyla geliştirilen bir yöntem üzerine çalışma yapılmıştır. Yağmur suyu genellikle
binaların çatılarında veya bahçe gibi boş alanlarda toplanır. Toplanarak depolanmış yağmur suyunun,
uluslararası ve ulusal standartlarda tanımlı kullanım suyu değerlerini sağlaması için hem fiziksel
kimyasal hem de sağlık yönünden önemli bazı önlemler alınarak bazı süreçlerden geçirilmesi
gereklidir. Önerilmiş yöntem ile ilgili tasarım hesapları, kullanım alanları, mekanik tesisat üniteleri ve
istatiksel bilgiler açıklanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Yağmur Meteorolojik Verileri, Yağmur Suyu Toplanması, Yağmur Suyu
Kullanılması
ABSTRACT
This study was carried out on the collection and reuse of rainwater, one of the methods developed to
prevent the water shortage in the world and Turkey. Generally, rainwater, collected from the roofs of
buildings, is transported to the storage area according to the water consumption. The collected stored
rainwater must be taken some physical and chemical precautions for international and national
useable water standards, it can be necessary for healthy. The recommended method, is defined in
terms of calculation methods, usage areas, mechanical installation stages and statistical information.
Keywords: Rain Meteorological Data, Rainwater Harvesting, Rainwater Collection.

1.GİRİŞ
İnsanoğlunun yaşamını devam ettirebilmesi için en temel ihtiyacı su olmuştur. Dünya nüfusunun
artmasıyla, su kaynaklarının yetersiz kalması insanlığın tasarruf etmeye ve yeni kullanılabilir su
kaynaklarını aranmaya yöneltmiştir. Bu hızla artan su ihtiyacına çözüm arayışında yağmur suyunun
değerlendirilmesi önem kazanmıştır.
20.yüzyılda dünyamızın üç kat artan nüfusuna karşın, su sarfiyatı altı kat artmıştır. Sanayileşme, tarım
ve hızlı şehirleşme sonucu bilinçsiz su kullanımı su kaynaklarını tüketmiş ve sonucunda dünyada 1
milyardan fazla kişi içme suyundan mahrumdur, 2 milyardan fazla kişide temiz, kullanılabilir ve sağlık
için gerekli olan suya sahip değildir. Bu durumun Türkiye’yi yakından ilgilendirmesi ve etkilenmesi
kaçınılmaz görünmektedir [1].
Ülkemizde ve Dünya’da küresel iklim değişikliğinin olumsuz etkisiyle beraber, kullanılabilir temiz suya
ihtiyaç her geçen gün artmaktadır. Ücretsiz ve kullanılabilir yağmur suyunun boşa akmasının önüne
geçilip değerlendirildiği takdirde, ihtiyaç duyulan kullanım suyundaki yaşanacak su sıkıntısına alternatif
çözüm olacaktır.
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Suyun çok önemli olduğu günümüzde yağan yağmurdan faydalanmaya yağmur suyu toplanma denir.
Yağan yağmur suyu toprak yüzeyinde veya bina çatılarında toplanıp içme suyu, temizlik ve sulama
gibi amaçlarda kullanılır. Su fiyatlarının artışı düşünülecek olursa, yağmur suyunun toplanıp, depolanıp
ve değerlendirilmesi çevreye ve su kaynaklarının akılcı kullanımına ekonomik açıdan katkı
sağlamaktadır. Özellikle yağmur suyunun toplama alanı büyük olan yapılarda kullanılması suyun
korunması için alınacak önlemler arasındadır. Kentlerde barajların dışında yağmur suyu toplama
alanlarının oluşturulması ve toplanan suyun değerlendirilmesi, kent yaşamı için çok önemlidir. Su ile
ilgili stratejik planı olmayan ülkeler, suyu kötü yöneterek su ve ürün kıtlığı ile karşılaşmaktadır. Akıp
giden yağmur suyunu küçük önlemlerle başka işler için kullanılabilmesi su yönetim politikası açısından
doğru bir karardır. Asırlar öncesinden beridir bilinen yağmur suyu toplanması ve kullanılması
taşkınları, kuraklığı engelleyerek havada ve toprakta nemin artmasını doğal olarak sağlamaktadır.
Böylece sel olayı bertaraf edilerek can kayıplarına ve doğal tahribata karşı önlem olmaktadır. Bu
sistemin belediyelerce teşvik edilmesi, toplumun konu hakkında bilinçlendirilmesine gereksinim vardır.
Türkiye’de mevcut olan standart uygulamalarında sisteminde yağmur suları kullanımı
yapılmamaktadır. Yağmur suyunun içerdiği kirletici parametreler evsel atıklara göre çok düşüktür.
Yağmur suyunun doğrudan kanalizasyona gitmesinden dolayı atık su gibi aynı arıtmaya tabi
tutulduktan sonra kullanıma sunulması, ekolojik, ekonomik ve pratik açılardan etkin olmayan bir
yöntemdir. Ayrı toplanacak olan yağmur suyu, atık su muamelesi görmeden basit bir artıma ile evsel
kullanımda değerlendirilebilir. Böylelikle daha az enerji harcayarak, yağmur suyunu merkezi arıtma
sistemine kadar taşınmadan toplandığı yerde arıtılabilir ve kullanılabilir [2].
Takribi olarak ev için su kullanımında gerekli olan suyun %50’si yağmur suyu toplama ile sağlanabilir.
Yağmur suyu bina yıkamaları, soğutma kuleleri, yangın söndürülmesinde, ev temizliği, sulama,
çamaşır yıkamada, havuz veya gölet doldurmada, tuvalet sifonlarında, araç yıkamada kullanılabilir. Ev
tüketiminde kullanılan oransal olarak su dağılımı; %35 banyo/duş, %30 tuvalet rezervuarı, %12
çamaşır
yıkama, %6 kişisel hijyen, %4 ev temizliği, %4 bahçe sulama, %2 içme/yemek yapma ve % 7 diğer
kısımlar olmak üzere ayrılır [3].

2. YAĞMUR POTANSİYELİ İLE İLGİLİ METEOROJİK VERİLER
Yağmur suyunun kullanımı için tasarlanacak sistemi hayata geçirilmeden önce kontrol edilmesi
gereken unsuların başında yağmur potansiyelinin meteorolojik verileridir. Fayda sağlayacak olan giriş
maddesi yağmur olduğundan, yağmur suyunun potansiyeli tasarlanacak olan sistemin kullanılacağı
yer neresi ise verilerin incelenmesi sonucunda uygun olup olmayacağı karar verilir. İstanbul için
istatiksel veriler aşağıdaki gibidir;
Tablo1. İstanbul İlimize Ait Genel İstatiksel Meteorolojik Veriler [4]

Yıllık ortalama yağış miktarına göre projelendirme yapılır bu veriler doğrultusunda yağmur suyunun
toplanacağı alandan yağmur debi miktarına ulaşırız. Meteoroloji Bölge Müdürlüğünün resmi sitesinden
almış olduğumuz istatiksel veriler geçmiş 90 yılı kapsamakta ve ortalama veriler olarak
değerlendirilmektedir. Küresel iklimin değişikliği ile beraber yağış rejiminde değişiklikler olmuştur bu
nedenle son 10 yılın verileri ile hareket edilmelidir. İstanbul için son 10 yıllık yağış rejiminin yıllık
2
ortalaması 797,5 (mm/m )’ dir.
Termodinamik Sempozyumu

14. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 17-20 NİSAN 2019/İZMİR

_____________________ 698 _______

3. KULLANIM SUYUNUN ÖZELLİKLERİ, ULUSAL VE ULUSLAR ARASI STANDARTLARI
Toplanan yağmur suyunun kullanım suyuna dönüşümünde fiziksel ve kimyasal özelliklerini tayini için
belli başlı parametreler incelenir. Bu özellikler için Türk Standartları Enstitüsü, Avrupa Birliği ve Dünya
Sağlık Örgütünün oluşturduğu standartları mevcuttur.
3.1 Kullanım Suyunun Fiziksel Özellikleri
Sıcaklık; Kullanım suyu sıcaklığı 7-12 ˚C arasında değerlere sahip olması istenmektedir.
Bulanıklık; İçme ve kullanma suyu berrak olmalıdır, sudaki bulanıklık suyun içerisindeki şilt, kil, mil,
parçalanmış organik madde, plakton ve bakterilerin varlığından meydana gelir.
Renk; Suyun renkli olması suyun içerisinde çözünmüş kolloid halde yabancı maddelerin olduğunu
gösterir.
Tad ve Koku; Suda bulunan canlı veya ölmüş mikroorganizmalar çözünmüş halde bulunan H 2 S
(sülfür), metan ve CO 2 gibi gazlar, organik maddeler, sodyum klorür ve demir bileşikleri; diğer
elementlerin karbonat ve sülfat suları ile fenollü maddeler suya renk, koku ve tat verirler.
3.2 Kullanım Suyunun Kimyasal Özellikleri ve Değerlendirme Parametreleri
Su elde edilen kaynağa ve çevreye bağlı olarak kimyasal maddeler içerebilir. Bu kimyasallar, suda
sağlığı tehdit edecek kadar fazla miktarda bulunduklarında çoğunlukla renk, tat ve koku değişikliklerine
neden olmaz. Zararlı etkileri vücuda alındıklarında veya yıllar sonra ortaya çıkabilir. Bu kimyasalları
belirlemenin yolu suyu analiz edip incelemektir. Sularda bulunan bu maddelerin bir kısmı belli değere
kadar bulunabilir, bir kısmının hiç olması istenmez. Bu değerler ulusal ve uluslararası standartlarca
belirlenmiş olup, kalite parametre değerleri ve standartlara göre maksimum kabul edilebilir değerleri
aşağıdaki Tablo 2 ‘deki gibidir.

4. YAĞMUR SUYU TOPLAMA ŞEKİLLERİ VE TESİSAT ŞEMASI
Yağmur suyu toplanmasında ve kullanılmasında; yüzeysel veya sızdırma yöntemiyle toplanan yağmur
suyu depolanacağı tanka borular, oluklar vasıtasıyla taşınır. Büyük parçaları ve tortuları tutan
filtrelerden geçtikten sonra depolanan (toprak üstü depolama, toprak altı depolama, yüzeysel gölet
gibi) alanda biriktirilir. Depodaki su ihtiyaç duyulan alan neresi ise kullanıma sunulur. Kullanılacak olan
su koşullara göre filtreleme veya kimyasal dezenfeksiyon yapılabilir. Örneğin; yüzme havuzuna uygun
hijyende su olması gerektiğinde veya çamaşır makinesi için istenilen kalitede olmadığı düşünülüyorsa,
su filtre edilebilir. Toplanan yağmur suyu filtre edilmeden ve kimyasal dozlama yapılmadan sera
sulama, bahçe sulamada kullanılabilir. Yağmur suyu hatlarının etiketlemelerin yapılması veya hatların
renkli borularla belirtilmesi sistemde oluşacak arızaların giderilmesine kolaylık sağlar ve sistemi daha
verimli kullanmaya yardımcı olur. Sistemin bakım onarım esnasında hızlı ve doğru müdahale etmeye
katkı sağlar.

Şekil 1. Fabrika Tesisi Yağmur Suyu Kullanma Tesisat Şeması
Termodinamik Sempozyumu

14. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 17-20 NİSAN 2019/İZMİR

_____________________ 699 _______

Şekil 1’de kullanılan mekanik tesisat elemanları;
1. Yağmur suyu çatıdan oluğu.
2. Yağmur suyu kapalı dirsek ile depoya girer.
3. Toprak üstü yağmur suyu deposu.
4. Depoya entegre filtre.
5. Depo tabanına yağmur suyu bırakılır.
6. Ağzında çekvalf bulunan taşma hattı.
7. Asil ve yedek dalgıç pompa.
8. Yüzer flatör.
9. Yeşil renk yağmur suyu hattı.
10. Depo gözlem başlığı.
11. Elektrik servis panosu.
12. Elektrik kablo kanalı.
13. Sistem ünitesi.
14. Pompa yağmur suyu emiş hattı.
15. Şehir şebeke suyu.
16. Arıtılmış yağmur suyu basma hattı.
17. Tahliye bağlantısı.
18. Ana güç panosu.
19. Elektrik bağlantı noktası.
20. İsteğe bağlı bina otomasyon çıkışı.
21. UV dezenfekte ünitesi.
22. Dijital gösterge (yağmur suyu ve şebeke kullanımı göstergesi).
23. Kullanım noktaları (klozet, pisuar).
24. Şehir şebeke su saati.
Yağmur suyu tarım ve hayvancılıkta, fabrika ve konutlarda, bahçe göletlerinde kullanılabilir bir
kaynaktır. Şekil 1’de fabrika tesisinin çatısından toplanan yağmur suyunun, toprak üstü depolama
alanında toplanması şematik olarak gösterilmiştir.
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Tablo2. İçme Suyu Kalite Parametre Değerleri [5]
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Şekil 2’de konutların çatısından toplanan yağmur suyunun depolanıp, kullanım suyu tesisatı ile
birleştirilip kullanımdaki halinin mekanik tesisat şeması gösterilmektedir.

Şekil 2. Konutlarda Yağmur Suyu Kullanma Tesisat Şeması
Yağmur suyunun toplanıp kullanıldığı bir diğer alansa ekosistem göletleridir. Sıklıkla uygulanılan bu
sistemler doğayla uyumlu, enerji ve çevre dostu olan uygulamalardır. Yağmur suyunun çevrimiyle
oluşturulan uygulama; ekosistem göletleri doğru bir uygulama ile içerisinde balıkların ve bitkilerin
yaşadığı bir alan olabilir. Mekanik filtreleme ve biyolojik filtreleme yapılarak da herhangi bir kimyasal
kullanmadan canlılarında yaşayabileceği bir ortam oluşturulabilir. Uygulamanın çalışma prensibi ve
sistem şeması Şekil 3’de gösterilmiştir.
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Şekil 3. Yağmur Suyu Kullanımlı Ekosistem Göleti Teknik Şeması

Şekil 3’de kullanılan mekanik tesisat elemanları;

1. 1 ½” – 3” Çakıl taşları
2. Çevrim dönüş haznesi
3. Dokuma keçe
4. Su geçirmez EPDM şilte
5. Boşluklu su sızdırma modülü
6. Akış pompası
7. Pompa kasası ve su gözlem odası
8. 3” veya 4” drenaj borusu
9. Yağmur suyu filtreli hazne

5. YAĞMUR SUYU TOPLANMASI VE KULLANIMI İLE İLGİLİ HESAPLAR
Yağmur suyu toplama ve kullanımı için tasarlanan projelerde öncelikli olarak toplanan yağmur suyu ile
kullanılacak olan yerin su tüketimi karşılaştırılması yapılmalıdır. Toplanacak olan yağmur suyu tüketimi
karşılıyorsa veya kabul edilebilir kısmını karşılıyorsa böyle bir çalışmayı hayata geçirmek doğru
olacaktır.
Meteorolojik bilgilere göre toplanacak yağmur suyu toplama miktarı hesaplanır. [6].
Vy = Aç x Y x Ф / 1000
3
2
m = m x mm x Ф / 1000
3
Vy: Yağmur suyu toplama miktarı (m )
2
Aç: Yağmur suyu toplama alanı (m )
Y: Aylık veya yıllık yağış miktarı (mm)
Ф: Yağmur suyu toplama alanına göre kayıp katsayısı
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Toplanacak yağmur suyu miktarını; yağmur suyu toplama alanına yağan yağmurun çarpımıyla elde
edilir. Yağmur suyu toplama alanında kullanılan malzeme yapısına göre yağmur suyu kayıp katsayısı
çarpıma etki eder. Kayıp katsayıları Tablo 3’de gösterilmiştir.
Tablo 3. Yağmur Suyu Toplama Alanına Göre Kayıp Katsayıları (Ф) [7].
Kiremit
Metal
Beton
Asfalt
Çakıl
Toprak
0.95
0.95
0.95
0.95
0.7
0.75

Çimen
0.17

6. YAĞMUR SUYU KULLANIM TESİSATI MALİYETİ VE AMORTİSMAN SÜRESİ
İki ailenin su ihtiyacını karşılaması düşünülen, müstakil bir eve uygun ve iyi kalitede standartlara göre
yapılmış bir ekipman ortalama maliyeti 7500-15000 TL’dir. 6 kişinin yaşadığı bu müstakil binayı
besleyen bir sistemin amortisman süresi 6-12 yıl olacaktır. İlk yatırım maliyetinin çok büyük kısmı
depolama tankı oluşturmaktadır. Depolama maliyeti düşürüldükçe amortisman süresi kısalacaktır.
Daha iyi bir yağmur suyu kullanımı için bir istasyon sadece ekonomik bir yatırım olarak değil, aynı
zamanda geleceğe dair bir yatırımdır.
Günümüzde içme suyu kaynaklarının daha sınırlı hale gelmesiyle yağmur suyuna gereksinim
artmaktadır. Son yıllarda içme suyu ve atık su fiyatları sürekli yükselmiştir. Tüketicilerin tutumları
yakından gözlemlenmelidir ve mümkünse değiştirilmelidir. Yağmur suyunu değerlendirme için yerel
yönetimlere de önemli görevler düşmektedir. Şehrin atık su kanalizasyon sistemine yağmur suyu
karışması önlenmelidir. Şehrin alt yapı sistemlerinde yağmur suyu ve atık suyu ayrık sistemle
toplanması sağlanmalıdır [8].
Yağmur suyu toplanması ekonomik değerlendirilmesi yapıldığında, İstanbul için birim fiyatlar 2018
itibari ile aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir;
Bir kişinin günlük ortalama su tüketimi: 100 lt/kişi (konutlarda)
2
İstanbul için yıllık ortalama yağış miktarı: 817,4 mm/m ( Geçmiş 90 yıllık verilere göre)
2
En fazla yağış alan aylardaki yağış miktarı: 122,2 mm/m
İSKİ’nin su satış birim fiyatı: 5,26 tl/m3 + %30 (kdv,çtv,bak.bed)
Yağmur suyu toplanması ve depolanması sisteminin ortalama kurulumu (işçilik+malzeme)
3
depolamanın birim hacmi (m ) başına ortalama 400 TL mâl olduğu kabul edilirse, toplam kurulum
maliyeti bir kişi için 6-10 senede ödenecek su faturası toplamına denk gelmektedir.

SONUÇ
Gelişen teknolojilerle ile birlikte daha az enerjiyle maksimum verim elde etmenin yolları aranmaktadır.
İnşaat sektörünün ülkemizde gelişmesiyle tesisat alanında da bu bakış açısı önem kazanmıştır. Su
fakiri olma yolunda hızla ilerleyen ülkemizin bunu tersine çevirecek önlemler alması gerekmektedir.
Günümüzde suyun bu denli önem arz ettiği coğrafyamızda kullanılamayıp, doğaya karışan yağmur
suyu miktarı çok büyük olduğu, son derece çarpıcı bir gerçektir. Yağmur suyunun toplanıp kullanılması
bu tehlikenin önüne geçilmesinde önemli bir adımdır. Yapılan çalışmalar göstermektedir ki büyük bir
potansiyeli olan yağmur suyu toplanıp değerlendirilmemektedir. Şehir şebeke suyunun kullanıldığı her
alanda yağmur suyu doğru standartlara getirilerek kullanılabilir. Yağmur suyunun değerlendirilmesi ile
sağlanan enerji tasarrufu, su tasarrufu ve maddi tasarruf ülke ekonomimize katkı sağlamaktadır.
Ulusal su politikaları gereği olarak ülkemizin su kaynaklarının kullanımı ve yönetiminde bir devlet
politikası oluşturulmalıdır. Oluşturulacak olan yasa, yönetmelikler ve standartlar ile milli
servetlerimizden biri olan ve faydalı kullanılamayan yağmur suyu tam verimde kullanmaya teşvik
edilmelidir. Devletin tüm birimlerinin bu alanda belirlediği strateji ve politikalara uygun çalışmalar
yürütmesi ile toplumsal bilinci ve desteği ortaya çıkaracaktır. Yağmur suyunun toplanıp kullanılması
ülke ekonomisine sağladığı getiri ulusal kalkınmamızın için gelecekteki yeri büyüktür.
Termodinamik Sempozyumu

14. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 17-20 NİSAN 2019/İZMİR

_____________________ 704 _______

KAYNAKLAR
[1] Rende, M. (2003). Dünyanın Hızla Artan Su İhtiyacına Çözüm Arayışları. Uluslararası Ekonomik
Sorunlar Dergisi, 10-16.
[2] Akgün, İ., Yıldız, D., Kurnaz, L., & Türkeş, M. (2014). İstanbul'un Su Varlıkları. İstanbul'un Su Krizi
Ve Kollektif Çözüm Önerileri, 17.
[3] Kantaroğlu, Ö. (2010). Yağmur Suyu Hasadı Plan ve Hesaplama Prensipleri. IX.Ulusal Tesisat
Mühendisliği Kongresi (s. 1148). İzmir: MMO.
[4] Meteoroloji Genel Müdürlüğü. (2018). İllerimize Ait Genel İstatistlik verileri. www.mgm.gov.tr
https://www.mgm.gov.tr/veridegerlendirme/il-ve-ilceler-istatistik.aspx?k=A&m=ISTANBUL
adresinden alındı
[5] İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi. (2018). Kullanım suyu kalite parametre değerleri.
www.iski.gov.tr
[6] Kantaroğlu, Ö. (2011). Yüksek Performanslı Binalarda Su Stratejileri. Tesisat Mühendisliği Dergisi,
34-38.
[7] appropedia.org. (2017, Eylül 24). Rainwater Collection Calculator. www.appropedia.org:
http://www.appropedia.org/Rainwater_Collection_Calculator adresinden alındı
[8] Tanık, A., Öztürk, İ., & Cüceloğlu, G. (2016). Arıtılmış Yağmur Sularının Yeniden Kullanımı Ve
Yağmur Suyu Hasadı Sistemleri (el kitabı) (ISBN: 978-605-9186-14-8 b.). (T. B. Birliği, Dü.)
Ankara: Yorum Basın Yayın Sanayi.

ÖZGEÇMİŞ
Ahmet CAN
19.02.1953 Tekirdağ doğumlu. 1974 yılında Yıldız Devlet Müh. Mim. Akademisinden "Mak. Müh"
unvanı ile mezun oldu. 1976 yılında Isı ve Proses Opsiyonundan "Yük. Mak. Müh" unvanı aldı. 1977
yılında 1 yıl asistanlık yaptı. 1978 - 1984 yılları arasında T.C. 1416 sayılı kanuna tabi devlet burslusu
olarak Almanya'da 1978 -1981 yılları arasında Ord. Prof. Dr.-Ing.hab. Theodor GAST'ın nezdinde
Technische Universitaet BERLIN, Fachbereich Energie und Verfahrenstechnik-Diplom Ingenieur
(Dipl.-Ing.) unvanı ve 1982 - 1984 yılları arasında Doktor Ingenieur (Dr.- Ing.) unvanı aldı. Türkiye
Cumhuriyeti Devletine mecburi hizmeti sebebiyle Trakya Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi
Makine Mühendisliği Bölümüne Ocak 1985'te Yardımcı Doçent olarak atandı. Kasım 1989'da
Termodinamik Bilim Dalı Doçenti oldu. Ocak 1997'de Termodinamik Bilim Dalında Profesör oldu. 18
Aralık 2012 tarihinde naklen Türk Alman Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mekatronik Sistem
Mühendisliği Bölümüne Profesör olarak atandı. İstanbul AREL Üniversitesi Makine Mühendisliği
Bölümünde öğretim üyesi ve Mühendislik Fakültesi Dekanı olarak görev yapmıştır. Halen İstanbul
Rumeli Üniversitesine öğretim üyesi ve Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekanı olarak görev
yapmaktadır.
Ümit YILMAZ
1990 İstanbul doğumludur. 2013 yılında Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik Mimarlık
Fakültesi Makine Mühendisliğini bitirmiştir. 2018 yılında İstanbul Arel Üniversitesi Makine
Mühendisliği’nde Yüksek Lisansını tamamlamıştır. 5 yıldır mekanik tesisat sektöründe şantiye şefliği
yapmaktadır.

Termodinamik Sempozyumu

14. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 17-20 NİSAN 2019/İZMİR

_____________________ 705 _______

CERRAHİ OPERASYON TİPİNE GÖRE TEKLİ VE ÇOKLU
SİSTEMLE TASARLANMIŞ AMELİYATHANELERİN
İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİNİN TASARIMI VE
KIYASLAMASI
Design And Comparison Of Air Conditioning Systems Of Operating Rooms Designed With Single And Multiple Systems
According To Surgical Operation Type

Ahmet CAN
Hasan Özgüç DİVARCI

ÖZET
Temiz odalar, partiküler ve mikrobiyal bulaşma açısından belirli bir şekilde kontrol altında tutulan,
içerisinde enfeksiyon hastalığı etkenlerinin yerleşip çoğalmasını ve dışarıdan alana girişlerini
azaltacak şekilde inşa edilip kullanılan alanlardır.
Hastanelerde ameliyathaneler yüksek hijyen şartlarını gerektiren temiz odalar grubundadır.
Ameliyathanelerin tasarım kriterleri uluslararası standartların tümünde cerrahi operasyonun tipine göre
farklı tanımlanmaktadır.
Bu çalışmada, önce ameliyathanede gerçekleşmesi ön görülen cerrahi operasyon tipine bağlı olarak
tekli ve çoklu sistem tasarımı için sıcaklık, basınçlandırma, hava akışı, partikül miktarı vb. tasarım
parametreleri belirlenmiştir. İklimlendirme sistem hesapları yapılarak, klima santrali ve hava kanalı
sistem ekipmanları seçimi başta DIN 1946-4 olmak üzere ilgili uluslararası standart ve yönetmelikler
dikkate alınarak yapılmıştır. İki sistemin çalışması için otomasyon senaryosu ayrı olarak tespit
edilmiştir. Bunlardan sonra test, ayar, dengeleme ve validasyon işlemlerinin ne şekilde
gerçekleştirildiği açıklanmıştır. Son olarak tekli ve çoklu sistemin, avantaj ve dezavantajları; tasarım,
uygulama, işletme ve maliyet yönünden kıyaslaması yapılarak kullanılabilecek farklı alternatif
iklimlendirme sistemleri tanıtılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Hastane temiz oda, ameliyathane iklimlendirme, iklimlendirme sistem tasarımı

ABSTRACT
Clean rooms are the areas that are kept under control in a certain way in terms of particulate and
microbial contamination, and are built and used to reduce the penetration and infiltration of the
infectious diseases.
Operating rooms in hospitals are in the group of clean rooms requiring high hygiene requirements.
The design criteria of the operating room are defined differently according to the type of surgical
operation in all of the international standards.
In this study, temperature, pressure, air flow, particle amount, etc.for single and multiple system
design, depending on the type of surgical operation foreseen to take place in the operating room
design parameters have been determined. Air conditioning system calculations, air conditioning plant
and air duct system equipment selection, especially din 1946-4 was made taking into account
international standards and regulations. The automation scenario was determined separately for the
operation of the two systems. After that, it is explained how test, adjustment, balancing and validation
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are performed. Finally, the advantages and disadvantages of single and multiple systems, design,
application, operation and cost in terms of comparison can be used in different alternative air
conditioning systems were introduced.
Key Words: Hospital clean room, operating room air conditioning, air conditioning system design

1. GİRİŞ
Hastanelerde enfeksiyon açısından yüksek riske sahip bir çok steril hacim vardır. İklimlendirme ve
havalandırma sistemleri bu steril hacimlerdeki enfeksiyon riski üzerinde önemli rol oynamaktadır.
Hijyenik olmayan ortamlarda enfeksiyon değişik yollar ile bir yerden diğerine geçmektedir. Hastane
havasının hijyenik olması hasta ve hastane ekibi sağlığı üzerinde büyük önem taşımaktadır.
Enfeksiyon geçiş yolları arasında hava yolu ile enfeksiyon geçişi iklimlendirme ve havalandırma
sektöründe çalışan makine mühendislerini yakından ilgilendirmektedir. Ameliyat sırasında enfeksiyon
yaratan kirlilik ameliyat bölgesine iki şekilde taşınabilir. Bunlar direkt temas ve hava yoluyla taşınma
olarak olabilir. Bu taşınma sonucunda da ameliyat bölgesi enfeksiyonu görülebilir ve bu durum
ameliyatın başarısız olmasına, hastanın tekrar cerrahi müdahale görmesine, tedavi süresinin
uzamasına, hatta ameliyatın türüne bağlı olarak hastanın hayatını kaybetmesine varan sonuçlar
doğurabilir [1].
1960’lı yılların başında İngiltere Wigan’daki Wrightington Hastanesi’nde görevli bir cerrah olan Doktor
Charnley, iyi bir doktor olmasına rağmen hastalarının %9’unu ameliyat esnasında kapılan
enfeksiyondan kaybetmektedir. Yaşadığı bu durum kendisini çok rahatsız eder ve buna bir çözüm
üretmek ister. 1969 yılında Doktor Charnley tarafından hazırlanan raporda kendisinin gerçekleştirdiği
kalça kemiği ameliyatlarında bulaşan enfeksiyonların laminer akımlı tavan ve koruma kıyafetleri
kullanılmasıyla %9’dan %1’e indiği tespit edilmiştir. Doktor Charnley’in bu çözümü bulması bir temiz
oda üreticisi olan Hug Howard ile birlikte yürüttüğü proje sayesinde olmuştur. Bu konuda ilk olarak
Green House (Sera) adı verilen ve kendileri tarafından patenti alınan bir sistem geliştirmişlerdir [2].
Avrupa’da hastanelerde ameliyat sonrası kontaminasyon nedeni ile ölüm oranı %0,3 iken, yapılan
iyileştirmeler sonucu %0,15’lere indirilmiştir. Yine bir İngiliz - İskandinav araştırma grubunun 5 yıl
boyunca 19 hastanede, kalça kemiği ve diz kapağı ameliyatlarında yaptığı araştırmalar sonucunda, 1
m³ havadaki partikül sayısı 400 olduğunda enfeksiyon oranı %4,5 iken, partikül sayısı 20’ye
indirildiğinde bu oranın %1,5’a kadar indirilebildiği saptanmıştır [3].
Amerika Birleşik Devletlerinde her yıl 2 milyon kişide hastane enfeksiyonu geliştiği, maliyetinin 5 milyar
dolar olduğu, 106.000 kişinin bu enfeksiyonlardan öldüğü, enfeksiyonların %70’nin dirençli patojenlerle
geliştiği, bu durumda maliyet ve mortalitenin daha da arttığı tespit edilmiştir. İngiltere Ulusal Sağlık
(NHS) verilerine göre hastanın gördüğü zarar dışında hastane enfeksiyonlarının maliyetinin bir milyar
İngiliz sterlini civarında olduğu tespit edilmiştir,[4]. Yapılan çalışmalar hastane enfeksiyonları ile
ameliyat sırasında/sonrasında oluşabilecek enfeksiyonların, hastanelerde iklimlendirme sistemleri ve
insan sağlığı üzerinde doğrudan etkisi bulunduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Bu durumda farklı
cerrahi operasyonlar için farklı tasarım parametrelerinin belirlenmesi ve sistem tasarımı gerekmektedir.
Bu çalışmada DIN 1946-4’e göre yüksek hijyen şartları gerektiren uzun süreli ve riskli cerrahi
operasyonların yapılacağı Sınıf-1a kapsamında olan bir ameliyathanenin tekli sistem olarak tasarımı
ile normal hijyen şartları gerektiren kısa süreli ve orta derece riskli cerrahi operasyonların yapılacağı
Sınıf-1b kapsamında olan ameliyathanelerin çoklu sistem olarak tasarımı yapılmıştır. Farklı
uluslararası standartlarda göz önünde bulundurularak kullanım amacına uygun olarak belirlenen
tasarım parametreleri ile otomasyon senaryosu, yangın duman kontrolü, test ayar dengeleme işlemleri
ile uygulanabilecek alternatif iklimlendirme sistemleri anlatılmıştır. Aynı zamanda başta VDI 2167 ve
NF S90:351 olmak üzere diğer alternatif olabilecek ve dünyada birçok ülkede kullanılmakta olan çeşitli
standartların ameliyathane tasarımlar parametreleri ve detayları ile ilgili bilgiler verilmiştir.
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2. ULUSLARARASI STANDARTLAR VE TASARIM PARAMETRELERİ
İklimlendirme sistem uygulamalarında kontrol edilmesi gereken üç parametre vardır. Bunlar; sıcaklık,
nem oranı ve hava değişim sayısı değerleridir. Hijyenik ortamlar için tasarlanmış iklimlendirme
sistemlerinde bu parametrelere ek olarak, havadaki partikül ve mikro-organizma sayısının, hava hızını,
hava dağılımını ve hijyenik alan ile çevre alanlar arasındaki basınç ilişkisinin de belirlenmiş değer
aralıklarında tutulmaları gerekir.
2.1. Uluslararası Standartlar
Hijyenik iklimlendirme sisteminin karşılaması gereken tasarım parametrelerinin değer aralıkları
dünyada birçok ülkede kullanılmakta olan hastane havalandırma standartlarında açıklanmıştır. Bunlar
aşağıda sıralanmıştır:
Amerikan Standardı FED 209D ve 209E
Avrupa Standardı ISO 14644-1,2,3,4,5,6,7
Alman Standardı DIN 1946/4
İsviçre Standardı SWKI-Guideline 99-3
DIN 1946/4 ve SWKI 99-3 standartlarından yola çıkılarak hazırlanmış VDI 2167, VDI 2083 ve VDI
6022
6. Fransız Standardı NF S90:351
7. İngiltere Standardı BS5295
8. Brezilya Standardı NBR 7256
9. İspanya Standardı UNE100713
10. Hollanda hastane tasarımıyla ilgili kılavuz CBZ
11. Hastane tasarımına mimari, mekanik ve elektrik yönü yaklaşımlarında bulunan AIA Guidelines for
Design and Construction of Health Care Facilities – Sağlık Binaları Tasarım ve İnşa Kılavuzu
12. ASHRAE tarafından yıllık olarak yayınlanan el kitaplarından ilgili bölümlerdeki yönergeler ve
ASHRAE HVAC Design Manual for Hospitals and Clinics – Hastane ve Klinikler için İklimlendirme
ve Havalandırma Sistemleri Tasarımı El Kitabı ile ASHRAE Standart 170
13. CDC (Centers for Disease Control and Prevention – Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri)
yönergeleri
14. HICPAC (Healthcare Infection Control Practices Advisory Committee – Hastane Enfeksiyon Kontrol
Uygulamaları Danışmanlık Komitesi) kılavuzları
15. ASHE “American Society for Health Care Engineering” kılavuzları
1.
2.
3.
4.
5.

Uluslararası standartlarda hastanelerde cerrahi operasyonlara göre sınıflara ayrılan ameliyathanelerin
tasarım parametrelerinin özeti, karşılaştırmalı şekilde Tablo 1’de verilmiştir. Tablo 1’de verilmiş
standartlar dışında teknik şartnamelere ve temiz oda kullanıcısının amacına bağlı olarak çeşitli sağlık
kuruluşlarının yönergeleri, Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) belirlemiş olduğu kriterler ile U.S.
Depertment of Veterans Affairs tarafından yayınlanan mimari, mekanik ve elektrik tesisatına ait
yönergeler ile Unified Facilities Criteria (UFC) Desingn: Military Medical Facilities kullanılabilmektedir.
Ayrıca bu standartlar dışında, havalandırma kanal imalatları, kanal sızdırmazlık testleri, kanal temizliği,
test ayar dengeleme (TAD), yangın-duman kontrolü, partikül sayımı ve hijyenik iklimlendirme sistemi
ekipmanları için; SMACNA, DW-144, EUROVENT, NADCA, AMCA, NEBB, NFPA ve EN
standartlarından da yararlanılmaktadır. Türkiye’de hijyenik ortamlarla ilgili proje, tasarım ve
uygulamalar, temel olarak DIN 1946-4 ve ASHRAE-170 standartları esas alınarak yapılmaktadır
[8],[9],[10]. Bununla birlikte T.C. Sağlık Bakanlığı “Yapı Asgari Tasarım Kılavuzu” ile “Hastane ve Steril
Ortamlarının Hijyenik Kontrolleri ve Havalandırma Sistemlerinin Gereksinimlerine Yönelik Kılavuz”
dikkate alınmalıdır [8],[9].
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Tablo 1. Uluslararası standartlara göre tasarım parametrelerinin karşılaştırılması
Ameliyat
Sıcaklık
Standart
Odası
(ºC)
Tipi

Nem
(%)

A Sınıfı
ASHRAE B Sınıfı
C Sınıfı

18-26

30-60

A Sınıfı
B Sınıfı
C Sınıfı

20-23

30-60

19-26

30-60

18-24

-

18-24

30-50

AIA

DIN

Sınıf 1a

VDI
NBR
CDC
HICPAC
NF S90

Sınıf 1a
Sınıf 1b
Genel
Sezaryen
Risk-3
Risk-4

-

Sınıf 1b
CBZ

Filtre Sınıfı

19-24
22-26
19-261
15-302

45-60
30-60
30-60
40-60

Hava
Hızı
(m/s)

Toplam
Hava
Değişim
Sayısı

Laminer /
Dikey

P (+)

2,5-7,5
Pa
5*/15**
35-47 15(lt/s)/kişi
L/s

-

Laminer /
Dikey

P (+)

2,5 Pa

3

15

-

Laminer/Dikey/
Karışık Havalı

P (+)

20
m³/m

800-1200
m³/h

-

-

Laminer-Dikey

P (+)

-

-

-

0,200,30

Laminer/Dikey/
Karışık Havalı

P (+)

20
m³/m

800-1200
m³/h

-

-

-

P (+)

-

-

-

-

-

P (+)
P (+)

-

3
3

15
15

0,250,35

Laminer-Dikey

P (+)

15 Pa
(±5 Pa)

6

-

G2-F2-A3
G4-F7-F9H14

Dış Hava
Değişim
Sayısı

0,250,45

G4-F7-F9H13
G4-F7-F9
F5-F7-F9H13
F5-F7-F9H13

Basınç
Hava Dağılımı Basınç
Farkı

25* 15**

UNE
F6-F9-H13
Laminer-Dikey
P (+)
100713
(H14)
* Karışım havalı sistemler için önerilen taze ve toplam hava değişim sayıları
1. Ameliyathane tam yükte çalışırken
** %100 taze havalı sistemler için önerilen toplam hava değişim sayısı
2. Ameliyathanede cerrahi müdahale yokken

2.1.1. Uluslararası
Sınıflandırılması

Standartlara

Göre

Hastane

Mahallerinin

ve

Ameliyathanelerin

Uluslararası standartlar hastanelerde bulunan mahalleri kendi içerisinde hijyen durumuna göre
sınıflandırmaktadır. DIN 1946-4 ve VDI 2167 mahalleri Sınıf-I ve Sınıf-II mahaller olarak
sınıflandırmaktadır. NF S90:351 ise mahalleri, hijyen durumuna göre Risk-1, Risk-2, Risk-3 ve Risk-4
olmak üzere dörde gruba ayırmaktadır.

DIN 1946-4
VDI 2167

Tablo 2. DIN 1946-4, VDI-2167 ve NF S90’a hastanelerdeki mahallerin sınıflandırılması [5],[10],[11]

Sınıf-I

Operasyon odaları, Operasyon odalarına açılan tüm hacimler, Steril
malzeme deposu, Hasta hazırlama alanı, Uyandırma odası, Yoğun bakım,
Doğumhane, Yeni doğan, Karantina odaları, Özel bakım yatak odaları

Sınıf-II

Hasta yatak odaları, Fizik tedavi alanları, Muayenehaneler, Koridorlar,
Eczane, Kirli depolar, Temiz malzeme deposu, WC, banyo, Islak hacimler

NF S90:351

Risk-1 (Düşük Riskli)
Risk-2 (Orta Riskli)

Risk-3 (Yüksek Riskli)
Risk-4
Riskli)

(Çok

Yüksek

Ofisler, İdari ve teknik hizmetler, Emekli evleri
Koridorlar, Asansörler ve 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
Yoğun Bakım, Tedavi odaları, Cerrahi öncesi ve
sonrası uyandırma odaları
(Post-Pre OP),
Yeni doğan,
Doğumhane, Pediatri, Hemodiyaliz, Radyoloji,
Ameliyathaneler,
Merkezi Sterilizasyon (temiz tarafı)
Organ nakli servisi,
Girişimsel tıbbi görüntüleme, Onkoloji, Onko Yanık tedavi servisi
Hematoloji, Kateterizasyon, Endoskopi
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Uluslararası standartlar cerrahi operasyon tipine bağlı olarak incelendiğinde ise ameliyathanelerin
detaylı sınıflandırmasını ASHRAE, DIN, VDI ve NF standartlarında yapılmıştır.
ASHRAE Standart 170 operasyon odalarını Sınıf A, Sınıf B ve Sınıf C olarak üçe, DIN 1946-4 ve VDI267 Sınıf-1a ve Sınıf-1b olmak üzere ikiye, NF S90:351 ise Risk-3 ve Risk-4 olmak üzere ikiye
ayırmaktadır.
Tablo 3. Standartlara göre ameliyathanelerin sınıflandırılması ve kullanım detayları [5],[10],[11],[12]

NF S90:
351

DIN 1946-4 /
VDI 2167

ASHRAE
Standart 170

Standart

Ameliyathane
Sınıfı

Ameliyathane Detayı

Cerrahi Operasyon Tipi

Sınıf-A

Küçük çaplı prosedürler için
kullanılan ameliyathaneler

Sınıf-B

Küçük veya büyük çaptaki
cerrahi müdahale
ameliyathaneleri

Sınıf-C

Büyük çaptaki cerrahi
müdahale ameliyathaneleri

Lokal veya bölgesel anestezi altında yapılan
küçük çaplı müdahaleler
Analjezik ya da disosiyatif ilaçların etkisinde olan
hastalara ağızdan, deri altından ya da damar
içine uygulanan uyutma ile gerçekleşen
ameliyatlar
Genel veya bölgesel blok anestezi ya da hayati
vücut fonksiyonları desteği gerektiren büyük
çaptaki ameliyatlar

Sınıf-1a

Yüksek enfeksiyon riski olan
cerrahi
müdahale
ameliyathaneleri

Sınıf-1b

Enfeksiyon riski
cerrahi
ameliyathaneleri

az olan
müdahale

Risk 3

Küçük çaplı cerrahi müdahale
ameliyathaneleri

Risk 4

Büyük çaplı cerrahi müdahale
ameliyathaneleri

Ortopedik, genel ve kalp damar cerrahisi,
nöroşirurji, tümör transplantasyon, sezeryan vb.
ameliyatlar
Diyagnostik
artroskopi,
Mediastino
ve
torakozkopi, Sol kalp kateter ve muayeneleri,
Schrittmacher-implantasyonları, Eximer laser vb.
ameliyatlar
Kardiyo vasküler, sindirim sistemi, iç organ,
üroloji, genel cerrahi, KBB, çene, göz cerrahisi
ve sezeryan operasyon odaları
Protez, ortopedi operasyon odaları (aktif eklemli
implant içeren) Beyin cerrahisi, katarakt göz içi
implantlar

2.2. Tasarım Parametreleri
Hijyenik iklimlendirme sistemine ait tasarım parametreleri mühendislik ve hekimlik yönleri ile genel
olarak aşağıdaki gibi incelenebilir. Ancak bu tasarım parametrelerinin işletme esnasında elde
edilebilmesi ameliyathanenin mimari açıdan ilgili uluslararası mimari standartlara uygun olarak
tasarlanarak uygulamasının yapılması gerekmektedir.
2.2.1. Basınçlandırma: Farklı basınç bölgelerini belirleme kriterleri olarak, odalar arası hava akışı
“hijyenik nedenlerden dolayı yalnız yüksek dereceli şartlar gerektiren mikroorganizmasız odalardan,
normal şartlar gerektiren mikroorganizmasız odalara doğru olabilir” genel prensibinden hareketle, hava
akış yönüne göre, temiz alanlarda pozitif (+), az kirli alanlarda nötr (±), çok kirli alanlarda negatif (-)
basınç bölgeleri oluşturulur. Ameliyathaneler için basınçlandırma, septik bir ameliyathanede nötr (±)
veya aşırı enfeksiyonel durumlar söz konusu ise negatif (-), aseptik ameliyathanelerde pozitif (+)
basınç bölgeleri olması gerekir. Mahaller arası basınç farkı için ASHRAE 2,5 – 7,5 Pa aralığındaki
değerleri ya da bir mahalden diğerine 35 – 47 l/s hava akışını[12] , DIN normu ise mahaller arası
uygun hava akış yönünü korumak için mahale duvarlardaki metre açıklık (kapı ve pencere açılır
uzunlukları) başına 20 m³ fazladan hava sağlanmasını önermektedir[5]. AIA ise gerekli hava akışının
sağlanabilmesi için mahaller arasında minimum 2,5 Pa basınç farkı yaratılması gerektiğini
belirtmektedir [14]. Asma tavan arası operasyon odasına göre negatif basınçta olmalıdır, operasyon
odasının kapısının açık olduğu durumda bile bu şart sağlanmalıdır. Bu nedenle gerekli olması
durumunda asma tavan içerisinin negatif basınçta tutulabilmesi amacıyla asma tavan içi hava emişi
yapılabilir. Basınçlandırma sonucu mahaller arası hava akış yönleri Şekil 1’deki gibi olmalıdır.
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Şekil 1. Mahaller arası hava akış yönleri
2.2.2. Sıcaklık: Ameliyat odasının sıcaklığı cerrahi ekibin konfor hissi üzerinde büyük önem
taşımaktadır. Koruyucu kıyafet giymiş, belirli bir fiziksel faaliyet içinde bulunan ve yüksek miktarda ısı
yayan ameliyat lambaları altında çalışan cerrahlar ile ameliyat sırasında cerrahlar kadar çok
çalışmayan hemşireler ya da anestezi uzmanlarının kendilerini konforlu hissettikleri sıcaklıklar farklıdır.
Personelin konforu kadar ameliyatın türü de sıcaklığın belirlenmesinde önem taşımaktadır. Genelde
kalp ameliyatları 15-16°C’de başlamaktadır. Ameliyat sırasında odanın sıcaklığı 26°C’ye kadar
yükseltilmektedir. Organ nakilleri için ise ameliyat odası sıcaklığı genelde 15-16°C olarak
belirlenmektedir. Fakat pediatrik ameliyatlarda, ameliyat odası sıcaklığının 30°C civarında olması
istenmektedir. Bunun sebebi çocukların yetişkinlere göre düşük sıcaklıklardan daha kolay
etkilenmesidir. Burada dikkat edilmesi gereken husus, gerek çocuk gerekse yetişkin hastalar için
hastanın hipotermiye girmesinin engellenmesidir. Yapılan daha önceki çalışmalar 21°C altındaki
ameliyat odası sıcaklıklarında hastanın ısı kaybının yüksek olduğunu ve hipotermiye girme riskinin de
yükseldiğini göstermiştir.
2.2.3. Bağıl Nem – Statik Elektrik İlişkisi: Cerrahi olarak, bağıl nem oranı ameliyat bölgesindeki
yaranın kurumasında ve kanın pıhtılaşmasında önemli bir etkendir. Ameliyat odalarında yüksek bağıl
nem oranlarının istendiği durumlar, göz ameliyatları ya da yanık tedavisi için doku nakilleri gibi
ameliyat bölgesinin kurumasının istenmediği durumlardır. Mühendislik yönünden bağıl nemin %35’in
altına düştüğü durumlarda statik elektrik yükleri artmaya başlar. Ameliyathanelerde de birçok
elektriksel cihazın bulunduğu ve risk seviyesi yüksek uzun süreli cerrahi operasyonlarda bazı
durumlarda bağıl nem değerinin %25-30 gibi düşük değerlere kadar indirgendiği düşünülürse bağıl
nem kontrolü önem kazanmaktadır. Ayrıca NFPA 99-6’da belirtildiği üzere anestezi gazlarının
kullanıldığı alanlarda statik elektrik yüklerinden kaynaklı bir yangına sebebiyet verilmemesi adına bağıl
nem değerinin en az %35 olması istenmektedir [13]. Havanın cebri olarak fanlar yardımıyla hareket
ettirilmesinden dolayı kanal yüzeylerinde oluşan statik elektrik yükünün deşarjı anında kıvılcımla
başlayan yangınlar olduğu bilinmektedir. Örneğin, Almanya’da bu güne kadar 60 kişinin ölümüyle
sonuçlanan 500’e yakın patlama ve yangın olayında sebebin, ”hava kanallarında biriken tozlar” olarak
itfaiye istatistiklerine geçmiştir [3]. Bağıl nemin %35’in altında olduğu uygulamalarında bina
topraklamasından bağımsız mekanik tesisatta topraklama yapılabilir.
2.2.4. Hava Dağılımı ve Hava Hızı: Hava hızı cerrahi olarak düşünüldüğünde, ameliyat bölgesinde
kurumaya sebep olduğundan önemli bir faktördür. Ayrıca laminer flow altında yüksek hava hızları
meydana geldiğinde, özellikle uzun süreli operasyonlarda cerrahi ekibin boyun bölgesinde tutulma ile
hareket kabiliyetinde azalma ve buna bağlı olarak dikkat bozukluğuna neden olabilmektedir.
Mühendislik yönünden hava hızı, hava dağılımının laminer ya da türbülanslı olacağı konusu belirleyici
bir faktördür. Ameliyat odaları hava dağılımına göre incelendiğinde iki farklı tiple karşılaşılır, bunlar
laminer ve/veya düşük türbülanslı hava akışlı ve türbülanslı hava akışlı odalardır.
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2.2.5. Partikül ve Mikroorganizma Sayısı: Havadaki partiküller mikro-organizma taşıyıcı birer
araçtırlar. Dolayısıyla havadaki partikül sayısı ile ameliyat bölgesi enfeksiyon riski doğru orantılıdır. Bu
riski azaltmak için havanın filtrelenmesi gerekmektedir. AIA ve ASHRAE filtreleme işleminin ardından
UV/UVGI kullanımını kabul etmektedir [14]. Fakat dikkat çektikleri nokta UV/UVGI kullanımının
havanın temizlenmesi için ana faktör olmadığı, sadece ana faktör olan filtrelemeye yardımcı olarak
kullanılması gerektiği hususudur. UV kullanımı hijyenik klima santrali içerisinde olacaksa UV ünitesi
soğutucu bataryadan önce veya damla tutucudan sonra santral çıkışında konumlandırılır. Böylece
havanın soğumasından kaynaklı oluşan damlacıklardan etkilenmesi önlenir.
2.2.6. Ses Kriteri: Laminer akışlı odalarda yüksek hava değişimi olduğundan ses seviyesi de
yüksektir. Konfor şartlarının sağlanabilmesi için ses seviyesinin 65 dB(A) değerini geçmemesine özen
gösterilmedir. Ameliyathanelerde ise DIN 1946-4 ve VDI-2167’ye göre Sınıf-1a ve Sınıf-1b odalar ile
NF-S90:351’e göre ses seviyesi 48 dB(A) değerini aşmamalıdır [5],[10],[11]. Bu değerin ortalama 40
dB’e kadar indirilmesi gerekmektedir.
2.2.7. Koku Kontrolü: Uluslararası birçok standart koku kontrolünü teknik şartnameler ve kullanıcı
isteğine bağlı olarak önerirken HICPAC “Sağlık Kurumlarında Çevresel Enfeksiyon Kontrol Rehberi Guidelines for Environmental Infection Control in Health-Care Facilities” ve NF S90:351 sağlık binaları
tasarımında koku kontrolü konusunda gerekli filtrelemenin kullanımını önermektedir,[11],[15]. Özellikle
elektrokoter kullanılması, yanık tedavileri, ağır ilaç ve kan vb. sıvılardan kaynaklanan kokuların
kontrolü hasta ve personel açısından önemlidir.
2.2.8. Filtreleme: Ameliyathanelerde hijyen şartları sebebiyle yüksek seviyede bir filtreleme
gerektirmektedir. Uluslararası standartlar incelendiğinde DIN 1946-4’e göre G4-F7-F9-H13 olmak
üzere dört kademeli bir filtreleme önerilirken, CBZ ve VDI-2167 F5-F7-F9-H13 olarak dört kademeli
filtreleme kullanılmasını tavsiye etmektedir. VDI 2167’de ilk filtrelemenin klima santrali içerisinde iki
kademeli olmasını ve terminal filtre olarak F9 kullanılmasını, ön filtreleme içinse bölgesel olarak
havadaki toz ve partikül yoğunluğuna bağlı olarak F5 veya F7 filtrenin tercih edilmesi gerektiği
belirtilmiştir. NF-S90:351’de ise taze hava giriş tarafında havanın büyük partiküllerden arındırılması
için G4 filtre devamında santral içerisinde F7 çıkışında ise F9 filtre kullanımı tavsiye edilirken, Risk-2
seviyesinde olan mahallerde H13, Risk-3 ve Risk-4 mahallerde son filtre kademesi olarak H14
kullanılması önerilmiştir. Ayrıca NF-S90:351 yoğun kokuların olabileceği mahallerde koku kontrolü
sağlayarak hasta ve personel için iyi bir iç hava kalitesi sağlamak amacıyla aktif karbon filtre
kullanımını önermektedir.

3. SİSTEM TASARIMI
Ameliyathanelerde iklimlendirme sistemleri tekli ve çoklu sistem olarak iki şekilde tasarlanabilir.

3.1. Tekli Sistemler
Tekli sistemlerde, hijyenik mahalin iklimlendirilmesi ve taze havanın sağlanması tek bir hijyenik klima
santrali ile sağlanmaktadır. Başka bir deyişle, bir santral bir hijyenik mahale hizmet vermektedir. Bu tip
uygulamaların avantaj ve dezavantajları aşağıdaki gibi sıralanabilir.
Avantajlar;
 Sistem tasarımı kolaydır.
 Kanal cihazlarına (VAV, CAV vs.) ihtiyaç duyulmayabilir.
 Fanlar frekans invertörlü ise ameliyathane pozitif basıncı otomasyon üzerinden sağlanabilir.
 Basit otomatik kontrol veya otomasyon sistemi ile çalışabilir.
 Ameliyathanelerin bağıl nem oranları santraldeki nemlendirici ile birbirinden bağımsız kontrol
edilebilir.
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 Ameliyathane sıcaklığı ısıtıcı ve soğutucu bataryalar üzerinden ayarlanarak Ekstra bir ısıtıcıya
gerek duyulmayabilir. Ancak ani sıcaklık değişimlerinin istendiği ameliyathanelerde elektrikli
ısıtıcı kullanılabilir.
Dezavantajlar;
 Her ameliyathane için bir adet hijyenik klima santrali ihtiyacı olduğundan sistem fazla yer kaplar.
 Çok sayıda ameliyathanenin bulunduğu hastanelerde her ameliyathane için bir adet klima
santrali gerekeceğinden ilk yatırım maliyeti artar.

Şekil-2. Tekli sistem şematik gösterimi
3.2. Çoklu Sistemler
Bu sistemlerde bir hijyenik klima santrali bir çok mahale hizmet vermektedir. Bu sistemlerin avantaj ve
dezavantajları aşağıda gösterilmiştir.
Avantajlar;
 Tekli sisteme göre az yer kaplar.
 İki veya üç ameliyathane için bir adet hijyenik klima santrali gerektiğinden ilk yatırım maliyeti
düşüktür.
Dezavantajlar;
 Sistem tasarımı tekli sisteme göre daha karmaşıktır.
 Fanlar frekans invertörlü olsalar bile ameliyathanelerde pozitif basınç yaratabilmek için VAV’ye
ihtiyaç duyulur.
 Ortamlar arası hava akışını sağlanmak zordur.
 Karmaşık otomatik kontrol sistemi gerektirir.
 Kanal sistemi üzerindeki ekipman sayısı fazladır.
 Farklı mahallerde birbirinden bağımsız nem oranlarının yaratılabilmesi için kanal tip buharlı
nemlendiricilere ihtiyaç duyulabilir.
 Ameliyathanelerde farklı sıcaklıklar istenebileceğinden kanal tipi elektrikli ısıtıcıya ihtiyaç vardır.
 Ameliyathanelerin biri kullanılırken diğerinin bakımda olabileceği ihtimaline karşı sızdırmaz
kapama damperi kullanılması gerekir.
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Şekil-3. Çoklu sistem şematik gösterimi

4. AMELİYATHANE TASARIMLARI
Bu bölümde tekli sistem olarak bir hijyenik klima santralinin bir ameliyathaneyi iklimlendirdiği DIN
1946-4’e göre Sınıf 1a kapsamında olan ameliyathanenin iklimlendirme sistemi ile çoklu sistem olarak
bir hijyenik klima santralinin iki adet ameliyathaneyi iklimlendireceği DIN 1946-4’e göre Sınıf 1b
kapsamında olan cerrahi operasyonların yapılacağı İstanbul ilinde bulunan ameliyathanelerin tasarım
detayları bulunmaktadır.
DIN 1946-4’e göre Sınıf-1a kapsamında bulunan riskli ve uzun süreli cerrahi operasyonların yapılacağı
ameliyathanedeki laminer akımlı tavanın boyutları (3,2m)x(3,2m) olarak belirlenmiştir. Böylece cerrahi
müdahale sırasında ameliyat masasında bulunan hasta ile cerrahi müdahalede bulunan ameliyat
ekibinin de üzerinde laminer ve/veya düşük türbülanslı bir akış oluşturulmuştur. Bununla partikül
konsantrasyonun minimum olması sağlanmıştır. Sınıf-1b kapsamında olan ameliyathanede ise
(2,4m)x(1,8m) boyutlarında laminer akımlı tavan kullanılmıştır. Lif tutucu emiş menfezleri
ameliyathanenin 4 köşesine simetrik olarak konumlandırılmıştır. Hijyenik klima santrallerinin ısıtıcı
bataryasının ihtiyaç duyduğu sıcak su, kazanlar aracılığıyla, soğutucu bataryanın ihtiyaç duyduğu
soğuk su ise chillerler tarafından karşılanmaktadır. Isıtma sisteminde sıcak su rejimi için 70°C / 50°C,
soğutma sisteminde ise akışkan rejimi olarak 6°C / 11°C olarak belirlenmiştir.
4.1. Ameliyathane Mekanik Tesisatları
Tekli ve çoklu sistem tasarımlarında aynı filtre kademeleri kullanılmıştır. Filtreleme 4 kademeli olarak,
taze hava girişinde sırasıyla G4 ve F7, santral çıkışında F9 filtre kullanılarak hava içindeki büyük
boyutlu partiküllerden küçük boyutlu partiküllere doğru bir filtreleme yapılmıştır. Havanın
ameliyathaneye üflendiği laminer akımlı tavanda HEPA (H-13) kullanılarak 0,3 µm ve daha küçük
partiküller filtrelenmiştir.
Her iki sistemde de, C sınıfı sızdırmazlığa sahip hava kanalı sisteminden olabilecek hava kaçakları ile
EN 1751’de belirtildiği şekilde üretim tekniklerinden ve hareketli elemanlar içermelerinden dolayı
gövde sızdırmazlığı fazla olabilecek olan VAV, elektrikli ısıtıcı ve yangın damperlerinden olası hava
kaçakları ve havalandırma sistem elemanlarının (filtreler vb.) zamanla kirlenmesi ile oluşacak basınç
kayıpları nedeniyle hijyenik klima santrali yaklaşık %10 fazla kapasitede seçilmiştir. Laminer akımlı
tavan çıkışında hava hızı 0,22 m/s olacak şekilde üfleme ve egzoz hava debileri belirlenmiştir. Kanal
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sistemindeki ani debi değişimler ile ses kriterine uygun ses seviyesini karşılamak ve ameliyathanenin
pozitif basınç dengesini sağlayabilmek amacıyla VAV kutusu ile susturucusu kullanılmıştır.
Tasarımı yapılan hijyenik klima santrallerinde üfleme ve egzoz debileri farklı olduğundan her ikisi
içinde ayrı ayrı fan hesabı ve seçimi yapılmıştır. Fan olarak plug tipi fan tercih edilmiştir. Plug fanlarda
kayış-kasnak mekanizmasının kullanılmaması hem vantilatör bölümünde mikroorganizma birikimini
engellemekte hem de cihazın içinin temizlemesi ve dezenfeksiyonunda büyük kolaylık sağlamaktadır.
Ayrıca sistemin kayış kasnak değiştirilmesi için durdurulması gerekmemektedir. İşletme sırasında
kayışın kopması gibi sorunlarla karşılaşılmamaktadır. HVAC sistemlerindeki fanlar radyal ve aksiyal
fanlar olarak ikiye ayrılırlar. Santralde kullanılacak olan plug tipi fan aksiyal fan grubundadır. Aksiyal
fanlar basıncın tamamını, hızın statik basınca dönüşmesinden yararlanarak sağlarlar. Santrifüj
kuvvetlerden yararlanmazlar. Dolayısıyla bu fanlarda toplam statik basınç, toplam basınca eşit olur.
Fan gücü, hava debisi ve toplam basınç kaybı ile verim göz önüne alınarak hesaplanmıştır.

(1)
Plug tipi fanlar gibi fan ile motorun direkt akuple olduğu sistemlerde güç faktörü 1,1 alınır.
Hesaplamalarda olası yaşanabilecek basınç ve debi kayıpları için %10 ile %20 arasında bir güvenlik
payı eklenir. Fanlar ameliyat odasının kullanılmadığı durumlarda sistemin yarım debi ile çalıştırılarak
enerji sarfiyatının azaltılması amacıyla frekans konvertörlü olarak seçilmiştir.
Hijyenik klima santrallerinin ısıtıcılarında kanatçık (fin) malzemesi olarak ısı iletim katsayısı yüksek,
ekonomik ve temini kolay olan alüminyum tercih edilmiştir. Boru olarak 0,35 mm’lik bakır borular
kullanılmıştır. Kanatçıklar korozyana karşı 0,1 mm kalınlığında epoksi ile kaplanmıştır. Kanatçıklar
arası mesafe 2,5 mm olarak seçilmiştir. Bu değer fazlalaştığı zaman bataryanın temizliği kolaylaşır
fakat kanatçık yüzeyleri ile hava arasında yeterli oranda ısı geçişi gerçekleşmez. Aynı şekilde
kanatçıklar arasında mesafe azaltıldığında ise hava kanatçık aralıklarından geçerken sürtünmeye
dayalı yüksek bir dirençle karşılaşır. Bu durumda istenilen akışı sağlamak için fan kapasitesi ile motor
gücünün yükseltilmesi gerekir. Bu da ilk yatırım maliyetinin ve zamana göre işletme maliyetinin
artmasına sebep olur. Soğutucuda malzeme olarak ısıtıcıdaki ile aynı malzemeler tercih edilmiştir.
Kanatçıklar arası mesafe 2,1 mm olarak seçilmiştir. Kanatçık korozyona karşı 0,15 mm epoksi ile
kaplanmıştır. Havanın soğumasından kaynaklı oluşan damlacıklar epoksi kaplamanın yüzey sürtünme
katsayısının düşük olması nedeniyle kanatçık yüzeylerinden daha hızlı uzaklaşır. Böylece damla
tutucuya giden damla sayısı daha az olur. Her iki sistemde de nemlendirici olarak paket tip ve oransal
kontrollü buharlı nemlendirici tercih edilmiştir. Ameliyathanelerde, asma tavan boşluğunun pozitif
basınçlanarak kontaminasyon oranı yüksek kirli havanın ameliyathaneye sızmasını engellemek
amacıyla asma tavan içerisinde emiş yapılmış, böylece asma tavan içerisinin her zaman negatif
basınçta tutulması amaçlanmıştır. Ayrıca sistemde 5 kW’lık elektrikli ısıtıcı kullanılarak ani sıcaklık
değişimlerinin kısa zaman dilimi içerisinde karşılanması amaçlanmıştır.
Tekli ve çoklu sistemde yangın ve duman kontrolü NFPA-99’un altıncı bölümünde belirtildiği şekilde
yapılması planlanmıştır. Ameliyathane içindeki iklimlendirme sistemi, ameliyat odası çevresi hacimlere
göre pozitif basınçta tutulur ve çoğunlukla %100 temiz hava sağlanarak çalıştırılır. Ameliyathaneler,
bitişik hacimlerden daha yüksek basınca sahip olduğundan yangının meydana geldiği ameliyat
odasının temiz havası kapatılıp sadece egzoz çalıştırılarak ve komşu hacimlerin pozitif basınçlı olması
sağlanarak, yangından kaynaklanan dumanın bitişik hacimlere sızması önlenir. Eğer, temiz hava
ameliyat odası için ayrı olarak kontrol edilemiyorsa, temiz hava sisteminin tamamının kapatılması ve
diğer yandan yangın olan odadan gelen dumanın bitişik odalara sıçramasını önlemek için egzoz hava
sisteminin çalıştırılmaya devam etmesi gerekli olabilir [27]. Temiz havanın kapatılması, yanma
reaksiyonu için gerekli olan oksijenin teminini azaltacağından yangın süresinin kısalmasını sağlarken
yangının büyümesini de engelleyecektir.
Tekli ve çoklu sistem tasarımları için dış ortam ve iç hacim havasının psikrometrik özellikleri yaz ve kış
ayları için Tablo 4’te verilmiştir.
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Tablo 4. Yaz ve kış ayları için havanın psikrometrik özellikleri
Psikrometrik Özellik
Kuru ter. sıc. (TDk °C)
Yaş ter. sıc. (TDy °C)
Bağıl nem (ɸD)
Çiy nok. sıc. (TDçiy °C)
Entalpi (hD kj/kg)
Özgül nem (Wd g/kg)

Yaz Ayları
Dış Ortam İç Hacim
33
24
24,5
17,1
%50
%50
21,2
13
73,8
47,8
15,8
9,3

Kış Ayları
Dış Ortam İç Hacim
-3
22
-3,5
15,4
%90
%50
-4,2
11,1
3,6
43
2,6
8,2

4.1.1. Tekli Sistem Tasarımı
Tekli sistemde bir hijyenik klima santrali tek ameliyathaneyi beslediğinden %35 taze hava karışımlı
olarak seçilmiş, böylece dış ortamdan emilecek havaya nazaran daha temiz ve daha iyi şartlarda
bulunan egzoz tarafından gelen şartlandırılmış, filtrelenmiş ve ısıtılmış veya soğutulmuş dönüş havası
tekrar kullanılarak enerji tasarrufu sağlanmıştır.
 Üfleme havası debisi = (3,2 m) x (3,2 m) x (0,22 m/s) x (3600) = 8110 m³/h → yaklaşık %10
emniyetle 8800 m³/h (santral hava debisi)
 Egzoz havası debisi=7000 m³/h → %10 emniyetle 7700 m³/h (santral hava debisi)
Ameliyathane ile komşu hacimler arasında pozitif basınç oluşturabilmek için üfleme havası debisi,
egzoz havası debisinden yaklaşık %14 daha fazla tespit edilmiştir. Ameliyathanenin üfleme ve egzoz
kanalları yerleşimi ile üniteleri Şekil-5’te gösterilmiştir. Üfleme ve egzoz kanalı ünitelerinin boyutları ve
bunlarda oluşacak basınç kayıpları hesaplanmış, topluca Tablo 6’da verilmiştir. Tekli sistem için
kullanılacak olan hijyenik klima santralinin ekipman yerleşimi Şekil 4’te, ekipman isimleri Tablo 5’te
gösterilmiştir.

Şekil 4. Tekli sistem hijyenik klima santrali şematik gösterimi
Tablo 5. Tekli sistem hijyenik klima santrali ekipman listesi
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Ekipman adı
Susturucu
Aspiratör
Karışım odası
Filtre (G4+F7)
Isıtıcı batarya
Nemlendirici
Soğutucu batarya
Damla tutucu
Vantilatör
Susturucu
Filtre (F9)
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Şekil 5. Tekli sistem üfleme ve egzoz kanalları
Tablo 6. Tekli sistem üfleme ve egzoz hattı basınç kayıpları

Egzoz

Üfleme

Kanal
Sistemi

No

Hava Debisi
(m³/h)

Hız
(m/s)

Kanal Ölçüsü

Çap

a
(mm)

b
(mm)

D
(cm)

R
(mmSS/m)

350
350
450
550
550
550
550

29,8
39,4
44,7
49,5
52,9
62
64,8

0,08
0,07
0,08
0,08
0,09
0,06
0,08

250
350
450
400
600

35,6
39,4
44,7
55,2
61,8

1
1000
3,97
200
2
2000
4,54
350
3
3000
5,29
350
4
4000
5,77
350
5
5000
6,31
400
6
6000
5,51
550
7
8000
6,73
600
∑ Harici Basınç Kaybı (mmSS)
∑ Özel Basınç Kaybı (mmSS)
1
1750
4,86
400
2
1750
3,97
350
3
3500
6,17
350
4
5250
6,08
600
5
7000
6,48
500
∑ Harici Basınç Kaybı (mmSS)
∑ Özel Basınç Kaybı (mmSS)

Basınç Kaybı
L (m)

0,71
0,27
0,12
0,26
0,14
0,12
1,53

Özel
Kayıp
(mmSS)
0,56
0,91
2,34
4,57
0,25
0,19
2,56

0,45
0,43
0,21
0,24
1,52

0,70
0,99
0,53
0,57
7,53

RxL
(mmSS)

9
4
1,6
3,2
1,6
2,1
20
3,14 ≈ 4
11,38 ≈ 12
0,09
5
0,05
8
0,10
2
0,08
3
0,08
20
2,84 ≈ 3
10,32 ≈ 11

Hijyenik klima santrali üfleme ile egzoz hatlarındaki ünitelere ait basınç kayıpları imalatçı firma
kataloğundan alınmış ve kanal sistemi basınç kaybı eklenerek tekli sistemin toplam basınç kaybı
Tablo 7’de verilmiştir.
Tablo 7. Tekli sistem toplam basınç kaybı (mmSS)
Düz kanal
Özel direnç
Damper
CAV / VAV
Yangın damperi
Karışım hücresi
HEPA filtre
Filtre (F7 , F9)
Filtre (EU-4)
TOPLAM
Hm

Üfleme
4 Vantilatör hücresi
12 Son menfez direnci
4 Taze hava menfezi
10 Nemlendirici
4 Susturucu
10 Isıtıcı
30 Soğutucu
30
8
156
160

4
2
4
8
8
8
10

Egzoz
Düz kanal
Özel direnç
CAV / VAV
Yangın damperi
Karışım hücresi
Aspiratör hücresi
Susturucu
İlk menfez direnci
Egzoz menfezi
TOPLAM
Hm

3
11
10
4
10
4
8
2
4
56
60
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4.1.1.1. Üfleme ve Egzoz Fanları Hesabı ve Seçimi
Vantilatör ve aspiratör için eşitlik (1) kullanılarak yapılan hesaplamalar sonucu fan ve elektrik motoru
üreticilerinin kataloglarından seçilen fanlar ve elektrik motorlarına ait karakteristikler Tablo 8’de
verilmiştir.
Tablo 8. Tekli sistem için vantilatör ve aspiratör karakteristikleri

Debi
Çap
Verim
Güç
Devir

Fan
8800 m³/h
450 mm
73 %
5,2 kW
2450 rpm

Vantilatör
Elektrik Motoru
Verimlilik / IP
IE2 / IP55
Akım / Voltaj 20A / 400V
Verim
89 % (2 P)
Nominal gücü
11 kW
Motor devri
2955 rpm

Debi
Çap
Verim
Güç
Devir

Fan
7700 m³/h
400 mm
55 %
2,28 kW
2514 rpm

Aspiratör
Elektrik Motoru
Verimlilik / IP
IE2 / IP55
Akım / Voltaj 20A / 400V
Verim
%85 (2 P)
Nominal gücü
3 kW
Motor devri
2885 rpm

4.1.1.2. Karışım Havası Debisinin ve Sıcaklığının Hesabı
Santral %35 karışım havalı olarak seçilmiştir. Buna uygun olarak, gerekli olan taze hava debisi,
karışım havası debisi ve egzoz edilen hava debisi hesaplanmıştır.
 Gerekli taze hava debisi = (8800 m³/h)x(0,35) = 3080 m³/h
 Karışım odasında kullanılan dönüş havası debisi = (8800 m³/h) – (3080 m³/h) = 5720 m³/h
 Egzoz edilen hava debisi = (7700 m³/h) – (5720 m³/h) = 1980 m³/h
Belirlenen dış ortam ve iç hacim şartları göz önüne alınarak yaz ve kış aylarındaki karışım havası
sıcaklığı (2) eşitliğinden hesaplanabilir.
(2)
TKYAZ = 27,15°C ve TKKIŞ =13,3°C olarak hesaplanır. Psikrometrik diyagramda P1 dış ortam şartları, P2
iç ortam şartları ve P3 karışım havası şartları olmak üzere işlemler Şekil 6’da yaz ve kış için
gösterilmiştir. Yaz ve kış ayları için karışım havasının psikrometrik özellikleri Tablo 9’da verilmiştir.
Mutlak Nem (g/kg)
Bağıl Nem (%) 100 90 80 70 60 50 40
45,0
150
140

Mutlak Nem (g/kg)
Bağıl Nem (%) 100 90 80 70 60 50 40
45,0
150
140
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130
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110

30,0

30,0

100
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20
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60

15,0

15,0
50

10
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10

40
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30
20
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20

5,0

10

Entalpi (kJ/kg)

-20
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Şekil 6. Yaz ve kış şartlarında karışım havası sıcaklıklarının psikrometrik diyagramda gösterimi
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Tablo 9. Yaz ve kış şartları için karışım havasının psikrometrik özellikleri
Yaz şartları için;
 Bağıl nem; ɸ = %50
 Yaş termometre sıcaklığı; TKY = 19,5°C
 Çiy noktası sıcaklığı; TKçiy = 15,8°C
 Entalpi; hK = 56,1 kj/kg
Özgül nem; W= 11,2 g/kg

Kış şartları için;
 Bağıl nem; ɸ = %55
 Yaş termometre sıcaklığı; TKY = 8,8°C
 Çiy noktası sıcaklığı; TKçiy = 4,5°C
 Entalpi; hK = 26,6 kj/kg
 Özgül nem; W= 5,2 g/kg

4.1.1.3. Isıtıcı Kapasitesinin Hesabı
Isıtıcı kapasitesi, hava debisi ile giriş ve çıkış sıcaklıkları göz önüne alınarak hesaplanmıştır.
(3)
Isıtıcıya giren karışım havasının sıcaklığı 13,3°C, bağıl nemi %55 ve özgül entalpisi 26,6 kj/kg, çıkan
havanın sıcaklığı 28°C, bağıl nemi %28 ve özgül entalpisi 45 kj/kg olarak tespit edilmiştir. Eşitlik (3)
kullanılarak ısıtıcı kapasitesi 54 kW olarak hesaplanmıştır.
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Şekil 7. Isıtma süreci psikrometrik diyagramda gösterimi
4.1.1.3. Soğutucu Kapasitesinin Hesabı
Soğutucu kapasitesi, hava debisi ile giriş ve çıkış sıcaklıkları göz önüne alınarak hesaplanmıştır.
(4)
Soğutucuya giren karışım havası sıcaklığı 27,15 °C, bağıl nemi %50 ve özgül entalpisi 56,1 kj/kg,
çıkan havanın sıcaklığı 9,3°C, bağıl nemi %96,1 ve özgül entalpisi 27 kj/kg olarak tespit edilmiştir.
Eşitlik (4) kullanılarak soğutucu kapasitesi 85 kW olarak hesaplanmıştır.
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Şekil 8. Soğutma süreci psikrometrik diyagramda gösterimi
4.1.1.4. Nemlendirici Hesabı
Buhar kapasitesi, hava debisi ile giriş ve çıkış özgül nem değerleri göz önüne alınarak (5) eşitliğinden
50 kg/h olarak hesaplanmıştır.

Tekli sistem için hesaplanan ve üretici kataloglarından seçilen ekipmanların kapasiteleri özet olarak
Tablo 10’da verilmiştir.
Tablo 10. Tekli sistem ekipman kapasiteleri
Ekipman Adı
Isıtıcı batarya
Soğutucu batarya
Nemlendirici
Elektrikli ısıtıcı
Vantilatör elektrik motoru
Aspiratör elektrik motoru

Ekipman Kapasitesi
54 kW
85 kW
50 kg/h
5 kW
11 kW
3 kW

4.1.1.5. Tekli Sistem Otomasyon Senaryosu
Tekli sistem olarak tasarlanmış ameliyathaneye hitap eden hava kanalları üzerinde bulunan sıcaklıknem sensörleri ve ısıtıcı-soğutucu bataryalarda kullanılan motorlu vanalar ile buharlı nemlendirici
aracılığıyla hesaplanmış olan sıcaklık ve nem değerlerinin kontrolünü sağlamaktadır. Dönüş havası
kanalları üzerinde bulunan CO2 sensörü aracılığıyla hava kalitesi belirlenerek saatteki hava değişim
sayısı ve karışım hücresine gönderilecek olan dönüş havası ile taze hava oranları damper motorlarının
kontrolü ile ayarlanmaktadır. Ameliyathanedeki hava debisi üfleme ve emiş hatları üzerinde bulunan
VAV kutular sayesinde dengelenmektedir. Ayrıca ameliyathanelerdeki basınç sensörlerinden alınan
bilgi kullanılarak VAV ile ameliyathanenin sürekli pozitif basınçlı olması sağlanmıştır. Ameliyathanede
cerrahi müdahale olmaması durumunda üfleme ve egzoz fanları frekans invertörü aracılığıyla yarım
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debide çalıştırılarak ameliyathanenin pozitif basıncı korunup aynı zamanda elektrik ve ısı yükleri
azaltılarak enerji tasarrufu sağlanmıştır. Filtrelerin fark basıncı ölçülerek otomasyonda kirlilik derecesi
kontrol edilebilmektedir.
Ameliyathane çıkabilecek bir yangın ile oluşacak olan dumanın kontrolü otomasyon üzerinden NFPA99 altıncı bölümüne uygun olarak üfleme fanının durdurulup ameliyathane çevre hacimlere göre
negatif basınçlı hale getirilerek hijyenik klima santralindeki karışım hava damperi kapatılıp egzoz hattı
üzerindeki damperin tamamen açılması ile egzoz fanı %100 debide çalıştırılarak duman tahliye edilir.

Şekil 9. Tekli sistem otomasyon senaryosu şematik gösterimi
4.1.2. Çoklu Sistem Tasarımı
Çoklu sistem bir hijyenik klima santrali iki adet ameliyathaneyi iklimlendirdiğinden dolayı plakalı ısı geri
kazanım cihazı kullanılarak mahalden emilen ısıtılmış ve/veya soğutulmuş havanın ısısı dış ortamdan
alınan taze havaya aktarılarak enerji tasarrufu sağlanmıştır. İki adet ameliyathane için gerekli olan
üfleme ve egzoz hava debileri aşağıda hesaplanmıştır.
 Üfleme hava debisi = (2,4m) x (1,8m) x (0,23m/s) x 3600 x (2 adet ameliyathane) = 7153,92
m³/h ≈ 7200 m³/h → Yaklaşık %10 emniyetle 7900 m³/h (santral hava debisi)
 Egzoz hava debisi = 6200 m³/h → yaklaşık %10 emniyetle 6800 m³/h (santral hava debisi)
Ameliyathaneler ile komşu hacimler arasında pozitif basınç oluşturabilmek için üfleme havası debisi,
egzoz havası debisinden yaklaşık %10 daha fazla tespit edilmiştir. Ameliyathanenin üfleme ve egzoz
kanalları yerleşimi ile üniteleri Şekil 11’de gösterilmiştir. Üfleme ve egzoz kanalı ünitelerinin boyutları
ve bunlarda oluşacak basınç kayıpları hesaplanmış, topluca Tablo 12’de verilmiştir. Çoklu sistem için
kullanılacak olan hijyenik klima santrali ekipman yerleşimi Şekil 10’da, ekipmanları ise Tablo 11’de
gösterilmiştir. Hijyenik klima santrali üfleme ile egzoz hatlarında bulunan ünitelere ait basınç kayıpları
imalatçı firma kataloğundan alınmış ve kanal basınç kaybı eklenerek Tablo 13’de verilmiştir.
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Şekil 10. Çoklu sistem hijyenik klima santrali şematik gösterimi
Tablo 11. Çoklu sistem hijyenik klima santrali ekipman listesi
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Ekipman adı
Plakalı ısı geri kazanım cihazı
Aspiratör
Susturucu
Filtre (G4)
Filtre (F7)
Isıtıcı batarya + nemlendirici
Soğutucu batarya
Damla tutucu
Vantilatör
Susturucu
Filtre (F9)

Tablo 12. Çoklu sistem üfleme hattı basınç kaybı

Egzoz

Üfleme

Kanal
Sistemi

Kanal Ölçüsü
Hava
Hız
No
Debisi
a
b
(m/s)
(m³/h)
(mm) (mm)
1
900
3,33
250
300
2
1800
4,17
400
300
3
3600
5
400
500
4
7200
6,35
700
450
∑ Harici Basınç Kaybı (mmSS)
∑ Özel Basınç Kaybı (mmSS)
1
775
3,59
300
200
2
1550
4,10
300
350
3
2325
4,61
400
350
4
3100
4,78
400
450
5
6200
6,15
700
400
∑ Harici Basınç Kaybı (mmSS)
∑ Özel Basınç Kaybı (mmSS)

Çap
D
(cm)
27,27
34,29
44,44
54,78

24
32,31
37,33
42,3
50,91

Basınç Kaybı
R
L
RxL
(mmSS/m) (m)
(mmSS)
0,05
2
0,11
0,06
4
0,24
0,06
40
2,4
0,09
9
0,81
3,56 ≈ 4
15,22 ≈ 16
0,07
5
0,35
0,06
8
0,48
0,06
2
0,12
0,06
3
0,18
0,10
27
2,7
3,83 ≈ 4
11,52 ≈ 12

Özel Kayıp
(mmSS)
0,44
0,79
11,75
2,24

0,70
0,99
0,53
0,57
8,73
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Şekil 11. Çoklu sistem üfleme ve egzoz kanalları
Tablo 13. Çoklu sistem hijyenik klima santrali üniteleri basınç kayıpları (mmSS)
Düz kanal
Özel direnç
Damper
CAV / VAV
Yangın damperi
Isı geri kazanım hücresi
HEPA filtre
Filtre (EU-7 , EU-9)
Filtre (EU-4)
TOPLAM
Hm

Üfleme
4 Vantilatör hücresi
16 Son menfez direnci
4 Taze hava menfezi
10 Nemlendirici
4 Susturucu
25 Isıtıcı
30 Soğutucu
30
8
175
180

4
2
4
8
8
8
10

Egzoz
Düz kanal
Özel direnç
CAV / VAV
Yangın damperi
Isı geri kazanım hücresi
Aspiratör hücresi
Susturucu
İlk menfez direnci
Egzoz menfezi
TOPLAM
Hm

4
12
10
4
25
4
8
2
4
73
75

4.1.2.1. Üfleme ve Egzoz Fanları Hesabı ve Seçimi
Vantilatör ve aspiratör için eşitlik (1) kullanılarak yapılan hesaplamalar sonucu fan ve elektrik motoru
üreticilerinin kataloglarından seçilen fanlar ve elektrik motorlarına ait karakteristikler Tablo 14’te
verilmiştir.
Tablo 14. Tekli sistem için vantilatör ve aspiratör karakteristikleri

Debi
Çap
Verim
Güç
Devir

Fan
7900 m³/h
450
%74
6,26 kW
2714 rpm

Vantilatör
Elektrik Motoru
Verimlilik / IP
IE 2
Akım / Voltaj 20 A / 400 V
Verim
%89 (2 P)
Nominal gücü
11 kW
Motor devri
2955 rpm

Debi
Çap
Verim
Güç
Devir

Fan
6800 m³/h
400
%68
2,5 kW
2463 rpm

Aspiratör
Elektrik Motoru
Verimlilik / IP
IE 2
Akım / Voltaj 7 A / 400 V
Verim
%87 (2 P)
Nominal gücü
4 kW
Motor devri
2895 rpm

4.1.2.2. Plakalı Isı Değiştirgeci Hesabı
Çoklu sistemde enerji tasarrufu sağlamak için %40 verime sahip çapraz akışlı plakalı ısı değiştirgeci
kullanılmıştır. Plakalı ısı değiştirgecinin gerçek verimi üfleme ve egzoz hava debilerine bağlı olarak (6)
numaralı eşitlikle %34,4 olarak hesaplanır.
Termodinamik Sempozyumu

_____________________ 723 _______

14. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 17-20 NİSAN 2019/İZMİR

(6)
Plakalı ısı değiştirgecinin gerçek veriminden yola çıkılarak ısı değiştirgecinin yaz ve kış şartlarındaki
üfleme ve egzoz havasının giriş ve çıkış sıcaklıkları (7) numaralı eşitlik ile hesaplanır.
(7)
Eşitlikte; ηP → Plakalı ısı değiştirgeci gerçek verimi (%)
Tth,ç → Taze hava çıkış sıcaklığı (°C)
Tth,g → Taze hava giriş sıcaklığı (°C)
Tek,g → Egzoz havası giriş sıcaklığı (°C)
(7) numaralı eşitlikte Tablo 7’de verilen dış ortam ve mahal sıcaklık değerleri kullanılarak kış ve yaz
şartları için ısı değiştirgeci taze hava çıkış sıcaklığı hesaplanmış ve havanın psikrometrik özellikleri
Tablo 15’de verilmiştir.
Tablo 15. Plakalı ısı değiştirgeci çıkışındaki havanın psikrometrik özellikleri
Psikrometrik Özellik
Kuru ter. sıc. (Tk °C)
Yaş ter. sıc. (Ty °C)
Bağıl nem (ɸ)
Çiy nok. sıc. (Tçiy °C)
Entalpi (h kj/kg)
Özgül nem (W g/kg)

Kış
5,6
4,9
%90
4,1
18,4
5,1

Yaz
29,9
21,8
%50
18,4
64,1
13,3

4.1.2.3. Isıtıcı Kapasitesinin Hesabı
Plakalı ısı değiştirgecinden ısıtıcıya gelen havanın sıcaklığı 5,6°C, bağıl nemi %90 ve özgül entalpisi
18,4 kj/kg, çıkan havanın sıcaklığı 28°C, bağıl nemi %28 ve özgül entalpisi 45 kj/kg olarak tespit
edilmiştir. Isıtıcı kapasitesi, hava debisi ile giriş ve çıkış sıcaklıkları göz önüne alınıp eşitlik (3)
kullanılarak 70 kW olarak hesaplanmıştır. Çoklu sistemde hijyenik klima santrali iki adet
ameliyathaneyi iklimlendirdiğinden dolayı ısıtıcı kapasitesinin emniyetli olması için 75 kW olarak tercih
edilmiştir.
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Şekil 12. Çoklu sistem ısıtma işleminin psikrometrik diyagramda gösterilmesi
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4.1.2.4. Soğutucu Kapasitesinin Hesabı
Plakalı ısı değiştirgecinden soğutucuya gelen havanın sıcaklığı 29,9°C, bağıl nemi %50 ve özgül
entalpisi 64,1 kj/kg, çıkan havanın sıcaklığı 9,3°C, bağıl nemi %96 ve özgül entalpisi 27 kj/kg olarak
tespit edilmiştir. Isıtıcı kapasitesi, hava debisi ile giriş ve çıkış sıcaklıkları göz önüne alınarak eşitlik (4)
kullanılarak 97 kW olarak hesaplanmıştır. Çoklu sistemde hijyenik klima santrali iki adet
ameliyathaneyi iklimlendirdiğinden soğutucu kapasitesi yaklaşık %10 emniyetle 110 kW olarak
belirlenmiştir.
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Şekil 13. Çoklu sistem soğutma işleminin psikrometrik diyagramda gösterimi
4.1.2.5. Nemlendirici Hesabı
Buhar kapasitesi, hava debisi ile giriş ve çıkış özgül nem değerleri göz önüne alınarak (5) eşitliğinden
60 kg/h olarak hesaplanmıştır.
Çoklu sistem için hesaplanan ve üretici kataloglarından seçilen ekipmanların kapasiteleri özet olarak
Tablo 16’da verilmiştir.
Tablo 16. Çoklu sistem ekipman kapasiteleri
Ekipman Adı
Isıtıcı batarya
Soğutucu batarya
Nemlendirici
Elektrikli ısıtıcı (2 adet)
Vantilatör elektrik motoru
Aspiratör elektrik motoru

Ekipman Kapasitesi
75 kW
110 kW
60 kg/h
5 kW
11 kW
4 kW

4.1.2.6. Çoklu Sistem Otomasyon Senaryosu
Çoklu sistem olarak tasarlanmış ameliyathanelere hitap eden hava kanalları ile ısı geri kazanım
ünitesinde bulunan sıcaklık-nem sensörleri aracılığıyla, ısıtıcı ve soğutucu bataryalarda kullanılan
motorlu vanalar ile buharlı nemlendiriciler bağlantılı şekilde çalıştırılarak hesaplanmış olan sıcaklık ve
nem değerlerinin kontrolü sağlanmaktadır. Ameliyathanelerde farklı sıcaklıklarda cerrahi müdahale
yapılacağı durumlarda ise santralden ısınmış/soğumuş olarak çıkan hava elektrikli ısıtıcılar ile istenilen
üst sıcaklık değerlerine ısıtılır. Ameliyathanelerdeki hava debileri üfleme ve emiş hatları üzerinde
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bulunan VAV kutular sayesinde ayarlanmaktadır. Ayrıca ameliyathanelerdeki basınç sensörlerinden
alınan bilgi kullanılarak VAV ile iki ameliyathanenin pozitif basınçlı olması sağlanmıştır. İki adet
ameliyathanede cerrahi müdahale olmaması durumunda üfleme ve egzoz fanları frekans invertörü
aracılığıyla yarım debide çalıştırılarak ameliyathanenin pozitif basıncı korunup aynı zamanda elektrik
ve ısı yükleri azaltılarak enerji tasarrufu sağlanmıştır. Ancak ameliyathanelerin birinde cerrahi
müdahale varken diğerinde cerrahi müdahale olmaması durumunda, dinlenme halinde olan
ameliyathanenin VAV’ı aracılığı ile hava debisi ve basınçlandırma ayarı otomasyon üzerinden yapılır.
Filtrelerde ise fark basıncı ölçülerek otomasyonda kirlilik derecesi kontrol edilebilmektedir.
Ameliyathane çıkabilecek bir yangın ile oluşacak olan dumanın kontrolü otomasyon üzerinden NFPA99 altıncı bölümüne uygun olarak, yangın çıkan ameliyathanenin üfleme hattı üzerinde bulunan VAV’ı
tamamen kapatılıp ameliyathane çevre hacimlere göre negatif basınçlı hale getirilerek egzoz hattı
üzerindeki damper tamamen açılarak egzoz fanı %100 debide çalıştırılarak duman tahliye edilir.

Şekil 14. Çoklu sistemle tasarlanmış ameliyathanelerin otomasyon senaryosu şematik gösterimi

5. AMELİYATHANELERDE TEST, AYAR, DENGELEME VE VALİDASYON
Ameliyathanelerde ayar ve dengeleme işlemleri öncesinde imalat aşamasında hava kanallarının
sızdırmazlık testi yapılır. Sızdırmazlık testi SMANCA veya Eurovent 2/2’ye uygun olmalıdır. Ancak bu
standartlarda kanal basınç sınıfına göre test sınıflandırılması yapılmıştır. Ameliyathane vb. steril
mahallere hitap eden tüm kanalların C sınıfında sızdırmazlık testine tabi tutulması gerektiği DIN 19464, VDI-2167 ve “Hastane ve Steril Ortamlarının Hijyenik Kontrolleri ve Havalandırma Sistemlerinin
Gereksinimlerine Yönelik Kılavuz”da belirtilmiştir. Uygulanması gereken test basıncının minimum 1000
Pa olması gerektiği vurgulanırken bu değer, kullanım amacı ve kullanıcı isteğine bağlı olarak değişiklik
gösterebilir. Sistemde kullanılan VAV, CAV, damper vb. elemanların gövde sızdırmazlık sınıfları EN
1751’e uygun olmalıdır. Hava kanalları C sınıfı sızdırmazlığa sahip olsalar bile VAV, damper vb.
elemanlar üretim tekniklerinden ve hareketli elemanlar içermelerinden dolayı gövde sızdırmazlığının
daha fazla olmasına izin verilir. İmalatın tamamlanmasının ardından havalandırma kanalları ve sistem
ekipmanları NADCA standartlarına göre belirtilen aralıklarla ve bu standartlarda açıklanmış
yöntemlere göre temizlenir [17]. Temizlik işlemi havalandırma kaçak testlerinden sonra (test sırasında
ortamdan emilebilecek filtrelenmemiş kirli havanın kanal içerisine gönderilmesi sırasında kanal
yüzeyinin tekrardan kirlenebileceği düşünülerek) önce mekanik olarak sonrada sistem devreye
alındıktan sonra hijyen uzmanı gözetiminde biyosit, formaldehit, ozonlama, UV cihazı vb.
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dezenfeksiyon yöntemleriyle yapılır. Hastanelerde, özellikle steril hacimlerde temizlik işlemi, yılda en
az bir kere tekrarlanmalıdır. Bu işlem için kanal sistemi üzerinde gerekli yerlerde müdahale kapakları
bırakılması gerekir. Hastane hijyenik iklimlendirme tesisatı test, temizlik ve ekipman montajları
tamamlandıktan sonra sistem devreye alınarak proje dizayn değerlerini sağlayıp sağlamadığı kontrol
edilir [21]. Bunun için ASHRAE Standart 111 ve AMCA 203-90’a göre travers noktalarının tespiti Şekil
15’te gösterilmiştir. Kanal sisteminde hava hızı, statik basınç ve debiler ölçülür. NEBB’de belirtildiği
şekilde test ve ölçümlerde elde edilen değerlerin proje verileri ile ±%10 sapma sınırları içinde olduğu
ispatlanır. Ameliyathane vb. temiz odalarda hacim içi pozitif basıncın rahat sağlanabilmesi için önce
egzoz sistemi, sonra üfleme sistemi dengelenir. Belirli bir hacmi iklimlendiren santralin üzerinde
bulunan VAV sayesinde ve/veya fanlarda frekans konvertörü kullanılarak ortam basıncının belirli
değerde tutulması otomasyon sistemi ile sağlanabilir.

Şekil 15. Travers noktaları konumunun ve sayısının tespiti
Bu ön işlemlerin devamında, Şekil 16’da gösterilmiş validasyon mastır planı hazırlanır. Hastane hijyen
uzmanı gözetiminde validasyon işlemleri gerçekleştirilir.

Şekil 16. Validasyon master planı
Mikrobiyolojik Kontrol; Hacimlerin büyüklüğüne göre tespit edilen belirli yerlere DIN1946-4’te
tanımlanan özel besi yerlerine steril petriler yerleştirilir. Daha sonra belirli sürelerle petrilerin kapakları
açılır. Petriler steril olduğundan paketin doğru noktada açılması önemlidir. Kapaklar kapatıldıktan
sonra yine steril şekilde laboratuvara götürülüp 48 saat 36±1°C’de bekletilir ve koloni sayımları yapılır.
Sonuçları karşılaştırabilmek için 50 cm² ve 60 dakika referans değerler kullanılır. Petrilerin ortalama
değerleri bulunur ve Sınıf-1a ameliyathane için ortalama spesifik koloni sayısı ≤ 1 CFU/(50 cm² 60
dakika), Sınıf-1b ameliyathane için ise ortalama spesifik koloni sayısı ≤ 5 CFU/(50 cm² 60 dakika)
şartlarını sağlayıp sağlamadığı kontrol edilir [29]. Günümüzde temiz oda içerisindeki değişik çaptaki
uçucu partiküller ile canlı organizmaların sayıları bir diğer yöntem olan optik partikül okuyucularıyla
belirlenir. NF S90:351 mikrobiyolojik kontrol için ISO 14698 standardına uygun şekilde olmasını
önermektedir [11].
HEPA Filtre(IQ,OQ); Filtrelerle ilgili, parafin yağıyla yapılan tutma deneyleri ve sodyum alevi testleri
olmak üzere iki tip test vardır. Sodyum alevi testinde kimyasal bir madde verilir ve bunun HEPA filtre
çıkışında bir ışıldama, parlaklık oluşturduğu gözlenir. Buradan penetrasyon derinliği ve ne kadar
partikül geçtiği görülebilir. Diğer yöntemde ise, belirli büyüklükte partiküller sisteme gönderilir ve ne
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kadarının geçtiği ölçülür. Bu partiküller, gaz, sıvı veya katı partiküller olabilir. Genellikle bu test duman
üretici cihaz kullanılarak yapılır [29].
Laminer Akış Ünitesi (IQ,OQ); Laminer akımlı tavan, montaj aşamasından önce üretildiği fabrikada
sızdırmazlık testine tabi tutulması gereklidir. Sızdırmazlık EN 1886 standardında belirtilen filtre bypass kaçak testine uygun bir şekilde yapılmalıdır.
Filtreler (IQ,OQ); Filtrelerin montaj sırasında sisteme doğru yerleştirildiğinin kontrolü yapılmalıdır.
Havanın filtrenin oturduğu çerçevenin etrafından sızmadığı DOP testi ile kanıtlanır.
Klima Santralı Basınç Testi (IQ); Hijyenik yönden filtrelenmemiş havanın santral paneli içerisine
sızmaması gerekir. Bunun kontrolü için klima santrali giriş ve çıkış ağızları kapatılır. Santral belirli bir
basınç altında işletimde iken santral gövdesinden kaçan hava miktarı tespit edilir ve santral yüzey
alanına bölünür [29].
Batarya (IQ,OQ); Batarya kapasitesi, klima santrali içerisinde ve dışarısında yapılan ölçümlerle
belirlenir. Montaj yeterliliği kontrolünde bataryanın santral içinde düzgün bir şekilde yerleştirildiğinin ve
hava giriş-çıkış yönlerinin kontrolü yapılmalıdır. Su giriş-çıkış yerlerindeki montajın doğru yapıldığı
kontrol edilmelidir. Bataryada, bataryanın hava tarafında nem ve sıcaklık ölçümleri yapılması, su
tarafında ise sıcaklık ve su debisi ölçümleri yapılması gereklidir. Bu ölçümlere göre bataryanın gerçek
kapasitesi tespit edilir [29].
Temiz Odaya Verilen Hava Debisi Ölçümü ve Hava Değişim Sayısı (PQ); İlgili ölçümler, menfez
boyutları uygun ise balometre ile yapılır. Eğer menfezler büyük bir alana sahiplerse ortalama hız
değeri veya menfez ile kanal bağlantı noktasındaki CAV, damper vb. ekipmanlardan önce hava debisi
tespit edilebilir [29].
Temiz Oda Fark Basınç Ölçümü (PQ); Performans yeterliliği aşamasında yapılan bir testtir. Odanın
kullanıldığı veya kullanılmadığı durum için yapılacak testlerden biridir. Temiz oda ile odaya bağlı
bulunan hacim arasındaki basınç farkı belirlenmelidir. Bu ölçüm işlemi, fark basınç manometresi
yardımı ile yapılır. Genellikle fark basınç manometreleri temiz odaların duvarlarına sabit olarak monte
edilir. Bu sayede temiz odaların komşu hacim ile arasındaki basınç farkı odanın şartları
değiştirilmeden okunabilir [29].
Temiz Oda Partikül Ölçümü (PQ); Bundan önce açıklanmış temiz oda ile ilgili testlerin sonuçları
olumlu olduğu taktirde partikül ölçümüne geçilir. Temiz oda içerisindeki değişik çaptaki uçucu
maddeler optik partikül okuyucuları ile okunup kayıt edilir. Bulunan sonuç değerleri ile ISO 14644-1
standardı madde 3.2’ye göre hastane temiz odası ISO sınıflandırma sayısı tespit edilirken NF S90:351
ameliyat odası tipine veya cerrahi müdahaleye bağlı olarak ISO temizlik sınıfının protez cerrahisi için
ISO Class 5, beyin cerrahisi, katarakt göz içi implantlar için ISO Class 5 veya ISO Class 6, genel
cerrahi, göz cerrahisi, sezaryan vb. cerrahi operasyonlar için ise ISO Class 7 olması gerektiğini
belirtmiştir [11].
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Tablo 17. ISO 14644-1’e Göre Partikül Miktarları
ISO
SINIFLANDIRMA
SAYISI (N)
ISO Class 1
ISO Class 2
ISO Class 3
ISO Class 4
ISO Class 5
ISO Class 6
ISO Class 7
ISO Class 8
ISO Class 9

Aşağıda gösterilmiş (konsantrasyon düzeyleri Madde 3.2'deki eşitlik (1)'e
göre hesaplanmıştır) değerlendirmeye alınan boyutlardan daha büyük ve
eşit partiküller için en yüksek konsantrasyon düzeyleri (partikül/m³)
0,1 µm

0,2 µm

0,3 µm

0,5 µm

1 µm

5 µm

10
100
1 000
10 000
100 000
1 000 000

2
24
237
2370
23700
237 000

10
102
1020
10 200
102 000

4
35
352
3520
35 200
352 000
3 520 000
35 200 000

8
83
832
8320
83 200
832 000
8 320 000

29
293
2930
29 300
293 000

NOT: Ölçme işlemi ile ilgili belirsizlikler, sınıflandırma düzeyinin tayini için üçten fazla sayıda
olmayan önemli şekiller kullanılarak gösterilen konsantrasyon verisini gerektiriyor.

Son Kontrol Çalışmaları (check list) (IQ); Hastane temiz odalarında yapılan tüm test, kontrol
işlemleri belgelendirilir. Test ve kontrol listesi hazırlanır ve hastane temiz odası kullanımdan sorumlu
olana teslim edilir.

6. UYGULANABİLECEK ALTERNATİF SİSTEMLER
Hijyenik hacimlerin iklimlendirilmesi için havanın ısıtılıp, soğutulup ve nemlendirilerek şartlandırılması
ve yüksek verimlilikteki filtrelerden geçirilerek steril hacme ulaşması oldukça pahalı bir işlem olduğu
gibi enerji sarfiyatı da üst düzeydedir. Günümüzde enerji tasarruflu sistemlerin giderek yaygınlaşması
mekanik tesisat ve iklimlendirme sistemlerinde de enerji tasarrufunu gündeme getirmektedir. Genelde
ameliyathane iklimlendirmelerinde kullanılmakta olan tekli ve çoklu sistemlerle istenilen sıcaklık, nem,
hava akışı ve basınçlandırma vb. parametreler elde edilse bile enerji tasarrufu konusunda yetersiz
kalabilmektedir. Bu durum zaman içinde işletme maliyetlerinin yüksek seviyelere artmasına sebep
olmaktadır. Steril hacmin iklimlendirilmesinde enerji tasarrufu sağlamak amacıyla tekli ve çoklu
sistemlerde tasarım farklılıkları gerçekleştirilebilir. Kullanılacak alternatif sistemlerle uzun süreli
kullanımlarda işletme maliyetleri daha az olmaktadır.
6.1. By-pass Hattı Kullanılan Sistemler
Bu sistemde klima santralleri birbiri ile bir motorlu damper aracılığıyla by-pass edilerek olası arıza
durumlarında diğer klima santralinin kapasitesine bağlı olarak, ameliyathanelerin kullanıma devam
edilebilir. Arızalı klima santralinin arızası giderilene kadar ameliyathane kullanılmayacak olsa bile
çalışır durumdaki klima santrali ve sistem üzerinde bulunan motorlu damper ve VAV ile ameliyathane
pozitif basınç altında tutularak dış ortamdaki kirleticilerden korunmuş olur.
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Şekil 17. Klima santrallerinin birbiri ile by-pass edilmesi

6.2. Primer ve Sekonder Devre Sistemi
Primer ve sekonder klima santralleri kullanılarak primer santralde dış ortamdan emilen taze hava önce
bir ısı değiştirgecinden geçirilip egzoz havasının atık ısısından yararlanılır. Ardından yine primer
santralde şartlandırılarak ameliyathaneye hitap eden sekonder klima santraline yollanır. Böylece
sıcaklığı ve nemi belirli bir değere düşürülmüş veya arttırılmış olan hava, sekonder klima santrallerinde
ameliyathanenin ihtiyacına göre daha az enerji sarfiyatıyla şartlandırılabilir. Bu sistemde her
ameliyathane için bir adet sekonder klima santrali bulunduğundan ameliyathanelerin sıcaklık ve nem
değerlerinin ayarlanması kolay olacağından basit bir otomasyon senaryosu gerektirecektir. Özellikle
havanın çok sıcak olduğu iklim koşullarındaki bölgelerde primer klima santralinde havanın ön
soğutmaya tabi tutulması, sekonder klima santrallerinde havanın istenilen değere ayarlanması
açısından oldukça kolay olmaktadır. Aynı işlem hava sıcaklığının çok düşük olduğu iklim koşullarında
da ısıtma amaçlı uygulanabilir.

Şekil 18. Ameliyathanelerde primer ve sekonder klima santrali ile iklimlendirme
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6.3. Isı Geri Kazanım ve Karışım Havalı İklimlendirme Sistemler
Bu yöntemde primer ve sekonder devreye benzer olarak birbirine kanal sistemi ile bağlı klima
santralleri kullanılır. Ameliyathane kirli ve temiz koridorlarının egzoz havasının ısısı ısı değiştirgeçleri
aracılığıyla taze havaya aktarılır. İlk klima santralinde ısı değiştirgecinden geçip şartlandırılan ısıtılmış
veya soğutulmuş hava hem kirli ve temiz koridorlara hem de ameliyathaneyi iklimlendiren hijyenik
klima santraline gönderilerek ameliyathane egzoz havası ile karışım hücresinde karıştırılıp filtrelenerek
ameliyathaneye üflenir. Böylece dış ortamdan emilen taze hava önce ısı değiştirgecinde koridorlardan
emilen egzoz havasının atık ısısıyla sonrada karışım hücresinde ameliyathaneden emilen egzoz
havasının atık ısısının kullanılması ile iki defa ısıtılıp veya soğutularak enerji tasarrufu sağlanır.

Şekil 19. Isı geri kazanım ve karışım havalı iklimlendirme sistemi
6.4. Transfer Menfezi Yöntemi
Birçok uluslararası standart ameliyathanelerde kullanılan yüksek verimlilikteki filtreler aracılığıyla
filtrasyonu gerçekleşen ve dış ortamdan emilen taze havaya oranla daha az partikül bulunduran
ameliyathane egzoz havasının transfer menfezleri aracılığıyla negatif basınçlı hacimlere taşırılarak
kullanılmasını önermektedir. Böylece kirli hacimleri iklimlendirmek için gerekli olan hava debisinde
azalma yaşanacak ve buna bağlı olarak kirli hacim için gerekli olan ısıtma ve/veya soğutma
kapasitesinde azalma meydana gelerek enerji tasarrufu sağlanacaktır.
Başta DIN 1946-4 ve VDI-2167 olmak üzere HTM (Health Technical Memorandum) “Sağlık Tesisleri
İçin Özel Havalandırma” kılavuzuda transfer menfezi kullanımını önermektedir. Ayrıca uzun süreli
operasyonlar sırasında ameliyathanelerde kullanılan hermetik kapılar nedeniyle dış ortama sızıntının
çok az olması ve cerrahi operasyon sırasında kapıların çok az açılıp kapandığı durumlarda
ameliyathane pozitif basıncının artmasına bağlı olarak hava kanalı sisteminde ve hijyenik klima
santralinde tasarlanandan daha fazla statik basınç oluşmasına sebebiyet vermektedir. Transfer
menfezlerinin kullanımı ile bu sorunda ortadan kaldırılmış olur. Avrupa ve Amerika’da birçok
ameliyathanede kullanılan transfer menfezleri primer-sekonder devre sistemlerinde ve ısı geri
kazanım-karışım havalı iklimlendirme sistemleri ile birlikte kullanılarak daha fazla enerji tasarrufu
sağlanabilir.
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Şekil 20. Ameliyathane ile komşu hacimler arasında transfer menfezi kullanımı

SONUÇ
Hijyen konusunda en üst seviyede bulunan, insan sağlığının ve hayatının söz konusu olduğu
ameliyathaneler tasarlanırken öncelikle hangi cerrahi müdahalelerin yapılacağı tespit edilir. Buna
uygun olarak uluslararası standartlar göz önünde bulundurularak tasarım parametreleri belirlenir.
Böylece iklimlendirme sisteminin çoklu sistem veya tekli sistem şeklinde olacağına karar verilir.
Hijyenik klima santrali ekipmanları ve kanal sistemi, hacmin günlük kullanılma süresi ve sıklığına
uygun olarak tasarlanır. Bu işlemlerin paralelinde kesinlikle mimari yapı elemanlarının iklimlendirme
sistemine olumsuz etkisinin olmadığı kontrol edilmelidir. Sistem tasarımında ilk yatırım maliyetleri ve
işletme maliyetleri göz önüne alınmalıdır. Tasarımı yapılan ameliyathanenin istenilen işletme şartlarını
karşılayabilmesi için kaliteli malzeme ile nitelikli işçilik, imalat ve montaj çok önemlidir. Enerji
sarfiyatının minimuma indirilmesi için standartlarda belirtildiği şekilde ısı geri kazanım üniteleri, karışım
hücreleri ile transfer menfezlerinin kullanımıyla şartlandırılmış ve filtrelenmiş havadan mümkün
olduğunca fazla şekilde yararlanılmalıdır. Devreye alma ve validasyon işleminin, projede belirtilen
tasarım parametrelerini karşıladığının kanıtı için hava kanallarında sızdırmazlık testleri mutlaka ilgili
standartlar dahilinde belirtilen kanal kaçak sınıfına uygun olarak yapılmalıdır. Hava kaçakları izin
verilen değerlerden fazla olursa ısıtılmış ve/veya soğutulmuş, filtrelenmiş taze hava istenilen hacme
ulaşamayacaktır. Bu dolaylı yoldan işletme maliyetlerinin artmasına sebep olacaktır.
Ameliyathanelerde iklimlendirme tesisatı kaynaklı oluşabilecek enfeksiyonlar hastaların tedavi
süreçlerini uzatabilir. Daha da kötüsü hastanın hayatını kaybetmesine sebebiyet verebilir. Bu durum
hastaları ve hasta yakınlarını psikolojik olarak olumsuz etkileyebilir. Bu sebepten ötürü ameliyathane
filtre sınıfları ve sızdırmazlık testleri ile gerekli mikrobiyolojik kontroller bir hijyen uzmanı gözetiminde
yapılmalıdır.
Standart tasarımlar yerine hastanenin bulunduğu bölgenin iklim koşullarına bağlı olarak primersekonder klima santral devresi kullanımı, ısı geri kazanım-karışım havalı sistemler ve transfer
menfezleri aracılığıyla havanın ameliyathaneye göre kirli sayılabilecek hacimlere taşırılarak
kullanılması enerji sarfiyatını önleyerek işletme maliyetlerini azaltacak ve sistem yatırım maliyetlerini
kısa sürede amorti edebilecektir.
Ameliyathanelerde cerrahi operasyonlar için istenen parametrelerin sağlanabilmesi yüksek bir enerji
sarfiyatına bağlı olarak yüksek bir ekonomik kayba neden olmaktadır. Ancak önerilen ve önerilen
sistemlere benzer çözümlerle enerji tasarrufu sağlanarak ekonomik kayıplar azaltılırken, insan
hayatını etkileyebilecek olan etkenlerden ödün verilmemiş olunur.
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ULTRA DÜŞÜK SICAKLIK UYGULAMALARINDA
KULLANILAN BİR KASKAT SOĞUTMA SİSTEMİNİN
TERMODİNAMİK ANALİZİ
Thermodynamic Analysis of a Cascade Refrigeration System For Ultra Low Temperature Applications

Dilara KURTBOĞAN
Ebru MANÇUHAN
Barış YILMAZ
Deniz YILMAZ
İ.Timuçin İNCE

ÖZET
Soğutma sistemleri çalışılmak istenen soğutma sıcaklığına bağlı olarak çeşitli kategorilere
ayrılmaktadır. -50°C ve -100°C sıcaklık aralığında gerçekleştirilen soğutma işlemleri ultra düşük
sıcaklık uygulaması sınıfına girmektedir. Soğutma sistemleri; kompresör sıkıştırma oranı, dış hava
sıcaklıkları ve kullanılan akışkan özellikleriyle sınırlandırıldığından dolayı bu sıcaklık değerlerini tek
kademeli bir soğutma sistemiyle elde edebilmek çok zordur. Bu sebeple iki kademeli soğutma
sistemleri kullanılmaktadır. Bu sistemlerin yüksek sıcaklık çevrimlerinde R134a, R404A ve R507A gibi
akışkanlar; düşük sıcaklık çevriminde ise R23, R503 ve R508B gibi akışkanlar kullanılabilmektedir. Bu
çalışmada, yüksek sıcaklık çevriminde R404A; düşük sıcaklık çevriminde ise R508B akışkanının
kullanıldığı iki kademeli bir soğutma sistemi termodinamik olarak incelenmiştir. EES (Engineering
Equation Solver) yazılımı kullanılarak ultra düşük oda sıcaklıklarında çalışan bir soğutma sistemine ait
ekipmanların enerji ve ekserji analizi yapılmış ve sonuçlar irdelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Ultra Düşük Sıcaklık, R508B, İki Kademeli Soğutma, Ekserji

ABSTRACT
Refrigeration systems can be categorized according to the refrigeration temperature needed. The
systems operating at the temperatures between -50°C and -100°C are classified as the ultra-low
temperature refrigeration systems. Since the parameters such as compression ratio, ambient air
temperature and refrigerant properties limit the operation of refrigeration system, it is difficult to obtain
these operating temperatures with a single-stage refrigeration system. Therefore, double-stage,
cascade, ones are preferred for this purpose. While refrigerants such as R134a, R404A, and R507A
are used at the high temperature cycle of cascade systems, R23, R503 and R508B can be used at the
low temperature cycles. In this study, a cascade refrigeration system with R404A at the high
temperature and R508B at the low temperature cycle is thermodynamically analyzed. Using Energy
Equation Solver (EES) software, energy and exergy analysis of the equipments of a system operating
at ultra low temperatures were performed and the results were investigated for different operating
conditions.
Key Words: Ultra Low Temperature, R508B, Cascade Refrigeration, Exergy
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1. GİRİŞ
Bazı besin maddelerinin ve ilaçların depolanması için gerekli sıcaklıklar ultra düşük sıcaklık
uygulamalarının alanına girmektedir. Ultra düşük sıcaklıkta çalışan soğutma sistemleri yaygın olarak
o
o
biyolojik örneklerin depolanmasında kullanılmaktadır. -50 C ile -100 C arasında; bakteriler, kan
bileşenleri, kemik iliği, klinik örnekler, mantarlar, kök hücresi kültürleri, memeli hücresi kültürleri, test
malzemeleri, DNA, RNA, bitki hücresi kültürleri, kırmızı kan hücresi, sperm, döllenmiş yumurta,
dokular ve virüsler depolanmaktadır. Ayrıca petrokimya endüstrisinde de gazların sıvılaştırılması için
o
o
ultra düşük sıcaklık soğutma sistemleri kullanılmaktadır [1]. -50 C ile -100 C arasındaki sıcaklıklarda
çalışacak olan soğutma sisteminin hangi kriterlere sahip olması gerektiği ASHRAE yayınlarında [1]
detaylı olarak verilmektedir.
Endüstriyel uygulamalarda kullanılan tek kademeli soğutma sistemlerinin ulaşabileceği en düşük
o
o
sıcaklık değerleri -40 C ile -45 C arasındadır. Tek kademeli sistemlerin çalışma şartları;
kompresörlerin sıkıştırma oranı ve soğutucu akışkanı yoğuşturacak çevre sıcaklıklarıyla sınırlandığı
o
o
o
için -45 C’nin altındaki sıcaklıklara düşememektedir. Bu nedenle, -45 C ile -80 C arasındaki ultra
düşük sıcaklıklara iki kademeli soğutma sistemi kullanarak verimli şekilde ulaşılabilir.
İki kademeli soğutma sistemleri yüksek ve düşük sıcaklık olmak üzere iki çevrimden oluşmaktadır. Bu
iki çevrim ortak bir ısı değiştirici ile birbirine bağlanmaktadır. Bu ısı değiştirici, yüksek sıcaklık çevrimi
için buharlaştırıcı; düşük sıcaklık çevrimi için yoğuşturucu görevi görmektedir. Yüksek sıcaklık
o
çeviriminde dış ortam sıcaklığı ile yaklaşık -40 C buharlaşma sıcaklığı arasında çalışan bir soğutma
o
o
sistemi kullanılmaktadır. Düşük sıcaklık çevriminde ise ortak ısı değiştiricide -30 C ile -35 C arasında
o
o
yoğuşan soğutucu akışkan -80 C ile -90 C arasında buharlaşma sıcaklığına ulaşabilmektedir.
Ultra düşük sıcaklıklara ulaşmak için kullanılan iki kademeli soğutma sistemlerinin yüksek sıcaklık
çevriminde en çok tercih edilen akışkanlar R134a, R404A ve R507A gibi HFC soğutucu akışkanlardır.
Ayrıca R290 (Propan) ve R717 (Amonyak) gibi doğal akışkanlar da kullanılabilir. Basınç ve sıcaklık
değerleri göz önüne alındığında bu sistemlerin düşük sıcaklık çevriminde en çok R23 ve R508B gibi
akışkanlar kullanılmaktadır. Ayrıca, R170 (Etan) [2] ve R1150 (Etilen) gibi doğal akışkanlar da
kullanılabilmektedir. Bununla birlikte, ultra düşük sıcaklık değerlerini elde edebilmek için farklı doğal
akışkanların karışımları da kullanılabilmektedir [3].
Bu çalışmanın konusunu oluşturan akışkanlardan R404A, vakum basıncına düşmeden yaklaşık -40 C
o
buharlaşma sıcaklığına sahip olabilmektedir. Diğer akışkan R508B, çok düşük kritik sıcaklık (11 C)
o
değerine sahip olduğundan yoğuşma sıcaklığı -25 C ve altındaki değerler olabilmektedir. R508B; R23
(46%) ve R116 (54%) akışkanlarının kütlece birbirine yakın oranlarda eşkaynar (azeotropik) bir şekilde
karışımından oluşmaktadır ve yanıcı ve zehirli olmaması gibi faydalı özelliklere sahiptir. 1 atm basınçta
çok düşük kaynama sıcaklığına sahip olduğundan kaynama noktasının hemen üzerindeki ultra düşük
sıcaklıktaki soğutma sistemlerinde kullanılabilmektedir.
o

Brinc ve arkadaşları [4] yaptıkları çalışma kapsamında; -80 C’de depolamak amacıyla sağlıklı
çocuklardan serum örnekleri toplamışlardır. Çalışmanın amacı ise; serum içeriğindeki protein ve
hormon bileşiklerinin aynı koşullar altında kimyasal olarak korunup korunmadığını incelemektir. 0-18
yaş arası çocuklardan örnekler toplanmış ve farklı kategorilere ayrılarak aylık periyotlar halinde
örneklerin kontrolü yapılmıştır. Örneklerdeki 57 ayrı analitin incelenmesi gerçekleştirilmiştir. Alınan
sonuçlarda; analitlerin büyük bir bölümünde 13 aylık depolama süresi boyunca zamana bağlı herhangi
o
bir değişikliğe rastlanmamıştır. Çalışma sonucunda analitlerin büyük bir kısmının -80 C saklama
koşullarında kimyasal olarak 13 ay boyunca içeriklerini muhafaza ettiği görülmüştür.
o

Sarkar ve arkadaşları [5] yaptıkları çalışmada; etan, etilen ve azot oksitin düşük sıcaklık çevriminde
kullanıldığı ultra düşük sıcaklıklarda çalışan iki kademeli bir soğutma sisteminin tasarım ve çalışma
parametrelerinin sistem performansına etkilerini inceleyebilmek için teorik olarak analiz ve
optimizasyon çalışmaları gerçekleştirmişlerdir. Sistemin yüksek sıcaklık çevriminde ise amonyak,
propan ve propilen kullanılmıştır. Ayrıca düşük sıcaklık çevrimindeki yoğuşturucunun optimum
sıcaklığı belirlenerek performans katsayısının arttırılması için çalışmalar yapılmıştır. Sonuç olarak;
buharlaşma ve yoğuşma sıcaklığı arttıkça ısı değiştiricisindeki optimum sıcaklık değeri ve kütlesel debi
oranının arttığını buna karşın buharlaşma sıcaklığı arttıkça ve yoğuşma sıcaklığı azaldıkça performans
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katsayısının arttığını göstermişlerdir. En yüksek performans katsayısı etan akışkanı ve en iyi hacimsel
soğutma kapasitesi ise azot oksit akışkanı ile bulunmuştur.
Parekh ve Tailor [6] yaptıkları çalışmada; R23 ve R507A akışkanlarının kullanıldığı iki kademeli bir
soğutma sistemini termodinamik analizlerini gerçekleştirmişlerdir. R507A; R125 ve R143A’nın (%50%50) karışımında oluşmasına rağmen iki faz bölgesinde herhangi bir sıcaklık değişimine
uğramamaktadır. R23 ise düşük sıcaklık uygulamalarında R13 gazının muadili olarak kullanılmaktadır.
Soğutma sistemi; yüksek sıcaklık çevriminin yoğuşma, buharlaşma ve aşırı soğutma ve aşırı ısıtma
sıcaklık parametreleri ile düşük sıcaklık çevriminin ısı değiştiricisindeki sıcaklık farkı, yoğuşma,
buharlaşma, aşırı soğutma ve aşırı ısıtma sıcaklık parametreleri kullanılarak oluşturulan tasarım analiz
edilmiştir. Sonuç olarak; buharlaşma sıcaklığı arttığında performans katsayısının arttığı bulunmuştur.
Yüksek sıcaklık çevriminin yoğuşturucu sıcaklığı arttırıldığında ise sistem performans katsayısının
düştüğü gösterilmiştir.
K. Wadell [7] yüksek lisans tezinde yüksek sıcaklık çevriminde R134a, düşük sıcaklık çevriminde
R508B olacak şekilde tasarlanan iki kademeli bir soğutma sistemi üzerinde çalışmıştır. Sistemin
-3
R508B buharlaştırıcısına buharlaşma sıcaklığı -86°C ve -79°C; kütlesel debisi (0.833-1.167)x10 kg/s
olacak şekilde akışkan göndermiş ve sonuçları incelemiştir. Sistemin buharlaştırıcı ekipmanının
mikrokanallı ve yüzey alanı genişletilmiş olarak tasarlandığında daha iyi performans sağladığı; ayrıca
buharlaşma sıcaklığında soğutucuda meydana gelen basınç kayıplarının ihmal edilecek seviyede
olduğu gösterilmiştir.
Kruse ve Russmann [8] düşük sıcaklık çevriminde R23, yüksek sıcaklık çevriminde ise R134a olan iki
kademeli bir soğutma sistemi ile; yüksek sıcaklık çevrimi kritik üstü (transkritik) R744 (CO 2 ), düşük
sıcaklık çevrimi azot oksit (N 2 O) olan iki kademli bir soğutma sistemini teorik olarak incelemiş ve
karşılaştırmıştır. Sonuçlar, düşük sıcaklık çevriminde N 2 O’nun R23’e performans olarak iyi bir
alternatif olabileceği; ayrıca R23’ün yüksek sera gazı etkisi (GWP:12000) düşünüldüğünde, N 2 O’nun
daha düşük sera gazı etkisi ile (GWP:240) çevreci bir seçim olabileceği ortaya konulmuştur. Ayrıca
R134a, R717 ve hidrokarbonların yüksek sıcaklık çevriminde kullanılabileceği; fakat R717 zehirli ve
hidrokarbonlar yanıcı gazlar olduğundan; bu seçimler yerine R744’ün transkritik kullanımının daha
sürdürülebilir bir çözüm olabileceği vurgulanmıştır.
Bu çalışmada yüksek sıcaklık çevriminde R404A; düşük sıcaklık çevriminde R508B olan ultra düşük
sıcaklıklarda çalışan bir soğutma sisteminin matematiksel modeli geliştirilerek değişken çalışma
parametrelerin sistem performansına (COP), ikinci kanun verimine ve toplam ekserji kaybına etkisi
belirlenmiştir. Hesaplamalarda aşırı ısıtma ve aşırı soğutma sıcaklıkları, yüksek sıcaklık çevrimi
yoğuşma sıcaklığı, kaskat ısı değiştiricisi buharlaşma sıcaklığı ve sıcaklık farkı değişken çalışma
parametreleri olarak kullanılmıştır. Düşük sıcaklık çevrimi buharlaşma sıcaklığı (−86°C) ve sistemin
soğutma kapasitesi (11 kW) sabit çalışma parametresi olarak kabul edilmiştir.

2. İKİ KADEMELİ SOĞUTMA SİSTEMİ
Bu çalışmada, yüksek sıcaklık çevriminde R404A, düşük sıcaklık çevriminde R508B kullanılan iki
kademeli bir soğutma sistemi teorik olan modellenmiştir. İki kademeli soğutma çevrimine ait şematik
gösterim Şekil 1’de verilmiştir.
Yüksek sıcaklık çevriminde R404A kompresörü, hava soğutmalı yoğuşturucu, R404A akışkanını
düşük sıcaklık ve basınç değerlerine düşüren genleşme vanası bulunmaktadır. Ortak ısı değiştiricisi
bu çevrimde R404A akışkanını buharlaştırıcı görevi görmektedir. Düşük sıcaklık çevriminde R508B
kompresörü, genleşme vanası ve buharlaştırıcı ekipmanları bulunmaktadır. Ortak ısı değiştiricisi bu
çevrimde R508B akışkanı için yoğuşturucu görevi görmektedir. Ortak ısı değiştiricisinde R508B
yoğuşup R404A ise buharlaşarak iki çevrim arasında ısı geçişi gerçekleşmektedir.
İki kademeli soğutma sistemlerinde soğutma etkisi düşük sıcaklık çevrimindeki buharlaştırıcı ekipmanı
ile elde edilmektedir. Sisteme güç girişi iki farklı kompresör aracılığıyla yapıldığından geleneksel iki
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kademeli soğutma sistemlerinde Performans Katsayısı (COP) değeri tek kademeli sistemlere göre
oldukça düşebilmektedir. Bu çalışmada olduğu gibi, sistem eğer ultra düşük sıcaklıklarda çalışıyor ise,
sistemin çalışma sıcaklıkları arasındaki fark da çok fazla olduğundan, COP değeri 1’in altındaki
değerler de olabilmektedir. Kılıçarslan ve arkadaşları [9] yaptıkları çalışmada, yüksek ve düşük
sıcaklık çevrimlerinde kullanılan farklı akışkan çiftlerinin sistem performansına nasıl etki ettiğini ve
COP değerini nasıl değiştirdiğini analiz etmişler; sistemin soğutma kapasitesinin elde edildiği
buharlaşma sıcaklığı ultra düşük seviyelere düştükçe COP değerinin de 1’in altına düştüğünü
gözlemlemişlerdir.
3. SOĞUTUCU AKIŞKANLARIN ÖZELLİKLERİ
Ultra-düşük sıcaklıklarda kullanılacak soğutucu akışkanların seçimi esnasında dikkat edilmesi gereken
birçok faktör vardır. Doğru soğutucu akışkanı tayin ederken ozon delme potansiyeli (ODP), küresel
ısınma potansiyeli (GWP), zehirlilik, yanıcılık, NBP(normal basınç noktası), T CR (kritik sıcaklık) ve
P CR (kritik basınç) gibi özellikleri göz önüne alınmalıdır. Tablo 1’de kaskat sistemde kullanılan soğutucu
akışkan çiftine ait bazı özellikler verilmiştir.
Tablo 1. Soğutucu Akışkanların Özellikleri

YSÇ
DSÇ

Soğutucu
Akışkan
R404A
R508B

T CR
(°C)
72.0
14.0

P CR
(bar)
37.3
39.0

NBP
(°C)
-46.4
-86.9

ODP

GWP

0
0

3922
11698

Güvenlik
Sınıfı
A1
A1

4. TERMODİNAMİK ANALİZ VE MATEMATİKSEL MODELLEME
Sistemin matematik modeli EES (Engineering Equation Solver) [10] kullanılarak çıkarılmıştır. EES
yazılımı, farklı akışkanların termofiziksel özelliklerini içeren bir kütüphanesi olması ve bu
kütüphanedeki bilgilerin kullanımının kolay ve hızlı olması sayesinde çeşitli termodinamik analizlerde
sıklıkla kullanılmaktadır. Çözücüsünün basit ve hızlı olması; ayrıca grafik çizdirebilme imkanı
tanıdığından enerji, ekserji ve optimizasyon hesaplamaları içeren birçok çalışmada çeşitli avantajlar
sağlamaktadır [6-11-12].
Bu çalışmada yer alan iki kademeli soğutma sistemi, çevrimde yer alan her bir işlem –sıkıştırma,
genleşme, yoğuşma ve buharlaşma– ayrı ayrı düşünülerek matematiksel olarak modellenmiştir. Bu
kapsamda, termodinamiğin birinci ve ikinci kanunları kullanılarak kütle, enerji ve ekserji denklemleri
çıkarılmıştır. Sistemi daha kolay analiz edebilmek için matematiksel modelleme sırasında aşağıdaki
kabuller yapılmıştır
•
•
•
•
•
•

Düşük ve yüksek sıcaklık çevrimlerindeki kompresör izentropik verimleri 0.80 olarak
belirlenmiştir.
Isı değiştiricilerdeki ısı geçişi işlemi sabit basınçta (izobarik) gerçekleşmektedir.
Genleşme vanalarında akışkanlar sabit entalpide (izentalpik) genleşmektedir.
Sistemde borular ve ısı değiştiricilerde gerçekleşen akışlardaki basınç kayıpları ihmal
edilmektedir.
Potansiyel ve kinetik enerjideki değişimler ihmal edilmiştir.
Ortak ısı değiştiricinin etkenliği (effectiveness) 1 olarak kabul edilmiştir.
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Şekil 1. İki Kademeli Soğutma Sistemi Çevrimi
Sistemin sabit ve değişken çalışma parametreleri aşağıdaki gibi belirlenmiştir.
•
•
•
•
•
•
•
•

Düşük sıcaklık çevrimindeki buharlaşma (evaporation) sıcaklığı -86°C (T B ); soğutulmak
istenen ortam sıcaklığı (T R ) ise -80°C (193 K) olarak alınmıştır.
Yüksek sıcaklık çevrimindeki yoğuşma (condensation) sıcaklığı (T Y ) 30°C ile 55°C arasında
değişmektedir.
Yüksek sıcaklık çevrimindeki buharlaşma sıcaklığı (T KAS,B ) -40°C ile -10°C arasında
değişmektedir.
Aşırı ısıtma (superheating) miktarı (ΔT sup ) her iki sıcaklık çevrimi için 1 K ile 40 K arasında
olabilmektedir.
Aşırı soğutma (subcooling) miktarı (ΔT sub ) her iki sıcaklık çevrimi için 1 K ile 30 K arasında
olabilmektedir.
Kaskat ısı değiştiricideki sıcaklık farkı (ΔT KAS ) 2 K ile 15 K arasında olabilmektedir.
Sistemin soğutma kapasitesi 11 kW olarak alınmıştır.
Ekserji kayıp hesaplarında referans sıcaklığı (T 0 ) 25°C (298 K) olarak kabul edilmiştir.

Sistemin kütle, enerji ve ekserji denklemleri her bir ekipman için aşağıdaki gibi yazılmıştır.
Kütle dengesi;
𝑚𝑚̇𝑔𝑔 = 𝑚𝑚̇ç

(1)
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Enerji dengesi;
Düşük ve yüksek sıcaklık çevrimi kompresör kapasiteleri;
𝑊𝑊̇𝐿𝐿𝐿𝐿 = 𝑚𝑚̇𝐿𝐿𝐿𝐿 ∗ (ℎ1 − ℎ4 )

(2)

𝑊𝑊̇𝐻𝐻𝐻𝐻 = 𝑚𝑚̇𝐻𝐻𝐻𝐻 ∗ (ℎ5 − ℎ8 )

(3)

𝑄𝑄̇𝑌𝑌 = 𝑚𝑚̇𝐻𝐻𝐻𝐻 ∗ (ℎ5 − ℎ6 )

(4)

ℎ2 = ℎ3

(5)

ℎ6 = ℎ7

(6)

𝑄𝑄̇𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾 = 𝑚𝑚̇𝐻𝐻𝐻𝐻 ∗ (ℎ8 − ℎ7 ) = 𝑚𝑚̇𝐿𝐿𝐿𝐿 ∗ (ℎ1 − ℎ2 )

(7)

𝑄𝑄̇𝐵𝐵 = 𝑚𝑚̇𝐿𝐿𝐿𝐿 ∗ (ℎ4 − ℎ3 )

(8)

Yüksek sıcaklık çevrimi yoğuşturucu kapasitesi;

Düşük sıcaklık çevrimi genleşme vanası;

Yüksek sıcaklık çevrimi genleşme vanası;

Kaskat ısı değiştiricisi kapasitesi;

Düşük sıcaklık çevrimi buharlaştırıcı kapasitesi;

Ekserji kayıpları;

Düşük ve yüksek sıcaklık çevrimi kompresörleri;
𝑋𝑋̇𝐿𝐿𝐿𝐿,𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾 = 𝑚𝑚̇𝐿𝐿𝐿𝐿 ∗ 𝑇𝑇𝑜𝑜 ∗ (𝑠𝑠1 − 𝑠𝑠4 )

(9)

𝑋𝑋̇𝐻𝐻𝐻𝐻,𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾 = 𝑚𝑚̇𝐻𝐻𝐻𝐻 ∗ 𝑇𝑇𝑜𝑜 ∗ (𝑠𝑠5 − 𝑠𝑠8 )

(10)

𝑋𝑋̇𝐻𝐻𝐻𝐻,𝑌𝑌𝑌𝑌𝑌𝑌 = 𝑚𝑚̇𝐻𝐻𝐻𝐻 ∗ (ℎ5 − ℎ6 + 𝑇𝑇𝑜𝑜 ∗ (𝑠𝑠6 − 𝑠𝑠5 ))

(11)

𝑋𝑋̇𝐿𝐿𝐿𝐿,𝐺𝐺𝐺𝐺 = 𝑚𝑚̇𝐿𝐿𝐿𝐿 ∗ 𝑇𝑇𝑜𝑜 ∗ (𝑠𝑠3 − 𝑠𝑠2 )

(12)

𝑋𝑋̇𝐻𝐻𝐻𝐻,𝐺𝐺𝐺𝐺 = 𝑚𝑚̇𝐻𝐻𝐻𝐻 ∗ 𝑇𝑇𝑜𝑜 ∗ (𝑠𝑠7 − 𝑠𝑠6 )

(13)

𝑋𝑋̇𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾 = 𝑚𝑚̇𝐿𝐿𝐿𝐿 ∗ 𝑇𝑇𝑜𝑜 ∗ (𝑠𝑠2 − 𝑠𝑠1 ) + 𝑚𝑚̇𝐻𝐻𝐻𝐻 ∗ 𝑇𝑇𝑜𝑜 ∗ (𝑠𝑠8 − 𝑠𝑠7 )

(14)

𝑋𝑋̇𝐿𝐿𝐿𝐿,𝐵𝐵𝐵𝐵ℎ = 𝑚𝑚𝐿𝐿𝐿𝐿 ∗ ((𝑇𝑇0 /𝑇𝑇𝑅𝑅 ) ∗ (ℎ3 − ℎ4 ) + 𝑇𝑇𝑜𝑜 ∗ (𝑠𝑠4 − 𝑠𝑠3 ))

(15)

Yüksek sıcaklık çevrimi yoğuşturucu;

Düşük sıcaklık çevrimi genleşme vanası;

Yüksek sıcaklık çevrimi genleşme vanası;

Kaskat ısı değiştirici için;

Düşük sıcaklık çevrimi buharlaştırıcısı;
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COP ve ikinci kanun verimliliği;
𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 =

𝑄𝑄̇𝐵𝐵
𝑊𝑊̇𝐿𝐿𝐿𝐿 +𝑊𝑊̇𝐻𝐻𝐻𝐻

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 YSÇ =
R

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 DSÇ =
R

η𝐼𝐼𝐼𝐼 =

𝑄𝑄̇𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾
𝑊𝑊̇𝐻𝐻𝐻𝐻

𝑄𝑄̇𝐵𝐵
𝑊𝑊̇𝐿𝐿𝐿𝐿

𝑊𝑊̇𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑊𝑊̇𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔ç𝑒𝑒𝑒𝑒

𝑊𝑊̇𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝑄𝑄̇𝐵𝐵 ∗ ((𝑇𝑇0 /𝑇𝑇𝐵𝐵 ) − 1)

𝑊𝑊̇𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔ç𝑒𝑒𝑒𝑒 = 𝑊𝑊̇𝐿𝐿𝐿𝐿 + 𝑊𝑊̇𝐻𝐻𝐻𝐻

(16)
(17)

(18)

(19)
(20)
(21)

5. SONUÇLAR VE TARTIŞMA
Sistemin performansını analiz etmek için kütle, enerji ve ekserji denklemleri çıkarıldıktan sonra,
matematiksel model EES yazılımı kullanılarak hazırlanmıştır.
Sistemin yüksek ve düşük sıcaklık çevrimlerinde yer alan aşırı soğutma (ΔT sub ) ile aşırı ısıtma
sıcaklıkları (ΔT sup ), yüksek sıcaklık çevrimi yoğuşturucu sıcaklığı (T Y ), yüksek sıcaklık çevrimi
buharlaşma sıcaklığı (T KAS , B ) kaskat ısı değiştiricisindeki sıcaklık farkı (ΔT KAS ) gibi çalışma
parametrelerinin farklı değerleri için sistemin COP’si, ikinci kanun verimliliği ve toplam ekserji kaybı
irdelenmiştir. Bu hesaplamalarda, düşük sıcaklık çevrimi buharlaşma sıcaklığı (T B ) −86°C; sistemin
soğutma kapasitesi 11 kW olarak sabit kabul edilmiştir.
Bu çalışmada yüksek sıcaklık çevrimi yoğuşma sıcaklığının (T Y ) 30°C ile 55°C arasında değişiminin
COP’ye etkisi belirlenirken kaskat ısı değiştiricisindeki sıcaklık farkı (ΔT CAS ) 8 K, düşük ve yüksek ısı
çevrimi aşırı ısıtma (ΔT sup ) ile aşırı soğutma (ΔT sub ) sıcaklıkları 1 K olarak sabit alınmıştır. Ayrıca
yüksek sıcaklık çevrimi buharlaşma sıcaklığı (T KAS , B ) −40°C ile −10°C arasında değişiminin COP’ye
etkisini belirlerken kaskat ısı değiştiricisi sıcaklık farkının (ΔT KAS ) 2 K, 5 K, 8 K, 12 K ve 15 K değerleri
için hesaplamalar yapılmıştır. Hesaplamalarda aşırı soğutma (ΔT sub ) ve aşırı ısıtma sıcaklıkları (ΔT sup )
1 K olarak sabit alınmıştır.
5.1 Aşırı Isıtma ve Aşırı Soğutma Değerlerinin Etkisi
Aşırı ısıtma; soğutma çevriminde buharlaştırıcıdan çıkan soğutucu akışkanın kompresöre girdiği
sıcaklık ile sistemin buharlaştırıcı sıcaklığı arasındaki farkı ifade eder. Aşırı soğutma ise; sistemin
yoğuşturucu ekipmanından çıkan soğutucu akışkanın genleşme vanasına girdiği sıcaklık ile yoğuşma
sıcaklığı arasındaki farkı ifade eder.
Şekil 2 ile 3’de düşük ve yüksek ısı çevriminde aşırı ısıtma ile aşırı soğutmanın sistemin COP ve ikinci
kanun verimine etkisi görülmektedir. Bu etkiler incelenirken düşük sıcaklık çevrimi buharlaşma
o
o
sıcaklığı (T B ) −86 C, yüksek sıcaklık sıcaklık çevrimi yoğuşma sıcaklığı (T Y ) 45 C ve kaskat ısı
değiştiricisindeki sıcaklık farkı (ΔT KAS ) 8 K olarak kabul edilmiştir.
Şekil 2’de görüldüğü gibi düşük ve yüksek sıcaklık çevriminde aşırı ısıtma sıcaklıkları 1 K’dan 40 K’ya
kadar değiştirilmiştir. Düşük sıcaklık çevrimindeki aşırı ısıtmanın COP üzerindeki etkisi yok denecek
kadar azdır. Yüksek sıcaklık çevriminde ise aşırı ısıtma COP’yi 0.48’den 0.54’e iyileştirmiştir.
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Şekil 3’de ise düşük ve yüksek sıcaklık çevriminde aşırı soğutma sıcaklıkları 1 K’dan 30 K’ya kadar
değiştirilmiştir. Aşırı soğutmanın yüksek ve düşük sıcaklık çevriminde sistem COP’sine pozitif katkı
sağladığı belirlenmiştir. Şekil 2 ve 3 birlikte incelendiğinde aşırı soğutmanın, aşırı ısıtmaya göre COP
üzerinde daha fazla olumlu etkiye sahip olduğu gözlenmiştir.

Şekil 2. Aşırı ısıtmanın düşük ve yüksek sıcaklık çevriminde COP ve ikinci kanun verimine etkisi

Şekil 3. Aşırı soğutmanın düşük ve yüksek sıcaklık çevriminde COP ve ikinci kanun verimine etkisi

5.2 Yüksek Sıcaklık Çevrimi Yoğuşturucu Sıcaklığının Etkisi
Yüksek sıcaklık çevrimi yoğuşturucu sıcaklığının (T Y ) sistemin COP ve ikinci kanun verimliliğine etkisi
o
incelenirken düşük sıcaklık çevrimi buharlaşma sıcaklığı (T B ) −86 C, kaskat ısı değiştiricisindeki
sıcaklık farkı (ΔT KAS ) 8 K, düşük ve yüksek ısı çevriminde aşırı ısıtma (ΔT sup ) ile aşırı soğutma (ΔT sub )
sıcaklıkları 1 K olarak sabit alınmıştır. Yüksek sıcaklık çevrimi yoğuşma sıcaklığı (T Y ) 30°C ile 55°C
arasında değiştirilerek hesaplamalar yapılmıştır.
Yüksek sıcaklık çevrimi yoğuşturucu sıcaklığı (T Y ) 30°C ile 55 C arasında değişirken COP ve ikinci
kanun verimine etkisi Şekil 4’te görülmektedir. Yoğuşma sıcaklığı artarken sistemin COP’si ve ikinci
kanun verimliliği azalmaktadır. Yoğuşma sıcaklığı, hava soğutmalı yoğuşturucularda dış ortam
sıcaklığından doğrudan etkilendiğinden dolayı bir sistemin COP’sini kurulduğu yerin iklim şartları
belirlemektedir.
o
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Şekil 4. Yüksek sıcaklık çevrimi yoğuşma sıcaklığının (T Y ) COP ve ikinci kanun verimine etkisi
5.3 Ortak Isı Değiştiricideki Buharlaşma Sıcaklığı ve Sıcaklık Farkının Etkisi
İki kademeli soğutma sisteminde kaskat ısı değiştiricisi, yüksek sıcaklık çevrimi için buharlaştırıcı,
düşük sıcaklık çevrimi için yoğuşturucu görevi görmektedir. Arada ısı geçişi olabilmesi için bir sıcaklık
farkı (ΔT KAS ) olması gerekmektedir. Bu sıcaklık farkı yüksek sıcaklık çevriminin buharlaşma ve düşük
ısı çevriminin yoğuşma sıcaklıklarına doğrudan etkilediğinden sistem performansı üzerindeki etkisi de
irdelenerek belirlenmelidir. Düşük sıcaklık çevrimi yoğuşma sıcaklığı (T KAS , Y ), yüksek sıcaklık çevrimi
buharlaşma sıcaklığından (T KAS , B ) belirtilen sıcaklık farkı (ΔT KAS ) kadar fazladır.
Şekil 4, Şekil 5 ve Şekil 6’da, kaskat ısı değiştiricisi buharlaşma sıcaklığı (T KAS , B ) ve sıcaklık farkının
(ΔT KAS ), sistemin COP’si, ikinci kanun verimi ve toplam ekserji kaybını nasıl etkilediği görülmektedir.
Kaskat ısı değiştiricisi buharlaşma sıcaklığı (T KAS , B ) −40°C ile −10°C arasında değişirken kaskat ısı
değiştiricisi sıcaklık farkının (ΔT KAS ) 2 K, 5 K, 8 K, 12 K ve 15 K değerleri için hesaplamalar yapılmıştır.
o
Hesaplamalarda düşük sıcaklık çevrimi buharlaşma sıcaklığı (T B ) −86 C, düşük ve yüksek sıcaklık
çevriminde aşırı ısıtma (ΔT sup ) ile aşırı soğutma (ΔT sub ) sıcaklıkları 1 K olarak sabit alınmıştır.
Kaskat ısı değiştiricisi buharlaşma sıcaklığı (T KAS , B ) arttıkça sistemin COP’si ve ikinci kanun verimi
azalmaktadır. Buharlaşma ve yoğuşma sıcaklıkları arasındaki fark (ΔT KAS ) azaldıkça sistem
performansı ve ikinci kanun verimi artmaktadır (Şekil 4 ve 5). Endüstriyel uygulamalarda genel olarak
kaskat ısıl değiştirici sıcaklık farkının 5 K − 10 K arasında değiştiği gözlenmiştir. Bu çalışmada ΔT KAS
değeri 8 K olarak alınmıştır.

Şekil 5. Kaskat ısı değiştiricisi buharlaşma sıcaklığı (T KAS , B ) ve sıcaklık farkının (ΔT KAS ) COP’ye etkisi
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Şekil 6. Kaskat ısı değiştiricisi buharlaşma sıcaklığı (T KAS , B ) ve sıcaklık farkının (ΔT KAS ) ikinci kanun
verimine etkisi
Ekserji, bir sisteme verilen enerji ile sistem tarafından yapılabilecek maksimum iş potansiyelini ifade
etmektedir [13]. Sistemin sıcaklık ve basınç aralıkları, kütlesel debi gibi çalışma parametreleri; bu
potansiyeli azaltarak sistemi oluşturan komponentlerden meydana gelen ekserji kaybının artmasına
neden olabilmektedir. Soğutma sistemi toplam ekserji kaybı; düşük ve yüksek sıcaklık çevrimi
kompresörlerinde, genleşme vanalarında, yüksek sıcaklık çevrimi yoğuşturucusunda, kaskat ısı
eşanjöründe ve düşük sıcaklık çevrimi buharlaştırıcısında meydana gelen ekserji kayıplarının
toplamıdır.
Şekil 7’de kaskat ısı eşanjörü buharlaşma sıcaklığının (T KAS,B ) ve sıcaklık farkının (ΔT KAS ) sistemdeki
toplam ekserji kaybına nasıl etkilediği görülmektedir. Sistemin COP ve ikinci kanun veriminin artması
ekserji kaybının azalması; COP ve ikinci kanun veriminin azalması ise ekserji kaybının artması
anlamına gelmektedir. Dolayısıyla aynı parametrelerinin toplam ekserji kaybına etkisi, COP ve ikinci
kanun verimine olan etkisinin tam tersi yönünde gerçekleşmektedir.

Şekil 7. Kaskat ısı değiştiricisi buharlaşma sıcaklığı (T KAS , B ) ve sıcaklık farkının (∆T KAS ) sistemdeki
toplam ekserji kaybına etkisi
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SONUÇ
Bu çalışmada, yüksek sıcaklık çevriminde R404A, düşük sıcaklık çevriminde R508B akışkanı olan
ultra düşük sıcaklıklarda çalışan iki kademeli bir soğutma sisteminin termodinamik analizi
gerçekleştirilmiştir. Sistemin kütle, enerji ve ekserji denklemleri çıkarılmış, EES yazılımı kullanılarak
matematiksek modeli oluşturulmuştur. Bu model oluşturulurken sistemi daha kolay analiz edebilmek
için belli kabuller yapılmıştır. Farklı çalışma değişkenlerinin sistem performansı üzerindeki etkisi
araştırılmış ve sonuçlar irdelenmiştir.
•

Yüksek sıcaklık çevrimi yoğuşturucu sıcaklığı (T Y ) artarken sistemin COP’si ve ikinci kanun
verimliliği azalmaktadır. Soğutucu akışkanın yoğuşma sıcaklığı, dış ortam sıcaklığından
doğrudan etkilendiği için sistemin COP’sini kurulduğu yerin iklim şartları da belirlemektedir.

•

Kaskat ısı değiştiricisi buharlaşma sıcaklığı (T KAS , B ) −40°C ile −10°C arasında değişirken
kaskat ısı değiştiricisi sıcaklık farkının (ΔT KAS ) 2 K, 5 K, 8 K, 12 K ve 15 K değerleri için
hesaplamalar yapılmıştır. Kaskat ısı değiştiricisi buharlaşma sıcaklığı (T KAS , B ) arttıkça
sistemin COP’sinin azaldığı gözlenmiştir. Ayrıca buharlaşma ve yoğuşma sıcaklıkları
arasındaki fark (ΔT KAS ) azaldıkça sistem performansı (COP) artmaktadır. Bu çalışmada, aşırı
ısıtma, aşırı soğutma ve yüksek sıcaklık çevrimi yoğuşma sıcaklıklarının etkisi karşılaştırılırken
ΔT KAS değeri 8 K olarak belirlenmiştir.

•

Düşük sıcaklık çevriminde aşırı ısıtmanın COP üzerindeki etkisi yok denecek kadar az iken
yüksek sıcaklık çevriminde aşırı ısıtma COP’yi iyileştirmiştir. Aşırı soğutma ise hem yüksek
hem de düşük sıcaklık çevriminde sistemin performansına pozitif katkı sağlamıştır. Genel
olarak aşırı soğutmanın, aşırı ısıtmaya göre COP üzerinde daha olumlu etkiye sahip olduğu
gözlenmiştir.
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OTEL SOĞUTMASINDA DENİZ SUYU KAYNAKLI SOĞUTMA
SİSTEMİNİN PERFORMANSI
The Performance of the Sea Water Source
↵ Cooling System in the Hotel Cooling
Onur Vahip GÜLER
Ali KEÇEBAŞ
Ömer SAÇKAN

ÖZET
Dünya’daki fosil kaynaklı enerjilerin çeşitliliğinin ve miktarının bir gün bitecek olması ve ayrıca çevreye
olumsuz etkileri nedeniyle yenilenebilir enerji kaynaklarına ilgi artmaktadır. Özellikle yenilenebilir enerji
kaynaklarından olan deniz suyu için. Deniz suyu; elektrik üretimi, ısıtma, soğutma ve damıtma
proseslerinde temiz, bol, güvenli ve sürdürülebilir bir enerji kaynağıdır. Şöyle ki deniz suyu çeşitli
çevrimlerdeki birçok güç santralin soğutulmasında, düşük sıcaklıklı ısı pompası uygulamalarında
mahal ısıtma ve soğutmasında ve deniz suyundan içme suyu eldesin de çoğunlukla kullanılmaktadır.
Deniz kıyısı olan şehirlerinde mahal soğutması ve ısıtmasını başarmak için deniz suyu enerjisinin
değerlendirilmesi deniz suyu kaynaklı ısı pompası sistemi tarafından gerçekleştiren bir mükemmel
teknolojidir. Böylece bu sistemler geleneksel soğutma ve ısıtmanın yerini alarak binaların enerji
tüketimini ve CO 2 emisyonlarını düşürebilecektir. Bu çalışmada Antalya’nın Alanya ilçesinde bulunan
Asia Beach Resort Spa Otel’de kurulu deniz suyu kaynaklı ısı pompası sistemi incelenmiştir. Kurulu bu
2
sistem 14.000 m ’lik kapalı alana sahip otelin mekanların ve bir yatak odanın soğutmasını tam yükte 1
saatlik işletilmiştir. Böylece sistem ekipmanlardaki performansı değerlendirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Soğutma, Deniz suyu, Isı pompası, Termodinamik performans.

ABSTRACT
World’s fossil source diversity and the amount of energy will end one day and also due to the negative
impact on the environment, interest in renewable energy sources is increasing. Especially for sea
water, which is one of the renewable energy sources. Sea water; is a clean, abundant, safe and
sustainable energy source in electricity generation, heating, cooling and distillation processes. Sea
water is often used for cooling several power plants in various cycles, heating and cooling the space in
low temperature heat pump applications and derivation drinking water from sea water. The seawater
energy evaluation is an excellent technology that can be realized by the seawater source heat pump
system to achieve the cooling and heating of the spaces in the coastal cities. Thus, by replacing
conventional cooling and heating, these systems can reduce the energy consumption and CO 2
emissions of buildings. In this study, an Asia Beach Resort SPA Hotel located in Alanya zone of
Antalya has been installed and examined by sea water source heat pump system. This system, which
2
has 14.000 m of space, has been operated for 1 hour at full load, cooling the spaces of a hotel and a
bedroom. Thus, the performance of the system equipment is evaluated.
Key Words: Cooling, Sea water, Heat pump, Thermodynamic performance.
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1. GİRİŞ
İnsan hayatı için vazgeçilmez temel unsurların başında gelen enerji, ekonomik ve sosyal gelişmişliğin
bir ölçeğidir. Dünyadaki pek çok ülke; sonlu fosil yakıtlarda dış alımlara bağımlılık, her çeşit kirlilik,
küresel ısınma, artan enerji maliyetleri ve enerjinin verimsiz kullanılması gibi çeşitli problemlerinin
çözümü için yenilebilir enerjilere ve/veya mevcudun verimli kullanımı için alternatif çözümlere
yönelmektedir. Ayrıca endüstriyel ve teknolojik gelişmeler hızla artarken nüfus ve enerji ihtiyacı da
artmaktadır. Bu nedenle ülke yönetimleri yenilebilir enerji üretimlerini artırma veya mevcut enerjiyi
verimli kullanma ile enerji ihtiyacını karşılamaya çözüm getirmek istemektedir.
Gelişen teknoloji ve artan enerji açığı bütün ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de yeni enerji kaynakları
veya mevcut enerjiyi daha verimli kullanan sistemler üzerinde daha fazla yoğunlaşılmasını ve hızlı bir
şekilde alternatiflerin geliştirilmesini gerekli hale getirmiştir. Yeryüzünde fosil yakıtların neden olduğu
sera gazlarının küresel ısınma ve iklim değişikliklerini meydana getirmesi, diğer yandan nükleer enerji
kaynaklarının sosyal, çevresel ve ekonomik açıdan oldukça maliyetli olması, ülkelerin kendi öz
kaynaklarını daha etkili yöntemlerle kullanımının önemini artırmıştır. Özellikle teknolojik gelişmeye
bağlı olarak ortaya çıkan çağdaş gereksinimlerden dolayı, enerji üretimi ile ilgili bilimsel araştırmalar,
alternatif ve daha kullanışlı enerji kaynaklarına veya sistemlere yönelmiştir. Bu gereksinimlerden
dolayı jeotermal enerji, dalga enerjisi, rüzgar enerjisi, güneş enerjisi, ısı pompaları gibi farklı enerji
türlerine ulaşılmıştır. Bulunan sonuçlar arasında ısı pompaları, düşük enerji tüketimleri, yüksek
performans katsayıları ve doğaya zarar vermemeleri gibi özellikleri ile dikkat çekmektedir. Belirli bir
çevreye ait bir halde bulunan sistemden elde edilebilecek en fazla yararlı işe ekserji denir. Diğer bir
deyişle, bir düzeneğin verebileceği işin üst sınırını temsil eder. Ekserji kelimesi genellikle Avrupa’da
kullanılmaktadır. Amerika’da daha çok kullanılabilirlik olarak ifade edilmektedir. Ekserji kavramını
1950’li yıllarda beri yaygın olarak kullanılmaktadır. Ekserji, enerji kalitesinin bir ölçüsüdür. İş ise
tamamen başka tür bir enerjiye dönüştürülebilen en kaliteli enerjidir. Termodinamikte ekserji, bir miktar
enerji veya maddeyi referans çevre ile denge haline ulaştırdığımızda, o enerjiden veya maddeden elde
edilebilecek en fazla teorik iştir.
Isıtma veya soğutma amaçlı, hava, su, toprak gibi çeşitli kaynaklar kullanan ve sistemin çalışması
sırasında soğutma ve/veya sıcak su eldesi için kullanılan ısı pompaları için bazı çalışmalar yapılmıştır.
Tahran [1], kuyu suyu, 45–150 metre derinliklerde ve kuzey ülkelerinde, yaklaşık 10°C, Güney
ülkelerinde ise 16°C sıcaklıkta elde edilebilir. Yıl boyunca su sıcaklığının fazla değişmemesi büyük bir
avantajdır. Bu nedenle göl, nehir ve benzeri yer üstü sularına nazaran kuyu yani yeraltı sularının
2
kullanımından sağlanan fayda daha yüksektir. Hepbaşlı ve Akdemir [2], çalışmalarında İzmir’de 65 m
alana sahip bir odanın 3,8 kW ısıtma ve 4,2 kW soğutma yüklerini karşılaması amacıyla kurulan güneş
enerjisi destekli toprak kaynaklı bir ısı pompası sisteminin enerji ve ekserji analizlerini
gerçekleştirmişlerdir. Analizlerinde Şubat ayı için sistemden aldıkları ortalama deneysel verilerden
yaralanmışlar ve sistemin tüm elemanlarının ekserji yok oluşlarını elde ederek bu bilgileri Grassmann
diyagramı adı verilen ekserji diyagramı ile sunmuşlardır. Shao vd. [3], soğutma amaçlı çekilen ısı ile
sıcak su eldesi üzerine analizler yapmış, geleneksel sistemler ile karşılaştırıldığında enerji
tüketimlerinin %31,1 azaldığını rapor etmişlerdir. Bu çalışmada da sisteme hava soğutmalı
yoğuşturucu ilavesi gerçekleştirilmiştir. İnallı ve Esen [4], toprak kaynaklı ısı pompasının sadece
soğutma amaçlı kullanımını test etmiştir. Sistemin COP değerinin 2,01 değerine ulaştığı sonucuna
varmışlardır. Kuang ve Wang [5], kışın ısıtma, yazın soğutma ve tüm yıl için sıcak su temini
sağlayabilen çok fonksiyonlu bir direkt genleşmeli güneş enerjili ısı pompası sisteminin uzun dönem
2
performans analizini gerçekleştirmişlerdir. Çalışmalarında inceledikleri sistemde 10,5 m düzlemsel
3
güneş kollektörü, değişken hızlı kompresör, 1 m depolama tankı ve yerden ısıtma sistemi
bulunmaktadır. Çalışmada sistemin farklı çalışma şartları için günlük ortalama COP değerleri, depo
suyu sıcaklıkları ve sıcak su eldesi çeşitli mevsimsel koşullar başlıkları altında değerlendirilmiştir.
Jiang vd. [6], mahal soğutma ile çekilen ısıdan yaralanarak sıcak su eldesi üzerinde çalışmış,
yararlanılan toplam enerjinin performans katsayısının geleneksel sistemlere göre %38,6 daha yüksek
olduğu sonucuna varmışlardır. Bahsedilen çalışmada, kullanılan ısı pompasının yoğuşturucusu sıcak
su tankının içine yerleştirilmiştir. Yani cihaz direkt genleşmeli olarak çalışmaktadır. Gerektiğinde
sistem soğutma performans katsayısının düşmemesi için tasarımda hava soğutmalı yoğuşturucuda
mevcuttur. Isı pompasında kullanılan soğutucu akışkan ise R22’dir. Dikici ve Akbulut [7], düzlemsel
güneş kollektörlerine sahip güneş enerjili ısı pompası sistemini deneysel olarak incelemiş ve Ocak
2
ayında Elazığ’da 60 m alana sahip bir odanın ısıtılması için test etmişlerdir. Test sonuçlarında
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kompresör, yoğuşturucu, buharlaştırıcı ve güneş enerjili ısı değiştiricisinin ikinci kanun verimlerini
sırasıyla %42,1, %83,7, %43,2 ve %9,4 olarak hesaplamışlardır. Sistem COP’sinin ise 3,08 olduğunu
tespit etmişlerdir. Fatouh ve Elgendy [8], R134A soğutucu akışkan ile çalışan bir ısı pompası ile eş
zamanlı mahal soğutma ve sıcak su eldesini analiz etmişler, COP’nin sadece soğutmada 1,9–3,1,
sadece ısıtmada 2,9–3,3 aralığında olduğunu rapor etmiş, birleşik COP’nin ise 3,7–4,9 aralığına
yükseldiği sonucuna varmışlardır. Balta [9], bir düşük ekserjili ısıtma sisteminin enerji, ekserji maliyet
2
analizleri ile sürdürülebilirlik değerlendirmesini yapmıştır. 2366 m alana sahip kapalı bir spor
salonunun ele alındığı örnek çalışma ile kazan, yoğuşmalı kazan ve hava kaynaklı ısı pompası
kullanan üç farklı ısıtma sistemini araştırmıştır. Baik vd. [10], potansiyel performansı arttırmak için
simülasyon olarak deniz suyu kaynaklı ısı pompası sistemi çalıştırmışlardır. Bu çalışmada Kore’de
doğu denizi yakınlarındaki Gangneung şehrinde kurulduğu varsayılan deniz suyu kaynak destekli ısı
pompasının çalıştırılmasıyla potansiyel performans geliştirmesi incelenmiştir. Simülasyon sonuçları
gösterir ki, deniz suyu kaynaklı ısı pompası sisteminin bir yıllık ısı performansı, mevcut çalışan
sistemlerde dikkate alınan değerler %8 veya daha fazla geliştirilmiş olmalıdır. Han vd. [11], ekserji
analizini bir binanın ısı yükü ve ilgili enerji akımlarını inceleyerek bina tasarımının iyileştirilme
potansiyeli ve ekserji kayıplarının belirlenmesi üzerinde çalışmışlardır. Çin’de farklı iklim bölgelerinde
yer alan beş farklı bina incelenmiştir.
Bu çalışmalardan görüldüğü üzere, çeşitli ihtiyaçları karşılamak üzere hava, su, toprak ve güneş
enerjisinden faydalanan ısı pompaları için birçok parametre araştırılmıştır. Ancak bu çalışmaların
birçoğunda mekan ısıtma, mekan soğutma veya sıcak su eldesi tek hedef olarak belirlenmiş sistemin
ve elemanların ekserji analizleri üzerine incelemelerde bulunulmuştur.

2. OTEL SOĞUTMA UYGULMASI VE ANALİZ
Bu çalışmada, yenilenebilir enerji sistemlerinin uygulama alanlarından olan otel gibi turizm tesislerin
ısıtılıp soğutulmasında deniz suyu kaynaklı ısı pompası sisteminin ekserji analizi yapılarak
iyileştirmeler yapılmasını amaçlanmaktadır. Bu amaçla Antalya’nın Alanya ilçesinde bulunan Asia
Beach Resort SPA otelde deniz suyu kaynaklı ısı pompası sisteminin termodinamik performansı ve
tersinmezliklerden dolayı elde edilen termodinamik değişimler incelenecektir. Şekil 1’de gösterilen
2
uygulama oteli 32000 m kapalı alana sahip 318 adet standart oda, 2 adet engelli odası, 24 adet aile
süit oda, 12 adet aile odası, 6 adet balayı odası olmak üzere 360 adet otel odasından oluşmaktadır.
Uygulama oteli tek bir binadan denize sıfır, 3’ü zemin altı olmak üzere 10 katlı, açık ve kapalı park
alanı olmayıp sadece açık yüzme havuzundan oluşmaktadır [12].
Otel içinde konforlu bir iç ortam sağlanabilmesi için ısıtma, soğutma klima ve havalandırma sistemleri
kurulmuştur. Bu sistemler teknik ve ekonomik taleplere uygun olarak projelendirilmiştir. Bu çalışmada
sadece otelin yaz çalışma koşulları düşünülmüştür. Dolayısıyla Antalya’nın Alanya ilçesinde yaz
aylarında gün içerisinde güneş ışınımının yoğun olduğu zamanda soğutmaya ihtiyaç duyulmaktadır.

Şekil 1. Uygulama oteli Asia Beach Resort SPA Hotel’in bir görüntüsü [12].
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Uygulama otelinde soğutma sistemi tasarımında yapılması gereken ilk aşama binanın mimari
projelerine göre ısı yükü belirlenmelidir. Dolayısıyla kış mevsiminde bina içinden, dışarıya doğru
duvarlar, camlar, teras ve döşemelerden ısı kayıpları meydana gelir. Ancak yaz mevsiminde ise
bahsedilen yerlerden içeri doğru ısı kazançları mevcuttur. Bu kayıp ve kazanç hesapları yapılarak
mahal içine konulacak cihazların adetleri ve her birinin kapasiteleri belirlenir. Uygulama otelinin mimari
projelerinde; yatak odaları, personel hacimleri, genel mekanlar (lobi, restoranlar, konferans salonu,
disko, vb.), SPA gibi mekanlarında soğutma ve havalandırma işlemleri için ısı kazancı hesapları
Carrier firmasına ait Hourly Analysis Program (HAP) ile hesaplanmıştır. Programda kullanılan proje
dizayn kriterleri Tablo 1’de verilmiştir. Otelin soğutma işlemi için toplam ısı yükü 2200 kW (1892000
kcal/h) olarak hesaplanmıştır.
Tablo 1. Uygulama oteli için proje dizayn kriterleri.
Parametreler
Yer
Enlem
Rakım
Yaz Dış Ortam Dizayn Şartları
Kuru termometre sıcaklığı
Yaş termometre sıcaklığı
Günlük sıcaklık değişimi
Yaz Dış Ortam Dizayn Şartları
Kuru termometre sıcaklığı
Bağıl nem
İç Ortam Dizayn Kriterleri
Normal mahaller (yatak odaları, lobi, vb.)
Soğutma işlemi
Isıtma işlemi
Nem kontrolü (min-maks)
Hizmet Mahalleri (mutfak, çamaşırhane, vb.)
Soğutma işlemi
Isıtma işlemi
Nem Kontrolü (min-maks)

Değerleri
Alanya, Antalya
36° Kuzey
6m
39 °C
28 °C
11,4 °C
3 °C
%80
445
24 °C
22 °C
%30-60
26 °C
20 °C
%30-60

Bu çalışmanın amacı enerji maliyetlerinin yüksek olduğu otellerde klasik soğutma sistemlerine
alternatif olarak deniz suyu kaynaklı ısı pompası sistemi ve VRF ile bütünleşik kullanılan bir sistemi
termodinamik olarak incelemektir. Deniz suyunun havaya göre yıllık sıcaklık değişim periyodu daha
azdır. Dolayısıyla böyle bir sistemin deniz kıyısı olan tesisler (otel, AVM, hastane, vb.) için büyük bir
avantaj teşkil etmektedir. Özellikle Türkiye gibi 4’te 3’ü denizlerle kaplı yerlere uygun bir sistemdir. Bu
tez çalışmasında düşünülen deniz kaynaklı ısı pompası sistemi ile bir otelin soğutulması işleminin
Şekil 2’de genel bir akış şeması verilmiştir. Şekil 2’den görüleceği üzere, sistem deniz suyu pompaları
(P 1 , P 2 , P 3 , P 4 ), bernoulli filtre (BF), deniz suyu plakalı ısı eşanjörü (IE), sekonder pompalar (P 5 , P 6 ),
beş bölgenin pompaları (1. bölge için P 7 ve P 8 , 2. bölge için P 9 ve P 10 , 3. bölge için P 11 ve P 12 , 4.
bölge için P 13 ve P 14 , 5. bölge için P 15 ve P 16 ) ve 4. bölgenin ısı pompasından (IP) oluşmaktadır.
Sistemin deniz suyu pompaları deniz kıyısından 150 m içeride ve deniz seviyesinden 6 m derinlikte
ayrı ayrı 2 adet kuyuda 4 adet bulunmaktadır. Her bir kuyudan deniz suyu pompaları ile 1,2 bar ve
26,39 kg/s debi ile bernoulli filtresine (BF) deniz suyu basılmaktadır. Filtrede yabancı maddelerden (ot,
mil, midye vb.) arınan deniz suyu 105,56 kg/s debi ile ısı eşanjörüne (IE) geçer. IE’de deniz suyu,
ikincil devredeki suyun ısısını alarak denize deşarj edilir. Sıcaklığı düşürülen sekonder devredeki su
sekonder pompaları ile 105,56 kg/s debide soğutma bölgelerine pompalanmaktadır. 1., 2., 3., 4. ve 5.
bölgelerde bulunan sirkülasyon pompaları sırasıyla 20 kg/s, 23,33 kg/s, 23,33 kg/s, 20 kg/s ve 22,23
kg/s debilerinde soğutulmuş su VRF dış ünitelerine pompalanmaktadır. Dış ünitelere gelen
soğutulmuş su VRF sistemindeki soğutucu akışkan R410A’nın akışkanı ile mahalin sıcaklığı
düşürülmektedir. Böylece mekan konfor şartlarında soğutulmuş olmaktadır. Antalya ili Alanya
ilçesindeki Asia Beach Resort & SPA otele ait sistem 10 Haziran 2016 tarihindeki yaz şartlarında
soğutma amaçlı olarak tam yükte 1 saat çalıştırılmıştır. Bu esnada Şekil 4.9’daki sistem akış şeması
üzerindeki hat numaralarına ait basınç, sıcaklık ve debi parametreleri toplanmıştır. O tarihte çevre
sıcaklığı, basınç ve bağıl nem değerleri sırasıyla 30,5 °C, 1 bar ve %53’tür. Ayrıca deniz suyu sıcaklığı
ortalama 19,3 °C kaydedilmiştir. Sistemde toplanılan tüm veriler Denetleme Kontrol Sistemi (SCADA)
programından alınmıştır.
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Şekil 2. Otelin soğutulması için kullanılan sistemin akış şeması.
Bu çalışmada akış ekserjisi, ekserji yok oluşu ve ekserji verimi ifadelerinin kullanılması tercih edilmiştir.
Kütle, enerji ve ekserji denge denklemleri şu şekilde ifade edilebilir:
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 giren = Σm
 çikan
Σm

(1)



ΣE
giren = ΣE çikan

(2)

ΣE x giren − ΣE x çikan − ΣE x yo = 0

(3)

Ekserji dengesi aynı zamanda,

ΣE x giren − ΣE x çikan = ΣE x yo

(4)

şeklinde ifade edilebilir ve bu denklemin sol tarafı ısı, iş veya kütle ile transfer edilen net ekserji, sağ
tarafı ise ekserji yok oluşunun miktarını gösterir. Sistemin ekserji analizi yapılırken, tüm elemanların
ekserji yok oluşu hesaplanmıştır. Bu bölümde hesaplamalar için ihtiyaç duyulan denklemler
açıklanacaktır. Toplam ekserji ise;

E x = m (ex )

(5)

şeklinde ifade edilebilir ki burada akış ekserjisi ise şöyledir:

ex = (h − h o ) − To (s − s o )

(6)

Ekserji veya II. Kanun verimi de toplam ekserji çıktısını toplam ekserji girdisine oranı şeklinde ifade
edilebilir:

E x çikan P
ψ=
=
E x giren F

(7)

Burada ekserji çıktısı ürünü, faydayı veya arzu edilen değeri ifade ederken, ekserji girdisi ise verilen,
arz edilen veya yakıt ekserjisini ifade etmektedir [13].
Van Goal tarafından verilen iyileştirme potansiyeli ise şu şekilde tayin edilebilmektedir [14]:

IP = (1 − ψ )(E x giren − E x çikan )

(8)

Bu çalışmada enerji ve ekserji analizleri yapılırken yapılan kabuller şu şekilde sıralanabilir:
1. Potansiyel ve kinetik enerji terimlerinin ihmal edildiği herhangi bir kimyasal reaksiyonun
olmadığı sürekli akışlı sürekli açık sistem kabulü tüm prosese uygulanmıştır.
2. Sisteme ısı girişi ve sistemin yaptığı iş pozitif olarak alınmıştır.
3. Isı pompası ve tüm sistemde boru bağlantılarının uzunlukları olduğu için basınç kayıpları
değerlendirilmiştir.
4. VRF dış ünite Kompresörün toplam mekaniksel ve elektriksel verimi %76’dır. Bu değer
kompresörün çalışması sırasında alınan akım ve voltaj ölçümlerine dayanmaktadır.
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Tablo 2. Soğutma sisteminin teorik işletme şartlarında bir saatlik durum için belirlenen termodinamik
özellikler ve ekserji miktarı.
No, i
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Sıcaklık, T i
(°C)
19,5
19,5
19,5
19,5
19,5
19,5
19,5
20,5
23,615
22,3
22,3
22,31
24,3
22,3
22,31
24,9
22,3
22,31
23,3
22,3
22,31
22,4
24
22,8
22,3
22,31
22,1
0
11
23,6
23,6
23,6
23,6
27,6
21,1

Basınç, P i
(kPa)
120
120
120
120
120
120
60
30
540
480
400
520
400
400
502
400
400
530
400
400
520
520
400
400
400
520
400
750
17500
400
400
400
400
101
101

Kütlesel debi, ṁ i
(kg/s)
26,39
26,39
52,78
26,39
26,39
105,56
105,56
105,56
105,56
105,56
20
20
20
23,33
23,33
23,33
23,33
20
20
20
20
2
2
20
22,23
22,23
22,23
0,000489
0,00231
105,56
85,56
62,23
42,23
0,191
0,191

Entalpi, h i
(kJ/kg)
81,85
81,85
81,85
81,85
81,85
81,85
81,8
85,95
99,46
93,9
93,83
93,98
102,2
93,83
93,97
104,7
93,83
93,99
98,01
93,83
93,98
94,36
100,9
95,92
93,83
93,98
92,99
282,9
90,18
99,26
99,26
99,26
99,26
301,2
294,6

Entropi, s i
(kJ/kgK)
0,289
0,289
0,289
0,289
0,289
0,289
0,289
0,3033
0,3473
0,3288
0,3288
0,3289
0,357
0,3288
0,3289
0,3654
0,3288
0,3289
0,3429
0,3288
0,3289
0,3302
0,3528
0,3359
0,3288
0,3289
0,326
1,06
0,2932
0,3472
0,3472
0,3472
0,3472
5,704
5,682

Ekserji miktarı, Ėx i
(kW)
23,04
23,04
46,07
23,04
23,04
92,14
85,78
66,79
81,5
89,93
15,43
17,82
11,37
18
20,36
12,1
15,43
18,02
13,26
15,43
17,82
1,761
1,19
14,31
17,15
19,8
17,67
0,03349
0,2507
66,81
54,15
39,39
26,73
271,9
272,1

3. BULGULAR VE TARTIŞMA
Bu çalışmada, Alanya’da Asia Beach Resort Otel’in soğutulması amacıyla kullanılan deniz suyu
kaynaklı ısı pompası sisteminin termodinamik analizi gerçekleştirilmiştir. Bu amaçla sisteme ekserji
analizi uygulanmış ve böylece sistem ekipmanları arasındaki etkileşim ve sistem iyileştirme potansiyeli
daha iyi anlaşılması sağlanmıştır. Bu amaçla 10 Haziran 2016 günü içerisinde seçilen bir saatte
13:00’da başlayıp 14:00’da bitmesiyle oluşan 1 saatlik zaman için sistem davranışı incelenmiştir.
Sistemden alınan veriler test başlangıcında alınıp testin sonunda 1 saat sonunda tekrar alınıp elde
edilen değerlerin doğrulaması yapılarak elde edilen sonuçlar Tablo 2’de listelenmiştir.
Şekil 3’te sistem soğutma bölgelerinin ekserji miktarlarının değişimi gösterilmiştir. Şekil 3’te görüldüğü
gibi otelin soğutma bölgeleri arasında en yüksek ekserji yıkım miktarı 8,53 kW ile 5. bölgede meydana
gelmiştir. Daha sonra sırasıyla 1., 3., 2., ve 4. bölgelerde meydana gelmiştir. Otelde en fazla ekserji
yıkımının 5. bölgede olmasının sebebi ise en uzun hattı olması ve dolayısıyla yalıtım problemleri bu
kadar yüksek ekserji kayıplarına sebebiyet vermiştir. Oteldeki tüm soğutma mekan/odaları tam
kapasitede çalıştırılmış bir sistem tarafından soğutulması esnasında veriler toplanmıştır. Dolayısıyla 4.
bölge 4,97 kW ile en düşük ekserji yıkımına sahip bölge olmuştur. Bu bölge üzerinde bir HP ve bir
VRF sisteminin soğutma işlemi yaptığı bir oda seçilmiştir.
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Ekserji yıkımı (kW)
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Otelin soğutma bölgeleri

Şekil 3. Soğutma sistemi bölgelerinin ekserji miktarının değişimi.
Soğutma sistemi bölgelerinin ekserji verimleri Şekil 4’te sunulmuştur. Şekilde sistem soğutma
bölgelerinin en yüksek ekserji verime sahip bölge %57,9 ile 2. bölgedir. Daha sonra ise %45 ile 1.
bölge ve %43 ile 3. bölge şeklinde sıralanmaktadır. 5. bölge yukarıda bahsedilen sebeplerden dolayı
verimi en düşük olduğu görülmektedir. Bölgeler 2 ve 4’ün ekserji yıkım miktarları en az miktarda
olmalarına rağmen ekserji verimleri açısından Bölge 2’nin ekseji verimi en yüksek olan bölgelerden
biridir. Buna sebep ise bölgeye giren ekserjiden en fazla ekserji üretiminin olduğu bölge olmasıdır. Bu
bölgede soğutma ihtiyacının en iyi şekilde sağlandığını göstermektedir. Şekil 3 ve Şekil 4’ten açıkça
anlaşılabilir ki Bölge 5, bölgeler arasında iyileştirilme önceliğine sahiptir.
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Şekil 4. Soğutma sistemi bölgelerinin ekserji verimleri.
Otelin soğutulması amacıyla çalıştırılmış sistemin tüm ekipmanların ekserji yıkım miktarları Şekil 5’te
gösterilmiştir. Ekipmanlar arasında en yüksek enerji yıkım miktarına sahip ekipman 10,57 kW ile deniz
suyu ısı eşanjörü (IE) olarak belirlenmiştir. Daha sonra ise sırasıyla 6,36 kW ile Bernoulli filtre (BF) ve
5,67 kW ile sekonder pompalar gelmektedir. En düşük ekserji yıkım miktarına sahip ekipman 0,02 kW
ile VRF görülmektedir. Ayrıca ısı pompası IP’nin 0,35 kW ile en düşük ekserji yıkıma sahiptir. Bölgeler
için kullanılan sirkülasyon pompaları ortalama olarak her biri 0,73 kW’lık ekserji yıkımı olmuştur.
Sistem ekipmanları arasında deniz suyu ısı eşanjörü en öncelikli iyileştirilmesi gerekli ekipmandır. Isı
eşanjörü içerisinde; deniz suyu ile birlikte gelebilecek yabancı maddelerin (ot, mil, midye, vb.)
tutulmasını sağlayan Bernoulli filtreden kaynaklanan problemler etkili olmuştur. Zaten BF; basınç
düşüşleri sağlayarak filtreleme yaparak IE’yi korumaktadır. Dolayısıyla her iki ekipmanın en yüksek
ekserji yıkımına sahip olmasına neden olmuştur. Sekonder pompalarda ise elektrik maliyetlerinin
artmasına rağmen sayısının arttırılması gerekmektedir.
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Şekil 5. Soğutma sistemi ekipmanlarının enerji yıkımı miktarının değişimi.

Ekserji verimi (%)

Şekil 6’da soğutma sistemi ekipmanlarının ekserji verimleri verilmiştir. Şekil 6’da görüldüğü gibi BF
Bernoulli filtrenin ekserji yıkımı yüksek olmasına rağmen sistem ekipmanları arasında %93 ile en fazla
ekserji verimine sahip ekipmanıdır. Dolayısıyla BF’ye giren ekserjiyi 6,36 kW’lık ekserji yıkımı ile en
fazla ekserji üretimi sağlamıştır. BF’nin termodinamik performansı yüksek olması sebebiyle iyileştirme
önceliği olmamaktadır. Diğer taraftan VRF’nin ekserji yıkımı çok küçük olmasına rağmen ekserji verimi
de %92’dir. IE deniz suyu ısı eşanjörü en yüksek miktarda ekserji yıkımına sahiptir. Dolayısıyla IE’ye
giren ekserjinin ancak %44’ünü üretebildiği için ekipmanlar arasında en düşük performansa sahiptir.
En düşük ekserji yıkım miktarına sahip olan IP ısı pompasının ekserji verimi ise %38’dir.
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Şekil 6. Soğutma sistemi ekipmanlarının ekserji verimlerinin değişimi.
Otel soğutma sistemin ekipmanlarının Van Goal tarafından verilen iyileştirme potansiyelleri Şekil 7’de
sunulmuştur. Şekil 7’de görüldüğü gibi IE deniz suyu ısı eşanjörünün iyileştirme potansiyeli 5,88 kW
olarak belirlenmiştir. Bu değer, bahsedilen ekipman üzerinde en fazla iyileştirme yapılabileceğini ifade
etmektedir. IE’nin 10,57 kW’lık ekserji yıkım miktarının 5,88 kW’lık kısmının iyileştirme yapılabilirse
ekserji verimi %44’den %75’e yükselecektir. Sonra ki iyileştirme potansiyeli olan ekipman ise 1,58 kW
ile sekonder pompalardır. Dolayısıyla kullanılan pompa sayısı arttırılabilir. Şekil 7’de soğutma bölgeleri
pompalarına göre deniz suyu pompalarında iyileştirilme potansiyelinin daha fazla olduğu
görülmektedir. En iyi işletilen ekipmanın VRF olduğu şekilden açıkça görülmektedir.
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Şekil 7. Soğutma sistemi ekipmanlarının iyileştirme potansiyelleri.
Şekil 8’de otel soğutma sistemi üzerinde gerçekleştirilen ekserji analizi sonuçları özetlenmektedir.
Sisteme giren 92,16 kW’lık ekserjinin 30,87 kW’ı ekipmanlardan kaynaklanan ekserji yıkımı
oluşturmaktadır. Geri kalan ekserji ise üretilen ekserjidir. Dolayısıyla tüm sistemin ekserji verimi %66,5
olarak hesaplanmıştır. Tüm sistemin ekipmanlarından kaynaklanan 30,87 kWlık ekserji yıkımında
yapılabilecek iyileştirme stratejileri ile %34 iyileştirilerek 20,52 kW ekserji yıkımı kalabilecektir. Sonuç
olarak sistemin iyileştirme potansiyeli 10,35 kW’tır. Dolaysıyla tüm sistem iyileştirme ile ekserji verimi
%77,7’e yükseltilebilecektir.
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Şekil 8. Otel toplam soğutma sisteminin ekserji analizi sonuçları.

4. SONUÇLAR
Bu çalışmada Antalya’nın Alanya ilçesinde bulunan Asia Beach Resort Spa Otel’de kurulu deniz suyu
2
kaynaklı ısı pompası sistemi incelenmiştir. Kurulu bu sistem 360 odalı, 14.000 m genel mekana sahip
otelin mekanların ve bir odanın soğutması 1 saatlik ele alınmıştır. Çok noktadan su sıcaklıkları,
soğutucu akışkan sıcaklıkları, iç ve dış ortam sıcaklıkları ve hat üzerindeki farklı noktalardaki debi
ölçümleri alınmak kaydıyla teorik olarak çıkarılan kütle, enerji ve ekserji denge denklemleri ile ekserji
analizi gerçekleştirilmiştir. Çalışmadan çıkarılan sonuçlar ve sistemin iyileştirilmesine yönelik öneriler
aşağıda maddeler halinde sıralanmıştır:
1. Otelin soğutma bölgeleri arasında en yüksek ekserji yıkım miktarı 8,53 kW ile 5. bölgede
meydana gelmiştir. 4. bölge 4,97 kW ile en düşük ekserji yıkımına sahip bölge olmuştur. Bu
bölge üzerinde bir HP ve bir VRF sisteminin soğutma işlemi yaptığı bir oda seçilmiştir.
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2. Sistem analizi göstermiştir ki en yüksek enerji kaybı deniz suyu eşanjörü (IE), bernoulli filtre
(BF) ve ikincil devre sirkülasyon pompaları (P5, P6) şeklinde olmuştur. Onların ekserji yıkım
miktarları sırasıyla 10,57 kW, 6,36 kW ve 5,68 kW’tır. Bu şekilde öncelikli iyileştirilmesi
gereken ekipmanlar sıralanmış olur. Tüm sistem ekipmanlarının ekserji yıkım miktarı 30,9
kW’dır. Ekserji verimliliklerine göre sıralandığında BF, VRF ve P15-P16 şeklinde olmuştur.
Onların değerleri sırasıyla %93, %92 ve %82 olarak bulunmuştur.
3. Sistemin toplam ekserji verimi %66,5 olarak belirlenmiştir. En iyi işletilen ekipman VRF’nin
olduğu belirlenmiştir. İyileştirme potansiyeli en yüksek ekipman IE deniz suyu ısı eşanjörüdür.
Sistem üzerinde yapılacak tüm iyileştirme stratejileri IE üzerine odaklanmalıdır.
4. Sistemdeki herhangi bir elemanın kötü performansı sistemin toplam performansı üzerine
önemli derecede etken olduğu için yüksek tersinmezliklere sahip sistem elemanları öncelikli
olarak iyileştirilmelidir. Isı pompasındaki tüm elemanların ekserji verimleri ürün/yakıt prensibine
göre değerlendirildiğinde en fazla iyileştirme potansiyelinin VRF, sonrasında ise HP olduğu
görülmektedir. Eşanjörde basınç kayıplarını azaltacak akış düzenlemeleri veya konstrüksiyon
ve malzeme seçimine dayalı önlemler almak ve akış dengesizliklerini düzeltmek kaydıyla dış
ünite evoparatöründeki tersinmezlikleri azaltılabilir. İç üniteler üzerinde de daha detaylı
çalışmalar yapılarak tersinmezlikler düşürülebilir. Kompresörde motorlar, valfler ve yağlama
üzerine iyileştirmeler sağlanarak ya da etkin bir soğutma uygulamak kaydıyla kompresör gücü
azaltılabilir. Ayrıca kompresör gücü cihazın giriş ve çıkışındaki basınçtan oldukça
etkilenmektedir.
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FARKLI GIDA ÜRÜNLERİNİN KURUMA
KARAKTERİSTİKLERİNİN GÜNEŞ ENERJİ DESTEKLİ BİR
KURUTUCUDA DENEYSEL OLARAK BELİRLENMESİ
Experimental Investigation of Drying Characteristics of Different Food Products in a Solar Energy Assisted Dryer

Doğan Burak SAYDAM
Kamil Neyfel ÇERÇİ
Ertaç HÜRDOĞAN

ÖZET
Gıda kurutma, yaş ürünlerin içerdikleri yüksek orandaki serbest suyu uzaklaştırarak ürünlerde
meydana gelebilecek biyokimyasal reaksiyonları ve mikroorganizmaların gelişmesini durduracak bir
orana indirerek, gıda ürünlerinin uzun süre muhafazasını sağlayabilmek için kullanılan yöntemdir. Bu
yöntemde ürün, ya doğrudan güneş altında kurutulabilmekte ya da farklı yöntemlerle toplanan güneş
ışınımı (güneş enerjisi destekli) veya farklı ısıtma yöntemleriyle (doğalgazlı ısıtıcı vb.) kapalı bir sistem
içindeki yüksek sıcaklıktaki kurutma havası ile kurutulabilmektedir. Ürünün doğrudan güneş altında
kurutulması hangi koşulda yapılırsa yapılsın, gıda güvenliği ve kalitesine yönelik profesyonel
beklentileri karşılamamaktadır. Bu sebeple özellikle yenilenebilir enerjinin kullanımına imkan veren,
güneş enerjili kurutucular yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu çalışmada, tasarlanıp imalatı yapılan
güneş enerjisi destekli bir kurutma sisteminde, kabak ve patlıcan gibi farklı gıda ürünlerinin kuruma
karakteristikleri Osmaniye ili iklim şartlarında belirlenmiştir. Birbirini takip eden iki gün boyunca süren
kuruma prosesinde, kabaktan yaklaşık 1500 g, patlıcandan ise yaklaşık 1350 g nem uzaklaştırılarak
denge nemine ulaşılabilmiştir. Deneyler sonucunda kuruma hızının kabak için maksimum 0,0265
(g su /g km )/dk, patlıcan için maksimum 0,0292 (g su /g km )/dk olduğu görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Kuruma, Güneş Enerjisi, Gıda Ürünü, Deneysel, Osmaniye

ABSTRACT
Food drying is the method used to provide long-term preservation of food products by lowering the
high rate of water contained in wet products and reducing the biochemical reactions and
microorganisms that may occur in the products. In this method, the product can either be dried directly
under the sun or dried by high temperature drying air in a closed system with solar radiation (solar
powered) or different heating methods (natural gas heater, etc.). Drying of the product under direct
sunlight does not meet the professional expectations for food safety and quality. For this reason, solar
energy dryers that allow the use of renewable energy are widely used. In this study, the drying
characteristics of different food products such as zucchini and eggplant were determined for the
climate conditions of Osmaniye province in a solar energy assisted drying system. In the drying
process, which lasted for two consecutive days, approximately 1500 g moisture for zucchini and
approximately 1350 g moisture for eggplant could be removed and reached to the equilibrium
moisture. As a result of the experiments, maximum drying rate was 0,0265 (g w / g dm )/min and 0,0292
(g w / g dm )/min for zucchini and eggplant, respectively.
Key Words: Drying, Solar Energy, Food Product, Experimental, Osmaniye
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1. GİRİŞ
Tarımsal ürünler, hasat edildikten sonra da solunum faaliyetlerine devam ederler. Bu işlemin
gerçekleşmesi ürünlerin bozulmasına sebep olmaktadır. Ürünlerin hasat sonrası kullanım ömürlerinin
artırılabilmesi için pek çok yöntem bulunmaktadır. Bu yöntemlerden biri de kurutma yöntemidir [1].
Gıdalarda kurutma, ürün içerisindeki nemin farklı metotlar yardımıyla üründen uzaklaştırılarak ürünün
bozulmasına neden olacak etkenlerin ortadan kaldırılmasıdır [2]. Tarımsal ürünlerin kurutulması; direk
güneş radyasyonu etkisinde bırakılarak veya güneşle farklı yöntemler ile ısıtılan havanın doğal veya
zorlanmış taşınım vasıtası ile ürün üzerinden veya içerisinden geçirilerek sağlanabilir [3].
Açıkta
güneş altında ürün kurutmada, kuruma işlemine doğrudan etkisi olan sıcaklık, nem ve meteorolojik
olaylar gibi değişkenler kontrol edilemediği için ürünün kalitesi olumsuz etkilenmektedir [4]. Bu
değişkenlerin kontrol altına alınamaması aynı zamanda ürün kayıplarına, kuruma süresinin uzamasına
ve işçilik girdilerinin artmasına sebep olmaktadır [5]. Bunların yanı sıra güneş altında kurutmada
ürünün düzgün yerleştirilememesi ve yeterli hava sirkülasyonunun sağlanamaması ürünlerde homojen
kurumanın gerçekleşmemesine neden olmaktadır [3]. Bu da üründe aflatoksin oluşumuna neden
olarak hem ürünün kalitesini düşürmekte hem de ürünler sağlık açısından ciddi problemlere neden
olmaktadır [6].
Güneşlenme süresi ve yıllık bazda gelen güneş enerjisi bakımından Türkiye yüksek değerlere sahiptir.
Yıllık toplam güneşlenme süresi 2.741 saat (günlük ortalama 7,5 saat), yıllık toplam gelen güneş
enerjisi 1.527 kWh/m².yıl (günlük ortalama 4,18 kWh/m².gün) olduğu bilinmektedir [7]. Bu da güneş
enerjisinin Türkiye’de enerji kaynağı olarak kullanılmasının bir gereklilik olduğunu göstermektedir.
Termal enerjisini güneş enerjisi ile karşılayan güneş enerji destekli kurutucular; maliyetlerinin düşük
olması, enerji kaynağının güneş olması, basit teknolojiye sahip olmaları, işletme maliyetlerinin
olmayışı ve güneş enerjisinden doğrudan faydalanmaları ile kurutma işlemlerinde yaygın olarak
kullanılmaktadır. Bu sayede tarım ürünlerinin güneş enerjisi ile kurtulması uygun maliyetli bir
uygulama olarak karşımıza çıkmaktadır [8,9]. Güneş enerji destekli kurutucularda kurutucu
düzeneğinin temel ögesinden birisi havalı güneş kolektörüdür. Havalı güneş kolektörü bir ısı eşanjörü
niteliğindedir ve üzerine gelen güneş ışınımlarını emici panelden geçirerek içerisinde dolaşan havaya
transfer eder. Böylelikle bu toplayıcılar ile ısınmış hava elde edilmektedir. Elde edilen bu hava istenilen
alanlarda farklı amaçlar için kullanılabilir [10] . Güneş enerji destekli kurutucular ile ilgi literatürde
birçok deneysel ve teorik çalışma görmek mümkündür [11-19].
Onat [11], tarım ürünlerinin kurutma işleminde ve üretiminde sürekliliği artırmak amacıyla kırmızıbiber
kurutmuştur. Araştırmacı; düşük nem, farklı sıcaklık ve farklı hava hızlarında çalışabilen güneş enerjili
bir kurutucu tasarlayarak imal etmiştir. Rezistans ve yansıtıcı aynalarla kurutucu sistemi
desteklenmiştir. Sistemde ayrıca iki farklı ısı geri kazanım uygulanmıştır. Birincisinde sıcak egzoz
havası dışarı atılırken ısı depolayıcı malzemeler ile sıcak atık ısı depolanmıştır. İkincisinde ise sıcak
egzoz havası taze hava kanallarına paralel akış olacak şekilde temas ettirilerek ısı geri kazanım
sağlanmıştır. Kurutma sonuçlarını teorik olarak matematiksel modeli oluşturularak deney sonuçları ile
karşılaştırılmıştır. Kırmızıbiberin açık sergide 15 günde kuruduğu, tasarlanan güneş enerjili kurutucuda
ise 12 saatte kuruduğu tespit edilmiştir.
Midilli ve Küçük, [12], güneş enerjisi destekli doğal ve zorlanmış dolaşımlı kurutma sisteminde fıstık
kurutma deneyleri yapmışlardır. Araştırmacılar, yaptıkları kurutma çalışmalarında kuruma işlemi
davranışlarının matematiksel modellerini ortaya koymuşlardır. Chauhan ve ark.[13], güneş enerjisi ile
farklı kurutma sistemlerinin performansını, ürün sıcaklığını, nem içeriğini, kuruma hızını ve ürünün
renginin tahminini öngörmek için kullanılabilecek matematiksel modeller üzerine araştırma
yapmışlardır. Ansys, Fluent, Matlab ve Fortran gibi programlar ile matematiksel modeller geliştirmenin
çok kullanışlı araçlar olduğunu, istatistiksel veri analizi için Spss, Sigma Plot V ve Statistica
programlarının uygun olduğunu söylemişlerdir. Yazıcı ve Daş [14], güneş enerjisi destekli bir kurutma
sistemi tasarlayarak elma kurutmuşlardır. Deney içerisinde kuru baz nem içeriği (M Cd ), ayrılabilir nem
oranı (MR),kurutma hızı (DR) ve konvektif ısı transfer katsayısı (h c ) değerleri hesaplamışlardır.
Çalışmada ayrıca sergide güneş altında kurutma ile güneş enerjisi destekli kurutma sisteminde
yapılan elma kurutma işleminin kurutma performansları karşılaştırmıştır.
Taze ve kurutulmuş olarak geniş bir tüketim alanına sahip olan patlıcan ve kabak Türkiye’de yoğun
olarak üretilen gıda ürünleri arasında yer almaktadır. Bu çalışmada, havalı güneş kolektörünün
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kullanıldığı bir kurutma sisteminde kabak ve patlıcandan oluşan iki farklı gıda ürünün kuruma
karakteristikleri, Osmaniye ili iklim şartlarında deneysel olarak incelenmiştir.

2. SİSTEM TANITIMI
Bu çalışma kapsamında, havalı güneş kolektörünün kullanıldığı güneş enerji destekli bir kurutma
sistemi tasarlanmış ve kurulmuştur [20,23]. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Karacaoğlan Yerleşkesi
içerisinde yer alan kurutma sisteminin şematik gösterimine ve sisteme ait görsellere Şekil 1’de yer
verilmiştir.

(a)

(b)
Şekil 1. Güneş Enerjisi Destekli Kurutma Sisteminin Şematik Görünüşü (a) ve Gerçek Resimleri (b)
[20,23]
Şekil 1(a)’dan görüldüğü gibi sistem, havalı güneş kolektörü ve kurutma kabini olmak üzere iki ana
bölümden oluşmaktadır. Sistemde ayrıca kurutma havasının sirkülasyonu için bir fan, hava kanalı ve
kontrol panosu yer almaktadır. Güneş kolektörüne giren taze hava (1 noktası), kolektör içinde ısınarak
(2 noktası) bir fan yardımıyla kurutma kabinine aktarılmakta ürün üzerindeki nemi alarak sistemden
dışarı atılmaktadır (3 noktası).
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Sistem kullanılan 195x95x12 cm ölçülerindeki (1,70 m ) bir adet havalı güneş kolektörünün kasası
pleksiglas malzemeden yapılmış ve ısı kayıplarının azaltılması amacıyla alt ve yan yüzeyleri camyünü
3
yalıtım malzemesiyle kaplanmıştır. Havanın sirkülasyonu için 70W gücünde 650 m /saat (maks.)
debiye sahip hız kontrollü radyal tip bir fan kullanılmıştır. Hava sızıntılarının önlenmesi amacıyla hava
geçişinin olduğu tüm bağlantı noktaları ve alanlar silikon kullanılarak kapatılmıştır. Ayrıca kurutma
kabini çevresi, 5 cm kalınlığında alüminyum kaplamalı cam yünü şilte ile kaplanarak meydana
gelebilecek ısı kayıpları önlenmiştir. Ürünlerin yerleştirildiği kurutma odası ise ahşap malzemeden imal
edilmiştir. Kurutulacak olan ürünler bir tepsi yardımı ile kabin içerisinde bulunan kurutma odasına
yerleştirilmektedir. Kabinde ayrıca kurutulacak ürünlerin gözlemlenebilmesi için şeffaf plastik
malzemeden yapılmış bir gözetleme camı da yer almaktadır. Kurutucuda ürünlerin kurutulduğu tepsi
2
96x46 cm ölçülerinde (yaklaşık 0,5 m ) ve hava geçişini sağlayabilmek için alüminyum delikli telden
yapılmıştır. Kurutulacak olan ürünler tepsi yardımı ile ürün yerleştirme ağzından kurutma kabinine
yerleştirildikten sonra, içinde bulunan askı sistemi ile elektronik hassas teraziye bağlanmıştır.
2

Sistemin performansını ve kurutulacak ürünlerin kuruma karakteristiklerini belirleyebilmek amacıyla
sistem üzerinde farklı notlarda ölçümler gerçekleştirilmiştir. Deney düzeneğinde farklı parametrelerin
(sıcaklık, nem, hava hızı, ağırlık ve ışınım) ölçülmesi ve belirli aralıklarla (15 dk) verilerin
kaydedilebilmesi için bilgisayar destekli bir veri toplama ünitesi kullanılmıştır. Sistemde kolektör, fan ve
kurutma kabini giriş-çıkışlarında gerçekleştirilen sıcaklık ölçümlerine ek olarak kolektör girişinde (dış
hava), kabin giriş-çıkışında rölatif nem ölçümü yapılmıştır. Güneş ışınımı kolektör eğimi ile aynı eğime
sahip olacak şekilde yerleştirilmiş ışınım ölçer ile ölçülmüştür. Sistemde dolaşan hava debisinin
belirlenebilmesi için gerçekleştirilen hava hızı ölçümü, kurutma kabini çıkışına yerleştirilmiş hava
kanalında anemometre kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Çıkışta kullanılan hava kanalının uzunluğu
belirlenirken tam gelişmiş akış şartlarının elde edilebilme durumu dikkate alınmıştır. Tablo 1’de sistem
üzerinde yapılan ölçümlerde kullanılan cihazlara ait bilgiler yer almaktadır.
Tablo 1. Ölçümlerde ve Analizlerde Kullanılan Cihazlar
Cihaz
TESTO 435
COLE PARMER Isıl Eleman Çifti
DİKOMSAN Elektronik Terazi
EPLUSE Nem Ölçer
FRONIUS Işınım Ölçer
IOTECH PD3001Veri Kaydedici

Ölçüm Parametresi
Hava Hızı
Sıcaklık
Ağırlık Ölçümü
Rölatif nem
Işınım
Veri kayıt

Hassasiyet
0.1 m/s
0.1 °C
0.1 g
2-3 %
±%5
16 bit

3. ANALİZLER
Gıda ürünlerinde nem miktarı, ürünün bünyesinde tuttuğu su ağırlığı olarak ele alınmaktadır. Kuruma
davranışlarının karakterize edilmesinde, zamanla değişim gösteren nem içeriği ve kuruma hızı
kullanılmaktadır. Ürünün su ağırlığının ürünün kuru ağırlığına oranı kuru baza (k.b) göre nem içeriğini
vermektedir [21].
Mk.b =

Ws

(1)

Wk

Burada, Ws , ürünün su ağırlığı [g], Wk , ürünün kuru ağırlığı [g], Mk.b ise ürünün kuru baza göre nem
içeriğidir [g su /g km ].
Kuruma davranışlarını karakterize eden bir diğer önemli parametre ise kuruma hızıdır (
(g su /g km )/dk) ve Eşitlik (2)’de verilmiştir [22].
dMk.b
dt

=�

Mt+dt −Mt
dt

�

k.b

dMk.b
dt

(2)
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BULGULAR VE TARTIŞMA
Bu çalışmada, farklı gıda ürünleri (kabak ve patlıcan) güneş enerji destekli bir kurutucuda birbirini takip
eden günler içerisinde kurutulmuş ve kurutma prosesi boyunca ölçümlerle elde edilen sonuçlar
incelenmiştir. Deneyler patlıcan numuneleri için 02 ve 03 Ekim 2018, kabak numuneleri için 04 ve 05
Ekim 2018 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir. Deney düzeneği üzerinde farklı noktalarda yer alan ölçüm
cihazları ile hava sıcaklığı, hava nemi ve ürün ağırlıkları ölçülmüş ve bu farklı parametrelerin zaman ile
değişimi gözlenmiştir. Ürünler kurutucu kabin içerisinde bulunan tepsiye yerleştirilmeden önce
temizlenerek boyutları ve kalınlıkları ayarlanarak kesilmiştir. Daha sonra kesilen ürünler tepsiye
dizilerek kurutma kabini içerisine yerleştirilmiştir. Şekil 2’de kabak ve patlıcan numunesi için yapılan
deneylerde ölçülen dış ortam, kabin giriş hava sıcaklığı ve ışınımın zaman ile değişimi verilmiştir.

(a)

(b)
Şekil 2. Kabak (a) ve Patlıcan (b) Deneyi İçin Birbirini Takip Eden İki Günlerde Farklı Noktalardan
Ölçülen Sıcaklıkların ve Işınımın Zamanla Değişimi
Şekil 2 incelendiğinde dış ortamdan fan vasıtası ile çekilen havanın; havalı güneş kolektörüne girerek
sıcaklığının arttığı ve bu sıcaklık değişiminin ışınım ile doğru orantılı olduğu görülmüştür. Işınımın en
yüksek seviyelere ulaştığı öğle saatlerinde dış ortam sıcaklığı ile kabin giriş sıcaklığı arasında yaklaşık
20 °C’lik sıcaklık farkı olduğu görülmüştür. Patlıcan numuneleri için yapılan deney günlerinde havanın
bulutlu olması sebebi ile ölçümlerde bazı düzensizlikler gözlenmiştir.
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Şekil 3’de deneylerde (dış ortam, kabin giriş ve kabin çıkış) farklı noktalardan ölçülen rölatif nem ve
ışınımın zaman ile değişimi yer almaktadır. Kabak kurutma deneyinde ışınım değerleri patlıcan
kurutma deneyine göre daha düzenli olduğu için Şekil 3’de yer alan grafikler incelendiğinde ışınımdaki
artışın hava sıcaklığını arttırmasından dolayı nem değerlerinin ışınım ile ters orantılı olarak değiştiği
görülmüştür. Dış ortamdan alınan havanın nemi diğer iki noktaya göre daha yüksek değerlere sahiptir.
Kabin giriş noktasında havanın kolektörden geçerek ısınması ile nem miktarı da düşmektedir. Kabin
içerisine nemi düşmüş olarak giren hava, ürünlerin kuruması ile nemlenmektedir. Deneyin sonunda
ürünlerin denge nemine ulaşması ile kabin giriş ve çıkış nemi arasında bir farkın olmadığı
görülmektedir.

(a)

(b)
Şekil 3. Kabak (a) ve Patlıcan (b) Deneyi İçin Birbirini Takip Eden İki Günde Farklı Noktalardan
Ölçülen Rölatif Nemin ve Işınımın Zamana Göre Değişimi
Farklı ürünler için yapılan deneylerde ölçülen ürün ağırlığının zaman ile değişimi Şekil 4’de verilmiştir.
Şekilden görüldüğü gibi kuruma prosesi boyunca ürün ağırlığında zamanla bir azalma gerçekleşmiş ve
kabak için deney süresince yaklaşık 1500 g ve patlıcan için ise yaklaşık 1350 g nem
uzaklaştırılabilmiştir. Ürünler aynı tepsi yüzey alanına ve aynı boyutta kesim yapılmasına karşın farklı
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yapısal özelliklere ve lif yapısına sahip olduğu için kurutma kabini içerisinde ilk ve deney sonucunda
ağırlıkları farklılık göstermiştir. Şekilden ayrıca deneylerin sonuna doğru denge nemine ulaşılmasından
dolayı ağırlık kaybının durduğu görülmektedir.
Şekil 5’de numunelerin kuruma hızının zaman ile değişimi görülmektedir. İlk günkü kuruma hızı daha
yüksek olurken ikinci günde ürünün sahip olduğu nem oranının düşmesi ile kurumanın yavaşladığı
görülmektedir. Birbirini takip eden iki gün boyunca kuruma hızının kabak için 0,00 ile 0,0265
(g su /g km )/dk, patlıcan için ise 0,00 ile 0,0292 (g su /g km )/dk arasında değiştiği görülmüştür.

(a)

(b)
Şekil 4. Birbirini Takip Eden İki Günde Yapılan Kurutma Deneyinde Kabak (a) ve Patlıcan (b)
Ürünlerinin Ağırlığının ve Işınımın Zamana Göre Değişimi
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(a)

(b)
Şekil 5. Birbirini Takip Eden İki Günde Yapılan Kurutma Deneyinde Kabak (a) ve Patlıcan (b)
Ürünlerinin Kuruma Hızının Zamana Göre Değişimi
Şekil 6’da kuruma hızının kuru baza göre nem içeriği değişim grafiği yer almaktadır. Kuru baza göre
nem içeriğinin azalması ile kuruma hızının da azaldığı grafikten görülmektedir. Şekil 7 ve Şekil 8’de
ürünlerin kurumadan önceki ve kuruduktan sonraki resimleri yer almaktadır. Kuruyan numuneler
deney sonunda incelenmiş ve ürünlerde koku ve renk kaybının olmadığı tespit edilmiştir.
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(a)

(b)
Şekil 6. Birbirini Takip Eden İki Günde Yapılan Kurutma Deneylerinde Kabak (a) ve Patlıcan (b)
Ürünlerinin Kuruma Hızının Nem İçeriğine (K.B.) Göre Değişimi

(a)

(b)

Şekil 7. Patlıcanların Kuruma Öncesi (a) ve Sonrasına (b) Ait Resimleri
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(a)
(b)
Şekil 8. Kabakların Kuruma Öncesi (a) ve Sonrasına (b) Ait Resimleri

SONUÇ
Güneş enerji destekli bir kurutma sisteminde kabak ve patlıcan olmak üzere farklı ürünlerin kuruma
karakteristiği, Osmaniye ili iklim koşullarında belirlenmiştir. Deneyler patlıcan numuneleri için 02 ve 03
Ekim 2018, kabak numuneleri için ise 04 ve 05 Ekim 2018 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir. Deney
süresince farklı noktalardan sürekli ölçüm alınmış ve ürünlerin takibi yapılmıştır. Birbirini takip eden iki
gün boyunca süren kuruma prosesinde, kabaktan yaklaşık 1500 g, patlıcandan ise yaklaşık 1350 g
nem uzaklaştırılarak denge nemine ulaşılabilmiştir. Deneyler sonucunda kuruma hızının kabak için
maksimum 0,0265 (g su /g km )/dk, patlıcan için maksimum 0,0292 (g su /g km )/dk olduğu ayrıca kurutma
sonunda ürünlerde koku ve renk kaybının olmadığı görülmüştür.
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ELİPTİK BORU DEMETİ ÜZERİNDEN GEÇEN
NANOAKIŞKANLARIN LAMİNER AKIŞININ ISI
TRANSFERİNE ETKİSİ
The Effect on the Heat Transfer of Laminar Nanofluid Flow over the Elliptic Tube Bundle

Ünal AKDAĞ
Selma AKÇAY

ÖZET
Bu çalışmada, sabit duvar sıcaklığına sahip eliptik boru demeti üzerinden geçen CuO-su
nanoakışkanın laminer akışının ısı transferine ve sürtünme faktörüne etkileri sayısal olarak
incelenmiştir. Çalışmada, farklı kesit alanına sahip eliptik borular kademeli olarak yerleştirilmiş ve
analizler iki boyutlu olarak gerçekleştirilmiştir. Kullanılan eşitlikler, sonlu hacimler metodu ile SIMPLE
algoritması kullanılarak çözülmüştür. Sayısal incelemelerde, nanoakışkan tipi ve partikül hacim oranı
(ϕ) sabit tutulmuş, eliptik kanalın en/boy oranı (AR) ve Reynolds sayısı (Re) değiştirilerek incelemeler
gerçekleştirilmiştir. Bu parametrelerin ısı transferi karakteristiği ve sürtünme faktörü üzerindeki etkileri
taban akışkan ile de karşılaştırılmıştır. Boru demeti üzerinden nanoakışkanların laminer akışında anlık
hız ve sıcaklık dağılımları elde edilmiştir. Sayısal sonuçlar, ısı transferindeki iyileşmenin eliptik kanal
kesitinden ve Reynolds sayısından oldukça etkilendiğini göstermiştir. Nanoakışkan kullanımı ile ısı
transferinin de arttığı, ancak bu artışın sürtünme faktöründe de bir miktar artışa sebep olduğu
gözlemlenmiştir. En yüksek ısı transferi performansı, AR=1.0 ve Re=1000’de yaklaşık olarak %15
olarak elde edilmiştir. Çalışma sonucunda boru demetleri üzerinden nanoakışkanların laminer akışı
için en iyi termo-hidrolik performansı sağlayan parametreler belirlenmiştir. En iyi termo-hidrolik
performans Re=1000 için AR=0.5’’te yaklaşık olarak %12 olarak elde edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Eliptik boru demeti; Nanoakışkan; Isı transferi; Sürtünme faktörü; Sayısal çalışma

ABSTRACT
In this study, the effect of the laminar flow of CuO-water nanofluids through the elliptical tube bundle
with constant wall temperature on the heat transfer and friction factor are investigated numerically. In
the study, elliptical tubes with different cross-sectional area are placed staggered and the analyses are
carried out for two dimensions. The governing equations are solved by using SIMPLE algorithm with
finite volume method (FVM). In the studies, the nanofluid type and particle volume fraction (ϕ) are kept
constant, Reynolds number (Re) and aspect ratio of the elliptic channel (AR) are changed. The effects
on the friction factor and the heat transfer characteristics of these parameters are also compared with
the base fluid. In the laminar flow of the nanofluids over the tube bundle, instantaneous velocity and
temperature distributions are obtained. Numerical results have shown that the improvement in heat
transfer is highly affected by the elliptic channel cross-section and Reynolds number. It has been
observed that the heat transfer increases with the use of nanofluid, but this increase also causes
slightly increase in friction factor. The highest heat transfer performance is obtained as approximately
15% at AR = 1.0 and Re = 1000. As a result of the study, the parameters providing the best thermohydraulic performance for the laminar flow of the nanofluids on the tube bundles are determined. The
best thermo-hydraulic performance is obtained as approximately 12% fort Re = 1000 at AR = 0.5.

Key Words: Elliptic tube bundle, Nanofluid, Heat transfer, Friction factor; Numerical study
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1. GİRİŞ
Boru demetleri üzerinden akış, endüstride ısıtma ve soğutma gibi uygulamalarda oldukça sık
kullanılmaktadır. Bu nedenle bu tür akışlarda termo-hidrolik performansın iyileştirilmesi için alternatif
yöntemler araştırılmaktadır. Bu yöntemler daha çok pasif ısı transferi iyileştirme yöntemleri olarak
bilinen boruların geometrik düzenlemeleri ve/veya akışkan ile ilgili özelliklerin iyileştirilmesi ile ilgili
uygulamaları içermektedir. Isı transferi çalışmalarında temel akışkanın taşınım özelliklerinin sınırlı
olması nedeni ile temel akışkana nano boyutlu parçacıklar ilave edilerek akışkanın taşınım
özelliklerinin iyileştirilmesi yoluna gidilmektedir. Nanoakışkanlar ile ilgili yapılan birçok araştırmada,
temel akışkana ilave edilen bu nano parçacıkların ısı transferini kayda değer bir şekilde artırdığı
bildirilmiştir [1-6].
Endüstride birçok alanda yaygın olarak kullanılan çapraz akışlı, borulu ısı değiştiricilerinin boyutlarının
giderek küçülmesi nedeniyle, daha kompakt ısı değiştiricilerinin tasarlanmasına ihtiyaç duyulmaktadır
[7]. Bu tür ısı değiştiricilerinde boru demetleri üzerinden çapraz akışla ilgili pek çok optimizasyon
çalışmaları yapılmaktadır. Araştırmacılar, kullanılan boruların kesitleri (dairesel, elips vs), boru
dizilimleri (sıralı, saptırılmış vs), borular arasındaki mesafe gibi birçok geometrik parametrelerin
yanında, akış rejimleri (laminer, türbülanslı vs.) akışkan tipi gibi birçok parametreyi de inceleyerek en
uygun tasarımın ortaya çıkması için çalışmalar yapmaktadırlar. Farklı şekillere sahip boru demetleri
üzerinden zorlanmış taşınımla ısı transferi pek çok araştırmacı tarafından deneysel ve sayısal olarak
incelenmiştir [8-12]. Khan vd. [13], düzgün ve saptırılmış sıralı boru demetleri üzerinden zorlanmış
taşınımla ısı transferini analitik olarak incelemişler ve çalışma sonucunda saptırılmış sıralı dizilişin,
düzgün sıralı dizilişe göre ısı transferini artırdığını belirtmişlerdir. Zhang vd. [14], sabit ısı akısına sahip
dairesel boru demetleri üzerinden zorlanmış taşınımla ısı transferini sayısal ve deneysel olarak
incelemişlerdir. Çalışma sonucunda, akışın sapma açısının artmasıyla hem sürtünmenin hem de Nu
sayısının arttığını belirtmişlerdir. Haitham vd. [15] boru demetleri üzerinden laminer akışta ısı
transferini iki boyutlu sayısal olarak incelemişler ve düzgün sıralı dizilişe göre saptırılmış sıralı dizilişin
çok daha iyi sonuçlar verdiğini belirtmişlerdir. Erdinç vd. [16], kare kesit alanına sahip çapraz akışlı
saptırılmış boru demetli ısı değiştiricilerinin ilk yatırım, işletme maliyeti ve toplam giderleri araştırarak
ekonomik optimizasyon çalışması yapmışlardır ve çeşitli parametrelere göre elde edilen sonuçları
grafikler şeklinde sunmuşlardır. Li vd. [17], çapraz akışta kıvrımlı oval boru demetleri üzerinden geçen
akışkanın belirli Re sayısı aralığı (7500 ≤ Re ≤ 18000) için hava tarafı ısı transferi ve sürtünme
faktörünü deneysel olarak incelemişleridir. Çalışmalarının sonucunda kıvrımlı oval kesitli boru
demetleri için ısı transfer performansının dairesel kesitli boru demetlerine göre %25.5-33.3 daha
yüksek olduğunu bildirmişlerdir. Karaçavuş ve Aydın [18], dairesel kesit alanına sahip sıralı ve
şaşırtmalı dizilmiş boru demetleri üzerinden çapraz akışta Nusselt sayısının değişimini RNG k-e
türbülans modeli kullanarak Fluent programı ile incelemişlerdir. Programdan elde edilen n değerlerini,
korelasyonlar yardımıyla hesaplanan değerler ile karşılaştırarak grafikler halinde sunmuşlardır.
Jun ve Jiin [19], sabit yüzey sıcaklığına sahip, düzgün ve saptırılmış dizilişli boru demetleri üzerinden
Al 2 O 3 nanoakışkanların laminer zorlanmış taşınımla ısı transferini sayısal olarak incelemişlerdir.
İnceleme sonucunda nanoakışkan kullanımının saf suya göre ısı transferini ve basınç kaybını oldukça
artırdığını belirtmişlerdir. Boru demetleri üzerinden nanoakışkan akışıyla ilgili yapılan çalışmalarda
Reynolds sayısı ve nanopartikül oranının artmasıyla ısı transferinin arttığı belirtilmiştir [20-22]. Wahid
vd [23], farklı geometriye sahip düzgün sıralı boru demetleri üzerinden Al 2 O 3 -su nanoakışkanın %4
partikül hacim oranı için akış ve ısı transferini SIMPLER algoritmasını kullanarak sayısal olarak
incelemişlerdir. Çalışmalarını 100≤Re≤800 aralığı için laminer daimi akış şartlarında iki boyutlu olarak
gerçekleştirmişler ve sonuçları temel akışkan ile karşılaştırmışlardır. Çalışma sonucunda Re sayısının
artması ile ısı transferinin de arttığını belirtmişlerdir. Ayrıca, tüm boru geometrileri için nanoakışkan
kullanımının basınç düşüşünde hafif bir artış ile birlikte ısı transferini temel akışkana göre önemli
derecede iyileştirdiğini bildirmişlerdir.
Boru demetleri üzerinden akışta ısı transferi ve sürtünme faktörünü etkileyen pek çok parametrenin
olması nedeniyle optimum parametrelerin bulunmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Bu
çalışmada, Ahmed, vd. [24], tarafından yapılan çalışma referans alınmıştır. Referans çalışmada
dairesel boru demetleri üzerinden akışta nanopartikül hacim oranı, Reynolds sayısı ve borular
arasındaki mesafe gibi parametreler incelenmiştir. Mevcut çalışmada ise nanoakışkan tipi ve partikül
hacim oranı sabit tutularak, saptırılmış farklı kesit alanına sahip eliptik boru demetleri üzerinden
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nanaoakışkanın laminer akışında ısı transferi ve basınç düşüşü analiz edilmiştir. Anlık akış görüntüleri
elde edilerek ısı geçiş mekanizması değerlendirilmiştir.

2. SAYISAL ÇALIŞMA
2.1. Sayısal Model
Şekil.1'de, farklı kesit alanına sahip eliptik boru demeti üzerinden akış için seçilen çözüm alanlarına ait
sayısal modelin geometrileri verilmiştir.

a

b

c

Şekil 1. Sayısal modelin geometrisi (a- AR=0.5, b-AR=1, c=AR=1.5)
Geometride boru demetleri saptırılmış olarak düzenlenmiştir. Boru eksenleri arasındaki uzaklık
düşeyde S T ve yatayda S L olarak ifade edilmiştir. Çözüm alanı olarak simetrik düzenlemeden dolayı
hesaplamalarda Şekil 1’de görüldüğü gibi geometriyi temsil eden bir modül alınmıştır.
Elipsin yatay eksen uzunluğu b, dikey eksen uzunluğu a olarak belirlenmiş ve her üç geometri için
yatay eksen uzunluğu b=10mm sabit tutularak a uzunluğu değiştirilmiştir. Daha sonra elipsin dikey
eksen uzunluğunun yatay eksen uzunluğuna oranı AR=a/b şeklinde boyutsuz bir sayı tariflenmiştir.
Çalışmalar, AR=0.5, 1.0 ve 1.5 olmak üzere üç farklı kesit alanı için gerçekleştirilmiştir. Geometride
kullanılan boruların AR=0.5, 1.0 ve 1.5 için hidrolik çapları (D h ) sırasıyla 6.32, 10 ve 11.77 olarak
belirlenmiştir. Boru dizilişine esas ölçüler ise S T /b=2 ve SL/b=1.5 olarak alınmıştır. Çözüm alanı
ölçüleri H x L=20 x120 mm dir. Elips borunun en-boy oranı hariç diğer tüm geometrik parametreler
çalışma boyunca sabit tutulmuştur.
2.2. Denklemler ve Sayısal Çözüm
Boru demetleri üzerindeki akış, laminer, sıkıştırılamaz, iki boyutlu ve daimi kabul edilip akışkan
Newtoniyen 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;

∇.( ρu ) = 0

∂ ( ρui u j )
∂xi

=−

(1)

∂
∂P
+
∂x j ∂xi

 ∂u j 
 µ (
) 
 ∂xi 

∂
∂  ∂Ti 
 k(

( ρC p u jT ) =
∂xi
∂xi  ∂xi 

(2)

(3)

Problemin çözümünde HAD (Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği) tabanlı Fluent 18.2 [25], paket
programı kullanılmıştır. Denklemler, sonlu hacimler metodu ile ayrıklaştırılmış, eşitlikler SIMPLE
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algoritması kullanılarak çözülmüştür, taşınım ve yayınım terimleri ise ikinci dereceden ileri fark şeması
−9
−6
kullanılarak ayrıklaştırılmıştır. Yakınsama kriteri olarak enerji eşitlikleri için 10 , diğer eşitlikler için10
kabul edilmiştir.
Ağ (grid) bağımsızlığını ve optimum eleman sayısını belirlemek amacıyla Re=400 değerinde AR=0.5
kesit alanı için 12587, 26154, 32027 ve 35243 eleman sayılarında, AR=1.0 kesit alanı için 12587,
16283, 25581 ve 28942 eleman sayılarında ve AR=1.5 kesit alanı için 5821, 11679, 14763, 28281 ve
31423 eleman sayılarında çeşitli çözümler uygulanmış ve bu çözümlere göre elde edilen Nu
sayılarının AR=0.5, 1.0 ve 1.5 için sırasıyla 32027, 25581 ve 28281 eleman sayılarından sonra,
%2’den daha az değiştiği gözlemlenmiş olup çalışmada belirtilen bu eleman sayıları tercih edilmiştir.
Akışkanın boru demeti üzerine T g =300K sıcaklığında üniform olarak girdiği kabul edilmiştir. Çözüm
alanı girişinde, "hız girişi sınır şartı" tariflenmiş, çıkışta "basınçlı çıkış sınır şartı" uygulanmıştır.
Boruların dış yüzeylerine T w =400K sabit sıcaklık sınır şartı ve kaymama sınır şartı uygulanmıştır.
Çözüm alanı olarak bir modül seçildiğinden, alt ve üst sınırlar simetrik olarak tanımlanmıştır.
Maksimum hız ise aşağıdaki gibi tanımlanmıştır;

umax =

ST
ug
ST − D h

(4)

2.3. Nanoakışkanın fiziksel özellikleri
Nanopartiküllerin temel akışkan içine homojen bir şekilde dağıldığı kabul edilerek nanoakışkanların
fiziksel özellikleri için aşağıdaki eşitlikler kullanılmıştır;

ρ nf = (1 − ϕ ) ρ bf + ϕρ pt

(5)

cnf = (1 − ϕ )cbf + ϕc pt

(6)

k nf = k bf [4.97ϕ 2 + 2.72ϕ + 1)

(7)

µ nf = µ bf [123ϕ 2 + 7.3ϕ + 1)

(8)

Burada ϕ, nanopartikül hacim oranını (%), nf, bf, pt indisleri sırasıyla nanoakışkanı, temel akışkanı ve
nanopartikülü göstermektedir. Temel akışkan olarak saf su kullanılmıştır. Tablo. 1’de suyun ve
kullanılan CuO nanopartikülün termo-fiziksel özellikleri verilmiştir.
Tablo 1: CuO nanopartikülün ve suyun termo-fiziksel özellikleri
ρ [kg/m ]

c [J/kgK]

k [W/mK]

µ [kg/ms]

Su

998

4182

0.613

0.001003

CuO

6500

533

17.65

-

3

Nanoakışkanın termo-fiziksel özellikleri (özellikle ısıl iletkenlik, viskozite ve ısı kapasitesi) literatürdeki
farklı eşitlikler kullanılarak hesaplanmış ve bu eşitliklerin, sonucu ne kadar değiştirdiği analiz edilmiştir.
Elde edilen değerlerin çok fazla değişmediği (en fazla %1.58) gözlenmiştir [26-28]. Bundan dolayı en
yaygın kullanılan bu eşitlikler tercih edilmiştir.

Termodinamik Sempozyumu

14. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 17-20 NİSAN 2019/İZMİR

_____________________ 774 _______

3. SONUÇLAR ve TARTIŞMALAR
Bu çalışmada, sayısal çözümün geçerliliğini belirlemek için literatürde boru demetlerinin üzerinden
akış için geliştirilmiş bağıntı olan Zhukuskas [29] bağıntısı ve Ahmed, vd. [24] tarafından yapılan
çalışma referans alınmış ve AR=1 (dairesel kesit alanı) için benzer geometri kullanılarak daimi akış
şartları için sonuçlar karşılaştırılmıştır. Şekil.2’den de görüldüğü gibi elde edilen sonuçların literatürle
iyi bir uyum sağladığı görülmüştür.

Şekil 2. Doğrulama için referans çalışmalarla yapılan karşılaştırma
Bu çalışmada, farklı kesit alanlarına sahip elips boru demetleri üzerinden geçen CuO-su,
nanoakışkanın sabit partikül hacim oranı (ϕ=%3) için 200≤Re≤1200 aralığında laminer daimi akış
şartlarında ısı transferi, sürtünme faktörü ve termo-hidrolik performansı sayısal olarak araştırılmıştır.
Çalışmada kullanılan parametreler Tablo 2’de verilmiştir.
Tablo 2: Çalışmada kullanılan parametreler
Nanoakışkan
türü

Hacim oranı
(φ)

Kesit alanı
(AR)

Reynolds sayısı (Re)

CuO-su

%3

0.5

200, 400, 600, 800, 1000, 1200

CuO-su

%3

1.0

200, 400, 600, 800, 1000, 1200

CuO-su

%3

1.5

200, 400, 600, 800, 1000, 1200

Boru demeti üzerinden nanoakışkanın akışında, boruların yüzeyinde sabit sıcaklık sınır şartı
uygulanmış olup çözüm alanında yerel ve ortalama Nu sayısı ise Eşitlik (9-10) ile hesaplanmıştır.

Nu x =

q′′Dh
k (Tw, x − Tb , x )

(9)

L

1
Nu = ∫ Nu x dx
L0

(10)

Burada k nanoakışkanın ısıl iletkenlik katsayısı, D h hidrolik yarıçap, T w borunun duvar sıcaklığı ve T b
nanoakışkanın yığın akışkan sıcaklığıdır. Boru demetinden gerçekleşen ısı transferi performansını
belirlemek için Nusselt sayısına bağlı olarak η= Nu n /Nu s şeklinde boyutsuz performans sayısı
tariflenmiştir. Burada Nu n nanoakışkan için hesaplanan ortalama Nusselt sayısını, Nu s ise temel
akışkan için hesaplanan ortalama Nusselt sayısını göstermektedir.
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Şekil 3’te farklı Re sayıları ve AR değerleri için ısı transfer performansının değişimi, temel akışkan ile
karşılaştırılarak gösterilmektedir. Temel akışkan ile karşılaştırıldığında her üç kesit alanı için de
nanoakışkanlar, Re sayısı artışına bağlı olarak ısı transferini iyileştirmektedir. Düşük Re sayılarında
(Re≤600), AR=1.5’ da diğer kesit alanlarına göre daha yüksek ısı transferi performansı elde edilirken
yüksek Re sayılarında (Re≥800) ise AR=1’ de en iyi ısı transferi performansı elde edilmiştir. AR=0.5 ve
1.0 için Re=1000 değerinde ise ısı transferi performansı için bir tepe noktası oluşmuştur. En iyi ısı
transferi performansı ise AR=1.0 ve Re=1000’de yaklaşık olarak 1.15 olarak elde edilmiştir.

Şekil 3. Re sayısı ve farklı kesit alanları ile ısı transfer performansının değişimi
Diğer taraftan, nanoakışkan tipi, partikül çapı, partikül hacim oranı ve akışkan hızına bağlı olarak cidar
ve akışkan içinde meydana gelen kayma gerilmeleri önemli derecede basınç düşüşüne neden
olmaktadır. Temel akışkana göre nanoakışkanların viskozitesinin yüksek olması nedeniyle
nanoakışkan kullanarak yapılan ısı transferi iyileştirme çalışmalarında basınç düşümünün de
değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu çalışmada, boru demeti üzerinden akan nanoakışkanın basınç
düşümünü belirlemek için boyutsuz sürtünme faktörü r=f n /f s tanımlanmıştır. Burada f n nanoakışkan
akışında, f s ise daimi akışta elde edilen yüzey sürtünme değerini göstermektedir.
Şekil 4’te farklı Re sayıları ve AR değerleri için boyutsuz sürtünme faktörünün değişimi, temel akışkan
ile karşılaştırılarak gösterilmektedir. Re sayısının artması ile sürtünme faktörü de artmaktadır. Boru
yüzey alanının daha fazla olması nedeniyle AR=1.5 değerinde en yüksek sürtünme faktörü elde
edilirken AR=0.5 değerinde ise en düşük sürtünme değeri elde edilmiştir.

Şekil 4. Re sayısı ve farklı kesit alanları ile boyutsuz sürtünme faktörünün değişimi
Isı transferindeki iyileşmeye karşılık sürtünmede meydana gelen artışın da birlikte değerlendirilmesi
gerekmektedir. Bunun için, ısı transferindeki artışı ifade eden (Nu n /Nu s ) iyileşme oranının, sürtünme
faktörüne oranı ile Termo-Hidrolik Performans (THP) tanımlanmış olup (Eşitlik-11) termo-hidrolik
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performansın 1’den büyük olması boru demeti üzerinden akan nanoakışkanın sebep olduğu
sürtünmeye rağmen ısı transferinde bir iyileşme olduğunu ifade etmektedir.

THP
=

Nu p / Nus
η
=
1/3
( f p / fs )
r1/3

(11)

Şekil 5. Re sayısı ve farklı kesit alanları ile termo-hidrolik performansın değişimi
Şekil 5’te farklı Re sayıları ve AR değerleri için termo-hidrolik performansın değişimi, temel akışkan ile
karşılaştırılarak gösterilmektedir. AR=1.5 değeri için tüm Re sayılarında termo-hidrolik performansta
herhangi bir iyileşme görülmemiştir. Bunun nedeni, ısı transferi performansında artışa rağmen boru
demetleri üzerinden nanoakışkan akışında sürtünme faktörünün daha yüksek olmasından
kaynaklanmaktadır. Düşük Re sayılarında (Re≤600) AR=0.5 ve 1.0 için birbirine yakın değerde daha
düşük termo-hidrolik performans değeri elde edilirken yüksek Re sayılarında (Re≥800) AR=0.5 için
daha yüksek termo-hidrolik performans elde edilmiştir. En iyi termo-hidrolik performans ise Re=1000
için AR=0.5’’te yaklaşık olarak 1.12 olarak tespit edilmiştir.
Çalışmada, farklı kesit alanlarına sahip boru demetleri üzerinden CuO-su nanoakışkanın φ=%3
partikül hacim oranında ve 200≤Re≤1200 aralığındaki sürekli laminer akışı için simülasyonlar yapılmış
ve değişen parametrelere bağlı olarak akış ve sıcaklık alanlarına ait görüntüler elde edilmiştir. Bu
çalışmada tüm AR değerleri için test edilen en düşük Re değeri (Re=200) ile en iyi termo-hidrolik
performansın elde edildiği Re değerine (Re=1000) ait akış ve sıcaklık alanlarının görüntülerine yer
verilmiştir.

AR=0.5, Re=200

AR=0.5, Re=200

AR=0.5, Re=200

AR=0.5, Re=1000

AR=0.5, Re=1000

AR=0.5, Re=1000

a

b

c

Şekil 6. AR=0.5 için Re sayısı ile akış ve sıcaklık alanlarının değişimi
(a- hız alanı, b- akım çizgileri, c- sıcaklık alanı)
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Şekil 6’da AR=0.5 için Re=200 ve Re=1000 değeri için elde edilen hız, akım çizgileri ve sıcaklık
alanlarının görüntüleri verilmiştir. Şekil 6a ve b’de hız ve sıcaklık alanlarının Re sayısından oldukça
etkilendiği açıkça görülmektedir. Hız ve akım çizgileri görüntülerinden Re sayısı arttıkça akış
içerisindeki dalgalanmaların arttığı ve ikincil akış yapılarının oluştuğu görülmektedir. Bu ikincil akış
yapıları ise borular arasında daha iyi akışkan karışımını sağlayarak ısı transferini iyileştirmektedir.
Şekil 6c’de verilen sıcaklık görüntülerinden Re sayısı arttıkça sıcak olan boru yüzeyindeki ısı transfer
hızının daha yüksek olduğu görülmektedir.

AR=1, Re=200

AR=1, Re=200

AR=1, Re=200

AR=1, Re=1000

AR=1, Re=1000

AR=1, Re=1000

a

b

c

Şekil 7. AR=1.0 için Re sayısı ile akış ve sıcaklık alanlarının değişimi
(a- hız alanı, b- akım çizgileri, c- sıcaklık alanı)
Şekil 7’de AR=1 için Re=200 ve Re=1000 değeri için elde edilen hız, akım çizgileri ve sıcaklık
alanlarının görüntüleri verilmiştir. Şekil 7a ve b’den hız ve sıcaklık alanlarının Re sayısından yine çok
fazla etkilendiği, Re sayısı arttıkça özellikle akış yönünde borular arasında daha büyük ikincil akış
döngülerinin oluştuğu görülmektedir. Bu akış döngüleri, ısı transferi iyileşmesine önemli katkı
sağlamaktadır.

AR=1.5, Re=200

AR=1.5, Re=200

AR=1.5, Re=200

AR=1.5, Re=1000

AR=1.5, Re=1000

AR=1.5, Re=1000

a

b

c

Şekil 8. AR=1.5 için Re sayısı ile akış ve sıcaklık alanlarının değişimi
(a- hız alanı, b- akım çizgileri, c- sıcaklık alanı)
Şekil 8’de ise AR=1.5 için Re=200 ve Re=1000 değeri için elde edilen hız, akım çizgileri ve sıcaklık
alanlarının görüntüleri verilmiştir. Şekil 8a, b ve c’den hız ve sıcaklık alanlarının Re sayısından çok
fazla etkilendiği, düşük Re sayılarında bile blokaj oranının artmasından dolayı akışta dalgalanmaların
olduğu ve ikincil akış yapılarının oluştuğu, yüksek Re sayılarında ise akış döngülerinin tüm akış
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içerisinde etkili olduğu görülmektedir. Bu yapıların tüm akış alanına yayılmasının nedeni elips
geometriye sahip boruların en-boy oranındaki artıştır. Bu durum, düşük Re sayılarında AR=1.5
değerinde en yüksek ısı transferi performansının elde edilmesinin nedeni olduğunu göstermektedir.
Ancak AR=1.5 değerinde artan Re sayıları ile birlikte akış içerisindeki çalkantıların artması sonucu
akışkan partikülleri arasındaki etkileşimin artması ve boruların yüzey alanının daha büyük olması
nedeniyle yüzeydeki sürtünme değerinin daha fazla olması önemli derecede basınç düşüşüne neden
olmaktadır. Bu nedenle AR=1.5 değerinde artan Re sayılarında ısı transferinde artış olmasına rağmen
yüksek sürtünme değerinden dolayı termo-hidrolik performansta herhangi bir iyileşme elde
edilememiştir. Isı transferindeki artış ve basınç düşümü birlikte değerlendirildiğinde en iyi durum,
AR=0.5 eliptik borular üzerinden akışta elde edilmektedir.
Şekil 6, 7 ve 8’de verilen tüm akış görüntülerinden boru demetleri üzerinde φ=%3 partikül hacim
oranında CuO-su nanoakışkan akışında ısı transferi ve sürtünme faktörü üzerinde boruların
geometrisinin ve Re sayısının oldukça etkili olduğu görülmektedir.

SONUÇLAR
Bu çalışmada, daimi akış şartlarında farklı kesit alanlarına sahip eliptik boru demetleri üzerinden akan
nanoakışkanların ısı transferi ve sürtünme faktörü üzerindeki etkileri sayısal olarak incelenmiştir. Sabit
partikül hacim oranında (φ=%3) CuO-su nanoakışkanın farklı Re sayıları için termo-hidrolik
performansı analiz edilmiş ve sonuçlar saf su ile karşılaştırılmıştır. Sayısal simülasyonlar sonucunda
akış alanına ait hız ve sıcaklık görüntüleri elde edilmiştir. Çalışma sonucunda, boru demetleri
üzerinden akışta nanoakışkanların kullanılmasının ısı transferini iyileştirdiğini ve ısı transferindeki bu
iyileşmenin ve sürtünme faktörünün eliptik kanal kesitinden ve Re sayısından oldukça etkilendiğini
göstermektedir. Yapılan çalışma, boru demetleri üzerinden akışta uygun boru kesitleri ve nanoakışkan
kullanılması halinde termo-hidrolik performansın etkin bir şekilde arttırılabileceğini göstermiştir.
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BÜTÜN VE DİLİMLENMİŞ PATATESLERİN KONVEKTİF
KURUTUCUDA KURUTULMASININ DENEYSEL
İNCELENMESİ
Experimental Investigatıon Of Convective Drying Of Sliced And Non-Sliced Potatoes

Burak TÜRKAN
Yakup ŞEN
Akın Burak ETEMOĞLU

ÖZET
Bu çalışmada patatesin kurutma kinetiği konvektif kurutucuda deneysel olarak araştırılmıştır. Farklı
kurutma havası sıcaklıkları (40, 50 ve 60 °C) ve hızları (0.5, 0.7 ve 1 m/s) dilimlenmiş ve bütün
patatese uygulanarak kurutma üzerindeki etkisi incelenmiştir. Ürünün yüzey sıcaklık değişimleri ile
nem içeriği değerleri bir saatlik kuruma süresi boyunca tespit edilmiştir. Kurutma havası hız ve sıcaklık
artışının ürünün kuruma süresi üzerinde etkili olduğu görülmüştür. Aynı zamanda dilimli ürünün
kurutulması sırasında meydana gelen nem içeriği azalmasının bütün patatese göre daha fazla olduğu
elde edilmiştir. Sonuç olarak en kısa sürede kurutma işleminin dilimli üründe 60 °C hava sıcaklığı ve 1
m/s hava hızının uygulanması durumunda elde edileceği görülmüştür.
Anahtar kelimeler: Konveksiyon kurutma, patates, hız, sıcaklık, konvektif kurutucu
ABSTRACT
In this study, the kinetics of potato drying were investigated experimentally in convective dryer.
Different drying air temperatures (40-50 and 60 °C) and velocities (0.5-0.7 and 1 m/s) were sliced and
applied to whole potatoes and the effect on drying was investigated. The surface temperature changes
and moisture content values of the product were determined for one hour drying time. Drying air
velocity and temperature increase were found to be effective on the drying time of the food. At the
same time, it was obtained that the moisture content decrease during the drying of the sliced product
was higher than the whole potato. As a result, it was seen that the fastest drying process will be
obtained in case of application of air temperature of 60 °C and air velocity of 1 m/s in the sliced
product.
Keywords: Convection drying, potato, velocity, temperature, convective dryer

1. GİRİŞ
Patates çeşitli gıdalarda nişasta ve diğer endüstriyel amaçlar için kullanılan bir gıda ürünüdür. Değişen
gıda alışkanlıkları nedeniyle patatesin talebi ve kullanımı yakın geçmişte artmıştır. Gelişmiş ülkelerde
yetiştirilen patateslerin yarısından fazlası işlenmiş ürünler olarak kullanılmaktadır. Son yıllarda işlenmiş
patates ürünleri için pazarların genişlemesine tanık olunmaktadır [1-2]. Ürünlerin içerdikleri su
kimyasal bozulmaya neden olmaktadır. Bu yüzden tarım ürünlerinin uzun süre korunmasında kurutma
işlemi kullanılmaktadır. Kurutma işlemi ile sezonluk üretilen gıdaların vitamin değerini kaybetmeden
uzun süre sağlıklı bir şekilde depolanması sağlanmaktadır. Böylece ekonomik israf önlenmiş olup
uzun süre kaliteli ürün tüketiciye sunulmaktadır [3].
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Güneş ile kurutma tarım ürünlerinin uzun süre korunması için kullanılan geleneksel yöntemlerden
birisidir. Bununla birlikte sıcak hava kurutması üniform ve hızlı kuruma prosesi nedeniyle en yaygın
kullanılan endüstriyel yöntemdir [4, 5, 6, 7].
Kurutma işlemi eş zamanlı ısı ve kütle transferi mekanizmalarından oluşan karmaşık bir süreçtir. Hava
ile kurutma süreci genellikle sabit hız ve ardından azalan hız periyodundan oluşmaktadır. Sabit hız
periyodunda yüzey su ile kaplıdır. Su buharlaştıkça yüzeyden kütle transferi gerçekleşmektedir. Hava
hızı, sıcaklığı ve bağıl nem bu süreçte kurutma hızını etkileyen faktörlerdir. Azalan hız periyodunda
nem transferi kılcal akış, sıvı ve buhar difüzyonu gibi iç kütle transfer mekanizmaları tarafından kontrol
edilir. Azalan hız periyodunda bu mekanizmalardan bir veya daha fazlası aynı anda etki edebilir.
Hava sıcaklığı, kimyasal bileşim, fiziksel yapısı ve kalınlığı kuruma hızını etkiler. Higroskopik
malzemelerde iki azalan hız periyodu oluşmaktadır. Birinci azalan hız periyodunda ürün nemi havaya
karıştıkça ıslak yüzey alanı azalır. Yüzey kuruduktan sonra ikinci azalan hız periyodu başlar ve
buharlaşma ürünün iç kısımlarında oluşur [8, 9, 10].
Literatürde kurutma ile ilgili birçok çalışma yapılmıştır. Vega ve ark.[11] Meyve ve sebzelerin
kurutulmasında ürün yüzeyinde maksimum sıcaklık değerini araştırmışlardır. Elma dilimlerini deneysel
olarak otomatik kontrol ünitesinde kurutmuşlardır. Simülasyon modelinde deneysel datalar ile
optimum kontrolü tanımlamışlardır. Bezerra ve ark.[12] gıda kabuğunun kurutulmasında literatürde
bulunan analitik modeli kullanarak nem difüzivitesini ve kütle transfer katsayılarını hesaplamışlardır.
Deneysel ve korelasyondan uyumlu sonuçlar elde etmişlerdir. Udayraj ve ark.[13] bir gıda ürününün
nem içeriğinin tahmini için nümerik model geliştirmişlerdir. Kaya ve ark. [14] su kabağının kuruma
davranışını incelemek için konvektif kurutucu kullanmışlardır. Lemus-Mondaca ve ark.[15] 40°C den
80°C ye kadar farklı kurutma havası sıcaklıklarını kullanarak katı bir gıda ürününün kurutulmasını hem
nümerik hem deneysel olarak incelemişlerdir. Kumar ve ark. [16] çalışmalarında zorlanmış taşınım ile
meyve kurutulması sırasında eş zamanlı ısı ve kütle transferinin matematik modelini geliştirmişlerdir.
Darıcı ve Şen [17] kivi kurutulmasını deneysel olarak incelemişlerdir.
Literatürde konvektif kurutma yöntemi kullanılan pek çok farklı gıda ürünlerinin kurutulması çalışmaları
bulunmaktadır. Bamya [18]; kuru erik [19]; kırmızı biber [20]; havuç [21]; şeftali [22]; domates [23]; kivi
[24], elma [25].
Bu çalışmanın amacı,
a) Patatesin konvektif kurutucuda kurutma karakteristiğinin araştırılması,
b) Deneysel hata analizi yapılarak belirsizliğin tespit edilmesi,
c) Kurutma havası hızı ve sıcaklığının kuruma üzerindeki etkisinin araştırılması,
d) Bütün ve dilimli ürünün kuruma süresi boyunca nem ve sıcaklık değişimlerinin elde edilmesidir.

2. MATERYAL VE YÖNTEM
2.1.Deney tesisatının tanıtımı
Deneylerde Bursa’da bir markette satılan patatesler kullanılmıştır. Patatesler 1 cm kalınlığında
dairesel şekilde dilimlenerek tepsilere yerleştirilmiştir. Kurutma işlemleri Uludağ Üniversitesi Isı Tekniği
Laboratuvarında bulunan konvektif tepsili tünel tip kurutma cihazı ile yapılmıştır. Deney setinin modeli
Şekil 1’de verilmiştir.
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1) Fan (Taze hava girişi), 2) Otomatik kontrol ünitesi (hız, sıcaklık, nem ve ağırlık), 3-4) sıcaklık
ve nem sensörleri, 5) Hassas terazi, 6) Hız sensörü
Şekil 1. Deneyde kullanılan kurutucunun katı model görüntüsü
2.2.İlk nemin belirlenmesi
İlk nem tayininin belirlenmesi için 93±0.05 gr ağırlığındaki patates dilimleri kurutma cihazına konularak
24 saat boyunca 60±0.3°C hava sıcaklığında kurutulmuştur. Son iki ölçüm arasındaki fark %0.01
oluncaya kadar kurutma işlemi yapılmıştır. Ortalama başlangıç ürün nem içeriği yaklaşık 3.01 (gr su/gr
kuru madde) olarak elde edilmiştir.
2.3.Deneylerin yapılışı
Deney cihazı giriş hava fanı, kanal bağlantısı, çıkış havası ve otomatik kontrol ünitesinden
oluşmaktadır. Deneyde kullanılan ısıtma havası ve hızı istenen değerlere getirilebilmektedir. Alınan
patatesler öncelikle buzdolabında 4°C de 24 saat boyunca muhafaza edilmiştir. Daha sonra oda
sıcaklığına gelinceye kadar 3 saat laboratuvar ortamında bırakılmıştır. Kurutma havası sıcaklığının
kuruma üzerine etkisini incelemek için 40±0.3-50±0.3 ve 60±0.3 °C sıcaklıktaki hava, ürün üzerine 0.5
m/s hızda gönderilmiştir. Hava hızının kurutma üzerine etkisini incelemek için ise 0.5, 0.7 ve 1 m/s
hava hızları 60°C hava sıcaklığındaki ürün üzerine gönderilmiştir. Öncelikle patatesler bütün halde ve
dilimlenerek tepsiye dizilmiştir. Bu arada sürekli rejime ulaşıncaya kadar deney cihazı çalıştırılmıştır.
Boş tepsilerin ağırlığı ölçülerek kaydedilmiştir. İstenen şartlara ulaştığı zaman tepsi cihaza
yerleştirilmiştir. Deney sırasında ürünün ağırlığındaki değişim 0.05 gr hassasiyete sahip dijital terazi
yardımı ile periyodik olarak kaydedilmiştir. Ürünün yüzey sıcaklık değeri ise kızılötesi sıcaklık ölçüm
cihazı kullanılarak tespit edilmiştir.
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2.4.Nem içeriği hesabı
Ürün içindeki nem içeriğini kuru ve yaş baza göre ifade etmek için;
𝑊𝑊𝑆𝑆
𝑊𝑊 − 𝑊𝑊𝐾𝐾
�=�
�
𝑊𝑊𝐾𝐾
𝑊𝑊𝐾𝐾

(1)

𝑊𝑊𝑆𝑆
� × 100
𝑊𝑊𝑆𝑆 + 𝑊𝑊𝐾𝐾

(2)

𝑀𝑀𝐾𝐾𝐾𝐾 = �

%𝑀𝑀𝑌𝑌𝑌𝑌 = �

ifadeleri kullanılmaktadır. Burada W ürünün başlangıç ağırlığı (gr) W S ürün içerisindeki suyun kütlesi
(gr) ve W k kuru ürünün kütlesi (gr) olarak ifade edilmektedir [26].
Yüzeyde ısı ve kütle denge şartları yazılarak elde edilen ısı transferi miktarı Q (W) ve kütle taşınım
hızı Mb (kg/s) eşitlik (3) ve (4)’de verilmiştir.
𝑄𝑄 = hA(𝑇𝑇∞ − 𝑇𝑇𝑤𝑤 )

(3)

𝑀𝑀𝑏𝑏 = h𝑚𝑚 A(𝜌𝜌𝑤𝑤 −𝜌𝜌∞ )

(4)

Burada h ısı taşınım katsayısı (W/m K), h m taşınımla kütle transfer katsayısı (m/s), 𝑇𝑇∞ ve 𝑇𝑇𝑤𝑤 çevre ve
3
yüzey ve havadaki su buharının konsantrasyonu (kg/m ).
yüzey sıcaklığı (K), 𝜌𝜌𝑤𝑤 ve 𝜌𝜌∞
Konsantrasyon farkını bulmak için ise eşitlik (5) ve (6) kullanılmaktadır.
2

𝜌𝜌𝑤𝑤 =

𝑃𝑃𝑏𝑏𝑏𝑏
𝑅𝑅𝑏𝑏 𝑇𝑇𝑤𝑤

(5)

𝜌𝜌∞ =

𝑃𝑃𝑏𝑏∞
𝑅𝑅𝑏𝑏 𝑇𝑇∞

(6)

Burada R b gaz buhar sabiti (kJ/kgK), 𝑃𝑃𝑏𝑏𝑏𝑏 ve 𝑃𝑃𝑏𝑏∞ yüzeydeki havanın ve ortamdaki havanın kısmi
basıncı.
2.5. Deneysel hata analizi
Yapılan deneysel çalışmada ölçüm aletlerine bağlı olarak bir takım hatalar meydana gelmektedir. Bu
yüzden ölçüm sonuçlarının belirsizlik analizinin yapılarak toplam hata değerinin tespit edilmesi
gerekmektedir. Hassas terazi ile üründe meydana gelen ağırlık değişimleri kaydedilmiştir. Deneylerde
meydana gelen toplam hata değerinin hesaplanması için eşitlik (7) ve (8) kullanılmıştır [27].
1/2
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(8)

Burada R (x 1 ,x 2 ,x 3 ….x n ) bağımsız değişkenlerin verilen bir fonksiyonudur, W r toplam hata değeri,
w 1 ,w 2 ,w 3 ….w n bağımsız değişkenlerin hata değeri ve e bağıl belirsizlik ifadesidir.
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Eşitlik (1)’de verilen kuru bazda nem içeriğini hesaplamak için sadece kuru ürünün ve başlangıç
ağırlıklarının hassas terazide ölçülmesi gerekmektedir. Dolayısı ile nem içeriği hesabında oluşabilecek
hata değeri sadece ağırlık ölçümlerine bağlı olacaktır. Eşitlik (8) denklemi kullanılarak nem içeriklerinin
hata analizi yapılmıştır. Dilimli ve bütün patates için bağıl belirsizlik değerleri sırası ile ± %0.5 ve 0.3%
olarak elde edilmiştir.

3. SONUÇ VE TARTIŞMA
3.1.Kurutma kinetiğinin araştırılması
Yapılan deneylerde dilimli ve bütün patates için farklı hava sıcaklıklarında kurutma işlemi
uygulanmıştır. Şekil 2’de elde edilen sonuçlar görülmektedir. Şekil 2a’da 40°C hava sıcaklığında
yapılan bir saatlik kurutma işlemi sonunda başlangıç durumuna göre dilimli patatesin nem içeriği
%10.2 azalırken, bütün patatesin nem içeriği ise %4.6 azalmıştır. 50°C hava sıcaklığında yapılan
kurutmada ise dilimli ve bütün ürünün nem içeriği bir saatlik kuruma süresi sonunda sırası ile %17 ve
%8 azalmıştır. 60°C hava sıcaklığında yapılan deney sonuçları Şekil 2c’de verilmiştir. Dilimli ve bütün
patatesin nem içeriği bir saat sonra %24 ve %9.9 azalmıştır. 40, 50 ve 60°C hava sıcaklığı için bir
saatlik kurutma işlemi sonunda dilimli patatesin ölçülen nem içeriği bütün patatese göre %6, %10 ve
%16.6 daha az çıkmıştır. Şekil 3’de farklı hava sıcaklıkları için yapılan kurutma işlemi boyunca ürünün
yüzey sıcaklıklarının değişim grafikleri verilmiştir. İlk 15 dakikada sıcaklık değerlerinde önemli bir artış
olduğu gözlenmiş ve daha sonra yüzey sıcaklığında daha yavaş bir sıcaklık artışı meydana gelmiştir.
Şekil 3’de 40°C hava sıcaklığı için yapılan kurutma işleminde dilimli patatesin yüzey sıcaklığı 60
dakikada %27.8 artarak 29.1°C olarak ölçülmüştür. Bütün patateste ise 60 dakika sonra ulaşılan
sıcaklık değerinin %14.9’luk artış ile 24.7°C olduğu gözlenmiştir. 50°C hava sıcaklığında yapılan
deneylerde ise dilimli patatesin yüzey sıcaklığı 60 dakika sonra %35.5 lük artış ile 32,6°C ye
ulaşmıştır. Bütün patatesin yüzey sıcaklığı 15 dakika sonra %25.2’lik artış ile 28.1°C olarak
ölçülmüştür. 60°C hava sıcaklığında yapılan kurutma işleminde ise en fazla sıcaklık artışı gözlenmiştir.
Dilimli patatesin yüzey sıcaklığı bir saatlik kuruma periyodu sonunda %38.7’lik artış ile 34.3°C olarak
ölçülürken bütün patates ise %27.3’lük artış ile 28.9°C sıcaklığa ulaşmıştır. 40,50 ve 60°C hava
sıcaklığında bir saatlik kurutma işlemi sonunda dilimli patatesin ölçülen yüzey sıcaklığı bütün patatese
göre % 15.1, %13.8 ve %15.7 daha fazla çıkmıştır. Her üç hava sıcaklığında yapılan kurutma işlemi
için dilimli patatesin yüzey sıcaklığı bütün patatese göre daha fazla çıkmıştır.
Şekil 2 ve 3’den elde edilen verilere göre dilimli patates ile yapılan kurutma işleminin bütün patatese
göre daha hızlı gerçekleştiği görülmüştür. Bu duruma kurutulan ürünün yüzey alanının daha fazla
olması neden olmuştur. Dilimli üründe meydana gelen buharlaşma miktarı bütün üründen daha fazla
çıkmıştır. Hava hızı ve sıcaklığının yanında kurutulan ürünün yüzey alanı da etkili bir parametredir.
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(b)

(c)
Şekil 2. Dilimli ve bütün patatesin nem içeriği değişimleri (0.5 m/s hava hızı ve 40°C; b-50°C; c-60°C
hava sıcaklıkları)
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(b)

(c)
Şekil 3. Dilimli ve bütün patatesin yüzey sıcaklık değişimleri (0.5 m/s hava hızı ve a-40°C; b-50°C; c60°C hava sıcaklıkları)
Farklı kurutma havası hızları için dilimli ve bütün patatesin nem ve sıcaklık değişim grafikleri Şekil 4 ve
5’de verilmiştir. Şekil 4’de 0.5 m/s için yapılan bir saatlik kurutma işlemi sonunda başlangıca göre
dilimli patatesin nem içeriği %24.9 azalırken, bütün patatesin nem içeriği ise %10 azalmıştır. 0.7 m/s
hızı için yapılan kurutmada dilimli ve bütün ürünün nem içeriği bir saatlik kurutma süresi sonunda %30
ve %10.6 azalmıştır. Dilimli ve bütün patatesin nem içeriği 60 dakika sonra %37.4 ve %12.6
azalmıştır. 0.5, 0.7 ve 1 m/s hava hızı için bir saatlik kurutma işlemi sonunda dilimli patatesin ölçülen
nem içeriği bütün patatese göre % 16.6, %22.3 ve %28.4 daha az çıkmıştır. Şekil 4’de farklı hava
hızları için yapılan kurutma işlemi boyunca ürünün yüzey sıcaklıklarının değişim grafikleri verilmiştir. İlk
15 dakikada sıcaklık değerlerinde önemli bir artış olduğu gözlenmiş ve daha sonra yüzey sıcaklığında
daha yavaş bir sıcaklık artışı meydana gelmiştir. 0.5 m/s hava hızı için yapılan kurutma işleminde
dilimli patatesin yüzey sıcaklığı 60 dakikada %38.7 artarak 34.3°C olarak ölçülmüştür. Bütün patateste
ise 60 dakika sonra ulaşılan sıcaklık değerinin %27.3‘lük artış ile 28.9°C olduğu gözlenmiştir. 0.7 m/s
hava hızında yapılan deneylerde ise dilimli patatesin yüzey sıcaklığı 60 dakika sonra %47.6 lük artış
ile 40.1°C ulaşmıştır. Bütün patatesin yüzey sıcaklığı 60 dakika sonra %34.7’luk artış ile 32.2°C olarak
ölçülmüştür. 1 m/s hava hızında dilimli patatesin yüzey sıcaklığı bir saatlik kuruma periyodu sonunda
%55.1’lik artış ile 46.8°C olarak ölçülürken bütün patates ise %43’lük artış ile 36.9°C sıcaklığa
ulaşmıştır. 0.5, 0.7 ve 1 m/s hava hızında bir saatlik kurutma işlemi sonunda dilimli patatesin ölçülen
yüzey sıcaklığı bütün patatese göre % 15.7, %19.7 ve %21.1 daha fazla çıkmıştır. Her üç hava
sıcaklığında yapılan kurutma işlemi için dilimli patatesin yüzey sıcaklığı bütün patatese göre daha
fazla çıkmıştır.
Şekil 4’den elde edilen verilere göre dilimli patates ile yapılan kurutma işleminin bütün patatese göre
daha hızlı gerçekleştiği görülmektedir.
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(a)

(d)

(b)

(e)

(c)

(f)

Şekil 4. Bütün ve dilimli patatesin nem içeriği ve yüzey sıcaklık değişimleri (a-d-0.5 m/s; b-e-0.7 m/s;cf-1 m/s hava hızları ve 60°C hava sıcaklığı)
Şekil 5’de farklı hava sıcaklıklarının bütün ve dilimli ürün üzerindeki nem ve sıcaklık değişimleri
verilmiştir. Sıcaklık artışının nem içeriğini azalttığı ve kuruma süresini kısalttığı görülmektedir. Bir
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saatlik kuruma süresi sonunda bütün patatesin nem içeriği sırası ile 2.87, 2.77 ve 2.71 (gr su/gr kuru
madde) olarak ölçülmüştür. Yüzey sıcaklıkları ise 24.7, 28.1 ve 28.9°C olarak elde edilmiştir.

(a)

(b)

Şekil 5. Bütün patatesin nem içeriği ve yüzey sıcaklık değişimleri (0.5 m/s hava hızı, a-40°C; b-50°C;
c-60°C hava sıcaklıkları)
Dilimli patatesin farklı hava sıcaklıklarında (40-50-60°C) 1 saatlik kuruma süresi sonunda nem
içerikleri 2.70, 2.48 ve 2.26 (gr su/gr kuru madde) olarak tespit edilmiştir (Şekil 6). Yüzey sıcaklıkları
ise 29.1, 32,6 ve 34. 3°C olarak ölçülmüştür. Bütün patates için 20°C sıcaklık artışı nem içeriğini %
5.5, dilimli patates için ise %16.2 azaltmıştır. 20°C hava sıcaklık artışında yüzey sıcaklık artış oranı
bütün patates de %14.5, dilimli üründe ise %15.1 olarak tespit edilmiştir.

(a)

(b)

Şekil 6. Dilimli patatesin nem içeriği ve yüzey sıcaklık değişimleri (0.5 m/s hava hızı, a-40°C; b-50°C;
c-60°C hava sıcaklıkları)
Bütün patatesin farklı hava hızlarında (0.5, 0.7 ve 1 m/s) bir saatlik kuruma süresi sonunda nem
içerikleri 2.71, 2.69 ve 2.64 (gr su/gr kuru madde) olarak hesaplanmıştır. Yüzey sıcaklıkları ise 28.9,
32.2 ve 36.9°C olarak ölçülmüştür (Şekil 7). Dilimli patatesin ise nem içerikleri 2.26 , 2.09 ve 1.89 (gr
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su/gr kuru madde) olarak tespit edilmiştir. Yüzey sıcaklıkları ise 34.3, 40.1 ve 46.8°C olarak elde
edilmiştir (Şekil 8). Bütün patates için 0.5 m/s’lik hız artışı (hız 2 katına çıkartıldığında) nem içeriğini
%2.5 ,dilimli patates için ise %16.3 azaltmıştır. 0.5 m/s’lik hız artışında yüzey sıcaklık artış oranı ise
bütün patates de %21.6, dilimli üründe ise %26.7 olarak tespit edilmiştir.

(a)

(b)

Şekil 7.Bütün patatesin nem içeriği ve yüzey sıcaklık değişimleri (0.5-0.7 ve 1 m/s hava hızları ve60°C
hava sıcaklığı)

(a)

(b)

Şekil 8. Dilimli patatesin nem içeriği ve yüzey sıcaklık değişimleri (0.5-0.7 ve 1 m/s hava hızları ve
60°C hava sıcaklığı)

SONUÇ
Yapılan çalışmada gıda ürünlerinden birisi olan patatesin sıcak hava ile kurutulması incelenmiştir.
Dilimli ve bütün patates dilimleri üzerine gönderilen üç farklı hava sıcaklıkları (40-50 ve 60°C) ile üç
farklı hava hızlarının (0.5-0.7 ve 1 m/s) ürün nem içeriği ve yüzey sıcaklık değişimine olan etkisi 60
dakikalık süre için araştırılmıştır. Çalışmadan elde edilen dikkate değer bazı sonuçlar kısaca şu
şekilde özetlenebilir;
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Kurutma havası sıcaklığı ve hızı arttıkça kuruma süresinin kısaldığı ve daha hızlı kurumanın
gerçekleştiği görülmüştür. Bu sonuçlara göre hava sıcaklığı ve hızı arttıkça buharlaşan su
miktarında artış olduğu söylenebilir.
Tüm sıcaklıklar için patates kurutulması sırasında deneyden elde edilen veriler sadece azalan hız
periyodunda gerçekleşmiştir.
Dilimli ürün ile yapılan kurutma işleminin bütün patatesten daha hızlı olarak gerçekleştiği
görülmüştür.
Deneysel çalışma için yapılan hata analizi sonucu elde edilen belirsizlik değerlerinin çok düşük
mertebelerde olduğu tespit edilmiştir.
Ürün içerisindeki yüksek nem miktarı mikroorganizmaların oluşmasına neden olmaktadır. Bu
sebepten dolayı deneysel olarak ürün içerisindeki nem dağılımının tespit edilemediği durumlarda
nümerik çözüm de yapılarak bu olumsuzluğun önlenebilmesi mümkün hale gelebilecektir.
Akademik ve endüstriyel kullanıcılar, kurutucu tasarımında bu parametrelerin (hız ve sıcaklık)
etkisini de göz önünde bulundurmalıdırlar. Aynı zamanda kurutucunun enerji ve ekserji analizi
yapılmalıdır.
Ürünün kısa sürede kurutulmasının önemli olmasının yanında raf ömrü için gıda kalitesinin de
ayrıca incelenmesi gerekmektedir.
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DÖNMELİ EŞ EKSENLİ ÇARPAN JETLERDE ISI
TRANSFERİNİN DENEYSEL İNCELENMESİ
Experimental Investigation of Heat Transfer in Swirling Coaxial Impinging Jets

Burak MARKAL
Orhan AYDIN

ÖZET
Bu deneysel çalışmada, dönmeli eş eksenli çarpan jet akışlarının ısı transfer karakteristikleri
incelenmiştir. Deneyler, farklı debi oranları (Q* = 0.4 ve 0.7) ve boyutsuz lüle-plaka mesafelerinde
-3
3 -1
(H/D = 1, 2 ve 3) yapılmış olup, toplam debi sabit tutulmuştur (Q tot =1.5 x 10 m s (90 L/dk)). İş
akışkanı ve çarpma yüzeyi olarak, sırasıyla, hava ve dairesel bakır plaka kullanılmıştır. Elde edilen
sonuçlar, yüzey sıcaklıkları üzerinden, geleneksel dairesel jet akışı ile karşılaştırılmıştır. Çarpma
mesafesi arttıkça, Nusselt sayısı değerleri azalmaktadır. Debi oranı, hem Nusselt sayısı değerlerini
hem de dağılımını etkileyen önemli bir parametre olup; artan debi oranıyla, çarpma yüzeyi üzerinde
sıcaklık dağılımı daha üniform bir hale gelmekte ve ortalama Nusselt sayısı artmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Debi oranı, Dönmeli eş eksenli çarpan jet, Isı transferi, Sıcaklık dağılımı.
ABSTRACT
In this experimental study, heat transfer characteristics of swirling coaxial impinging jets are
investigated. Experiments are conducted for different values of flowrate ratio (Q* = 0.4 and 0.7) and
dimensionless nozzle-to-plate distance (H/D = 1, 2 and 3), while total flowrate is kept constant (Q tot
-3
3 -1
=1.5 x 10 m s (90 LPM)). Air and circular copper plate are used as working fluid and impingement
plate, respectively. The results are compared with those of the conventional circular jet depending on
the surface temperatures. Nusselt numbers decrease with increasing impingement distance. Flowrate
ratio is an important parameter which influences both the magnitude and distribution of the Nusselt
numbers. Increasing flowrate ratio makes temperature distribution more uniform and increases the
averaged Nusselt number.
Key Words: Flowrate ratio; Swirling coaxial impinging jet, Heat transfer, Temperature distribution,

1. GİRİŞ
Çarpan jet akışları, yüksek ısı ve kütle transferi kapasiteleri sebebiyle endüstride yaygın olarak
kullanılmaktadır. Camın temperlenmesi, kağıtların kurutulması [1], turbo jet motorlarının ve elektronik
bileşenlerin soğutulması [2] uygulama alanlarına örnek olarak verilebilir.
En basit haliyle geleneksel dairesel bir jet akışı üç farklı bölgeye ayrılmaktadır: (1) serbest jet bölgesi,
(2) çarpma veya durma bölgesi ve (3) duvar jeti bölgesi [3, 4]. İlgili bölgelerdeki akış yapıları ve
dolayısıyla jet akışının genel ısı transfer performansı birçok geometrik parametreye ve çalışma
koşuluna bağlı olarak değişebilmektedir. Lüle geometrisi, çarpma yüzeyinin şekli ve yüzey
karakteristikleri, lülelerin sayısı ve dizilişi, akışkan türü ve debisi ve lüle-plaka arası mesafe etkili
parametreler arasında yer almaktadır. Akış yapılarının karmaşık olması, etkin parametre aralığının
geniş olması ve endüstride yaygın kullanım alanı bulmaları sebebiyle çarpan jet akışları
araştırmacıların ilgilisi çekmekte ve konu üzerine çok sayıda çalışma yapılmaktadır.
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Colucci ve Viskanta [5] sınırlandırılmış çarpan jet akışları üzerine yaptıkları deneysel çalışmada,
hiperbolik geometriye sahip lülenin ısı transferi üzerindeki etkisini incelemiştir. Boyutsuz lüle-plaka
mesafesinin küçük değerlerinde (H / D < 1) Nusselt sayısının radyal doğrultuda iki pik değere sahip
olduğunu ve hiperbolik geometrinin geleneksel dairesel lüle geometrisine kıyasla ısı transferini
iyileştirdiğini belirtmişlerdir. Huang ve El-Genk [6] dönmeli ve çok çıkışlı çarpan jetleri ısıl ve
hidrodinamik olarak incelemiş ve elde ettikleri sonuçları geleneksel jet sonuçlarıyla karşılaştırmışlardır.
Dönmeli çarpan jetlerin, ısı transferinin hem üniformluğunu hem de miktarını artırdığını ifade
etmişlerdir. Yang vd. [7] halka akışlı jetlerde dönme etkisini incelemiştir. Lüle-plaka mesafesinin büyük
değerlerinde dönmeli halkasal jetin duvar basıncı ve ısı transferi üniformluğunu iyileştirdiği sonucuna
varmışlardır. Nuntadusit vd. [8] bükülmüş şeritlerle oluşturulan dönmeli akışlı çarpan jetleri deneysel
olarak incelemiştir. Dokuz özdeş lüleden oluşan bir sistem tasarlamışlardır. Dönmeli jetlerin geleneksel
jetlere kıyasla ısı transferini iyileştirdiğini göstermişlerdir. Eiamsa-ard vd. [9] bükülmüş şeritlerle
oluşturdukları lülelerde, birbiriyle aynı ve zıt yönlerde dönen akış çiftlerini çarpan jet uygulaması olarak
incelemiştir. Dönmeli tek jet akışı ile geleneksel jet akışını referans durum olarak kullanmışlardır. Aynı
ve zıt yönlü akış çifti durumlarının her ikisinde de ısı transferinin azalan çarpma mesafesi ve artan
Reynolds sayısı ile arttığını belirtmişlerdir. Küçük çarpma mesafelerinde (H / D = 1 ve 2) dönmeli
jetlerin daha büyük Nusselt sayıları sunduğunu göstermişlerdir. Ahmed vd. [10] dönmeli ve geleneksel
jetlerin akış alanı ve ısı transfer davranışını incelemiştir. Isı transfer deneylerinde termal kamera
kullanmışlardır. Dönme etkisinin (farklı dönme sayılarındaki jet akışlarını dikkate almışlar) çarpma
mesafesine bağlı olduğunu ifade etmişlerdir. Çarpma mesafesinin fazla olduğu çalışma koşullarında
(H / D = 6) dönme etkisi nedeniyle jetin daha fazla yayıldığı ve türbülans seviyesinin azaldığını
belirtmişlerdir. Lo ve Liu [11] yarısı düz yarısı işlenmiş yüzeye sahip çarpma plakası kullanarak çoklu
çarpan jetlerin ısı transfer karakteristiklerini incelemiştir. Yüzeyin işlenmiş bölümü için enine ve boyuna
doğrultularda dikdörtgensel kanalların açıldığı farklı plakalar kullanmışlardır. Tamamen pürüzlü
yüzeylerle karşılaştırıldığında, boyuna oyukların açıldığı yarı pürüzlü yüzeyin ısı transferinde % 50’ye
varan iyileşme sağladığını ifade etmiş ve bunun sebebinin akışın daha iyi karışması olduğunu
belirtmişlerdir. Singh vd. [12] çarpan jet akışı uygulamalarında ısı transferini iyileştirmek için silindirik,
kübik ve eş merkezli şekillerde pürüzlere sahip çarpma yüzeyleri kullanmışlar ve sonuçları pürüzsüz
yüzeyle karşılaştırmışlardır. En büyük Nusselt sayılarının eş merkezli çıkıntılara sahip yüzeylerde elde
edildiğini belirtmişlerdir.
Çarpan jet akışlarında ısı transferinin iyileştirilmesine yönelik yapılan çalışmalardan bazıları yukarıda
özetlenmiştir. Bu kapsamda, özellikle ısı transferi miktarını artırmak için, yukarıda da belirtildiği üzere,
birçok araştırmacı, pürüzlü yüzeylere sahip çarpma plakaları veya akışa dönme hareketi kazandıracak
lüle tasarımları kullanmışlardır. Isı transferindeki iyileşme iki şekilde değerlendirilmelidir: (1) ısı
transferinin üniform dağılımı ve (2) ısı transfer miktarındaki artış. Çarpan jetlerin akış bölgeleri dikkate
alındığında, her iki kriteri de karşılayabilecek tasarımlardan biri dönmeli akışın dairesel jet akışı ile
birlikte sağlandığı dönmeli eş eksenli çarpan jet akışlarıdır. Mevcut literatür incelendiğinde dönmeli eş
eksenli sınırlandırılmış çarpan hava jetlerinin kapsamlı deneysel incelemesinin (ısı transferi açısından)
ilk olarak Markal [4] tarafından yapıldığı görülmektedir. Değişik ısıl problemlere optimum çözümün
önerilebilmesi için farklı koşullar altındaki yeni deneysel çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır. Böylece,
ısıl performansın çalışma parametrelerine bağlı değişimi, geniş bir deneysel aralıkta ortaya koyulmuş
olacaktır.
Bu çalışmanın amacı, debi oranı (dönmeli akış debisinin toplam debiye oranı) ve boyutsuz lüle-plaka
arası mesafenin dönmeli eş eksenli çarpan hava jetlerinin ısıl karakteristikleri üzerindeki etkisini
deneysel olarak incelemek ve yeni deneysel verileri literatüre sunmaktır. Bu kapsamda, yerel Nusselt
sayılarının radyal doğrultudaki değişimi farklı çalışma koşulları altında sunulmuş ve yüzey sıcaklıkları
üzerinden geleneksel dairesel jetler ile karşılaştırma yapılmıştır. Ayrıca, eş eksenli durum için ortalama
ve durma noktası Nusselt sayıları tablolar halinde verilmiştir.

2. DENEY DÜZENEĞİ, DENEYSEL YÖNTEM ve HESAPLAMA PROSEDÜRÜ
Deney düzeneği Şekil 1’de verilmiş olup, deney düzeneğini oluşturan bileşenler şekil üzerinde
numaralandırılmıştır. Deneysel yöntem ve ilgili ekipmanların fonksiyonları kısaca aşağıda
özetlenmiştir:
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Ortam havası vidalı kompresör aracılığıyla sıkıştırılarak hava tankına doldurulmakta; buradan da akış
hatları aracılığıyla test bölgesine gönderilmektedir. Hava tankının çıkışında kurutucu ve filtre
bulunmaktadır. Böylece, iş akışkanı olan havanın test bölgesine gönderilmeden önce nem ve çeşitli
kirleticilerden arındırılması sağlanmaktadır. Kurutucudan sonra akış hattı ikiye ayrılmıştır. Hatlardan
biri eş eksenli geometriye sahip olan lülenin içteki dairesel akış pasajıyla, diğeri ise onu çevreleyen
dıştaki dönmeli akış pasajlarıyla (çevresel olarak 3 adet) irtibatlıdır. Her bir akış hattı üzerinde basınç
regülatörü, hassas ayar valfi ve rotametreden oluşan ekipman dizisi bulunmaktadır. Bu cihazlar
kullanılarak dairesel ve dönmeli jetlerin debi değerleri istenilen miktarda birbirinden bağımsız olarak
ayarlanabilmektedir. Test bölgesine dolayısıyla lüleye ulaşan akışkan, akış pasajlarından geçerek
lüleyi terk eder ve jet akışı olarak hedef yüzeye çarptırılır. Lüle, düşey olarak hareket edebilen hassas
bir mekanizma ile irtibatlı olup; lüle çıkışı ile çarpma plakası arasındaki mesafe, bu mekanizma
aracılığıyla istenilen değere ayarlanabilmektedir.

Şekil 1. Deney düzeneğinin şematik resmi
Çalışma kapsamında kullanılan lüleye ait detaylı gösterim, Şekil 2a ve b’de verilmiştir. Uzunluğu ve dış
çapı, sırasıyla, 29 mm ve 10 mm olan lülenin iç kısmında, 4.5 mm çapa sahip dairesel bir kanal; dış
bölümünde ise üç özdeş helisel kanal bulunmaktadır. Helisel kanalların genişlik (w s ) ve yükseklik
değerleri (h s ), sırasıyla, 2 mm ve 1.5 mm olup; dönme açısı ve dönme sayısı değerleri, sırasıyla, 45°
ve 0.86’dır. Pirinç malzemeden imal edilen lüle, dış çapı 30 mm olan Delrin tutucu içine yerleştirilmiştir.
Çarpma plakası 46 mm çapa sahip olup, bakır malzemeden yapılmıştır. Plakanın üst yüzeyi, yayıcılığı
artırmak amacıyla ince tabaka halinde siyah boya ile kaplanmıştır. Termoelemanlar yüzeyin 0.2 mm
altına, 3 mm aralıklarla yerleştirilmiştir. Çarpma plakasının arka yüzeyine esnek bir ısıtıcı
yerleştirilmiştir. Deneyler esnasında, ortam sıcaklığı yaklaşık olarak 22 °C’de sabit tutulmuş olup,
esnek ısıtıcı aracılığıyla 18.2 W sabit ısı akısı uygulanmıştır.
Kline ve McClintock [13] tarafından tanımlanan yönteme göre belirsizlik analizi yapılmış ve Reynolds
ve Nusselt sayılarındaki belirsizlikler, sırasıyla, ± %4.4 ve ± %5.4 olarak belirlenmiştir. Deney
düzeneği, cihazlar ve test bölgesi bileşenlerine ait detaylı bilgiler yazarların önceki çalışmalarında yer
almaktadır [4, 14].
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(b)
Şekil 2. Lüleye ait üç boyutlu çizimler.

Dönmeli eş eksenli çarpan jetin ısı transfer karakteristikleri; yerel Nusselt sayıları ve alan ağırlıklı
ortalama Nusselt sayıları üzerinden verilmiştir.

Nu =

hD
k

Nuavg =

(1)

hD
k

(2)

Burada; h, D ve k, sırasıyla, ısı taşınım katsayısını, lülenin dış çapını ve akışkanın ısı iletim katsayısını
göstermektedir.

h=

qconv
As ( Ts − T j )

(3)

Yukarıdaki eşitlikte; q conv , yüzeyden taşınımla olan ısı transfer miktarını, A s yüzey alanını, T s ve T j ise
sırasıyla yüzey ve jet sıcaklıklarını ifade etmektedir. Isı transferi üzerindeki etkisi incelenen
parametrelerden biri debi oranı olup;

Q* =

Qs
Qtot

(4)

eşitliği ile belirlenir. Burada; Q hacimsel debiyi; Q s ve Q tot ise, sırasıyla, dönen akışın (tüm helisel
kanallardaki) hacimsel debisi ile toplam hacimsel debiyi (helisel + dairesel) ifade etmektedir. Boyutsuz
lüle-plaka mesafesi (H / D), lüle çıkışı ile çarpma plakası arasındaki mesafenin (H) lülenin dış çapına
(D) bölünmesi ile elde edilir. Boyutsuz radyal mesafe ise aşağıdaki gibi tanımlanmıştır:

r* =

r
D

(5)

Burada; r, durma noktasından (çarpma plakasının merkezi) itibaren ölçülen radyal uzunluktur.
Hesaplama yöntemine ilişkin detaylara Markal [4] referansından ulaşılabilir.
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3. BULGULAR ve TARTIŞMA
Çalışma kapsamında, farklı boyutsuz lüle-plaka mesafeleri (H/D = 1, 2 ve 3) ve debi oranları (Q* = 0.4
ve 0.7) için deneyler yapılmış olup, toplam debi değeri 90 L/dk’da sabit tutulmuştur. Mach sayısı
0.3’ten küçük olduğu için akış sıkıştırılamaz olarak kabul edilmiştir.
Şekil 3a ve b’de, sırasıyla, Q* = 0.4 ve Q*=0.7 için yerel Nusselt sayısının radyal doğrultudaki değişimi
çarpma mesafesinin fonksiyonu olarak verilmiştir. Simetri nedeniyle, plakanın yarısı üzerindeki
dağılımlar sunulmuştur. Her iki şekilden de görüldüğü üzere, lüle çıkışı ile çarpma yüzeyi arasındaki
mesafenin artmasıyla Nusselt sayısı azalmaktadır. Radyal doğrultu boyunca gerçekleşen bu azalış,
plakanın dış bölgelerine doğru daha belirgin hale gelmektedir. Çarpma mesafesine bağlı olarak
Nusselt sayısındaki azalma, akışkanın kinetik enerjisindeki [9, 15] ve ısıl sınır tabaka kalınlığındaki
değişim [16] ile açıklanabilir. Lüle, çarpma yüzeyinden uzaklaştıkça jetin yayılması sebebiyle çarpma
plakasına ulaştığı andaki hızı, dolayısıyla kinetik enerjisi azalır. Eksenel akışta meydana gelen bu
zayıflama sebebiyle ısı transfer miktarında azalma gerçekleşir. Ayrıca, çarpma plakasının dış
bölgelerine doğru, bir başka ifade ile durma noktasından uzaklaştıkça ısıl sınır tabaka kalınlığı artar.
Bu nedenle, dış bölgelere doğru ısı transferindeki azalma daha belirgin hale gelir.

(a)

(b)

Şekil 3. Yerel Nusselt sayısının çarpma mesafesinin fonksiyonu olarak radyal doğrultudaki değişimi:
Q* = 0.4 (a) ve Q* = 0.7 (b).
Farklı çarpma mesafeleri için debi oranının, yerel Nusselt sayısının radyal dağılımı üzerindeki etkisi
Şekil 4’te verilmiştir. Her üç grafikten de görüldüğü üzere debi oranındaki artış ısı transferinin
üniformluğunu belirgin bir şekilde iyileştirmektedir. Üniformluğun iyileşmesinde en önemli faktör dönen
akışın toplam akış içerisindeki katkısının artmasıdır. Dönme bileşeni, akışın karışımını iyileştirmekte ve
akış alanında girdap (vortex) oluşumuna yol açmaktadır. Girdap oluşumu türbülans karakteristiklerini
iyileştirir. Sonuç olarak, ısıl sınır tabaka bozulur (incelir) ve ısıl performans artar. Şekil 4’ten de dikkat
edileceği üzere, ısı transferindeki iyileşme, çarpma plakasının dış bölgelerine doğru daha belirgin hale
gelir. Artan debi oranı ile ısıl etkileşimin en fazla olduğu bölge, bir diğer ifade ile durma bölgesi, radyal
doğrultuda dışa doğru açılmış olur.
Durma noktası veya durma noktasına yakın olan radyal mesafelerde (r* < 0.6 – 0.7), düşük debi
oranına sahip akışın, ısı transferi açısından daha etkin olduğu görülmektedir. Bunun sebebi, azalan
debi oranı ile lüle merkezinden çıkan dairesel jetin momentumunun artmasıdır. Ancak, çarpma
yüzeyinin tamamı dikkate alındığında, ısı transferinin üniformluğu açısından Q* = 0.7 durumunda
belirgin bir iyileşme olduğu açıktır. Artan debi oranının bir sonucu olarak, ısı transferinin özellikle dış
bölgelerde artması, çarpma plakasının geometrisi dikkate alındığında, alan ağırlıklı ortalama Nusselt
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sayılarında da belirgin bir artışa yol açacaktır. Hem durma noktası Nusselt sayıları hem de ortalama
Nusselt sayılarının değerleri Tablo 1’de verilmiştir.

(a)

(b)

(c)
Şekil 4. Debi oranının yerel Nusselt sayısının radyal dağılımı üzerindeki etkisi
Tablo 1. Ortalama ve durma noktası Nusselt sayıları değerleri
Nu avg
H/D=1
H/D=2
H/D=3

Nu st

Q* = 0.4

Q* = 0.7

Q* = 0.4

Q* = 0.7

278.84
276.12
270.62

291.49
286.36
279.11

296.58
292.65
288.52

292.94
288.89
284.93

Tablo 1’de verilen sayısal değerler incelendiğinde, artan debi oranı ve azalan çarpma mesafesi ile
ortalama Nusselt sayısı değerlerinde, sırasıyla, %4.5 ve %4.2 oranlarına kadar artış; durma noktası
Nusselt sayısında ise artan debi oranı ve çarpma mesafesi ile sırasıyla %1.3 ve %2.7’ye kadar azalma
meydana geldiği görülmektedir.
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Şekil 5’te yüzey sıcaklık değerleri üzerinden, dönmeli eş eksenli çarpan jetin geleneksel dairesel jet
sonuçlarıyla karşılaştırılması verilmiştir. Dairesel jet durumunda, durma noktasından uzaklaştıkça
sıcaklıklar sürekli artış göstermekte ve plaka üzerinde belirgin sıcaklık farkları oluşmaktadır. Bu durum
etkin termal gerilmelerin oluşumuna yol açarak malzemenin zamanla deforme olmasına sebep olabilir.
Artan debi oranı ile plaka üzerindeki sıcaklık farkları azalmakta ve dolayısıyla daha üniform sıcaklık
dağılımı elde edilmektedir. Dairesel jetin durma noktası yakınında sınırlı bir bölgede etkin olması, bu
tür jetlerin spot soğutma / ısıtma uygulamalarında uygun olacağını göstermektedir. Dönmeli eş eksenli
jetlerin, çalışılan aralık dikkate alındığında, elektronik bileşenlerin soğutulması gibi hem ısı transferi
miktarının hem de üniformluğun önemli olduğu uygulamalar için avantajlı olduğu açıktır.

(a)

(b)

(c)
Şekil 5. Dönmeli eş eksenli jetlerin geleneksel dairesel jetlerle karşılaştırılması

4- SONUÇLAR
Bu çalışmada, dönmeli eş eksenli sınırlandırılmış çarpan hava jetlerinin ısı transfer karakteristikleri
deneysel olarak incelenmiştir. Elde edilen sonuçlar aşağıda özet halinde verilmiştir:
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Çarpma mesafesi arttıkça, Nusselt sayısı azalmaktadır. Bu azalış, tüm radyal doğrultu
boyunca gerçekleşmekte olup; plakanın dış bölgelerine doğru daha belirgin hale gelmektedir.
Artan debi oranı ile ısı transferi daha üniform hale gelmektedir.
Artan debi oranı ile ortalama Nusselt sayısı değerlerinde %4.5’e kadar artış; durma noktası
Nusselt sayısında ise %1.3’e kadar azalma meydana gelmektedir.
Ortalama Nusselt sayısı azalan çarpma mesafesi ile artmaktadır (%4.2’ye kadar).
Dönmeli eş eksenli çarpan jetler elektronik sistemlerin soğutulmasında etkili bir ısıl kontrol
yöntemi olarak değerlendirilebilir.
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DOĞRUDAN METANOLLÜ YAKIT PİLİ (DMYP)
SİSTEMİNDEKİ YOĞUŞTURUCUNUN HAVA TARAFI
TERMAL MODELLEMESİ
Air-Side Thermal Modeling Of Condenser In Direct Methanol Fuel Cell (DMFC) System

Alper Can İNCE
Can Özgür ÇOLPAN
Mustafa Fazıl SERİNCAN

ÖZET
Doğrudan metanollü yakıt pilleri (DMYP) kimyasal enerjiyi elektrik enerjisine doğrudan çeviren enerji
dönüşüm cihazlarıdır. DMYP’de yakıt olarak kullanılan metanolün yüksek enerji yoğunluğuna (15,9
MJ/l) sahip olması, kolay depolanabiliyor ve taşınabiliyor olması DMYP’nin önemli bir yakıt pili türü
olmasını sağlar. Buna karşın, istenmeyen metanol geçişi, reaksiyonların yavaşlığı ve düşük sistem
verimliliği devam eden olumsuzluklardır. Günümüzde bu olumsuzluklara rağmen, DMYP sistemleri istif
makinelerinde, hafif elektrikli araçlarda (0,5 W - 5 kW) ve küçük taşınabilir jeneratör uygulamalarında
kullanılmaktadır. Bir DMYP sisteminde yoğuşturucu, fan, pompa ve karışım kabı gibi yardımcı
donanımlar bulunur. Burada, yoğuşturucu yakıt pilinden çıkan atık ısının dağıtılmasını ve yakıt pili
çıkış gazın içerisinde yer alan su buharını yoğuşturup sisteme geri beslenilmesini sağlar. Bu
çalışmada DMYP sistemlerinde kullanılabilecek uygun bir yoğuşturucunun hava tarafı için bir
matematiksel model oluşturulacaktır. Bu model farklı DMYP çalışma koşulları altında yoğuşturucunun
hava tarafının ısı transferi performansını verecektir.
Anahtar Kelimeler: DMYP sistemi, Yoğuşturucu, Matematiksel model.
ABSTRACT
Direct methanol fuel cell is an energy conversion device which converts chemical energy to electrical
energy directly. Having high energy density (15,9 MJ/l) of methanol used as a fuel in DMFC, easy
storage and transportability provide the DMFC an important fuel cell type. However, undesirable
methanol crossover, slow reaction kinetic rate, and low system efficiency are still disadvantages.
Nowadays, despite these disadvantages of DMFCs, they can be used in forklift, light-weight tracks
(0.5 W-5 kW) and small portable generator applications. A DMFC system includes auxiliary equipment
such as the condenser, blower, pump, and mixing chamber. Here, the condenser provides water
recovery to the system condensing water vapor existed in the exhaust gas of fuel cell and dissipate
waste heat formed from the DMFC. In this study, an air-side mathematical model for an available
condenser in the DMFC system is formed. This model gives the air-side heat transfer performance of
condenser under different DMFC working conditions.
Keywords: DMFC system, Condenser, Mathematical model.

1. GİRİŞ
Doğrudan metanollü yakıt pilleri (DMYP) kimyasal enerjiyi doğrudan elektrik enerjisine dönüştüren
elektrokimyasal cihazlardır. Üç temel öğeden oluşurlar. Bunlar yükseltgenme reaksiyonlarının
+
gerçekleştiği anot, indirgenme reaksiyonlarının gerçekleştiği katot ve proton (H ) geçirgenliği sağlayan
bu iki elektrotun ortasına yerleştirilen elektrolit tabakasıdır. DMYP’ler yakıt olarak metanol-su karışımı
ve havadaki oksijeni (O 2 ) kullanırlar. Metanol ve su anotta reaksiyona girerek karbon dioksit (CO 2 ),
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elektron (e ) ve protonların oluşmasını sağlar (Eş. 1). Burada protonlar membran üzerinden geçerken
elektronlar dış devreyi dolaşır. Aynı anda katot tarafından hava vasıtasıyla O 2 beslemesi gerçekleşir.
O 2 ’ler proton ve elektronlar ile birleşerek su oluştururlar (Eş. 2). Toplam reaksiyon ise Eş. (3)’de
gösterilmiştir. DMYP’nin en önemli dezavantajları metanol geçişi, reaksiyon hızlarının düşük olması,
su ve ısı yönetimi olarak belirtilmiştir [1-3]. Su ve ısı yönetimini sağlamak için DMYP’ler bir aktif
sistemde kullanılır. Bu çalışmada ele alınan aktif sistemde DMYP, yoğuşturucu, pompalar, karışım
tankı, fan ve metanol tankı bulunur. Burada, yoğuşturucu su ve ısı yönetiminde kilit rol almaktadır.
Çünkü hem DMYP’den çıkan ısıyı yayma hem de sistem için gerekli su miktarını DMYP egzoz gazını
yoğuşturarak tekrardan sisteme aktarırlar.
-

𝐶𝐶𝐻𝐻3 𝑂𝑂𝑂𝑂 + 𝐻𝐻2 𝑂𝑂 → 𝐶𝐶𝑂𝑂2 + 6𝐻𝐻 + + 6𝑒𝑒 −

(1)

3

6𝐻𝐻 + + 6𝑒𝑒 − + 𝑂𝑂2 → 3𝐻𝐻2 𝑂𝑂
3

(2)

2

𝐶𝐶𝐻𝐻3 𝑂𝑂𝑂𝑂 + 𝑂𝑂2 → 𝐶𝐶𝑂𝑂2 + 3𝐻𝐻2 𝑂𝑂

(3)

2

Literatürde, yakıt pili sistemleri için geliştirilen yoğuşturucularda daha az yer kaplaması sebebiyle
çapraz akış ve ısı transfer alanını arttırmak için hava tarafında kanatlı yapıların kullanılması
raporlanmıştır [4]. Literatürde, birçok kanatlı yapı için ısı transferi ve basınç düşümü incelenmiştir [5,6].
Kang vd. [7], bir yakıt pili soğutma sisteminde kullanılan panjur kanatlı ve tüplü ısı değiştiricisinin ısı
transfer performansını incelemişlerdir. Buna göre, panjur kanatlı ısı değiştiricisinin ısı transfer
performansına %10-15 oranında arttırdığını raporlamışlardır. Bir diğer önemli sonuçta kanat derinliğini
azalttıkça sistemdeki basınç düşümünü karşılayacak fan gücünün azalacağını belirtmişlerdir. Dong vd.
[8], ısı değiştiricisi için termal performansını farklı kanat yüzey genişliklerinde, kanat kalınlıklarında,
kanat uzunluklarında ve kanat yüksekliklerinde incelemişlerdir. Ayrıca, Colburn faktörü (j) ve sürtünme
faktörü (f) için ilgileşim geliştirmişlerdir. Onların sonucuna göre, ısı transfer katsayısı ve basınç
düşümü kanat yüzey genişliği, kanat yüksekliği ve kanat uzunluğu arttıkça düşmüştür. Ayrıca,
regresyon analizi ile j ve f faktörlerini geliştirmişler ve %90-95 oranında doğruluk elde etmişlerdir.
Literatürde görüldüğü üzere, kompakt ısı değiştiricilerinin ısıl performansı için birçok ısıl model
geliştirilmiştir ama yakıt pili sistemleri için geliştirilen yoğuşturucu modeli çok azdır. Mevcut modellerde
ise yakıt pili çalışma koşullarına göre performansları incelenmemiştir. Bu çalışmada, yakıt pili
sistemiyle çalışan bir skuter için üretilen yoğuşturucunun hava tarafında yer alan kaydırılmış şerit
kanatlı ısı değiştiricisi için bir matematiksel model geliştirilmiştir. Bu matematiksel model, önceki
çalışmada bir DMYP sistemi için geliştirilen model [9] ile birleştirilerek farklı DMYP çalışma koşulları
altında ısıl transfer katsayısı ve basınç düşümü incelenmiştir.

2. MODELLEME VE DENKLEMLER
2.1 DMYP sistem modelleme
Ince vd. [8] bir DMYP sistemi (Şekil 1) için yarı-deneysel termodinamiksel model geliştirmişlerdir. Bu
yarı-deneysel modelde ayrıntılı olarak kütle ve enerji analizleri rapor edilmiştir. Çalışmada katot çıkışı
gaz kütle debisi Eşitlikler (4), (5), (6), (7) ve (8) kullanılarak bulunmuştur. Benzer şekilde yoğuşturucu
çıkışı sıcaklığı Eşitlikler (9) ve (10) kullanılarak elde edilmiştir. Şekil 1’de bulunan yoğuşturucu için bir
kontrol hacmi (Şekil 2) ele alınarak bir enerji dengesi oluşturulmuştur. Burada katot çıkışı egzoz
gazdan hava tarafına iletilen ısı hesaplanmıştır. Hesaplanan ısı ile Eşitlikler (11) ve (12)’dan
yararlanılarak üflenen hava debisine ulaşılmıştır.
𝑚𝑚̇′′ 6,𝐻𝐻2𝑂𝑂(v) = 𝑚𝑚̇′′ 6,toplam gaz · �0,622 ·
𝑚𝑚̇′′ 6,𝐶𝐶𝐶𝐶2 =

(𝑖𝑖+𝑖𝑖𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 )
4·𝐹𝐹

· 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑂𝑂2 · 3.6

𝑃𝑃6 ,𝐻𝐻2 𝑂𝑂(𝑣𝑣)

�

�𝑃𝑃𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡−𝑃𝑃6 ,𝐻𝐻2 𝑂𝑂(𝑣𝑣) �

(4)
(5)
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𝑚𝑚̇′′ 6,𝑁𝑁2 =
𝑚𝑚̇′′ 6,𝑂𝑂2 =

(𝑖𝑖+𝑖𝑖𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 )
4·𝐹𝐹

(𝑖𝑖+𝑖𝑖𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 )
4·𝐹𝐹

· 𝜆𝜆𝑘𝑘 · ∑(𝑦𝑦𝑘𝑘 · 𝑀𝑀𝐴𝐴𝑘𝑘 ) · 3.6 ·

· 𝜆𝜆𝑘𝑘 · ∑(𝑦𝑦𝑘𝑘 · 𝑀𝑀𝐴𝐴𝑘𝑘 ) · 3.6 ·

1

(6)

1

(7)

𝑦𝑦𝑁𝑁 2
𝑦𝑦𝑂𝑂 2

𝑚𝑚̇′′ 6,toplam gaz = 𝑚𝑚̇′′ 6,𝑂𝑂2 + 𝑚𝑚̇′′ 6,𝑁𝑁2 + 𝑚𝑚̇′′ 6,𝐶𝐶𝐶𝐶2 + 𝑚𝑚̇′′ 6,𝐻𝐻2𝑂𝑂(v)
𝑚𝑚̇′′ 8,𝐻𝐻2𝑂𝑂(v) = 𝑚𝑚̇′′ 8,toplam gaz · �0,622 ·
𝑇𝑇𝑦𝑦𝑦𝑦ğ. =

𝐴𝐴−log�

𝑄𝑄̇ ′′ 𝑌𝑌𝑌𝑌ğ. =

1

3,6

𝐵𝐵

𝑃𝑃8 ,𝐻𝐻2 𝑂𝑂(𝑣𝑣) ·100000
�
133,32

− 𝐶𝐶

𝑃𝑃8 ,𝐻𝐻2 𝑂𝑂(𝑣𝑣)

(8)

�

(9)

�𝑃𝑃𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡−𝑃𝑃8 ,𝐻𝐻2 𝑂𝑂(𝑣𝑣) �

(10)

· � ∑�𝑚𝑚̇" · ℎ�8 − ∑( 𝑚𝑚̇" · ℎ)6 �

(11)

𝑄𝑄̇ ′′ 𝑌𝑌𝑌𝑌ğ. = 𝑚𝑚̇ℎ𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 · 𝑐𝑐𝑐𝑐 · (𝑇𝑇ℎ𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 ç − 𝑇𝑇ℎ𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑔𝑔 )

(12)

DMYP gücü
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4
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3

6
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Yoğuşturucu

9

Metanol
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CH3OH
CH3OH, H2O(l)

7
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dönüşüm
pompası
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O2, N2, H2O(v)
O2, N2, H2O(v), CO2, H2O(l)
H2O(l)

CH3OH, H2O(l), CO2

O2, N2, H2O(v), CO2,

Şekil 1. DMYP sistemi çalışma prensibi ([9] No’lu referanstan modifiye edilmiştir.)

Şekil 2. Yoğuşturucu için uygulanan kontrol hacmi
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2.2 Yoğuşturucunun hava tarafının modellenmesi
Bölüm 1’de bahsedildiği gibi yoğuşturucunun bir DMYP sisteminde görevleri, yakıt pilinden çıkan ısıyı
yaymak ve gerekli su dönüşümünü sağlamaktır [4]. Ayrıca, Ince ve Colpan [10] sistem bazında
gerçekleştirildikleri ekserji analizinde en büyük ekserji yıkımının sistem elemanlarından yoğuşturucuda
meydana geldiğini belirtmişlerdir. Bu çalışmada, Nölke [11] tarafından gerçekleştirilen bir DMYP ve
batarya ile çalışan hibrit sistemli skuter için üretilen yoğuşturucunun geometrik verileri kullanılmış olup
Tablo 1’de gösterilmiştir. Yoğuşturucunun hava tarafında kaydırılmış şerit kanatlar bulunmaktadır
(Şekil 3). Daha az yer kaplayacağı nedeniyle çapraz akış kullanılmıştır. Yoğuşturucunun termal
modellemesi gerçekleştirilirken bazı kabullerden yararlanılmıştır. Bunlardan en önemlileri:
• Çapraz akış olması sebebiyle, sıcak ve soğuk akışkanların giriş çıkış arasındaki farklar eşit
alınmıştır.
• Yoğuşturucudaki ısı kaybı ihmal edilmiştir.
• Hava, H 2 O v , CO 2 , O 2 ve N 2 ideal gaz kabul edilmiştir.
• Enerji dengesinde potensiyel ve kinetik enerjiler ihmal edilmiştir.

Şekil 3. Yoğuşturucu geometri ([11] No’lu referanstan modifiye edilmiştir.)

Tablo 1. Kaydırılmış şerit kanadın geometrik değerleri [11]
Geometrik parametre

Değeri

Geometri parametre

Değeri

l 1 (Yoğuş. Derinliği)

80 mm

b g (gaz kanalı genişliği)

9 mm

l 2 (Yoğuş. Genişliği)

170 mm

t=δ (Kanat kalınlığı)

0,22 mm

l 3 (Yoğuş. Boyu)

135 mm

s (şerit aralığı)

4,5 mm

a=δ w (Plaka kalınlığı)

1 mm

b a (Hava kanalı genişliği)

10 mm

β (Isı transfer yüzey alanı yoğunluğu)

1080
2
3
m /m

l s (kanat uzunluğu)

3,175
mm

Bu yoğuşturucunun hava tarafı için kanal sayısını veren denklem Eş. (13)’de gösterilmiştir
𝑙𝑙 −𝑏𝑏 +2·𝛿𝛿

𝑁𝑁𝑁𝑁𝑎𝑎 = 𝑏𝑏3 +𝑏𝑏𝑎𝑎 +2·𝛿𝛿𝑤𝑤 + 1
𝑔𝑔

𝑎𝑎

𝑤𝑤

(13)
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Cephe alanın veren denklem aşağıdaki gibidir.
𝐴𝐴𝑓𝑓𝑓𝑓 = 𝑙𝑙2 · 𝑙𝑙3

(14)

𝑉𝑉𝑝𝑝 𝑎𝑎 = 𝑙𝑙1 · 𝑙𝑙2 · 𝑏𝑏𝑎𝑎 · 𝑁𝑁𝑝𝑝 𝑎𝑎

(15)

𝐴𝐴𝑎𝑎 = 𝛽𝛽𝑎𝑎 · 𝑉𝑉𝑝𝑝 𝑎𝑎

(16)

𝑎𝑎

Plakalar arası hacimi veren denklem Eş. (15)’de verilmiştir.

Isı transfer yüzey alanı yoğunluğunu kullanarak elde edilen ısı transfer alanını veren denklem
aşağıdaki gibidir.

Hidrolik çap Shah ve Sekulic [12] tarafından önerilen birim hücre yaklaşımıyla Eş. (17)’de elde
edilmiştir.
𝐷𝐷ℎ 𝑎𝑎 =

4·𝑠𝑠·𝑏𝑏𝑎𝑎 ·𝑙𝑙1

(17)

2·(𝑠𝑠·𝑙𝑙+𝑏𝑏𝑎𝑎 ·𝑙𝑙1 +𝑏𝑏𝑎𝑎 ·𝛿𝛿)+𝑠𝑠·𝛿𝛿

Hidrolik çap, D h kesit alan yerine herhangi bir akışkan tarafındaki minimum akış alanının (A o )
kullanılmasıyla kompaktlığı tanımlamak için kullanılır.
𝐴𝐴𝑜𝑜 𝑎𝑎 =

𝐷𝐷ℎ 𝑎𝑎 ·𝐴𝐴𝑎𝑎

(18)

4·𝑙𝑙1

Çekirdek hızı ve Reynolds sayısı Eş. (19) ve Eş. (20)’de sırasıyla erilmiştir.
𝐺𝐺𝑎𝑎 =

𝑚𝑚̇𝑎𝑎

(19)

𝐴𝐴𝑜𝑜 𝑎𝑎

𝑅𝑅𝑒𝑒𝑎𝑎 =

𝐺𝐺𝑎𝑎 ·𝐷𝐷ℎ 𝑎𝑎

(20)

𝜇𝜇

Isı transfer katsayısı aşağıdaki gibi bulunabilir
ℎ𝑎𝑎 =

𝑗𝑗𝑎𝑎 ·𝐺𝐺𝑎𝑎 ·𝑐𝑐𝑝𝑝𝑎𝑎

(21)

𝑃𝑃𝑃𝑃 2/3

Eş. (21)’de ısı transfer katsayısını hesaplayabilmek için Colburn faktörüne (j) ihtiyaç vardır. Manglik ve
Bergles [13] kaydarılmış şerit kanatları için aşağıdaki deneysel bağıntıyı önermişlerdir. Finning
sürtünme katsayısı için ise Eş. (23)’ü önermişlerdir.
𝑠𝑠

𝑗𝑗𝑎𝑎 = 0,6522 · 𝑅𝑅𝑒𝑒𝑎𝑎 −0,5403 · � �
𝛿𝛿 0,456

� �
𝑙𝑙𝑠𝑠

0,1
𝛿𝛿 −1,055

·� �

�

𝑠𝑠

𝑏𝑏𝑎𝑎

𝑠𝑠

−0,1541

𝑓𝑓𝑎𝑎 = 9,6243 · 𝑅𝑅𝑒𝑒𝑎𝑎 −0,7422 · � �
𝛿𝛿 3,767

� �
𝑙𝑙𝑠𝑠

0,1
𝛿𝛿 0,236

·� �
𝑠𝑠

�

𝑏𝑏𝑎𝑎

−0,1856

𝛿𝛿 0,1499

·� �
𝑙𝑙𝑠𝑠

𝛿𝛿 −0,0678

·� �

𝛿𝛿 0,3053

·� �
𝑙𝑙𝑠𝑠

𝑠𝑠

𝛿𝛿 −0,2659

·� �
𝑠𝑠

𝑠𝑠

· �1 + 5,269 × 10−5 · 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑎𝑎1,340 · � �
𝑏𝑏𝑎𝑎

𝑠𝑠

0,504

· �1 + 7,669 × 10−8 · 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑎𝑎4,429 · � �
𝑏𝑏𝑎𝑎

0,920

·

(22)

·

(23)

Basınç düşümü Shah ve Sekulic [12] tarafından aşağıdaki şekilde verilmiştir.
∆𝑝𝑝 =

𝐺𝐺 2

2·𝑔𝑔·𝜌𝜌𝑖𝑖

�(1 − 𝜎𝜎 2 + 𝐾𝐾𝑐𝑐 ) + 2 · �

𝜌𝜌𝑖𝑖

𝜌𝜌𝑜𝑜

− 1� + 𝑓𝑓𝑎𝑎 ·

𝐿𝐿

𝑟𝑟ℎ

1

· 𝜌𝜌𝑖𝑖 · � � − (1 − 𝜎𝜎 2 − 𝐾𝐾𝑒𝑒 ) ·
𝜌𝜌 𝑚𝑚

𝜌𝜌𝑖𝑖

𝜌𝜌𝑜𝑜

�

(24)
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Parantez içerisindeki ilk terim giriş etkisini, ikinci terim akış hızlanma etkisini, üçüncü terim sürtünmeyi
ve son terim çıkış etkisini göstermektedir. Bu eşitlikte yer alan σ aşağıda verilmiştir.
𝜎𝜎 =

𝐴𝐴𝑜𝑜𝑎𝑎
𝐴𝐴𝑓𝑓𝑓𝑓

=

𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎ş 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎

(25)

𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐ℎ𝑒𝑒 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎

Aynı eşitlikte (Eş. (24)) yer alan K c ve K e katsayıları sırasıyla giriş ve çıkış basınç kaybı katsayılarıdır.
Bu çalışmada bu katsayılar Shah ve Sekulic [12] tarafından çoklu kare kanal için önerilen grafiğe
uygun eğriler uydurarak elde edilmiştir.

3. BULGULAR VE TARTIŞMALAR
Bu çalışmada, bir DMYP sisteminde kullanılan yoğuşturucunun geometrik değerleri kullanılarak bu
yoğuşturucunun hava tarafı için matematiksel modelleme geliştirilmiştir. Bu modelleme önceki
çalışmada [9] geliştirilen DMYP sistemi için termodinamik modellemesine aktarılarak DMYP çalışma
koşullarına göre bu yoğuşturucunun hava tarafının ısı transferi performansı ve basınç düşümü farklı
metanol derişimlerinde ve katot hava debisinde incelenmiştir. Ayrıca hava kanalı genişliğine göre yine
ısı transferi performansı ve basınç düşümü yukarıdaki parametreler altında incelenmiştir.

(a)

(b)
Şekil 4. Farklı hava kanalı genişlikleri için hava hızlarına bağlı olarak a) Isı transfer katsayısı b) basınç
düşümü hesaplanması
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Şekil 4a ve 4b’de yakıt pili akım yoğunkularına göre hesaplanan hava hızına ve farklı hava kanalı
genişliklerine göre (kanat boyu) ısı transfer katsayısı ve basınç düşümü gösterilmiştir. Dong vd. [8]
gerçekleştiridikleri çalışmada kanat boyu arttıkça ısı transfer katsayısının ve basınç düşümünün
azaldığını deneysel ve sayısal olarak elde etmişlerdir. Bunun sebebi olarak daha küçük kanallarda hız
artmasını ve bu durumun daha küçük sınır akış tabakasına ulaşması olarak açıklamışlardır. Bu
çalışmadaki sonuçlar Dong vd. [8] çalışmalarına paralellik göstermiştir. Şekil 5a ve 5b’de ise yakıt pili
sistemine gönderilen farklı metanol derişimlerine bağlı olarak farklı akım rejimlerinde yoğuşturucunun
hava tarafındaki ısı transfer katsayısı ve basınç düşümünü göstermektedir.

(a)

(b)
Şekil 5. Farklı akım yoğunluğu rejimleri için metanol derişimine bağlı olarak a) Isı transfer katsayısı b)
basınç düşümü hesaplanması

Şekil 5a ve 5b’ye göre, metanol derişimi 0,75 M olasıya kadar ısı transfer katsayısı azalmaktadır. 0,75
M’dan sonrasında ise ısı transfer katsayısı artmaktadır. Bu durum basınç düşümü içinde
gözlemlenmiştir. Bunun ana sebebi 0,75 M daki yakıt pilinin performansının değişmesiyle açıklanabilir.
Bu değişim Ince vd. [8] tarafından gösterilmiştir. Bu değişim yoğuşturucu çıkış sıcaklığını ve
yoğuşturucudaki sıcak kısımdan soğuk (hava) kısımına aktarılan ısıyı doğrudan etkilemektedir.
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(a)

(b)
Şekil 6. Farklı akım yoğunluğu rejimleri için katot hava debisine bağlı olarak a) Isı transfer katsayısı b)
basınç düşümü hesaplanması

Şekil 6a ve 6b’de katot hava debisine bağlı olarak yüksek ve düşük akım rejimlerinde sırasıyla ısı
iletim katsayısı ve basınç düşümü gösterilmiştir. Katot hava debisi arttıkça yakıt pilinden çıkan sıcak
egzoz gaz debiside beklenildiği gibi artmaktadır. Eş. (11)’de artan bu debi sıcak taraftan soğuk tarafa
aktarılan ısı salınım hızını arttırmaktadır. Isı salınım hızı arttıkça yoğuşturucuya giren hava debisini
hızlıca arttırmaktadır. Bu yüzden, ısı iletim katsayısı ve basınç düşümü artan katot hava debisiyle
artmaktadır.

SONUÇ
Bu çalışmada; bir DMYP sistemindeki yoğuşturucunun hava debisi için matematiksel bir model
geliştirilmiştir. Modelde çıktı olarak farklı metanol derişimlerinde, katot hava debisinde ve akım
yoğunluğu rejimlerinde yoğuşturucunun hava tarafındaki ısı iletim katsayısı ve basınç düşümü
incelenmiştir. Ayrıca farklı kaydırılmış şeritli kanatların yüksekliğine (hava kanalı genişliği) göre yine ısı
iletim katsayısı ve basınç düşümünün değişimi hesaplanmıştır. En önemli sonuçlardan biri; katot hava
debisi artışının hızlı bir şekilde basınç düşümüne ve ısı iletim katsayısını arttırmaktadır. Ayrıca
metanol derişimlerinde 0,75 M’ın kritik bir değere sahip olup o değere kadar ısı iletim katsayısı ve
basınç düşümü azalırken o değerden sonra arttığı tespit edilmiştir.
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SEMBOLLER
C MeOH
F
i
i perm
MA
𝑛𝑛̇
P
y
λ

Yakıt Derişimi [mol/l]
Faraday sabiti [C/mol]
2
Elektrik akım yoğunluğu [A/cm ]
2
Karşıya geçiş akım yoğunluğu [A/cm ]
Moleküler ağırlık [kg/kmol]
Molar debi [mol/s]
Basınç [kPa]
Mol oranı
Stokiyometrik oran

Termodinamik Sempozyumu

14. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 17-20 NİSAN 2019/İZMİR

_____________________ 811 _______

ALT İNDİSLER
a
c
ç
doy
el
g
perm
v
w
yg
yoğ
yç

Hava
Katot
Çıkış
Doymuş buhar
Elektrik akımı
Giriş
Karşıya geçiş
Buhar
Duvar
Yoğuşturucu girişi
Yoğuşturucu
Yoğuşturucu çıkışı
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MOTORLU ARAÇLARDA TURBO SİSTEMİNDE
KOMPRESÖR KISMININ BİR BOYUTLU TASARIM VE
ANALİZİ
A Dimensional Design And Analysis Of The Compressor Part Of The Turbo System In Motor Vehicles

Muhammed Taha TOPCU
Haktan İbrahim YILMAZ
Kadir BİLEN

ÖZET
Günümüzde turboşarj teknolojisi içten yanmalı motorlarda hem enerjinin korunması hem de CO 2
,NO X salınımının azaltılması için çalışmalar yapılmaktadır. Turboşarj tasarımı turboşarj motor
performansının geliştirilmesi için önemli bir yer tutar. Tasarım yapılırken motorun özelliklerine göre
oluşturulmalıdır ve aynı zamanda motorun ihtiyaçlarına göre tasarım aşamalarında dikkatli bir üretim
gerçekleştirilmelidir. Bu araştırmanın konusu içten yanmalı bir motor için en uygun turboşarj
tasarımının yapılması üzerinedir. Yapılan iyileştirmelerde tasarım parametrelerinin değerleri ile motor
çalışma koşulları arasında
bir ilişki kurularak türbin ve kompresör tasarımı gerçekleştirilir. Bu
çalışmada benzinli bir motora turboşarj montajı başarılı bir şekilde gerçekleşmiştir. Turboşarj verimi
değişen parametrelerle %40 -50 arasında bir değer almıştır. Kompresör için verim değeri ise %74
aralığında gelmiştir. Elde edilen kompresör turboşarj için uygun bir motor üzerinde test edilmiştir. Bu
test Concept Nrec paket programı ile gerçekleştirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Kompresör ,Concept Nrec,verimlilik,turboşarj.
ABSTRACT
The turbocharger technology now works for reducing the energy and CO2, NOX emissions. The
subject of this research is to design the best turbocharger for an internal combustion engine. In the
improvements, turbine and compressor design is realized by establishing a relationship between the
values of the design parameters and the engine operating conditions. In this study, the installation of a
turbocharger on a gasoline engine has been successful. The turbocharger has a value between 40
and 50% with varying parameters. The yield value for the compressor is in the range of 74%. The
resulting compressor was tested on a suitable motor for the turbocharger. This test was carried out
with Concept Nrec software.
KeyWords: Compressor, Concept Nrec, efficiency, turbocharger

1. GİRİŞ
Motor performanslarının artırılması adına Turboşarjların günümüz üreticileri tarafından kullanımı
artmaktadır. Giderek popülerlik kazanan turboşarj en önemli etkisi aynı hacimde daha fazla güç elde
edilmesi ve yakıt tüketimi açısından tasarruflu olmasıdır. Motor ve turboşarj ekipmanlarının birbirine
uyumluğu önemlidir. Bu kapsamda tasarımcılar turboşarj performans haritaları üzerinden motora
uygunluğu belirlenebilmektedir [1]. Temel anlamda basit gibi görünse de aslında tasarım ve analiz
durumlarında çok farklı mühendislik disiplinleri ile karşılaşılmaktadır. Turboşarj performansı aynı
zamanda diğer önemli kısımlarının da ayrı ayrı performansına bağlıdır [2]. Turboşarj sistemi temelde
üç ana kısımdan oluşmaktadır. Bunlar ; Kompresör, türbin ve yatak kısımlarıdır.
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Turboşarjlarda genellikle santrifüj tipi kompresörler kullanılmaktadır. Üç temel parçadan oluşmaktadır:
Kompresör çarkı, difüzör ve kompresör gövdesidir. Türbinden gelen tahrikle dönen mil kompresör
çarkını döndürmeye başlar ve eksenel olarak havayı emerek dönme hareketi ile beraber motora radyal
bir şekilde basar. Difüzörün görevi ise basılan havanın hızını azaltmaya yardımcı olmaktır, gövdenin
içerisindeki kanalda bulunmaktadır [3].

Şekil 1.1.Kompresör yapısının kesit resmi [3]
Kompresöre giriş yapan havanın Şekil 1.1 de gösterilen giriş ve çıkış noktaları arasında kompresör
kanatlarında ve difüzörde sıkıştırılması ile salyangoz yolunun sonunda motorda kullanılmak üzere
yanma odasına aktarımı gerçekleşmektedir. Burada IGV dediğimi yönlendirici kanatlarda tasarım
esnasında tercih edilebilen parçalardandır.
2. Kompresörün çalışma karakteristiği
Atmosferden emilen hava difüzör ve salyangoz vasıtasıyla basıncı artırılarak motor bölmesine
aktarılması işlemini kompresör gerçekleştirir. Sıcaklık ve basıncın artırılması ile beraber bir verim
durumu söz konusudur. Ayrıca meydana gelen kayıplardan dolayı verim düşmüş olacaktır. Şekil 1.2
sıkıştırma olayı ideal ve gerçek olarak h-s diyagramı üzerinde gösterilmektedir.
Kompresör verimini Şekil 1.2 'e göre denklem oluşturulursa;
(1)

Denklem sıcaklık cinsinden yazılırsa:
(2)
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Şekil 1.2. Kompresör ‘de sıkıştırma olayın h-s diyagram üzerinde çizgileri [3]
Ayrıca:
(3)

Eşitlikte yerine yazılırsa:
(4)

Kompresörün harcadığı iş:
(5)

Basınç oranına göre:
;

(6)

2.1 Kompresör Geometrik Değerleri İle Performans Haritaları Değerlendirmeleri

=

(7)

=

(8)
(9)

Tablo 1.1 Kompresör tasarımı için gerekli değişkenler ve değerleri
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Sisteme girilen değerler

Tip bölmesi giriş çapı

19,7 mm

Hub bölmesi giriş çapı

6,6 mm

Giriş kanat açıları (tip,hub)

-69 ,-40

Giriş ucu kalınlığı

0.46

Giriş kanat sayısı

7

Tip bölmesi çıkış derinliği

4.2 mm

Kompresör çarkı dönüş açısı

-50

Kanat kalınlığı

0.6 mm

Çıkış kanat sayısı

12

Çıkış difüzör yarıçapı

45 mm

o

o

o

Tasarım aşamalarında firar açısı oranı (i) kanat açısının (
akış açışı ( ) arasındaki farkla bulunmaktadır.

) kanat üzerinde çizilen normalle yaptığı

Optimum hız oranı değeri genelde çalışmalarda 0.7 olarak kullanılmaktadır. Hız oranı değerini elde
(
) kanat profilinin açısal hız değerine ( ) , akışın hacimsel debi değerine (
) ve

etmek için

aynı zamanda kompresörün sağladığı iş girişi (

) değerlerine ihtiyaç duyulmaktadır.

Şekil 1.3. Kompresör bir boyutlu tasarım analizi
Turboşarj analiz ve tasarımları için geliştirilen Concept NREC programının alt programı olan ve
kompresör tasarımı yapılabilen ve performans eğrilerinin oluşturulduğu Compal(Kompresör tasarım
programı) programında sisteme girilen parametrelerin bir boyutlu hali Şekil 1.3 de gösterilmektedir.
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Şekil 1.4. Farklı devir sayılarında oluşan kompresör verimlilik ve düzeltilmiş debi değeri
Kompresör verim aralığı ideal şartlarda genelde %70-80 arasında yer almaktadır. Bu aralıkta verime
sahip kompresörler, turboşarj açısından ideal olanlardır. Bu çalışmada elde edilen çoklu noktada
çalışma koşullarında çalışma eğrisi yaklaşık %76-78 aralığında elde edilmiş ve programın farklı
devirlerde performans değerlerinin grafik sonuçları Şekil 1.4 ’de gösterilmiştir.

Şekil 1.5. Farklı devir sayılarında oluşan Kompresörde oluşan basınç değeri ve düzeltilmiş debi ilişkisi
Şekil 1.5
de kompresörde meydana gelen basınç değişiminin oluşan hava debisine etkisi
incelenmiştir. Bu kapsamda farklı iterasyon devirlerinde oluşan basınç miktarı grafikte gösterilmiştir.
Genelde kompresör bölmesine gelmeden önce bir hava filtresi yardımı ile hava içerisinde bulunan
yabancı partiküller sistemde aksamalara sebep olmasın diye süzülür. Burada mevcut hava basıncında
bir miktar düşüş meydana gelmektedir. Bu değer ortalama 1 kPa olarak kabul edilmektedir. Tasarım
aşamasında çalışmamız için girilen referans devir sayımızın oluşturduğu basınç oranı değeri yaklaşık
olarak 2.35 olarak tespit edilmiştir.
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Kompresör tasarımında ortamdan çekilen havanın dönme enerjisini difüzörler yardımıyla basınç
enerjisi haline getirebiliriz [4]. Kompresör tasarımında difüzör kullanım şekli verimlilik ve performans
etkisi açısından değerlendirilmelidir. Kompresör difüzörlerinin çeşitli şekillerde kullanımı
bulunmaktadır. Genelde basit olan ve yaygın kullanılan küçük kompresörler için uygun olan kanatsız
(vaneless) difüzördür. Kanatı difüzörlerde kullanılan diğer bir difüzör çeşididir. Kanatlı difüzörler kanal
tipi(channel) ve yaprak tipi (airfoil) olarak ikiye ayrılır.
Basınç değişikliğinden dolayı kanatsız tip difüzörler kanatlı tip difüzöre göre verim değeri düşüktür.
Kompresörün sabit bir (N) devir sayısında çalışırken artan debi ile birlikte, basınç oranı önce yavaş,
sonra hızla azalmaktadır [5].

Şekil 1.6. Kompresör profilin üç boyutlu tasarım görüntüsü
Elde edilen tasarım geometrisinde splitter (yarım kanatlar) ve vaneless(kanatsız) difüzör şekli
kullanılmıştır. Şekil 1.6 elde edilen kompresör profilini üç boyutlu hale dönüştüren olan AXCENT
program çıktısı verilmiştir. Axcent programı turboşarj tasarımında kullanılan ve kanat profilllerinin
oluşturulmasında yardımcı olan bir alt paket uygulamasıdır.

SONUÇ
•
•
•
•

•
•

Mevcut tasarım parametreleri ile yeni bir kompresör profili oluşturulmaya çalışılmıştır.
Elde edilen yeni profilin verimlik ve basınç değerli mevcut literatür bilgileri ile örtüşen sonuçlar
verdiği görülmüştür.
Kompresör performans haritalarında genelde uygun olan verim aralığı değeri %70-80
aralığında olması gerekmektedir. Yeni profilde bu verim değeri yaklaşık olarak %77 olarak
tespit edilmiştir.
o
Ortam koşulları 25 C ve 100 kPa kabul edilerek analizler gerçekleştirilen çalışmada
kompresörde
meydana
gelen
basınçlandırma
ile
havanın
sıcaklığında
artış
gözlemlenmektedir. Motor silindir bölmesine varmadan önce bu hava bir ara soğutucu ile ısısı
alınır ve daha iyi yanma elde edilebilmektedir.
Turboşarj için önemli olan kompresör tasarımı ile beraber türbin tasarımında gerek malzeme
içeriği olarak gerekse kanat profili olarak üreticiler için hassas bir noktadır.
Kompresör malzemesi genellikle alüminyumda imal edilmektedir. Daha hafif ve işlenebilir
olması ve hava alımını kolay bir hale getirdiği için tercih edilmektedir.

Termodinamik Sempozyumu

14. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 17-20 NİSAN 2019/İZMİR

_____________________ 818 _______

KAYNAKLAR
[1]

[2]
[3]
[4]
[5]

Ventura, C., Sauret, E., Jacobs, P. A., Petrie-Repar, P.,Gollan, R., and van der Laan, P.,
“Adaption and use of a compressible flow code for turbomachinery design”. In V European
Conference on Computational Fluid Dy-namics ECCOMAS, Lisbon, Portugal, 14-17 June 2010.
Watson N., Janota M.S., Turbocharging the internal combustion engine, Macmillan, London,
1982.
Japikse D., Centrifugal Compressor Design and Performance, Concepts NREC, 1996.
Zhang, YangJun, et al. "An integrated turbocharger design approach to improve engine
performance." Science in China Series E: Technological Sciences 53.1,69-74., 2010.
Dağlar, S., Turbocharger Matching For Heavy Duty Engines In Comparison With Single Stage
Variable Geometry And Two Stage Turbocharger Systems. Master of science thesis, Istanbul
Technical university, 2012.

ÖZGEÇMİŞ
Muhammed Taha TOPCU
1993 yılında Erzurum’da doğdu, ilk ortaöğrenimini ve liseyi Erzurum’da tamamladı. 2011’da başladığı
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümünden 2015 yılında
mezun oldu. 2016 yılında Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Makine Mühendisliği Anabilim
Dalı Termodinamik Bilim Dalı’nda yüksek lisans öğrenimine başladı. 2018 yılında Atatürk Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliğinde araştırma görevlisi olarak göreve başladı.
Haktan İbrahim YILMAZ
1992 yılı İstanbul doğumludur.2016 yılında Atatürk Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümünü
bitirmiştir. Aynı üniversitede 2017 yılından beri Yüksek Lisansına devam etmektedir. Concept nrec
compal programı ve bu programın ek programları olan rital, turbomatch ve axcent üstünde
çalışmaktadır.
Kadir BİLEN
1960 Bayburt’ta doğdu. 1986 yılında Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği
Bölümünden Mezun oldu. Atatürk Üniversitesinde göreve başladı. 1989 yılında Dokuz Eylül
Üniversitesi Fen Bilimler Enstitüsünde yüksek lisansını, 1994 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsünde Doktorasını tamamladı ve aynı yıl Atatürk Üniversitesinde Yrd. Doç.Dr.
olarak göreve başladı. 1999-2000 Tarihleri arasında Doktora sonrası çalışmalar için Amerika’da Miami
Üniversitesi ve Florida Üniversitelerinde çalışmalarda bulundu. 2002 tarihinde Doçent oldu. 2006
tarihinde TUBİTAK bursu ile Amerika Dallas'da Southern Methodist Üniversitesinde doktora sonrası
çalışmalarda bulundu. 2007 yılında Profesör oldu ve halen Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi
Makine Mühendisliği Bölümü Termodinamik Anabilim dalında öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.
Isı transferi artırma mekanizmaları, Faz değişim materyalleriyle enerji depolama, Araçlarda turbo şarj
analizi, Elektronik bileşenlerin soğutulması, Araçlarda alternatif soğutucu gaz kullanımları konularında
çalışmaktadır.

Termodinamik Sempozyumu

14. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 17-20 NİSAN 2019/İZMİR

_____________________ 819 _______

MERKEZİ OLMAYAN ISI GERİ KAZANIM HAVALANDIRMA
ÜNİTELERİNDE YENİ BİR KÜRESEL DOLGULU YATAK
UYGULAMASI
A Novel Spherical Packed Bed Application On Decentralized Heat Recovery Ventilation Units

Alper Mete GENÇ
Ziya Haktan KARADENİZ
Orhan EKREN
Macit TOKSOY

ÖZET
Sunulan bu çalışmada, merkezi olmayan bir ısı geri kazanımlı havalandırma sistemi için küresel
dolgulu bir ısı değiştiricinin rejeneratif ısı geri kazanımı performansı incelenmiştir. Küresel dolgulu bir
yatak için tek boyutlu bir matematiksel model oluşturulmuş ve dolgulu yatak içindeki çevrimsel çalışma
koşulları altında zamana bağlı ısı transferini çözmek için şirket içi bir bilgisayar kodu geliştirilmiştir.
Basınç düşümü hesaplamaları için literatürde çokça kullanılan uygun korelasyonlar kullanılmıştır.
Sırasıyla 0,18 – 0,2 m ile 0,0025 – 0,06 m arasında değişen bir dizi yatak ve küre çapı çalışılmıştır. Isı
geri kazanımlı havalandırma sistemi uygulamalarındaki küresel yatak performansını anlayabilmek
amacıyla sıcak ve soğuk akış durumunda çeşitli akış süresi ve çevrim sayıları araştırılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Küresel Dolgulu Yatak, Isı Geri Kazanımı, Havalandırma Sistemleri.
ABSTRACT
In the present study, heat recovery performance of a spherical packed bed heat exchanger for a
decentralized HRV system is investigated. A one dimensional mathematical model for a spherical
packed bed is obtained and an in-house computer code is developed to solve the transient heat
transfer inside the packed bed under cyclic operation conditions. Well known convenient correlations
were used for pressure drop calculations. A number of bed and sphere diameters were studied
ranging between 0.18 - 0.2m and 0.0025 - 0.06m, respectively. Various flow time and number of
cycles were investigated for the hot and cold flow to understand the spherical bed performance for
HRV applications. This novel application also has the potential for application on regenerative heat
recovery systems.
Key Words: Spherical Packed Bed, Heat Recovery, Ventilation Systems.

1. GİRİŞ
Merkezi olmayan ısı geri kazanımlı havalandırma sistemleri, sağlıklı ve konforlu bir iç hava ortamı elde
etmek için kullanılan basit çözümlerdir. Küçük ölçekli, çoğunlukla konut amaçlı uygulamalar için,
merkezi olmayan havalandırma sistemlerinin (mono ünite) kompakt çeşidi, duvar veya pencereye
monte edilerek kullanılmaktadır. Bir fan ve bir ısı değiştirici, bu kompakt sistemin kritik bileşenlerini
3
oluşturmaktadır. Bu birimlerin akış kapasitesi 10 m /sa’e kadar düşmektedir ve % 90'ın üzerinde
verimlilik değerlerine ulaştığı üreticiler tarafından ileri sürülmektedir. Öte yandan, küresel dolgulu
yataklar ise, ısı transfer uygulamalarında; kimyasal reaktörler, tahıl kurutucular, nükleer reaktörler,
binalarda ve güneş enerjisi termik santrallerinde ısıl depolama işlevselliği nedeniyle tercih
edilmektedir. Bu sistemler, çevrimsel olarak tasarlanarak merkezi olmayan havalandırma
sistemlerinden farklı olarak sabit akış koşullarında çalıştırılmaktadır.
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Çeşitli tiplerdeki dolgulu yataklar, ısı ve kütle transferini artırma potansiyellerine sahip oldukları için,
kimyasal reaktör, nükleer reaktör, ısı değiştirici ve ısı depolama gibi alanlarda çokça kullanılmaktadır
[1-3]. Ayrıca diğer seçilme nedenleri arasında düşük maliyet ve kullanım kolaylığı da gösterilmektedir
[4]. Dolgulu yatakların tasarımı, ısı ve kütle transferine ve akışkanın katı cisim olan yatağa yaptığı akış
ve basınç düşümü mekanizmalarına bağlıdır. Bu mekanizmalar, dolgulu yatağın boşluk oranı
değişimlerinden etkilenmektedir [5]. Küresel dolgulu yataklar için boşluk oranı değişimleri ise kullanılan
yatağın ve içerisindeki kürelerin çapları ile orantılıdır. Boşluk oranının doğru bir şekilde seçilmesi,
dolgulu bir yataktan içerisindeki basınç düşümü hesaplanması, sermaye ve işletme maliyetlerini
tahmin etmek ve akışkanı sisteme üflemek için gerekli olan fan veya pompaları boyutlandırmak için
faydalı olacaktır [6].
Literatürde ortalama boşluk oranının 𝜀𝜀� ve silindir çapı-küre çapı (D/d) λ oranına bağlı değişimini veren
yaklaşımlar bulunmaktadır. Jeschar (1964) [7] ve Klerk (2003) [8] tarafından tanımlanmış deneysel
yaklaşımlar sırasıyla denklem 1 ve 2’de gösterilmiştir. Literatürde genellikle boşluk oranı değerinin 0,30,5 arasında olduğu belirtilmiştir [9].
𝜀𝜀̅ = 0.375 +

0.34

(1)

𝜆𝜆

𝜀𝜀̅ = 0.41 + 0.35exp(−0.39𝜆𝜆)

(2)

Küresel dolgulu yataklar için en yaygın olarak kullanılan basınç düşümü yaklaşımı Ergun [10]
denklemidir. Deneysel çalışmalar sonucunda türetilen bu denklem viskoz ve atalet enerji kayıpları
kaynaklı basınç kayıplarının bir göstergesi olarak türetilmiştir. Ergun denklemi denklem 3’te
gösterilmiştir.
∆𝑝𝑝
𝐿𝐿

=

150(1−𝜖𝜖)2 𝜇𝜇𝑓𝑓
𝜖𝜖 3

𝑑𝑑𝑝𝑝 2

𝑈𝑈 + 1.75

(1−𝜖𝜖) 𝜌𝜌𝑓𝑓
𝜖𝜖 3

𝑑𝑑𝑝𝑝

𝑈𝑈 2

(3)

Burada, Δp basınç düşümü, L yatak uzunluğu, ε boşluk oranıdır.
Küresel dolgulu yataklar üzerinde yapılan deneysel çalışmalar, genellikle basınç düşüşü ve boşluk ile
ilgilidir. Ancak, teorik ve sayısal çalışmalarda genellikle basınç düşmesinden ziyade ısı ve kütle
transferi incelenmiştir. Sayısal yöntemler, test ekipmanı gerekliliği ve deneysel yöntemlerin uzun
deney süresi nedeniyle, dolgulu yataktaki akışkan akışını ve ısı transferini araştırmak için güçlü bir
araç olarak kullanılmaktadır.
Augier vd. [11] , düşük Reynolds sayıları (1 <Re <100) ve sabit akış koşullarında CFD simülasyonları
aracılığıyla, küresel parçacıkların dolu yataklarının içindeki nakil ve transfer özelliklerini araştırmıştır.
Sistemin özellikleri L/d 17, D/d 25 ve ε 0,33 – 0,37 olarak seçilmiştir. Nusselt sayısının Reynolds
sayısının etkisine bağlı olarak yarıçap ile arttığı sonucuna vardılar. Ek olarak, Nusselt sayısının temas
noktası sayısına bağlı olmadığını da belirtmişlerdir. Guardo vd. [12], türbülans modelinin dolgulu
yataklarda duvardan akışkana olan ısı transferinin etkisini CFD modellemesi ile araştırmıştır. Nu
sayısının ve ısı transfer oranının Reynolds sayısının artmasıyla arttığı sonucuna ulaşmışlardır.
Yazarların bilgisine göre, şu ana kadar küresel dolgulu yataklarda periyodik akışlı sayısal geçici
analizleri üzerine bir çalışma yoktur. Sırasıyla 0,18 – 0,2m ve 0,0025 – 0,06m arasında değişen
sayıda yatak ve küre çapı incelenmiştir. HRV uygulamalarında küresel yatak performansını anlamak
için sıcak ve soğuk akış için çeşitli akış süresi ve döngü sayısı araştırıldı. Bu yeni uygulama aynı
zamanda rejeneratif ısı geri kazanım sistemlerine uygulama potansiyeline sahiptir.
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2. MATERYAL VE METOT
Mevcut çalışmada, bir boyutlu ve geçici küresel dolgulu yatak modeli sayısal olarak incelenmiştir.
Problemin şeması Şekil 4'te verilmiştir. Analizler için aşağıdaki varsayımlar göz önünde
bulundurulmuştur;
• 20 °C'de havanın termo-fiziksel özellikleri kullanılmıştır.
• Havanın sisteme giriş sıcaklıkları sıcak ve soğuk taraflar için sırasıyla 20 ve -10°C'dir.
• Akışkanın debisi 1 m/s olarak kabul edilmiştir.
• Küreler için alüminyum malzemesinin termo-fiziksel özellikleri kullanılmıştır.
• Sistem özellikleri için 0,18-0,2 çap ve 0,1 m uzunluk ölçüleri seçilmiştir. Kürelerin çapı ise 0,00250,06 m olarak kabul edilmiştir.
Analizlerin gerçekleştirilmesi için ilk olarak boşluk oranı ve basınç düşümü hesaplanmıştır. Boşluk
değeri kullanılarak elde edilen ısı transfer katsayısı ile ısı transfer hesaplaması yapılmıştır.
2.1. Basınç Düşümü
Daha önce de belirtildiği gibi, basınç düşüşünü hesaplamak için boşluk oranı doğru bir şekilde elde
edilmelidir. Literatür bölümünde Jeschar (1964) [7] ve Klerk (2003) [8] tarafından sunulan iki farklı
deneysel yaklaşımdan bahsedilmiştir. Bu iki yaklaşıma göre incelenen farklı boşluk değerleri ve D/d
çap oranı arasındaki ilişki, Şekil 1'de gösterilmiştir.

Şekil 1. Boşluk oranı ve D/d oranı arasındaki ilişki
Şekil 1’de D/d oranı arttıkça boşluk oranının azaldığı görülmektedir. Klerk (2003) [8] tarafından
önerilen yaklaşıma göre boşluk oranı belirli bir çap oranından sonra sabit bir değere (0,41)
ulaşmaktadır.
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Şekil 2. Boşluk oranına bağlı basınç düşümü değişimi
Şekil 2’te literatürde belirtilen boşluk oranı aralığında (0,3 – 0,6), havanın 30°C’ deki termofiziksel
özellikleri ve literatürde deneysel olarak belirlenen en geniş D/d çap oran değerleri (1,624 - 100)
kullanılarak basınç düşümü değerleri karşılaştırılmıştır. Akışkanın ısı değiştiricisine giriş hızı 1 m/s
olarak kabul edilmiştir.

Şekil 3. Sabit boşluk oranında basınç düşümü (Pa) değişimi
Şekil 2’de gösterilen grafikte boşluk oranı arttıkça basınç düşümü değerlerinin azaldığı görülmektedir.
Bununla beraber aynı boşluk oranında D/d çap oranı arttıkça basınç düşümü değeri azalarak bir
eğriye yakınsamaktadır. Şekil 3’te ise Klerk (2003) [8] tarafından önerilen yönteme göre elde edilen
boşluk oranında (0,41) basınç düşümü ve D/d çap oranı arasındaki ilişki gösterilmiştir. Burada D/d çap
oranı değerinin artışıyla beraber basınç düşümü değeri zamanla azalmakta ve giderek
yakınsamaktadır. Sonuç olarak Ergun denkleminin literatürde geliştirilen denklemler ile uyumlu olduğu,
genel olarak literatürde kullanılan boşluk oranı değerlerinin 0,3 – 0,5 aralığında olduğu, boşluk oranı
arttıkça basınç düşümünün azaldığı belirtilmektedir. Ek olarak, D/d çap oranı ile boşluk oranı
arasındaki ilişki incelendiğinde belirli bir D/d çap oranı değerinden sonra boşluk oranı değerinin
değişmediği görülmektedir.
Genel bir yaklaşım olarak D/d oranını büyük değerlerinde (>15) boşluk oranı 0,4’e (Şekil 2)
yakınsadığından ve D/d arttıkça (>10) boşluk oranına bağlı basınç düşümü değişimi tek bir eğriye
yakınsadığından, küçük küreler kullanıldığında (D/d>15), ΔP/L değeri 20 Pa’dan büyük değerler
alacaktır. Bu değer Re sayısı etkileri ile farklılık gösterebilir.
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2.2. Isı Transferi
Kararlı hal durumunda bir Küresel Yataklı Isı Değiştirici (KYID) içerisindeki ortalama ısı taşınım
katsayısı, dolgulu yataklar için önerilen hesaplama yaklaşımı ile belirlenebilir [9]. İçinde küreler
bulunan bir dolgulu yatak içerisindeki gaz akışında ısı transferi hesabı için önerilen denklemlerden biri,
𝜀𝜀𝑗𝑗𝐻𝐻 = 2.06𝑅𝑅𝑅𝑅𝐷𝐷−0.575

(4)

𝑗𝑗𝐻𝐻 = 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑃𝑃𝑃𝑃 2/3

(5)

Denklem 5’te Colburn j faktörü (j H ) Stanton ve Prandtl sayılarının bir fonksiyonu olarak ifade edilebilir.

Denklem 4 ve 5 düzenlenip eşitlenirse;
𝑗𝑗𝐻𝐻 =

2.06𝑅𝑅𝑅𝑅 −0.575

= 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑃𝑃𝑃𝑃 2/3

𝜀𝜀

elde edilir. Bilinen
𝑃𝑃𝑃𝑃 =

𝜇𝜇𝑐𝑐𝑝𝑝
𝑘𝑘

, 𝑆𝑆𝑆𝑆 =

𝑁𝑁𝑁𝑁

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅

(6)

, 𝑁𝑁𝑁𝑁 =

�𝐷𝐷
ℎ

(7)

𝑘𝑘

tanımları kullanılarak Denklem 6 yeniden düzenlenebilir,
𝑆𝑆𝑆𝑆 =

2.06𝑅𝑅𝑅𝑅 −0.575 𝑃𝑃𝑃𝑃 −2/3
𝜀𝜀

=

𝑁𝑁𝑁𝑁

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅

=

�
ℎ

𝜌𝜌𝜌𝜌𝑐𝑐𝑝𝑝

(8)

Buradan da KYID için ortalama taşınım katsayısı:
2.06𝑅𝑅𝑅𝑅
ℎ� =

−0.575 𝑃𝑃𝑃𝑃 −2/3 𝜌𝜌𝜌𝜌𝑐𝑐
𝑝𝑝

𝜀𝜀

(9)

Yukarıda belirtilen ortalama ısı taşınım katsayısı hesabıyla beraber Achenbach (1995) [13] tarafından
sunulan çalışmada da bahsedilen ve Gnielinski (1978) [14] tarafından önerilen yarı deneysel
yaklaşımlar kullanılarak da ısı taşınım katsayısı değerleri belirlenebilir.
1

𝑅𝑅𝑅𝑅

𝑁𝑁𝑁𝑁𝑙𝑙 = 0.664𝑃𝑃𝑃𝑃 3 ( )1/2
𝑁𝑁𝑁𝑁𝑡𝑡 =

𝜀𝜀

𝑅𝑅𝑅𝑅 0.8
) 𝑃𝑃𝑃𝑃
𝜀𝜀
2
𝑅𝑅𝑅𝑅 −0.1
1+2.443� �
(𝑃𝑃𝑃𝑃 3 −1)
𝜀𝜀

0.037(

(10)
(11)

burada, Nu l ve Nu t sırasıyla laminer ve türbülanslı akış koşullarında bulunan tek küre üzerindeki ısı
transferini temsil etmektedir. Bu denklemler kullanılarak tek küre için Nu sayısı (Nu sp ),
𝑁𝑁𝑁𝑁𝑠𝑠𝑠𝑠 = 2 + (𝑁𝑁𝑁𝑁𝑙𝑙 2 +𝑁𝑁𝑁𝑁𝑡𝑡 2 )1/2

(12)

𝑓𝑓(𝜀𝜀) = 1 + 1.5(1 − 𝜀𝜀)

(13)

���� bir deneysel düzeltme faktörüne
şeklinde hesaplanabilir. KYID içerisindeki ortalama Nusselt sayısı 𝑁𝑁𝑁𝑁
(f(ε)) bağlı olarak;
���� = 𝑓𝑓(𝜀𝜀)𝑁𝑁𝑁𝑁𝑠𝑠𝑠𝑠
𝑁𝑁𝑁𝑁

(14)

denklemiyle hesaplanabilir.
KYID’ın ısı geri kazanımlı havalandırma cihazı olarak kullanımı sırasında iki aşamalı bir çalışma süreci
gereklidir. Kış şartlarını ele alırsak, birinci aşamada ısıtılan hacim içerisindeki sıcak ve kirli hava
cihazın içinden geçirilerek dışarı atılırken, atık ısı KYID tarafından tutulacaktır. İkinci aşamada ise dış
ortamdan alınan soğuk ve temiz hava KYID’dan geçerken ısıtılacak böylece önceki aşamada KYID’da
depolanmış ısı geri kazanılacaktır. Bu tip bir sistem hem KYID malzemesi ve boyutları ile ilişkili bir
depolama boyutu belirlenmesi hem de en uygun üfleme sürelerinin bulunması için gerekli bir zamana
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bağlı ısı transferi problemi içermektedir. Zamana bağlı ısı problemleri genellikle bir katının bulunduğu
ısıl çevrenin bir anda değişmesi sonucu ortaya çıkar. Bu problemi çözmek için ısıl kapasitans yöntemi
kullanılmıştır. Isıl kapasitans yöntemi, katı içerisindeki sıcaklığın zamana bağlı süreçte belli bir anda
her noktada sabit olduğu kabulüne dayanmaktadır. Bu yaklaşım katı içerisindeki sıcaklık gradyanlarını
göz ardı eder. Katı içerisindeki sıcaklık gradyanlarının olmaması gerçekte olanaksızdır. Fakat katının
ısı iletim katsayısının yeteri derecede yüksek olması katı içerisindeki sıcaklık dağılımının zamana bağlı
süreçte her noktada üniform olduğu kabulünü yapmamızı mümkün kılar. Bu kabul için temel ölçüt Biot
sayısının (Bi) değeridir. Literatürde Bi<0,1 değerleri için ısıl kapasitans metodunun kullanılabileceği
yönünde genel bir görüş birliği bulunmaktadır. Bu problemde, örnek bir KYID için, MATLAB
programında oluşturulan bir boyutlu matematiksel model Şekil 4’te gösterildiği gibi x ekseni boyunca
hesaplama alanlarına bölünmüş ve her bir hücre sayısı için sıcak ve soğuk akış durumlarına göre
enerji denge denklemleri oluşturulmuştur. Burada bir hesaplama alanını, KYID’ ı sabit sıcaklığa sahip
eşit parçalara böldüğümüz her bir parça olarak tanımlanmıştır. Bu parçalar kapladıkları alandaki küre
sıcaklıklarını temsil etmektedir. Tıpkı sonlu farklar yönteminde olduğu gibi bu hesaplama alanı sayısı
arttıkça, daha hassas çözümler elde edilmektedir.

Şekil 4. Matematiksel model
Sıcak veya soğuk akıştan gelen havayla beraber KYID içerisindeki her bir hesaplama alanında
bulunan kürelerde depolanan ısı ve bir sonraki hesaplama alanına aktarılan ısı transfer miktarı
gösterilmiştir. Sıcak akış durumunda kürelerin sıcaklığı ve kürelerde depolanan ısı miktarı denklem 15
ile 16’da hesaplanmıştır. Sıcak ve soğuk akıştan kürelere olan ısı geçişi ayrı ayrı incelenmiştir. Sıcak
akış durumu için hesaplama alanı sıcaklığı:
𝜃𝜃

𝜃𝜃𝑖𝑖

=

𝑇𝑇−𝑇𝑇∞

𝑇𝑇𝑖𝑖 −𝑇𝑇∞

= 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 �− �

ℎ𝐴𝐴𝑠𝑠

𝜌𝜌𝜌𝜌𝜌𝜌

� 𝑡𝑡�

(15)

Burada T sıcak akış durumundan gelen akışkanın etkisiyle oluşan hesaplama alanı sıcaklığını temsil
etmektedir. T ∞ ise sıcak taraftan KYID içerisine giren akışkanın sıcaklığıdır. V kürelerin hacmini, c
kürelerin özgül ısılarını göstermektedir. Bir hesaplama alanında depolanan ısı:
𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑄𝑄̇𝑠𝑠𝑠𝑠,ℎ = 𝑚𝑚𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠
𝑑𝑑𝑑𝑑

(16)

denklemiyle hesaplanmaktadır. m sp kürelerin ağırlığını temsil etmektedir. Sıcak akış durumuna benzer
şekilde soğuk akış durumu içinde her bir hesaplama alanının sıcaklığı ve bu hesaplama alanlarında
depolanan ısı hesaplanmıştır. Sıcak akış için yapılan hesaplamanın benzeri soğuk akış için de
uygulanmıştır.
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3. SONUÇLAR VE DEĞERLENDİRME
Şekil 5’te sıcak akış durumu için KYID içerisindeki sıcaklık dağılımının zamanla değişimi konuma bağlı
olarak gösterilmiştir. İlk eğri 5. saniyedeki, son eğri ise 105. saniyedeki sıcaklık değerlerini temsil
etmekte ve her bir eğri 10 saniye fark ile KYID içerisindeki sıcaklık dağılımını göstermektedir. 5.
saniyede KYID giriş tarafına yakın konumda bulunan kürelerin sıcaklığı havanın giriş sıcaklığından
düşüktür. 15. saniyeden itibaren giriş tarafından başlayarak küre sıcaklıkları sıcak havanın giriş
sıcaklığına eşit olmakta ve küreler ısıl kapasitelerinin sınırına ulaşmaktadır. 75. saniyeden itibaren
KYID çıkış noktasına doğru sistem içerisindeki bütün kürelerde ısı depolanmaya başlanmıştır ve
başlangıç anındaki küre sıcaklığı olan -10°C’tan daha yüksek sıcaklık değerleri görülmektedir. Sıcak
akışın süresi uzadıkça, KYID içerisindeki sıcaklıkların arttığı ve daha fazla kürenin ısıl kapasitesini
doldurduğu görülmektedir.

Şekil 5. Sıcak taraf için konuma bağlı sıcaklık değerleri
Hesaplama yönteminin 1 boyutlu olması nedeniyle KYID içerisindeki sıcaklık dağılımları 1 boyutlu
olarak elde edilebilmektedir. Ancak görselliği sağlayabilmek için sonuçlar 2 boyutlu sıcaklık dağılımı
olarak sunulmuştur. Kürelerin tek tek sıcaklık dağılımı veya düşeydeki sıcaklık farklılıkları bu
çalışmanın kapsamı dışındadır. Sistemin gerçek çalışma şartlarında sıcak akış ve soğuk akış tekrarlı
olarak uygulanmaktadır. Ardışık bir sıcak akış ve soğuk akış durumu için (bir çevrim) farklı akış
süreleri sonucunda KYID içerisinde oluşan sıcaklık dağılımları Şekil 6’da gösterilmiştir. Şekil 6 (a)’da
sıcak akış ve soğuk akış üfleme sürelerinin 10 saniye olduğu durum görülmektedir. Sıcak akıştan
gelen havayla birlikte sistem içerisindeki kürelerin sıcaklığı zamanla artış göstermektedir. Sıcak akış
durumunda (Şekil 6.a-1) en yüksek sıcaklık değerlerinden (kırmızı bölge) farklı bölgelerde kürelerin ısı
depolama potansiyelinin tam olarak kullanılamadığı anlaşılmaktadır. Diğer yandan soğuk akış
durumunda (Şekil 6.a-2) ise en düşük sıcaklık bölgesi (koyu mavi) dışındaki bölgelerde ısı
değiştiricinin ısı geri kazanım potansiyelinin tam olarak kullanılamadığı anlaşılmaktadır. Şekil 6 (b), (c),
(d) ve (e)’de farklı akış sürelerindeki sıcak ve soğuk akış durumlarına ait sıcaklık dağılımları
gösterilmiştir. Sıcak akış süresi arttıkça KYID içerisindeki küreler daha çok ısı depolamaya başlamakta
ve küre sıcaklıkları sıcak havanın giriş sıcaklığına eşit olmaktadır. Bununla beraber, soğuk akış süresi
arttıkça ısı değiştiricinin ısı geri kazanım potansiyelinde artış sağlanmaktadır.
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2

(a)t = 10 s

2

1

(b)t = 30 s
2

1

(c)t = 50 s
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2

1

(d)t = 70 s
1

2

(e)t = 90 s

Şekil 6. Bir çevrim için sistemin zamana bağlı sıcaklık değişimi

Şekil 7. Verimin çevrim sayısına göre değişimi
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Şekil 6’da verilen sıcaklık dağılımı grafikleri üzerinden sistemin verimi hakkında nitel bir değerlendirme
yapılabilir. Ancak farklı tasarımlar ve çalışma koşulları için (boyutlar, farklı malzemeler, çalışma
süreleri vb.) başarımın nicel olarak belirlenebilmesi için verimin belirlenmesi gereklidir. Isı geri kazanım
sistemlerinde verimlilik geri kazanılan ısının geri kazanılabilecek en yüksek ısı miktarına oranı şeklide
tanımlanmaktadır ve Denklem 18 ile ifade edilmektedir,
𝜂𝜂 =

𝑇𝑇𝑐𝑐 −𝑇𝑇𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎,𝑐𝑐

𝑇𝑇𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎,ℎ −𝑇𝑇𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎,𝑐𝑐

𝑥𝑥100

(17)

Şekil 7’de farklı sıcak ve soğuk akış sürelerinde elde edilen verim değerlerinin çevrim sayısına göre
değişimi gösterilmiştir. Sıcak ve soğuk akışta, akış süresi azaldıkça KYID’ın verimi artış
göstermektedir. Bununla beraber çevrim sayısı arttıkça KYID verimi önce artmakta bir süre sonra
kararlı periyodik çalışma koşulları oluşarak verim sabitlenmektedir. Sıcak ve soğuk akış süresi arttıkça
sistem daha düşük çevrim sayısında kararlı hale gelmektedir. Daha düşük akış sürelerinde ise
sistemin kararlı hale ulaşması için daha yüksek çevrim sayısı gerekmektedir. Ancak toplam çalışma
süreleri göz önünde bulundurulduğunda, üfleme süresi kısaldıkça sistemin daha hızlı kararlı çalışma
durumuna geldiği görülmektedir. En yüksek verim yaklaşık % 93 civarında, sıcak ve soğuk akış
süresinin 5 saniye olduğu durumda elde edilmiştir. Bu çalışma durumunda sistem henüz kararlı
çalışma koşullarına tam ulaşmadığından kararlı çalışma veriminin bir miktar daha yüksek olması
beklenmektedir. En düşük verim ise sıcak ve soğuk akış süresinin 90 saniye olduğu durumda yaklaşık
% 76 olarak elde edilmiştir.
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BİR YERALTI KÖMÜR İŞLETMESİNDE KOMPRESÖR
SOĞUTMA SUYU ISISINDAN ISI POMPASIYLA SICAK SU
ELDESİ
Obtaining Hot Water from The Compressor Cooling Water by Heat Pump in an Underground Coal Facilities

Mustafa EYRİBOYUN
Gültekin KARA

ÖZET
Zonguldak’ta faaliyet gösteren Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) işletmelerinde, yeraltında, kömür
kazısında kullanılan martapikörler için basınçlı hava üreten 21 adet kompresör bulunmaktadır.
3
3
2
Bunların 11 adedi 7500 m /h, 10 adedi 5000 m /h debide, 7.5 kg/cm basınçta hava vermektedir.
Kompresörler ara soğutmalı olup, soğutma suyu bir ısı değiştiricisinde, soğutma kulesinden gelen
başka bir su ile soğutularak devridaim çalışmaktadır. Soğutma suyu debisi ortalama bir işgününde 15
kg/s, sıcaklık farkı 7 K’dir. Kompresörlerden dördü kuruma bağlı Üzülmez İşletme Müdürlüğü
bünyesinde çalışmaktadır. Üç vardiya çalışan işletmede, 08:00-16:00 vardiya bitiminde aynı anda 800
kadar işçi banyo yapmaktadır. Banyo için gerekli sıcak su kömürlü kazanlar ile ısıtılmakta ve
boylerlerde toplanmaktadır. Kişi başına yaklaşık 55 litre olmak üzere, toplam 44000 litre su, 10 °C’den
50 °C’ye ısıtılmaktadır. Bu çalışmada, kompresör soğutma suyunun soğutma kulesi vasıtasıyla
soğutulması yerine, bir ısı pompası ile soğutulması ve bu sırada elde edilen sıcak suyun işçi
banyosunda kullanılmasının, termodinamik ve ekonomik analizi yapılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Su kaynaklı ısı pompası, Kompresör soğutma suyu, Atık ısı değerlendirme, Enerji
ekonomisi.

ABSTRACT
Turkey Hard Coal Enterprises (TTK) operating in Zonguldak has 21 compressor for producing
3
compressed air used in the are pick hammer for excavation of coal. 11 of them are 7500 m /h and 10
3
2
of them 5000 m /h air flow rate and 7.5 kg/cm pressure. The compressors are intercooled and the
cooling water is recirculated in a heat exchanger by cooling with another water from the cooling tower.
The average cooling water flow rate is 15 kg/s for ordinary working day and temperature difference is
7 K. Four of the compressors work within the Üzülmez Branch. At the end of the shift of 08:00-16:00 at
the three-shift enterprise, around 800 workers are bathing at the same time. The hot water required for
the bath is heated with coal fired boilers and collected in boilers. About 55 liters water per person (total
44000 liters) is heated from 10 °C to 50 °C. In this study, the thermodynamic and economic analysis of
the cooling of the compressor cooling water with a heat pump instead of being cooled by the cooling
tower and the use of the hot water obtained in this process in the worker bath were investigating.
Key Words: Water source heat pump, Compressor cooling water, Waste heat evaluation, Energy
economy.

1. GİRİŞ
Atmosferde sera gazlarının ve aerosollerin yoğunluğunun artması güneş ışınlarında ve yeryüzünün
özelliklerinde meydana gelen değişiklikler dünya iklim sistemini değiştirmektedir. Bu değişikliğin,
orman yangınları, yanardağ püskürmeleri gibi doğal faktörlerden ziyade insan faaliyetlerinden
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kaynaklandığı artık bilim çevrelerince tartışmasız kabul görmektedir. Bunun en basit göstergelerinden
biri Sanayi Devrimi öncesindeki bin yıl boyunca yeryüzü ortalama sıcaklığındaki artış değerinden daha
fazlasının son iki yüz yılda gerçekleşmiş olmasıdır. Bunda, sanayileşme ile enerjiye olan talebin
artışıyla, fosil yakıtlara talebin de artması büyük rol oynamaktadır. Yeme içme, giyim kuşam, gezme
görme, günlük yaşamda kullanılan araç gereç gibi akla gelebilecek her alanda insanların yaşam
tarzları değişmiş ve ‘her yeni’lik yeni enerji gereksinimi doğurmuştur. Bu kısır döngünün fark
edilmesiyle bireysel, kurumsal, kamu, özel ayrımı gözetmeksizin yeryüzündeki her bireyin katkı
verebileceği küresel çözüm arayışları başlamıştır.
1850’li yıllarda başlayan sanayileşme öncesi ortalama 280 ppm (milyonda parçacık sayısı) olan
atmosferik küresel karbondioksit yoğunluğu, 1980’li yıllarda 350 ppm’i geçti ve bugün, 2013 yılı Mayıs
ayında günlük ölçümlerde 400 ppm değeri görülmeye başlandı. IPCC, 2007 yılında yayımladığı
dördüncü değerlendirme raporunda, iklim değişikliğine karşı mücadele etmek ve zararlı etkilerini en
aza indirmek için, çeşitli senaryolar çalıştı. Bu senaryolardan en önemlisi, küresel salımların 450
ppm’in altında sabitlemekti. IPCC’nin 450 ppm senaryosu temelde küresel sıcaklık artışını 2°C’de
sınırlama üstüne kuruluydu. Bilim insanları tarafından yapılan çalışmalar, böylesi bir süreçte iklim
dengelerinin insanlığa ciddi bir yıkım yaratmaması için küresel salımların 2020’ye kadar %25-40
seviyesinde, 2050 yılına kadar %90 seviyesinde azaltımını öngörmektedir.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün Türkiye için üç farklı model ile yaptığı iklim modellemelerinde 2100
yılına kadar her bölgede farklı değerlerde olarak, bütün bölgelerde yaz ve kış sıcaklıklarında 2 ila 5 °C
arasında artışlar öngörülmektedir. Aynı modeller, yağış miktarlarında da %30’lara varan azalma
olacağı sonucunu vermektedir [1].
Yukarıda verilen bilgiler dikkate alındığında, Türkiye’nin iklim değişikliğine sebep olan faktörleri
azaltma yönündeki küresel çabalara etkin bir şekilde katılması kaçınılmazdı. Nitekim Türkiye, 24
Mayıs 2004 tarihinde Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’ne (BMİDÇS), 26
Ağustos 2009 tarihinde ise Kyoto Protokolüne taraf olarak iklim değişikliğine yönelik yürütülen küresel
mücadelede yerini almıştır [2]. Türkiye, iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinden en çok etkilenecek
bölgeler arasında yer alan Akdeniz Havzasında yer almaktadır. (IPCC 4. Değerlendirme Raporu2007).
İklim değişikliğinin başlıca sebeplerinden biri atmosferde karbondioksit (CO 2 ) miktarının artışıdır.
Bunun asıl kaynağı da hidrokarbon içerikli fosil yakıtların yakılmasıdır. CO 2 , aktif yanardağlardan,
jeotermal kaynaklardan ve orman yangınlarından da çıkmaktadır ancak son yüzyıldaki artışın aslen
insan faaliyetlerinden kaynaklandığı kabul edilmektedir. Bu da insan faaliyetlerini kontrol ederek, sera
etkisine ve küresel ısınmaya sebep olan gazların salımına sınırlama getirilmesi anlayışını
doğurmuştur.
Günümüz dünyasında “insan faaliyetlerini kontrol” derken anlaşılması gereken onun gereksiz
tüketimine engel olmak değil, o tüketim maddelerinin üretiminde özgül enerji sarfiyatını azaltmak
anlaşılmalıdır. Bu çalışmanın amacı işte bu düşünceden hareketle; kömür üretimi yapan bir şirket
bünyesinde ısı geri kazanımı yaparak özgül enerji tüketimi ve CO 2 salımını azaltıcı yönde öneri
geliştirmektir.
2. TTK ve ENERJİ KULLANIMI
TTK, yeraltından taşkömürü çıkaran bir kurum olarak kendisi de ciddi bir enerji tüketicisi
durumundadır. Özellikle yeraltı madenciliği, kömüre ulaşıncaya kadar yapılması gereken kazı
işlemleri, kömürün kazılması ve yeryüzüne taşınması, dışarı çıkarılan kömürün beraberinde gelen taş
vs.den arındırılması gibi işlemlerin her biri enerji harcamayı gerektirmektedir. Kömür kazısında çalışan
işçilerin vardiya sonunda banyo yapması, işin niteliği gereği kaçınılmazdır.
Şekil 1. (a)’daki grafik incelendiğinde TTK’nın harcadığı yıllık toplam enerjinin son beş yıl boyunca
azalma eğiliminde olduğu görülmektedir. Bununla beraber aynı yıllar içinde üretilen tuvenan
(yeryüzüne çıktığı haliyle) ve satılabilir (içindeki taşlar ayrılmış, yıkanmış) kömür miktarının da azaldığı
(b) ve her bir ton kömür için harcanan enerjinin yıldan yıla arttığı görülüyor (c). Son beş yılda aynı
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miktar kömür üretmek için her yıl, bir öncekinden daha fazla enerji harcanmıştır. Sonuç olarak toplam
enerji sarfiyatındaki azalmanın enerji verimliliği artışından değil, kömür üretim faaliyetlerinin
azalmasından kaynaklandığı söylenebilir. Bunda, son yıllarda kurumda çalışan üretim işçisi sayısının
giderek azalması önemli bir etkendir. Çünkü yeraltı madenciliği; hiç kömür üretimi yapılmasa dahi
ocakların havalandırılması, su atımı ve ulaşım gibi alanlarda belirli bir düzeyde enerji harcamayı
zorunlu kılan faaliyet alanı olduğundan harcanan enerji azalan kömür üretimi oranında
azalmamaktadır.

(a)

(b)

Şekil 1. TTK’nın enerji sarfiyatı ve kömür
üretiminin son beş yıllık seyri.
(a): kWh olarak harcadığı toplam aktif enerji.
(b): Ürettiği (tuvenan) ve satılabilir kömür
miktarı.
(c): Üretilen her bir ton tuvenan ve satılabilir
kömür için tükettiği enerji (özgül enerji)
miktarının son beş yıllık değişimi.
(TTK internet sitesinde yayınlanan İstatistik
Yıllıkları’ndan [3] alınan bilgilerle düzenlenmiştir.)

(c)
Tablo 1. TTK işyerlerindeki kompresörlerin sayıları ve bazı değerleri [Kurum içi kaynaklardan].

Müessese Adı
Amasra
Armutçuk
Karadon*

Birim

Birim
Güç

Adet

kW

Toplam Birim Hava Fiili Hava
Güç
Debisi
Kapasitesi
kW

Kozlu

3
3
7
4

500
500
750
750

1500
1500
5250
3000

Üzülmez

4

500

2000

m³/saat
5000
5000
7500
7500
5000

m³ /saat
10000
10000
49000

Soğutma Kulesine Giden Sıcaklık
Soğutma Suyu Debisi
Farkı
m³/saat

kg/s

K

15000

200
200
600
250

55.56
55.56
166.67
69.44

6÷8
6÷8
6÷8
6÷8

10000

60

16.67

6÷8

*: Eski oldukları için pek kullanılmayan, her biri 28000 m³/saat kapasiteli, 5600 kW motor gücüne sahip iki ayrı
kompresör daha mevcuttur.

Kurumun enerji tüketiminde kompresörler önemli bir paya sahiptirler. TTK işyerlerindeki
kompresörlerin sayıları, güçleri ve bazı değerler Tablo 1’de verilmiştir. Karadon İşletmesi’ndeki pek
kullanılmayan iki eski kompresör dışında 10 adet 500 kW’lık, 11 adet 750 kW’lık olmak üzere toplam
21 kompresör bulunmaktadır. Bunların kurulu güçleri, toplam 13250 kW’dır. Bu 21 kompresörün hepsi
de ara soğutmalı, iki kademeli vidalı kompresörlerdir. Ayrıca kompresör ikinci kademesini terk eden
basınçlı havanın sıcaklığı 100 °C’nin üzerine çıktığı için yeraltına gönderilmeden önce son soğutmaya
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tabi tutulmaktadır. TTK genelindeki kompresörlerden 500 kW’lık 6 adedi ve 750 kW’lık 8 adedi Pazar
günleri dışında hemen her gün çalışmaktadır. Pazar günleri her işletmede birer kompresör
çalıştırılması yeterli olmaktadır. Buradan anlaşılacağı üzere TTK’nın toplam enerji sarfiyatının yaklaşık
üçte biri kompresörlerin harcadığı enerjiden kaynaklanmaktadır. Havanın ara ve son soğutması
soğutma kulesi ile yapılmaktadır.
2.1. TTK Üzülmez İşletmesi
TTK’ya bağlı beş işletmeden biri olan Üzülmez İşletmesi, üç vardiya halinde toplam 1250 kişinin
çalıştığı bir işyeridir. İşletmenin 2014-2018 yılları arasında ürettiği kömür miktarı ve bir ton kömür
başına tükettiği enerji miktarları Tablo 2’de verilmiştir. Genel eğilim Şekil 1’de verilen durumla aynıdır.
İşletmede, Tablo 1’den görüldüğü gibi 4 adet 500 kW’lık kompresör bulunmaktadır. Bu
kompresörlerden ikisi haftanın altı günü sürekli çalışmaktadır. Pazar günleri yalnız biri çalışmakta, bazı
günler üçüncü kompresöre de gereksinim duyulmaktadır.
Tablo 2. TTK Üzülmez İşletmesi kömür üretimi ve özgül enerji sarfiyatı değerleri. [TTK internet
sitesinde yayınlanan İstatistik Yıllıkları’ndan alınan bilgilerle düzenlenmiştir.]
Yıllar
2014
2015
2016
2017
2018

Üzülmez Kömür Üretimi (ton)
Tuvenan
Satılabilir
482,050
303,968
363,965
228,683
350,765
235,109
346,005
239,715
246,315
146,059

Özgül Enerji Tüketimi (kWh/ton)
Tuvenan
Satılabilir
50.14
79.52
64.98
103.42
61.19
91.29
66.46
95.93
86.00
145.00

2.2. Hava Kompresörleri ve Soğutma Sistemi
Yeraltı kömür madenciliğinde galeri (kömüre giden ana tüneller) açma ve kömür kazısı işlerinde
kullanılan delici, kırıcı, taşıyıcı tüm araç gereç; metan deşarjı sonucu grizu patlaması riskine karşı alev
sızdırmaz özellikte olmalıdır. Bu nedenle basınçlı hava ile tahrik edilen araçlar kullanılır. Basınçlı hava
yerüstünde kurulu kompresör tesislerinde üretilir ve borularla yeraltına taşınır. Basınç gereksinimi
genellikle 7.5 bar olmaktadır. Debi ise gün içinde vardiyadan vardiyaya ve hatta aynı vardiya içinde
değişken olabilmektedir.
Bu çalışma, TTK işyerlerinden sadece Üzülmez İşletmesi’ndeki sistem üzerine yapılmıştır. Burada
birbirinin aynı özellikte dört adet vidalı kompresör bulunmaktadır. Kompresörlerin her biri için üretici
firma tarafından verilen katalog değerleri şu şekildedir: Motor gücü 500 kW, debisi 1399.1 litre/saniye
(5036.76 m³/h=83.95 m³/dak), çalışma basıncı 7.5 bar. Bu verilere göre özgül güç 5.96 kW/(m³/dak)
olmaktadır.
Kompresör ve soğutma sistemi üzerinden her saat başı okunan sıcaklık ve basınç değerleri düzenli
olarak kaydedilmektedir. Kayıt cetvelinden örnek Şekil 2’de, okunan değerlerin sistem üzerindeki
yerleri de Şekil 3’de gösterilmiştir.
Birinci kademeden (Alçak Basınç Kısmı) çıkan hava ikinci kademeye (Yüksek Basınç Kısmı)
girmeden önce sıkıştırma işini azaltmak için ikinci kademeden çıkan hava, taşıma hatlarında ve
yeraltında tehlike arzetmemesi için soğutulmaktadır. Kompresör yağlama yağını, gövdesini ve
basınçlandırılan havayı soğutma işlemi bir plakalı ısı değiştiricisi üzerinde kapalı devre çalışan
soğutma suyu ile yapılmaktadır. Plakalı ısı değiştiricisinde diğer akışkan (ısı alan), yeraltı suyuna
kimyasallar katılarak elde edilmiş sudur. Bu su da doğal çekişli bir soğutma kulesinde soğutulmaktadır.
Soğutma kulesi beş yıl kadar önce kompozit malzeme kullanılarak tamamen yenilenmiştir. Sistemin
mevcut hali Şekil 4’te gösterilmiştir.
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Şekil 2. Tipik bir çalışma günü için kaydı tutulan basınç ve sıcaklık değerleri.

Şekil 3. 22 Ekim 2018, saat 00:00 için kaydedilen sıcaklık değerlerinin (Şekil 2) sistem üzerinde
gösterilmesi. (Resim, https://www.atlascopco.com/ air/documents/ZR_ZT_300-900_leaflet_EN_2935036620.pdf
adresindeki broşürden alınarak düzenlenmiş ve üzerine sıcaklıklar yazılmıştır.)

Soğutma kulesinde buharlaşma yoluyla eksilen su, ocaktan gelen sudan tamamlanmaktadır.
Yeraltından pompalarla yeryüzüne basılan su önce bir havuzda dinlendirilmekte sonra içine gerekli
kimyasallar katılarak soğutma sisteminde ve işçi banyolarında kullanılacak özelliklere getirilmektedir.
Suya otomatik klorlanma uygulanmakta ve ayrıca çöktürücü ve yosun önleyici kimyasallar
katılmaktadır. Kullanılan kimyasallar ve miktarları şöyledir: Sülfürik asit 30 litre/ay (otomatik dozajlama
ile), 1920 çöktürücü 1.5 litre/gün, 1964 çöktürücü 1.5 litre/gün.
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Şekil 4. Mevcut durum.
2.3. İşçi Banyoları

Tüm ocaklarda olduğu gibi burada çalışan işçiler de mesai bitiminde banyo yapmaktadırlar. Günlük
ortalama 1100 işçi, iş çıkışı banyo yapmaktadır. Üç vardiya halinde çalışılan işyerinde en kalabalık
vardiyada yaklaşık 550 işçi çalışmaktadır. Diğer vardiyaların işçi sayısı birbirine yakındır. Dolayısıyla
sekiz saat arayla günde üç kez, sırasıyla 550, 250 ve 250 kişiye banyo hizmeti sunulmaktadır. Her
vardiya için toplam banyo süresi yaklaşık bir saat sürmektedir. Banyo için gerekli sıcak su, kömür
yakıtlı sıcak su kazanları vasıtasıyla üretilmektedir. Sistemde 5×12=60 m³’lük boyler bulunmaktadır.
Kullanım suyu, kömür ocaklarından çıkarılıp uzun süre havuzlarda bekletilen sudan karşılanmaktadır.
Banyolarla ilgili bazı bilgiler şöyledir:
Bir seferde banyo yapan kişi sayısı
Günlük toplam banyo yapan kişi
Ortalama
En fazla
Banyolarda harcanan günlük su miktarı
Boyler sayısı, birim hacmi ve toplam hacmi
Banyo suyu sıcaklığı
Sıcak su kazanları
Harcanan kömür miktarı

: 550 (250 yeni işçi alınması gündemdedir.)
: 550 + 250 + 250 = 1050 kişi
: 1250 kişi
: 50 ÷ 52 m³/gün
: 5 × 12 = 60 m³
: 45 ÷ 50 °C (Kazan çıkışı 60 °C)
: 50 m² ısıtma yüzeyli, 3 adet kömürlü kazan.
: 350 ÷ 400 kg/gün (140 ÷ 160 ton/yıl taşkömürü)

Sıcak su kazanlarının 2 adedi 24 saat çalışmakta,
olmaktadır. Her vardiyada iki kişi olmak üzere
2
etiketlerindeki yazılı ısıtma yüzeyi güç 50 m ve ısıl
olduğu yıllarda kurulduğundan fiili kapasite şu anki
45-50 °C’de su bulunacak şekilde çalıştırılmaktadır.

üçüncüsü yedektir. Yazın üç ay tek kazan yeterli
ateşçi olarak 6 kişi çalışmaktadır. Kazanların
güç 349 kW’dır. Sistem, işçi sayısının 3000 kadar
ihtiyacın üstündedir. Kazanlar, boylerlerde her an
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Kişi başına kullanılan sıcak su miktarı 40 kg/kişi ila 65 kg/kişi değerleri arasında olmalıdır.
(Kişi başına tüketilen ortalama sıcak su miktarı 50000 kg/1250 = 40.0 kg/kişi, en fazla sıcak su miktarı
60000 kg/930 =64.5 kg/kişi’dir. Ortalama değer olarak 55 kg/kişi alınabilir.)
Yeraltı kömür işçileri için vardiyalar 6 saattir ancak İşletme toplam üç vardiya çalıştırmaktadır.
Vardiyalar arasında iki saatlik boşluk kalmaktadır. Vardiya değişimleri sırasında üretim durduğu için
basınçlı hava ihtiyacında azalma olmaktadır. Mevcut durumda en kalabalık vardiyada banyo yapan
işçi sayısı en fazla 550 kişidir. Gündemde olan 250 yeni işçinin alınması halinde bu sayı 800 kişi
olacaktır. Bir vardiya ocağa girdikten sonra çıkması 6.5 saat sonradır. Bir vardiya çıkışında tüm
boylerlerdeki sıcak su kullanılmış olsa dahi 800 işçinin banyosu için gerekli suyu ısıtmak için 6 saatlik
süre vardır. Bu süre içinde 800×55=44000 kg’lık suyu 10 °C’den 55 °C’ye ısıtmak için gerekli güç:
44000 kg × 4.14 kJ/(kg·K) × (55-10) K = 8276400 kJ
Bu da, 8276400 kJ / (6×3600) saniye = 383.2 kW’dır.
Diğer vardiyalarda 250’şer kişi çalışmaktadır. Vardiya başına 13750 kg sıcak su ihtiyacı ve bu suyu
ısıtma için 2299000 kJ ısıya ihtiyaç vardır. En kalabalık vardiya için gerekli 383.2 kW gücünde bir
ısıtıcı diğer vardiyalar için gerekli olanın üç katından fazladır. Yani termodinamik açıdan bakıldığında
383.2 kW’lık tek bir sistem, 6 saat + 1.67 saat + 1.67 saat çalışarak günlük sıcak su ihtiyacının
tamamını karşılamış olacaktır. Değerler altta topluca verilmiştir.
Vardiya

Kişi
Sayısı

I
II
III

250
800
250

Sıcak Su
İhtiyacı
(kg)
13750 kg
44000 kg
13750 kg

Gereken Isı
(kJ)

Güç
(kW)

2299000 kJ
8276400 kJ
2299000 kJ

106.4
383.2
106.4

Vardiya Başına
Çalışma Süresi
(saat)
1.67
6
1.67

Mevcut sistemde her biri 349 kW’lık kömürlü üç kazandan ikisinin yaz ayları hariç sürekli çalıştırıldığı,
yazları ise tek kazanın yeterli olduğu bildirilmiştir.

3. ISI GERİ KAZANIMI
TTK işyerlerinde kullanılan basınçlı havanın ve kompresör soğutma sisteminde kullanılan soğutma
suyunun debisi ölçülmemektedir. Ancak sistemde çalışan pompaların debileri ve zaman zaman
taşınabilir debimetre ile yapılan ölçümler, her bir kompresör için kapalı devrede yaklaşık 30 m³/h’lik
soğutma suyu kullanıldığını göstermektedir. Şekil 2’de verilen kayıtlardan oluşturulan Tablo 3’deki
değerlere göre her bir kompresör için soğutma suyundan, tipik bir iş günü için ortalama 348 kW’lık ısı
çekilmektedir. Bu ısı, bir plakalı ısı değiştiricisinde başka bir suya aktarılmakta, ondan da soğutma
kulesinde havaya atılmaktadır. Bir kompresör için havadan çekilen ısı ile banyo kazanlarından birinin
gücünün aynı olması tesadüfidir. Yine iki kazanın ve iki kompresörün sürekli çalışıyor olması da
Üzülmez İşletmesi’ne özel bir tesadüftür. Buradan bir ön kabul olarak sıcak su üretmek için iki kazan
kullanmak yerine iki kompresörün atık ısısını kullanmak termodinamik açıdan yeterlidir. Ancak hava
kompresörlerinin sürekli soğutulması gerekirken buna karşılık banyo sıcak suyu ihtiyacı sekiz saatte
bir olmaktadır. Mevcut 60 m³’lük boylerlerde su sıcaklığı 50 °C’ye ulaşınca kazanlar devre dışı
bırakılabilir. Ancak kompresörlerin soğutulmadan çalıştırılması mümkün değildir. Bundan dolayı hava
kompresörü soğutma suyu ile sadece banyo suyu üretmek ancak soğutma kulelerini iptal etmeden
mümkün olabilir.
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Tablo 3. TTK Üzülmez İşletmesi kompresörlerinden birine ait 22 Ekim 2018 tarihli kayıtlar ve onlar
üzerinden yapılan hesaplar.
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3.1. Isı Pompası ile Isı Geri Kazanma
Banyo için 383.2 kW’lık (yaklaşık 385 kW) bir ısıtıcının yeterli olduğu belirlenmişti. Her bir kompresör
soğutma suyundan ortalama 348 kW’lık (yaklaşık 350 kW) ısı çekildiği ve bu ısının soğutma
kulesinden havaya salındığı hesaplanmıştı.
Bu sıcak suyun hava kompresörü soğutma suyunu ısı kaynağı olarak kullanan bir ısı pompası ile
hazırlanması için 385 kW yoğuşturucu gücüne sahip bir sistem kurulmalıdır. Böyle bir sistemin teorik
buharlaştırıcı gücü, soğutkan kompresörü gücü, COP IP ve kompresör çıkış sıcaklıkları değişik
soğutkanlar için aşağıdaki şekilde bulunmuştur. Hesaplamalar CoolPack yazılımı [4] ile buharlaşma
sıcaklığı 20 °C, yoğuşma sıcaklığı 60 °C ve 5 K aşırı soğutma ve kızdırma alınarak yapılmıştır.

Q y (kW)
385

Q b (kW)

R-407C

385

326

R-410A

385

320.2

Soğ. akışkan
R-717

332

W komp (kW)

T kom.ç. (°C)

53

COP IP
7.25

110.3

59

6.52

73.4

65

5.94

84.2

Gerekli sıcak suyu ısı pompası ile sağlamak için sistemin 1. Vardiyada 1.67, 2. Vardiyada 6 ve 3.
Vardiyada 1.67 saat çalışması gerekir. Amonyaklı sistem halinde, 53 kW’lık kompresörün günde
toplam 9.34 (≈10) saat boyunca elektrik sarfiyatı 53×10=530 kWh olacaktır.
Isı pompası, mevcut sisteme üç yollu otomatik vanalarla eklenebilir. Böyle bir sistemin prensip şeması
Şekil 5’te gösterilmiştir. Burada görülen ⑪ no.lu soğutma kulesi ve ⑰ no.lu boylerler sistemde
mevcuttur.
3.2. Isı Pompası ve Sistemi Bileşenleri
Hava kompresörlerinin bulunduğu bina ile boylerlerin bulunduğu bina arası yani Şekil 5’te görülen ⑫
no.lu üç yollu vana ile ⑧ no.lu buharlaştırıcı arasındaki mesafe 140 m’dir. Isı pompasından çıkan
sıcak suyu taşımak yerine soğutma kulesine giden (ısı kaynağı olan) suyun taşınması yalıtım masrafı
gerektirmeyecektir. Bu nedenle ısı pompası sistemini boylerlerin bulunduğu bina içine kurmak uygun
olacaktır. Isı pompası ile ısı geri kazanma sistemi; buharlaştırıcı ⑧, yoğuşturucu ③, kısılma valfi ⑦ ve
kompresör ① gibi soğutma çevriminin ana elemanları yanında mevcut sistemle bağlantı boruları,
dolaşım pompaları (⑬ ve ⑮) ve gerekli kontrol donanımını (⑫, ⑱) içermelidir (Şekil 5).
Su pompaları

⑬ No.lu Pompa:

𝑄𝑄𝑏𝑏 = 332 kW
𝑄𝑄𝑏𝑏 = 𝑚𝑚̇𝑠𝑠1 × cp × �Ts1g – Ts1d �
cp = 4.18 kJ⁄kg K , Ts1g = 30 ℃ , Ts1d = 26 ℃
𝑚𝑚̇𝑠𝑠1 =

332
= 19.86 kg⁄s
4.18 × (30 − 26)

Termodinamik Sempozyumu

14. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 17-20 NİSAN 2019/İZMİR

_____________________ 839 _______

Şekil 5. Önerilen Isı Pompalı Sistem.

𝑚𝑚̇𝑠𝑠1 = 𝜌𝜌 × V × Α’dan, boru içindeki su hızı V=1.5 m/s alınarak boru çapı D =130 mm bulunur (5"
DN125 anma, 132.5 mm gerçek).

Yüzey pürüzlülük değeri 0.002 mm olan çelik boru için gidiş-dönüş hattı düz boru basınç kaybı 2×0.17
bar ≈ 0.34 bar olarak bulunmuştur. Üretici firma abaklarından alınan değerler dikkate alınarak
buharlaştırıcıda ve diğer yerel elemanlardaki basınç kayıpları toplamı yaklaşık 0.5 bar (5 mSS). Plakalı
ısı değiştirici sekonder devre basınç kaybı (400 kW için) 1.3 mSS kadardır.
Pompa seçimine esas değerler, debi=71.5 m³/h (19.86 kg/s), basma yüksekliği (max.) 2 bar (20 mSS).
19.86 kg/s = 20 lt/s hacimsel debi ve 20 mSS basma yüksekliği için seçilecek pompanın çektiği
elektriksel güç,
𝑚𝑚³
𝑘𝑘𝑔𝑔
𝑉𝑉̇ � � 𝐻𝐻𝑚𝑚 (𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚) 𝜌𝜌( 3 )
ℎ
𝑑𝑑𝑚𝑚
(1)
𝑃𝑃 =
[kW]
367 × 𝜂𝜂ℎ
𝑃𝑃𝑆𝑆1 =

71.5 (m³s) 20 (mSS)×1
367×0.80

= 4.87 ≅ 5 [kW] kadar olacaktır.

⑮ no.lu pompanın bulunduğu hat çok daha kısadır. Basma yüksekliği ve debi dikkate alındığında
pompanın çekeceği elektriksel güç P s2 , P s1 ’e yakın alınabilir (P s2 ≈P s1 ).

Pompa güçleri dikkate alındığında R-717 (amonyak) kullanan ısı pompası sisteminin 7.25 olarak
hesaplanan COP IP değeri yeniden hesaplanırsa, daha gerçekçi bir değer olarak,
𝑄𝑄𝑦𝑦
385
𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐼𝐼𝐼𝐼 =
=
= 6.11 bulunur.
𝑊𝑊𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘 +𝑃𝑃𝑠𝑠1 +𝑃𝑃𝑆𝑆2

53+5+5

R
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3.3. Analizler
Günde 10 saat, yılda 350 gün çalışacak bir ısı pompası kompresörünün harcayacağı elektriği elde
etmek için harcanması gereken kömür miktarı,
𝑚𝑚𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 = �
𝑚𝑚𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 = �

𝑞𝑞𝐻𝐻

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐼𝐼𝐼𝐼

� × ℎ × 𝐷𝐷 × (Ö𝑌𝑌𝑌𝑌) = 𝑊𝑊𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 × ℎ × 𝐷𝐷 × (Ö𝑌𝑌𝑌𝑌)

385 𝑘𝑘𝑘𝑘
6.11

� × 10 �

ℎ

𝑔𝑔ü𝑛𝑛

� × 350 �

𝑔𝑔ü𝑛𝑛

𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠

� × 0.50 �

𝑚𝑚𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 = 11027 kg (kömür) ≈ 110 ton kömür

𝑘𝑘𝑘𝑘

𝑘𝑘𝑘𝑘ℎ

(6)

�

Burada, m IPe ısı pompası kompresörünün elektrik sarfiyatının kömür eşdeği, Q y yoğuşturucu
kapasitesi, COP IP ısı pompası etkenlik katsayısı, h saat olarak günlük çalışma süresi, D gün olarak
yıllık çalışma süresi ve ÖYT termik elektrik santralları için Özgül Yakıt Tüketimi değerleridir. ÖYT ile
açıklamalar [5]’te verilmiştir.
Daha önce, Banyo için kullanılan kazanların yıllık kömür harcaması 140 ila 160 ton arasında
bildirilmiştir. Ortalama 150 ton/yıl alınması halinde aradaki fark,
𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹 = 𝑚𝑚𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾 −𝑚𝑚𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 = 150 − 110 = 40 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡

olmaktadır. 40 ton kömürün yanmaması, kullanılan kömür içindeki karbon ve kükürt yüzdesine bağlı
olarak daha az CO 2 ve SO 2 salınması demektir.

SONUÇ
Bu çalışmada, günde üç vadiya çalışan bir yeraltı kömür işletmesinde basınçlı hava üreten
kompresörlerin atık ısısı ile işçi banyolarının sıcak suyunu ısıtma konusu ele alınmıştır. Mevcut sıcak
su üretimi kömürlü kazanlarla yapılmakta olup günde 350-400 kg (ortalama375 kg) kömür
yakılmaktadır. Bunun parasal karşılığı yaklaşık 300-350 TL arasındadır.
Bunun yerine Şekil 5’te önerilen ısı pompası sistemi kurulduğunda, ısı pompası günde 530 + 100 =
630 kWh elektrik harcayacaktır. Bunun yaklaşık değeri 315 TL’dir.
Hesaplar yapılırken yapılan kabuller düşünüldüğünde parasal sonuçların yaklaşık eşit olduğu
söylenebilir. Kompresörlerin sürekli soğutması gerekmekte buna karşı banyo sıcak suyu ihtiyacı sekiz
saatte bir olmaktadır. Isı pompası yatırım maliyeti dikkate alındığında hava kompresörleri soğutma
suyu ile sadece banyolarda kullanılmak üzere sıcak su üretmek ekonomik görünmemektedir. Bunun
yanında eğer üretilen ısı kış sezonunda ısınma amaçlı da kullanılırsa, ya da yakın çevredeki
işyerlerine ve konutlara dağıtımı mümkün olursa ekonomik olabilir.
İşletmenin, sıcak su ihtiyacı olmadığı zaman kompresörlerde yeterli soğutma sağlanamazsa gibi haklı
çekinceleri vardır. Ancak bu sorun mevcut soğutma kulelerinin ısı pompası ile eşzamanlı çalışmasıyla
bertaraf edilebilir.
Ortada kompresör başına çevreye atılan 350 kW’lık bir güç vardır. Bütün TTK dikkate alındığında bu
çok ciddi bir enerji kaybı demektir. Bu enerjinin geri kazanılması halinde daha az fosil yakıt kullanılmış
olacaktır. Bu da ülke bazında karbon salımının azaltılmasına katkı demektir.
Atık ısıyı geri kazanmak için ısı pompası yerine sıcak suyun doğrudan plakalı ısı değiştiricilerde
üretilmesi ısı pompası kompresörünü ortadan kaldıracağı için her şart altında ekonomik bir çözüm
verecektir. Bu atık enerjinin organik Rankin çevrimi (ORC) ile değerlendirilmesi konusu da ayrıca
araştırılmaya değerdir.
Termodinamik Sempozyumu

14. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 17-20 NİSAN 2019/İZMİR

_____________________ 841 _______

Sonuç olarak hem bireysel yaşamda hem kurumsal yapıların işleyişinde, doğal çevreyi ve canlı
yaşamını doğrudan etkileyen küresel ısınma sorununun çözümüne katkı sağlayabilecek her detay
ciddiyetle ele alınıp uygulanmalı ve bunun salt bir para hesabı olmadığı kabul edilmelidir.
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DİZEL ARAÇ TURBOŞARJIRLARIN TERMODİNAMİK
ANALİZİ VE MOTORLA UYUMU
Diesel Engine Turbochargers- Thermodynamic Analysis And Matching With The Engine

Kadir BİLEN
Muhammed Taha TOPCU
Haktan İbrahim YILMAZ

ÖZET
Motorlar mekanik enerji üretmek için yakıt-hava karışımını yakacak şekilde tasarlanmıştır. Söz konusu
mekanik enerji, pistonları yukarı aşağı hareket ettirerek bir aracın tekerleklerinin dönmesini sağlayan
devri üretmektedir. Mekanik enerji ne kadar yüksek olursa motorun üretebileceği güç de o kadar
yüksek olur. Turboşarjlı dizel motorlar ile geleneksel, doğal emişli benzinli motorlar arasındaki önemli
farklardan biri, dizel motora giren havanın yakıt enjeksiyonundan önce sıkıştırılmasıdır. Bu noktada
dizel motorun güç üretiminde ve verimliliğinde, turboşarjın önemi devreye girer. Turboşarjın görevi,
daha çok sıkıştırılmış havayı motora göndermektir. Hava sıkıştırıldığında, oksijen molekülleri birbirine
daha fazla yaklaşır ve havadaki bu artış, aynı boyuttaki doğal emişli motorlara göre daha fazla yakıt
ihtiyacı sağlar. Bu durum mekanik gücü artırırken, ateşleme sürecinin daha verimli olmasını sağlar.
Dolayısıyla, turboşarjlı motorların boyutları küçültülebilir ve böylece, emisyonların yanı sıra hacim,
ağırlık ve toplam yakıt tüketiminde de azalma olur. Bu çalışmada dizel araçlarda turboşarj kullanımı ile
verim ve güç değerleri kontrol edilmiş ve aynı zamanda kompresör ve türbin uygun modeli kullanan
Consept Nrec programı kullanarak analizler yapılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Turboşarj, Dizel Motorlar, Concept NREC

ABSTRACT
The motors are designed to burn the fuel-air mixture to produce mechanical energy. The mechanical
energy produces the cycle that drives the wheels of a vehicle by moving the pistons up and down. The
higher the mechanical energy, the higher the power the engine can produce. One of the important
differences between turbocharged diesel engines and conventional, naturally aspirated gasoline
engines is that the air entering the diesel engine is compressed before fuel injection. At this point, the
importance of the turbocharger is activated in the power production and efficiency of the diesel engine.
The task of the turbocharger is to send compressed air to the cylinder of the engine. When the air is
compressed, the oxygen molecules are closer to each other. This increase in air makes it possible to
add more fuel for the natural aspirated engine of the same size. This increases the mechanical power
and ensures that the firing process is more efficient. Thus, the size of the turbocharged engines can
be reduced in size, thereby reducing emissions, as well as packaging, weight and total fuel
consumption. In this study, the turbocharger was added to diesel vehicles and the efficiency and
power values were tested.
Key Words: Turbocharger, Diesel Engines, Concept NREC
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GİRİŞ

Turboşarj ekipmanlı motor ile termodinamiksel etkileşimi sonucunda sistemin bir uyum içerisinde
çalışması büyük önem arz etmektedir. Bu etkileşimden yola çıkarak farklı denemeler ile iyileştirme
çalışmaları giderek artmaktadır. Motor teknolojilerinin her geçen gün geliştiği ve değiştiği günümüzde
turboşarj teknolojiside bu değişimden payını almıştır. Motora daha fazla hava basılması ve artan yakıt
miktarı tüketimi ile daha fazla güç elde edilmesi turboşarj ile sağlanır. Turboşarj tasarımında üç önemli
kısım bulunmaktadır, bunlar kompresör, mil ve türbindir. Motordan gelen egzoz gazı türbin kanatlarına
çarparak mekanik bir iş üretir. Bu mekanik iş ile çalışan ve türbine bağlı mil ile dönen kompresör
kısmının tahrik edilmesiyle ortamda bulunan hava emilerek daha fazla basınçlı halde motor hacmine
gönderilir. Fakat motordan önce havanın daha yoğun (fazla) olması için motordan önce bir ara
soğutucu (intercooler) kullanılır. Böylece silindirlere daha fazla soğuk ve yoğun hava gitmesi sağlanır
[1]. Turboşarj sistemlerde amaç, doğal emişli motorlara göre daha fazla havayı silindirlere göndermek
ve motor verimini artırmaktır. Turboşarj kısmında emme havası soğutularak birçok farklı alanda
özellikle deniz araçlarında ,yarış otomobillerinde, maden çıkarma makinelerinde, havacılık ve tarımda
kullanılmaktadır [2]. Bu çalışmada bir motor örneği üzerinden gidilerek turboşarjlı sistemin faydaları ve
tasarım noktasında meydana gelen değişimler incelenecektir. Şekil 1.1 de turboşarj sisteminde
havanın yanma ünitesine kadar izlediği yol ve daha sonra egzoz valfinden çıkarak türbine ulaştığı akış
yolu diyagramda gösterilmiştir.

Şekil 1.1. Bir boyutlu turboşarj sistemi şematiği
Şematik resmi verilen sistem üzerinde ilk başta akış miktarı ve şarj (boost) basıncı tahmin edilerek
iterasyonlara başlanır ve daha sonra sistem verimi hesaplanır.
1. Kompresör çıkış şarj (boost) basıncı veya kompresör basınç oranı (P 2 /P 1 ) tahmin edilir.
2. Kompresör verimi (η c ) kabul edilerek kompresör çıkış sıcaklığı bulunur.
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1.1 Turboşarj ve Motorun Analitik Seçim Prosesi
Bu aşama bir turboşarj seçiminin ilk aşamadır. Aşağıdaki adımlarda analitik olarak yapılan bir
hesaplamada bir iterasyona nasıl başlanacağı anlatılmıştır. Model olarak aşağıda verilen sistem ele
alınmıştır.
Şematiği verilen turboşarj–motor sistemlerinde kompresörün giriş kısmında hava filtresi vardır.
Kullanılan filtresi havada bulunan küçük partiküllü maddelerinin motora girmesini engeller. Filtre
aslında sistemin giriş kısmında havanın bir miktar basınç kaybına sebep olur. Meydana gelen basınç
kaybı;

(1)

Kompresör çıkış sıcaklığının hesaplanabilmesi için kompresör veriminin tahmin edilmesi gerekir.
Kompresör veriminin yüksek olması her zaman bize avantaj sağlamaz. Bu aşamada kompresör
seçiminde diğer parametrelerinde göz önüne alınması gerekir. Şekil 1.2 'de görüldüğü üzere
kompresörün verimi motor özelliklerini karşılayacak şekilde seçilmelidir.

Şekil 1.2. Performans haritası üzerinde kompresörün verim tahmini [3]
Kompresörün verimi (

ve basınç oranının (

) tahmin edilmesiyle kompresörden çıkan sıkıştırılmış

hava sıcaklığı şöyle hesaplanır;

(2)
Sistemde intercooler (ara soğutucu) kullanılmayacaksa, kompresör sıkıştırması sonucunda basınç ve
) alınır ve hesaplamaya devam edilir.
sıcaklık değerleri, motorun giriş basınç ve sıcaklığı ( ,
Fakat intercooler kullanılmışsa sıkıştırılmış hava ara soğutucudan geçerken basınç ve sıcaklığı belli
ve soğutucu akışın sıcaklığı
ile gösterirse, intercooler
bir ölçüde düşmüş olur. Soğutucu verimi
çıkış basınç ve sıcaklığı;
,

(3)
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Şekil 1.3. Ara soğutucu (intercooler) içinde akışkan sıcaklık değişimleri
Turboşarj etkinliğinin artırılması amacıyla kullanılan ara soğutucu kompresörden gelen
sıkıştırılmış ve ısınmış havanın sıcaklığını düşürerek motor emme valfine gönderir. Şekil 1.3 de
görüldüğü üzere sıcak havanın t i2 sıcaklığında intercool’ura girmekte ve ısı alış verişi sonucunda t o2
sıcaklığında çıkmaktadır . [4]. Böylece intercoolerın etkinliği;

=

(4)

İntercooler sistemi basınçlandırılmış havanın daha fazla soğumasını sağlayan ve yanma özelliğini
artıran kısımdır. Burada intercooler giriş ve çıkışında oluşan basınç farkı yaklaşık kompresörün
hacimsel debisinin karesiyle orantılıdır.
=

(5)

Sistemin ısıl verimi için motorun güc değeri, yakıtın kütlesel debisi ile yakıtın alt ısıl değerlerinden
hesaplanır [5].

(6)
Kompresöre giriş yapan havanın kütlesel debisi Eşitlik 7’den hesaplanır;

(7)
Motora giren havaya ait parametreler belirlendikten sonra havanın kütlesel debisi hesaplanır. Bu
durumda dört zamanlı bir motorda silindir içine emilen havanın kütlesel debi miktarı, silindir hacmi,
devir sayısı, volumetrik verim ve havanın yoğunluğuna bağlı şöyle bulunur;

,

(8)

Sonraki aşamada hava yakıt kütlesel oranı (AFR) tahmin edildikten sonra mevcut motorlar göz önüne
) meydana geleceği tahmin edilir. Burada ilk
alınarak içeride ne kadarlık bir gaz sıcaklık artışı (
belirlenmiş olur.
değer tahmin edilerek
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Türbin veriminin tahmini için türbin kısmında giriş ve çıkış arasında enerji denklemi yazılarak bulunur.
hesaplanır. Türbin çıkış basıncı P 5 ise atmosfer basıncı yakın bir değer kabul
Enerji denkleminden
edilebilir;

(9)

[

) tahmin edilir.
Emme manifold basıncı ile türbin giriş basıncı oranı (
Türbin verimi çalışma kritik noktaları göz önüne alınarak türbin haritası üzerinden Şekil 1.4 ’deki gibi
tahmin edilir.
Türbinden çıkan egzoz gazlarının çevreye atılması sırasında türbünün çıkış kısmında bulunan
difözörde bir miktar basınç düşümü meydana gelir. Bu basınç düşüşü;

(10)
Sonuç olarak kompresörün debisi yarı boyutsuz parametre olan düzeltilmiş debi

şeklinde

tanımlanır ve basınc oranı ile beraber kompresör performans haritası üzerinde kompresörün yeni
verimi bulunabilir. Elde edilen verim noktası ile tahmin edilen verim karşılaştırılarak bu uygulama
değerlendirilir. Farklı değerlerin olduğu durumlarda işlemler eşit oluncaya kadar devam edilir. Benzer
işlemler yine türbin içinde geçerli olup türbinin düzeltilmiş debisi hesaplanırken kütle korunumuna bağlı
kalınarak hesaplamalar yapılır.

(11)

,

Şekil 1.4. Türbin performans haritası üzerinde verimin okunması [3]
Türbin haritası üzerinde düşey ve yatay eksenler sırasıyla düzeltilmiş kütlesel debi ve genişleme
basınç oranıdır. Türbin verimi haritadan bulunarak hesaplamaların doğruluğu kontrol edilir. Aynı mil
üzerinde bulunan kompresör ve türbin parçalarının devir sayıları aynı olmak zorundadır. Aynı
zamanda sıkışarak giren ve daha sonra sistemden genişleyerek ayrılan akışkan için giriş basıncının
çıkış basıncından büyük olması tavsiye edilir. Bu sayede motora giren hava piston üzerinde iş yaparak
yüksek verimle çalışır.

(12)
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2. Özel Bir Motorun Tanıtılması ve Yeni Turboşarj Tasarımı
Turboşarj değerlerini analiz edebilmek için motor bölümünde bilinen bir motorun özelliklerinden
faydalanmak gerekir. Bu kapsamda çalışmamızda Cummins bir motor performans değerleri göz önüne
alınarak turboşarj analizleri yapılmıştır. Cummins motor özellikleri baz alınarak motor özellikleri
Çizelge 2.1’de verilmiştir.
Çizelge 2.1. Mevcut çalışmada kullanılan tasarım parametreleri ve turboşarj özellikleri
1
2

Motor tipi
Motor hacmi

Turbo intercooler diesel
6,7 Litre

3
4
5
6
7
8
9
10
11

Silindir sayısı
Motorun maksimum devri
Maksimum güç@2300rpm
Maksimum torq@1500rpm
İntercooler tipi
Emisyon normu
Volumetrik verim
Yakıt tüketimi@maksimum güç
Yakıt tüketimi@maksimum tork

6 silindir
2500(devir/dak)
201 kW
990 Nm
Hava soğutmalı
Euro 5
%86
19,44 kg/h
10,44 kg/h

Turbomatch programına girilen referans değerler Çizelge 2.1’de gösterilmiştir.
Çizelge 2.2. Mevcut çalışmanın tasarım parametreleri ve turboşarj özellikleri
1
2
3
4
5
6

Turboşarj devir sayısı
Ara soğutucu akış sıcaklığı
Ara soğutucu (intercooler) verimi
Kompresörün giriş kısmında referans hacimsel debi
Türbin çıkış kısmındaki referans hacimsel debi
Tahliye çıkış sıkıştırma (boost) basınç oranı

120 000(devir/dak)
96,85 deg C
%60
/s
/s
2,8

7
8

Yatak kaybı için referans devir sayısı
Yataklarda referans güç kaybı

100 000(devir/dak)
1 kW

Turbomatch programına girilen türbin, kompresör ve yatak kısımları için uygun referans değerleri
Çizelge 2.2 de gösterilmiştir.
Çizelge 2.3. Mevcut çalışmada turboşarj-motor ünitesinde kabuller
NO
1
2
3
4
5
6

Atmosfer basıncı
Atmosfer sıcaklığı
Kompresör girişinde filtre basınç kaybı
Türbin egzoz çıkış basınç kaybı
Ara soğutucusu basınç kaybı
Yakıt alt ısıl değeri

100 kpa
298,15 K
p = 1 kpa
p = 1 kpa
p = 1 kpa
42 600 kj/kg

Bu çalışmada Cummins motor üzerinde bazı parametreler alınarak turboşarj üzerinde tahliye kapağı
(wastegate) oranları değiştirilerek sistem üzerinde verim oranları hesaplanmıştır.
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Şekil 2.1. Cummins motor katalog özellikleri [6]
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Şekil 2.1 de Cummins motor firması kataloglarından bir referans çalışma noktası esas alınarak
Turboşarj uygunluğu test edilmeye çalışılmıştır. Bu kapsamda motor tork, güç ve yakıt tüketim
değerleri şekilde gösterilmiştir. .
Cummins motor katolog bilgilerine bağlı kalınarak oluşturulan motor-turboşarj sistemimiz Turbomatch
programı üzerinden iterasyonları yapılarak sonuç raporunda performans değerleri aşağı gösterilmiştir.

Şekil 2.2. TURBOMATCH programında iterasyon işlemi
Turboşarj kısımları için aynı anda bir simülasyon programı olan Turbomatch programı kullanılarak
uygun devir aralığı ve yakıt tüketimi iterasyonu Şekil 2.2 de gösterilmiştir.

Şekil 2.3. Turboşarj analiz rapor çıktıları

Şekil 2.3 de Turboşarj kısımlarının (kompresör, türbin, ara soğutucu, motor) aynı anda çalışması ve
programa verilen değerlerin her kısımda oluşturduğu verimler ve uygun devir sayıları bulunmuştur.
Burada kompresör ve türbin için her birinin verim değeri yaklaşık %73 olarak bulunmuştur.
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SONUÇLAR
•

•

•
•
•

•

•

Turboşarj ve motor uyumluğu sistem sınırları içerisinde olmalıdır. Bu nedenle oluşan ısı
transferleri ve termodinamik işlemlerde gerek yataklarda gerekse kompresör ve türbin
kısımlarında kayıplar meydana gelmektedir. Bu kayıplar neticesinde turboşarj verimliliği basınç
ve sıcaklığa bağlı olarak belirli aralıklarda olması istenir.
Kullanılan turboşarj sistemde aynı mil üzerinde bulunan türbin ve kompresör devir sayılarının
kontrol edilmesi sonucunda eşit çıkmıştır. (Devir Sayısı = 121 937,7 d/dk) Concept Nrec
programında gerçekleştirilen analizler sonucunda türbin ve kompresör analizleri ve akış
analizleri ayrıca yapılmıştır.
Turbomatch programında yapılan iterasyon sonuçlarında verim % 51 olarak bulunmuştur.
Zaten turboşarj sistemlerinde verim değerlerinin % 45-50 den fazla olması amaçlanmaktadır.
Motor üzerinde giriş ve çıkış basınç farkı daima pozitif olmalıdır. Analiz sonuçları negatif
olmamalıdır. Hesaplamada motor giriş çıkış basınç kaybı pozitif (P3-P4)=10.63 elde edilmiştir.
Turboşarj
verimi
türbin,
kompresör
ve
sürtünme
verimlerinin
çarpımı
şeklinde
bulunmaktadır.
Burada
turboşarj
verimin
bulunabilmesi için sırasıyla mekanik verim, izantropik kompresör verimi ve türbin verimi
değerlerinin bilinmesine ihtiyaç vardır [7].
Turboşarj sistemlerde yapılan analizler sonucunda türbin ve kompresörün verimlerinin herbiri
%70'in üzerinde olmalıdır. Mekanik kayıplarda dikkate alındığında turboşarjın toplam verimi
%50'den fazla çıktığı görülmüştür. Bu arzulanan bir durumdur. TURBOMATCH programı
sonucunda η T =0.72 η C =0.73 ve mekanik verim n mek = 0,96 elde edilmiştir.
Bu tip çalışmalarda oluşturulan turboşarj ekipmanlarının uygunluğunun test edilmesi
sağlanabilir. Ayrıca tasarım yapılarak yeni değerler üzerinden daha küçük motor hacimlerinde
turboşarj etkinliği artırılabilir ve motor performansı daha da güçlendirilebilir.
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PARABOLİK GÜNEŞ KOLEKTÖRLÜ SİSTEMLERE AİT
DEĞİŞKENLERİN ENERJİ VERİMLİLİĞİ AÇISINDAN
DEĞERLENDİRİLMESİ
Energy Efficiency Evaluation Of Variables Of Parabolic Trough Collector Systems

Hüseyin GÜNERHAN
F. Mertkan ARSLAN

ÖZET
Bu çalışma kapsamında, odaklı güneş kolektörleri grubunun en yaygın olarak kullanılan ve teknolojisi
ile güneş enerji sistemleri arasında önemli potansiyele sahip olan parabolik güneş kolektör
sistemlerine ait önemli değişkenler, kolektörün enerji verimliliği açısından sayısal olarak
2
değerlendirilmiştir. Hesaplamalar, 6,1 m alıcı boru uzunluğuna ve 13,2 m açıklık alanına sahip
parabolik güneş kolektörü kullanılarak yapılmıştır. Çalışma akışkanı olarak, bir sentetik yağ olan
“Thermoil VP-1”, 10-200 litre/dakika hacimsel debilerde ve 100°C – 400°C sıcaklık aralığında
kullanılmıştır. Ayrıca çalışma kapsamında kıyaslanmak üzere alıcı boru seçici kaplaması olarak siyah
krom ve cermet kaplama kullanılmıştır. Parabolik güneş kolektörü sistemleri ile ilgili değişkenler;
akışkan debisi (litre/dakika), alıcı boru ve cam boru çaplarının etkisi (m), alıcı boru için kullanılacak
malzemenin iletkenlik katsayısı (W/mK) ve alıcı boru üzerinde kullanılan seçici kaplama cinsinin
kolektörün enerji verimliliğine etkisi çalışma kapsamında değerlendirilmiştir. Sonuç olarak alıcı boru
üzerine kaplanan seçici kaplamanın cinsinin kolektörün enerji verimliliğini önemli ölçüde etkilediği, alıcı
boru iletkenlik katsayısının ısıl performansa oldukça az etki ettiği görülmüştür. Ek olarak, alıcı boru
vakumlu olarak kullanılırsa kayıplar 400 °C sıcaklıkta %44,74 azalmakta ve kolektörün ısıl veriminde
de %3,72 ile %24,1 arasında artış sağlanmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Güneş enerjisi, Odaklı güneş sistemleri, Parabolik güneş kolektörleri

ABSTRACT
In this study, important variables of parabolic trough solar collector which is the most widely used
among of consantrated solar collectors and have significant potential among the solar energy systems
have been evaluated in terms of energy efficiency of the collector. Calculations were made by using
2
the parabolic solar collector, which has a receiver length of 6.1 m and an open area of 13.2 m . As a
working fluid, Thermoil VP-1, a synthetic oil, was used at a flow rate of 10-200 l/min and a temperature
range of 100 ° C to 400 ° C. In addition, black chrome and cermet coating were used as receiver pipe
selective coating for comparison. The parabolic solar collector systems related variables; The effect of
fluid flow (liters / minute), the effect of receiving pipe and glass pipe diameters (m), the conductivity
coefficient (W / mK) of the material to be used for the receiving pipe and the effect of selective coating
on the energy efficiency of the collector were evaluated. As a result, the type of selective coating
coated on the receiving pipe significantly influenced the energy efficiency of the collector, and the
receiver pipe conductivity coefficient was found to have a very low effect on thermal performance. In
addition, if the receiving pipe is used in vacuum, the losses are reduced by 44.74% at a temperature
of 400 ° C and the thermal efficiency of the collector is increased by between 3,72% and 24,1%.
Key Words: Solar energy, consantrated solar collectors, parabolic trough solar collectors
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1. GİRİŞ
Odaklı güneş sistemlerinden biri olan parabolik güneş kolektörleri birçok ülkede başarıyla kullanılmış
güneş enerjisi sistemlerdir [1]. Parabolik güneş kolektörleri, güneş ışınlarını parabolik şekilli bükülmüş
bir yansıtıcıdan alıcı boruya ileten güneş kolektörleridir. Parabolik güneş kolektörleri, güneş ışınlarını
geniş alanlı yansıtıcıdan, küçük bir alana yani alıcı boruya sonrasında ise bu enerjiyi alıcı borunun
içinde dolaşan akışkana aktaran yapılardır [2]. Şekil 1 ile ticari ölçüdeki parabolik güneş kolektörleri
görülmektedir [3]. Alıcı boru yüzeyi, parabolik güneş kolektörünün ısıl verimliliğini arttırmak için seçici
kaplama uygulaması yapılabilir veya siyaha boyanabilir [4]. Maliyetinin düşük olması nedeniyle
genellikle, alıcı boru üzerine seçici kaplama uygulamalarında siyah krom ve siyah nikel kaplamaları
kullanılmaktadır [2]. Siyah nikel, siyah krom kaplamaya göre hem daha uzun ömürlü hem de daha iyi
optik özelliklere sahiptir [5]. Alıcı boru ve cam örtü arasında, ısı kayıplarını azaltmak ve kolektör
verimliliğini artırmak için alıcı boruda vakum uygulaması yapılabilir [6]. Ayrıca bu bölgedeki vakum
uygulaması mükemmel olarak kabul edildiğinde, taşınım ile gerçekleşen ısı transferi ihmal edilebilir [7].
Yaghoubi ve diğerleri, yaptıkları çalışmada vakumsuz kolektörün ısı kaybı, vakumlu kolektöre göre
%40 daha fazla olduğunu ve parabolik güneş kolektörünün ısıl verimin % 3-5 daha düşük olduğunu
hesaplamışlardır [8].

Şekil 1. Ticari parabolik güneş kolektörleri [3]

2. BİR BOYUTLU ENERJİ ANALİZİ
Parabolik güneş kolektörünün enerji performans modeli, alıcı boru içerisinden akan akışkan çalışma
akışkanı ve atmosfer arasında bir enerji dengesini kullanır. Ortam koşullarına ve kolektörün tüm optik
özelliklerine bağlı olarak, enerji dengesine ait tüm denklemleri içerir [9]. Böylelikle bu bölüm optik
model ve ısıl model olarak iki başlık altında incelenebilir.
2.1 Optik Model
Parabolik güneş kolektörünün yansıtıcısının, alıcı ve cam borusunun tasarım değişkenlerine ve üretim
süreçlerine bağlıdır [10]. Denklem (1) ile parabolik güneş kolektörünün açıklık alanına gelen güneş
ışınımı miktarı gösterilmiştir. Alıcı borunun emdiği toplam güneş enerjisi miktarı optik verime bağlı
olarak Denklem (2) ile hesaplanabilir. Optik verim Denklem (3) ile elde edilebilir [11].
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Qg = Aa I d

(1)

Qabs = Qgηopt

(2)

ηopt = ρ yanst cama bγ kol K (θ )

(3)

Denklem (3) içerisindeki kesişme faktörü (γ kol ) 6 farklı değişkenin çarpılması ile elde edilmektedir. Bu
değişkenler; gölgeleme (γ 1 ) , izlemedeki hatalar (γ 2 ), yansıtıcıdaki geometrik doğruluk (γ 3 ),
yansıtıcıdaki temizlik (γ 4 ), kolektörün odaklayıcı ekipmanlarının kirliliği (γ 5 ), hesaplanmayan hatalar
(γ 6 ) olarak hesaba katılabilir. Parabolik güneş kolektörü üzerine güneşten gelen açı (geliş açısı) dik
olmadığı zaman, optik kayıplar artmaktadır ve bu kayıp değeri teorik ölçülmeye müsait değildir. Bu
yüzden her bir kolektör için deneysel olarak ölçülen değerler geliş açısı niteleyicisi ile fonksiyona
bağlanabilir. Çalışma kapsamında kullanılan IST kolektörü için geliş açısı niteleyicisi Denklem (4) ile
hesaplanabilir [10].

K (θ ) =

( cos θ − 0, 0003178θ − 0, 00003984θ )
cos θ
1

2

(4)

2.1 Isıl Model
Isıl model hesaplamalarında, temel olarak alıcı boru tarafından elde edilen güneş enerjisi, kolektörden
kaybolan ısı ve akışkanın elde ettiği yararlı ısı arasındaki dengeden yararlanılmaktadır. Bu denge
Denklem (5) ile gösterilmiştir [12].

=
Qabs Qkayıp + Qyararlı

(5)

Denklem (5) içerisinde yer alan ısı kayıpları Denklem (6,7,8) ile hesaplanmaktadır ve denklemlerdeki
her bir ısı kaybı birbirine eşittir. Denklem (6), alıcı boru dışı ile cam örtünün iç yüzeyleri arasında
gerçekleşen taşınım ve ısınım ile ısı kaybı hesaplamalarını göstermektedir. Denklem (7), cam örtü iç
ve dış duvarları arasında iletim ile gerçekleşen ısı transferi hesaplamalarında kullanılmaktadır. Cam
örtü dış duvarı ile atmosfer arasındaki taşınım ve ışınım ile gerçekleşen ısı transferi Denklem (8) ile
hesaplanmaktadır [13].

=
Qkayıp

2p Lkef
D 
ln  ci 
 Dbd 

Qkayıp −c =

(Tci − Tbd ) +

σp Dbd L (Tbd4 − Tci4 )
1

e bd

(6)

 (1 − e bd ) Dbd 
+

 e bd Dci


2p kc L (Tci − Tcd )
ln ( Dcd / Dci )

(7)

4
Q=
hc − havap Dcd L (Tcd − Thava ) + σpε cd Dcd L (Tcd4 − Tgökyüzü
)
kayıp − c − hava

(8)

Denklem (6) içerisinde yer alan efektif ısı taşıma katsayısı Denklem (9) ile hesaplanmaktadır. Ancak
0, 7 ≤ Prbd −ci ≥ 6000 ve 102 ≤ Fcyl Rabd −ci ≥ 107 şartları sağlanıyor ise Denklem (9) geçerlidir.
1/ 4



Prbd −ci
= 0,386 

kg
 0,861 + Prbd −ci 

kef

(F

cly

RaDbd )

1/ 4

(9)
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Boru dışı ile cam içi arasında kalan gazın ısı iletkenlik katsayısıdır (k g ) ve boru içi sıcaklığı ile cam örtü
içi sıcaklığının ortalama sıcaklığı kullanılarak hesaplanır. Denklem (9) içerisindeki Prandlt sayısı bu
ortalama sıcaklık kullanılarak hesaplanır [9]. Denklem (9) içerisinde yer alan şekil faktörü Denklem
(10) ile gösterilmiştir [4].
4

  Dci  
ln 

 Dbd  

Fcly =
3
 ( Dci − Dbd ) 
−3/ 5
−3/ 5 5

 ( Dci − Dbd )
2



(10)

Rayleigh sayısı Denklem (11) ile hesaplanmaktadır. Cam örtü ile alıcı boru arasındaki havanın
termofiziksel özellikleri cam iç yüzeyinin sıcaklığı ile alıcı boru dışı sıcaklığının ortalaması baz alınarak
hesaplanmalıdır.

Rabd =

g b (Tbd − Tci ) Dbd3

(11)

a bd −ciν bd −ci

Hacimsel ısıl genleşme katsayısının değeri, Denklem (12) ile elde edilebilir. Ancak sıcaklık birimi
Kelvin cinsinden kullanılmalıdır [9,14].

b=

1

(12)

Tbd −ci

Denklem (6) içerisinde yer alan seçici kaplamanın yayılım katsayısı siyah krom için Denklem (13) ile
ve cermet için ise Denklem (14) ile hesaplanmaktadır [14].

=
ε bd 0.0005333Tbd − 0.0856

(13)

ε bd = 2.249 x10−7 Tbd 2 + 1, 039 x10−4 Tbd + 5,599 x10−2

(14)

Denklem (8)’ de gösterilen cam örtü dış duvarı ile atmosfer arasındaki ısı taşınım katsayısı Denklem
(15) ile hesaplanmaktadır. Isı iletim katsayısının (k c-hava ) hesaplanmasında, (T cd -T hava )/2 sıcaklığı
kullanılarak Denklem (15) içerisine dahil edilmelidir [9].

hc − hava =

kc − hava
Nucd
Dcd

(15)

Denklem (16) ile cam dışı ile hava arasındaki Nusselt sayısının hesaplanması gösterilmiştir [11].
0,33
NuDcd = 0,193Re0,618
hava Prhava

(16)

Denklem (8) içerisinde gösterilen ve cam dış yüzeyi ile gökyüzü arasında ışınımla ısı kaybının
hesaplamalarında kullanılan gökyüzü sıcaklığı basitçe, hava sıcaklığından yaklaşık olarak 8 °C düşük
kabul edilerek hesaplanabilir [14].
Denklem (5) ile verilen enerji dengesi içerisinde kolektörün elde edebileceği yararlı ısı Denklem (17)
ve (18) ile hesaplanabilmektedir [15].
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 p (Tçıkış − Tgiriş )
=
Qyararlı mc

(17)

Qyararlı =
Qabs − AbdU L (Tbd − Thava )

(18)

Denklem (18) içerisinde yer alan kolektör kayıp katsayısı Denklem (19) ile hesaplanmaktadır [13].

Qkayıp

UL =

(19)

Abd (Tbd − Thava )

Akışkanın ısı taşınım katsayısı Denklem (20) ile hesaplanmaktadır. Akışkanın tüm termofiziksel
özellikleri giriş ve çıkış sıcaklıklarının ortalamasına göre hesaplanmalıdır [11].

Nuak kak
Dbi

hak =

(20)

Denklem (20) ile verilen Nusselt sayısı Denklem (21) ile elde edilebilir [4].

Nuak =

fb / 8 ( Re ak − 1000 ) Prak

1 + 12, 7 fb / 8 ( Prak2/3 − 1)

(21)

Parabolik güneş kolektörünün alıcı boru içerisinde akan çalışma akışkanın Reynolds sayısı ve Prandlt
sayısı sırası ile Denklem (22) ve (23) ile hesaplanmaktadır.

Re ak =

4m
π Dbi mak

(22)

Prak =

µak c p ,ak
kak

(23)

Ayrıca, basınç düşümü formülü Denklem (24) ile elde edilebilir. Basınç düşümü hesaplamalarında
kullanılan sürtünme faktörü Denklem (25) ile hesaplanmaktadır.

DP =fb

fb =

L 1
2 
 ρ ak vak 
Dbi  2


(24)

1

( 0, 79 ln ( Re ) − 1, 64 )

2

(25)

ak

Kolektörün yararlı ısısı ile direkt ışınım ve açıklık alanının çarpımının birbirine oranı kolektörün verimini
vermektedir.

ηısıl =

Qyararlı
I d Aa

(26)
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3. MODELİN GEÇERLİLİĞİNİN KONTROL EDİLMESİ
Çalışma kapsamında, oluşturulan modelin doğruluğunun test edilebilmesi için Sandia Ulusal
Laboratuvarında deneysel testleri gerçekleştirilmiş olan IST tipi ticari parabolik güneş kolektörü verileri
kullanılmıştır. IST kolektörünün tüm özellikleri Tablo 1 ile gösterilmiştir. Kolektörün alıcı boru ile cam
örtü arası vakumsuzdur (hava doludur). Çalışma akışkanı olarak Syltherm 800 kullanılmıştır. Syltherm
800 akışkanının tüm termofiziksel özellikleri [16] ile elde edilmiştir.
Tablo 1. IST parabolik kolektörünün geometrik ve optik özellikleri
IST Fiziksel Özellikleri
İsim

Sembol
W
L
Aa
D bi
D bd
D ci
D cd

Genişlik
Uzunluk
Açıklık Alanı
Alıcı boru iç çapı
Alıcı boru dış çapı
Cam iç çapı
Cam dış çapı

Değer

Birim

2,3
6,1
13,2
0,047
0,051
0,07
0,075

m
m
2
m
m
m
m
m

Tablo 2 ile çalışma kapsamında oluşturulan model ile IST kolektörünün ısı kaybı testinin yapıldığı
veriler gösterilmiştir. Deney, güneş ışığının olmadığı bir ortamda gerçekleştirilmiştir. Bu yüzden optik
özellikler kullanılmamıştır. Böylelikle kolektörün sadece ısıl analizi (ısı kaybı) testi yapılmıştır [5].
Tablo 2. Teorik model ile deneysel verilerin karşılaştırılması
Rüzgar Hızı

T hava

Debi

T giriş

(°C)

(l/dak)

(°C)

Isı Kaybı(W/m2)

T çıkış (°C)

Deneysel
No.

(m/s)

Deney

Model

Deney

Model

Fark

Hata
Tahmini

1

3,7

21,3

48,2

98,81

98,46

98,51

32,07

27,86

4,21

18,6

2

4,9

24,5

50,4

152,83

152,23

152,26

58,07

54,7

3,37

20,54

3

3,0

16,4

51,3

200,56

199,54

199,66

97,76

86,3

11,56

19,69

4

3,1

13,5

51,8

251,68

250,40

250,34

121,84

127,01

6,17

19,76

5

2,9

10,9

52,5

299,99

298,12

298,03

173,31

173,40

0,09

19,25

6

3,7

16,9

53,2

339,12

336,59

336,70

228,33

218,63

9,7

18,83

7

0,9

4,4

31,4

99,48

98,86

98,96

37,50

31,73

5,77

12,54

8

4,5

10,7

33,5

152,05

150,98

151,12

67,42

59,82

7,6

12,95

9

2,3

13,6

35,1

203,30

202,05

201,98

81,51

87,0

5,49

13,73

10

2,3

15,8

36,0

251,43

249,64

249,69

118,13

121,41

3,28

13,97

Tablo 2 ile görülebileceği gibi çalışma kapsamında oluşturulan model ile deneysel verilerin farkı,
deneysel tahmini hata miktarlarını aşmamıştır bu yüzden model geçerli kabul edilebilir.

4. VERİLERİN GRAFİKLER ÜZERİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ
Çalışma kapsamında ısıl analizi yapılacak olan parabolik güneş kolektörü IST olarak seçilmiştir ve
geometrik özellikleri Tablo 2 ile görülmektedir. Çalışma akışkanı olarak Thermoil VP-1 sentetik yağı
kullanılmıştır [17]. Model hem vakumlu hem vakumsuz olarak incelenmiştir. Seçici kaplama, siyah
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krom ve cermet kullanılmıştır. Çalışma sıcaklığı 100-400 °C arasında ve. hacimsel debi 20-200 l/dak
arasında kullanılmıştır. İncelenecek modelin, sabit değişkenleri Tablo 3 ile gösterilmiştir. Alıcı borunun
absorblama katsayısı siyah krom için ve cermet için sırası ile 0,94 ve 0,96 olmaktadır [14]. Kolektör
yansıtıcının yansıtma oranı 0,93 ve cam örtünün geçirgenliği 0,96 ’dır [5]. Direkt ışınım hariç diğer
kalan optik veriler, gerçekçi olarak seçilebilmesi için [11] referansından alınmıştır.
Tablo 3. İncelenecek modelin sabit değişkenleri
Sabit veriler
İsim
Sembol
T hava
Hava sıcakığı
Id
Direkt ışınım
v rüzgar
Rüzgar hızı
θ
Geliş açısı
Alıcı borunun absorblaması ( siyah krom için)
αb
Alıcı borunun absorblaması ( cermet için)
αb
τc
Cam örtünün geçirgenliği
Kolektör yansıcısının yansıtma oranı
ρ yans
γ1
Gölgeleme
γ2
Güneşi izleme hataları
γ3
Odaklayıcı aynanın geometrik doğruluğu
γ4
Parabolik yansıtıcı temizliği
γ5
Isı toplama ekipmanlarının kirliliği
γ6
Diğer faktörler

Değer
25
975
2
0
0,94
0,96
0,96
0,93
0,974
0,994
0,98
0,98
0,99
0,96

Birim

°C
2

W/m
m/s
°
-

4.1 Hacimsel Debinin Kolektöre Etkisinin İncelenmesi
Şekil 2 ile çalışma akışkanının giriş sıcaklığına göre değişen debilerdeki parabolik güneş kolektörünün
ısıl verimi değerleri gösterilmiştir. Hesaplamalar siyah krom kaplama verileri kullanılarak
hesaplanmıştır. Şekil 2 incelendiğinde hacimsel debi 20 L/dak’ dan 200 L/dak arttırıldığında ısıl
verimin arttığı görülmektedir.
70
20 L/dak
80 L/dak
140 L/dak
200 L/dak

65
60

ηısıl

55
50
45
40
35
80

180

280

380

480

Tgiriş(°C)
Şekil 2. Çalışma akışkanının giriş sıcaklığına göre değişen debilerdeki kolektörün ısıl verimi
4.2 Seçici Kaplamaların Kolektör Performansına Etkisi
Cermet ve siyah krom kaplama kullanılarak çalışma akışkanının giriş sıcaklığına göre, kolektörün ısıl
verimi Şekil 3 ile gösterilmiştir. Hacimsel debi 80 L/dak olarak kullanılmıştır. Şekil 3 ile görüldüğü gibi,
çalışma akışkanını giriş sıcaklığı yükseldikçe seçici kaplamaların ısıl verimliliklerinin farkı da
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artmaktadır. Bu durum alıcı boru ile cam örtü arasında gerçekleşen ışınım ile gerçekleşen ısı transferi
miktarı ile alakalıdır. Denklem (6) ile görülebileceği gibi seçici kaplamanın güneşten gelen ışını yayma
katsayısı (ε bd ) kaplamaya göre değişmektedir. Bu miktar cermet kaplamada 100 °C’ de 0,07 ve 400
°C’ de ise 0,13 iken siyah kromda 100 °C’ de 0,11 ve 400 °C’ de 0,25 olmaktadır [14]. Yani sıcaklık
arttıkça siyah kromum ε bd miktarı cermet kaplamaya göre daha yüksek miktarda artmaktadır. Ayrıca
Denklem (3)’e dahil edilen ve Tablo 2 ile gösterilen kaplamaların absorblama katsayıları, cermet için
0,96 iken siyah krom için 0,94 değerindedir. Bu miktar da sonuca etki etmektedir. 400 °C giriş
sıcaklığında kolektörde cermet kaplama, siyah krom kaplamaya göre ısıl verimi yüzde %20,04 daha
yüksek olduğu hesaplanmıştır.
75
70

cermet

65

siyah krom

ηısıl

60
55
50
45
40
35
80

180

280

380

480

Tgiriş(°C)
Şekil 3. Çalışma akışkanının giriş sıcaklığına göre ve iki farklı kaplamaya göre kolektörün ısıl verimi
4.3 Vakumlu ve Vakumsuz Alıcı Borunun Kolektör Performansına Etkisi
Çalışma akışkanının giriş sıcaklığına göre, vakumlu ve vakumsuz boruların kolektörün ısıl verimine
etkisi Şekil 4 ile gösterilmiştir. Şekil 4’ de hacimsel debi 80 L/dak’dır ve seçici kaplama siyah kromdur.
Alıcı boru ile cam örtü arasındaki hava boşaltılması halinde kolektör vakumlu olacaktır ve
hesaplamalarda tam vakumun gerçekleştiği kabul edilmiştir. Vakumlu ile vakumsuz durum arasındaki
farkın yüksek olması, Denklem (6) ile gösterildiği gibi alıcı boru ile cam arasında gerçekleşen ısı kaybı
ile ilgilidir. Vakumlu durumda, bu bölgedeki taşınımla ısı kaybı ihmal edilir ve böylelikle ısı kaybı
sadece ışınımla gerçekleşir ve ısı kaybı azalır. Böylelikle ısıl verimi yükselmiş olur. Sonuç olarak
sistem vakumlu olarak kullanılırsa 100 °C’ de %352,8 ve 400 °C’ de %44,74 ısıl kayıplar
engellenmektedir. Ayrıca 100 °C’de %3,72 ve 400 °C’ de % 24,1 ısıl verim artışı gerçekleşmektedir.

a

b
4535

75

4035
vakumlu

70

vakumsuz

Qkayıp (W)

65
60

ηısıl

vakumlu

3535

55
50
45

vakumsuz

3035
2535
2035
1535
1035
535

40

35

35
80

180

280

380

Tgiriş(°C)

480

80

280

480

Tgiriş(°C)

Şekil 4. Çalışma akışkanının giriş sıcaklığına göre, vakumlu ve vakumsuz boruların ısıl verimi
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4.4 Alıcı Borunun İletim Katsayısının Kolektör Performansına Etkisi
Şekil 5a ile giriş sıcaklığına göre 10 W/mK ve 400 W/mK ısıl iletkenlik katsayısındaki kolektörün ısıl
verimleri gösterilmiştir. Şekil 5b ‘de ise ısıl iletkenlik katsayısı 10-410 W/mK arasındaki ısıl verimler
gösterilmiştir. Şekil 5a ve Şekil 5b ile alıcı borunun iletim katsayısının (k b ) arttırılması durumunda
kolektörün ısıl verimine etkisinin olmadığı görülmektedir. Başka bir ifade ile alıcı borunun malzemesi,
kolektörün ısıl verimini etkilememektedir.

a

b

70

65
k=10 W/mK

60

k=400 W/mK

60

55

55

50

50

45

ηısıl

ηısıl

65

45

40

40

35

35

30

80

160

240

320

Tgiriş(°C)

400

Tgiris=400 °C
Tgiris=250 °C

25
0

200

40

Şekil 5. Alıcı boru iletim katsayısının kolektör ısıl verimine etkisi

4.5 Alıcı Borunun ve Cam Örtünün Et Kalınlıklarının Kolektör Performansına Etkisi
Alıcı boru ve cam örtü malzemelerinin et kalınlıklarının kolektör verimine etkisi 6 faklı şekil kullanılarak
Şekil 6 ile gösterilmiştir ve hesaplamalar 300 °C giriş sıcaklığında gerçekleştirilmiştir. Şekil 6a ‘da alıcı
boru dışı sabit tutulup borunun iç çapı iç kısıma doğru daraltılmıştır. Sonuç olarak kolektörün ısıl
veriminin değişimi oldukça küçük olduğu görülmektedir. Şekil 6b hesaplamalarında alıcı borunun iç
çapı sabit tutulup dış çapın dışa doğru genişlemesi sağlanmıştır. Dışa doğru kalınlık arttıkça, ısıl verim
belirgin bir biçimde düşmektedir. Bu düşüşün vakumsuz boruda daha yüksek oranda olduğu
görülmektedir. Bunun sebebi, Denklem (9) ile gösterildiği gibi efektif ısı iletim katsayısının (k ef )
hesaplanmasında kullanılan Rayleigh sayısı ile ilgilidir. Denklem (11) incelendiğinde, alıcı boru dışı
çapının artması Ra sayısını arttırmakta ve k ef yükselmektedir. Böylelikle taşınım ile ısı transferi bu
bölgede yükselmektedir ve toplam ısı kaybı artmaktadır. (Şekil 6e ve Şekil 6c) Ayrıca Denklem (6) ile
verilen alıcı boru ile cam boru arasında gerçekleşen ışınımla ısı transferi de boru dışı çapına bağlıdır.
(Şekil 6d) Cam iç çapı sabit kalacak şekilde cam örtünün dış çapı genişletildiğinde, Şekil 6f ile
gösterildiği gibi kolektörün ısıl verim değişimi çok düşüktür ve ihmal edilebilir.
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a

b
65

62
60

60

58

55

56

50

ηısıl

ηısıl

54
52
50

vakumlu

48

vakumlu
vakumsuz

46
37

40
35

vakumsuz
27

45

30

47

55

45

Dbi (mm)

65

Dbd (mm)

c

d

4500

1700

vakumlu

4000

1600

vakumsuz

1500

Qbd-ci,ışınım (W)

Qkayıp (W)

3500
3000
2500
2000
1500

1400
1300
1200
vakumlu
1100
vakumsu
1000

1000

e

f

3500
vakumlu
60

vakumsuz

2500
55

2000
1500

ηısıl

Qbd-ci,taşınım (W)

3000

1000
500

50
vakumlu

45

0
45

50

55

60

Dbd (mm)

65

70

vakumsuz

40
72

82

92

Şekil 6. Alıcı boru ve cam örtü et kalınlıklarının ısı kaybına ve kolektör ısıl verimine etkisi
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SONUÇ
IST ticari parabolik güneş kolektörünün geometrik verileri kullanılarak, kolektöre ait önemli
değişkenlerin ısıl performansa etkisi çalışma kapsamında incelenmiştir. “Thermoil VP-1” sentetik yağı
kolektörde çalışma akışkanı olarak kullanılmıştır. Akışkan, alıcı boru içerisinde 10-200 litre/dakika
arasındaki debide ve 100°C – 400°C sıcaklık aralığında kullanılmıştır. Seçici kaplamaların ısıl
performansa etkisinin incelenmesi için iki faklı kaplama; siyah krom ve cermet kaplama kullanılmıştır.
Çalışmada, akışkan debisinin, alıcı boru ve cam boru çaplarının, alıcı borunun iletkenlik katsayısının
ve alıcı boru üzerinde kullanılan seçici kaplama cinsinin, enerji verimliliğine etkisi incelenmiştir ve elde
edilen tüm sonuçlar aşağıdaki gibi özetlenebilir.
1. Kolektörün hacimsel debisi arttırıldıkça, ısıl verim yükselmektedir.
2. Cermet seçici kaplama, krom kaplamaya göre daha iyi optik performansa sahiptir. Bu nedenle
kolektörde cermet kullanılması durumunda, ısıl verim krom kaplamaya göre daha yüksek
olmaktadır. 400 °C giriş sıcaklığında, kolektörde cermet kaplama kullanılması halinde, siyah
krom kaplamaya göre ısıl verimi yüzde %20,04 daha yüksek olacağı hesaplanmıştır.
3. Kolektörde alıcı boru ile cam boru arasındaki hava boşaltılırsa (vakum), bu bölgedeki taşınım
ile ısı kaybı yok olacağı için toplam ısıl kayıplar 400 °C sıcaklıkta %44,74 azalmakta ve ısıl
verim ise 100 °C sıcaklıkta %3,72 ve 400 °C sıcaklıkta % 24,1 artış sağlanmaktadır.
4. Alıcı borunun ısı iletim katsayısı, kolektörün ısıl verimini çok düşük miktarda değiştirdiği ve
ihmal edilebilir olduğu hesaplanmıştır.
5. Alıcı borunun dış çapı sabit tutulur ve iç çap iç kısıma doğru küçültülmesi halinde, kolektörün
ısıl verimindeki değişim oldukça küçük olacaktır. (Şekil 6a) Alıcı borunun iç çapı sabit tutulup
dış çapı genişletilir ise, hem vakumlu hem de vakumsuz boru için ısıl verim düşecektir.(Şekil
6b) Bu düşüş vakumlu boruda daha yüksek olacaktır. Bunun sebebi, taşınım ile ısı kayıp
miktarının Ra sayısına ve Ra sayısının da boru dış çapına bağlı olmasıdır. Ra sayısı arttıkça
taşınım ile ısı kaybı artacaktır. Eğer cam örtünün iç çapı sabit tutulur ve dış çapı genişletilirse
kolektörün ısıl verimindeki değişim oldukça düşüktür. (Şekil 6f)
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Simgeler ve Kısaltmalar
cp

özgül ısı (J/kg º C)

D

çap (m)

Yunan alfabesi
α
absorblama katsayısı (-)

f

boru içi sürtünme faktörü (-)

β

hacimsel ısıl genleşme katsayısı(1/K)

F cyl

şekil faktörü (-)

ΔP

Basınç kaybı (Pa)

h

taşınım ile ısı transferi (W/m2 º C)

ε

Işınım yayma katsayısı (-)

Id

direkt ışınım (W/m2)

η

verimlilik (-)

k

ısıl iletkenlik (W/m ºC)

γ

Kesişme faktörü (-)

K

geliş açısı niteleyicisi (-)

θ

olay açısı (º)

L

uzunluk (m)

μ

dinamik viskozite (Pa s)

m

kütlesel debi (kg/s)

ρ

yağunluk (kg/m3)

Nu

Nusselt sayısı (-)

σ

Stefan Boltzmann katsayısı (5.67 x 108 W/m2 K4)

Pr

Prandtl sayısı (-)

τ

Işınım geçirgenlik oranı (-)

Ra

Rayleigh sayısı (-)

Re

Reynolds sayısı (-)

T

sıcaklık (K)

v

akış hızı (m/s)

UL

kayıp katsayısı (W/m2 ºC2)

Q

ısı akımı (W)

W

genişlik (m)

indisler
a
açıklık
ak

akışkan

abs

absorber

b

boru

bd

boru dışı

bi

boru içi

c

cam

cd

cam dışı

ci

cam içi

cd

cam dışı

ef

etkin

g

güneş

g

güneş

kol

kollektör

opt

optik

yans

yansıtıcı
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AL 2 O 3 /ERİMİŞ TUZ NANOAKIŞKAN KARIŞIMININ
PARABOLİK GÜNEŞ KOLEKTÖRLERİNDE ISI
TRANSFERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ
Investigation Of Heat Transfer Effect In Parabolic Trough Collectors With Usıng Al2O3 / Molten Salt Nanofluid

F. Mertkan ARSLAN
Hüseyin GÜNERHAN

ÖZET
Bu çalışmada, hacimsel konsantrasyonu %1 ile %5 arasında değişen Al 2 O 3 nano parçacıkları ile, limit
çalışma sıcaklıkları 220 °C ile 600 °C arasında değişen, ağırlıkça %60 sodyum nitrat (NaNO 3 ) ve
ağırlıkça %40 potasyum nitrat (KNO 3 ) karışımı olan erimiş tuz karıştırılarak elde edilen nanoakışkanın
parabolik güneş kolektöründe kullanımı ele alınmış ve erimiş tuza göre ısı transfer performansının
artışı sayısal olarak incelenmiştir. Hesaplamalar, tam gelişmiş türbülanslı akışta gerçekleştirilmiş olup,
2
alıcı boru uzunluğu 7,8 m ve açıklık alanı 39 m olan bir parabolik güneş kolektörüne uygulanmıştır.
Ayrıca, alıcı boru ile cam boru arası vakumlu olarak kabul edilmiştir ve alıcı boru üzerine kaplanan
seçici kaplama metal ile seramik karışımı olan cermet olarak seçilmiştir. Sonuç olarak %5 hacimsel
konsantrasyondaki nanoakışkanın erimiş tuza göre ısı taşınım katsayısında maksimum %9,38 ve
kolektörün ısıl veriminde ise maksimum %0,6 artış sağlandığı görülmüştür. Ayrıca, nanoakışkan
içerisinde nanoparçacığın hacimsel konsantrasyonun artışı ile absorber boru içerisinde oluşan basınç
düşümünün artışı doğru orantılı olduğu ve maksimum basınç düşümünün %7,7 olduğu hesaplamalar
sonucunda gösterilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Güneş enerji sistemleri, parabolik güneş kolektörü, nanoakışkan
ABSTRACT
In this study, the nanofluid was obtained by mixing with Al 2 O 3 nanoparticles which a volumetric
concentration ranging from 1% to 5% and molten salt which working temperatures ranging from 220 °
C to 600 ° C and wt 60% sodium nitrate (NaNO 3 ) and wt 40% potassium nitrate (KNO 3 ). The use of
nanofluids in the parabolic solar collector and the increase of heat transfer performance according to
the molten salt were investigated numerically. The calculations were carried out in a fully developed
2
turbulent flow and the receiver tube length is 7.8 m and the aparture area is 39 m . In addition, the
receiving tube is evacuated between the glass tube and the selective coating coated on the receiving
tube is selected as cermet, which is a ceramic mixture with metal. As a result, the heat convective
coefficient of the nanofluid at 5% volumetric concentration was increased 9.38% and the heat
efficiency of the collector was increased by 0.6% compared to the molten salt. In addition, the
pressure drop in the absorber tube increases as the volume of the nanoparticle in the nanoparticle
increases and the maximum pressure drop is calculated as 7.67%.
Key Words: Solar energy systems, Parabolic trough collector, Nanofluid

1. GİRİŞ
Güneş enerjisi teknolojileri arasında, parabolik güneş enerjisi teknolojisi, düşük maliyetli
teknolojilerden biridir [1]. Parabolik güneş kolektörü yansıtıcından yansıyan güneş ışınları alıcı tüp
üzerine yansıtılır. Güneş ışınları alıcı boru içinde dolaşan akışkanı ısıtır ve güneş ışınımını yararlı ısıya
dönüştürür. Parabolik güneş kolektörörünün yansıtıcısı, bir yansıtıcı malzeme tabakasını parabolik bir
şekle bükerek yapılır. Odak çizgisi boyunca ısı kayıplarını azaltmak için siyah metal bir boru etrafına
cam örtü yerleştirilir.[2].
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Parabolik güneş kolektörü (PGK) genel olarak, elektrik üretimi ve endüstriyel işlemler için güneş
enerjili ısıl uygulamaları olmak üzere iki ana gruba ayrılabilir. Parabolik güneş kolektörleri Rankine
çevrimi sayesinde elektrik üretemi sağlanır. Öte yandan, bazı endüstriyel işlemler için ısıl enerji
üretimi, 85 °C ile 250 °C arasındaki sıcaklıklar arasında gerçekleşir. Bu uygulamalar temizlik, kurutma,
buharlaşma, damıtma, pastörizasyon, sterilizasyon, pişirme, konut ısıtması, konut içi su ısıtımı, yüzme
havuzu ısıtması ve ısı ile çalışan soğutma sistemlerinin çalıştırılması olabilmektedir [3].
PGK çalışma akışkanı olarak, su (100 °C sıcaklığına kadar), basınçlı su, ısıl yağlar (400 °C sıcaklığına
kadar), nitrat tuzları gibi erimiş tuzlar (600 °C’ye kadar), sodyum ve kurşun-bizmut gibi sıvı metaller
(900 °C sıcaklığına kadar) ve hava, karbondioksit ve helyum gibi gazlar (1000°C ve üstü sıcaklıklar)
kullanılabilmektedir [4]. Isı transferi performansı, çalışma akışkanının ısıl iletkenliği arttırılarak
arttırılabilir. Metalik parçacıkların, metalik oksitlerin ve nanotüplerin ısıl iletkenliği sıvılardan nispeten
daha yüksektir. İnce partiküllerin çalışma akışkanına eklenmesi (yani nanoakışkanların oluşturulması)
ısı transfer miktarını önemli ölçüde arttırabilir. Son yıllarda nanoakışkan uygulamaları üzerine yapılan
araştırmaların popüler olduğu açıkça görülmektedir [5]. Nanoakışkanların popülaritesi arttıkça, güneş
enerjisi, ısı eşanjörü, yakıt hücresi, nükleer reaktörler, tıp alanı gibi farklı uygulama alanlarına
genişlemiştir. Ayrıca, son yıllarda nanoakışkanların parabolik güneş kolektörleri üzerindeki
araştırmaların yaygınlaşmasına rağmen, yüksek maliyet bu teknolojinin kullanılmasında önemli bir
bariyer olduğu görülmektedir [6].
Parabolik güneş kolektörlerinde çalışma akışkanı olarak nanoakışkanların kullanılması üzerine birçok
deneysel ve çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Rehan ve diğerleri, parabolik güneş kolektöründe
Al 2 O 3 /H 2 O ve Fe 2 O 3 /H 2 O nanoakışkanları kullanarak deneysel olarak gerçekleştirdiği çalışmada,
nanoakışkanı % 0,2, % 0,25 ve %0,30 kütle oranında, 1 l/dak, 1,5 ldak ve 2 l/dak hacimsel debide
kullanmıştır. Sonuç olarak 2 l/dak hacimsel debide suya göre Al 2 O 3 /H 2 O nanoakışkanından
maksimum %13 ve Fe 2 O 3 /H 2 O nanokışkanından ise maksimum %11 verimlilik artışı
gerçekleştirmişlerdir [7]. Subramania ve diğerleri, TiO 2 ve deiyonize su (TiO 2 /DI-H 2 O) nanoakışkanı
kullanarak, bir parabolik güneş kolektöründe ASHRAE 93(2010) standardına uygun olarak deneysel
gerçekleştirdikleri çalışmalarında sonuç olarak, temel akışkan olan suya göre ısı taşınım katsayısını
%22,76 ve ısıl verimi %8,66 arttırmışlardır [8]. Coccia ve diğerleri, Fe 2 O 3 ,SiO 2 TiO 2 , ZnO, Al 2 O 3 ve
Au nanoparçacıkları ile su kullanarak gerçekleştirdiği çalışmada, temel akışkan olan suya göre
performans artışının çok düşük olduğu ve nanoparçacıkların konsantrasyonunun arttırılması suya göre
hiçbir avantajın ortaya çıkarmadığı sonucuna ulaşmışlardır [9]. Kasaeian ve diğerleri, mineral yağ ve
karbon nanotüp kullanarak parabolik güneş kolektöründe gerçekleştirdikleri çalışmada, % 0,2 ve % 0,3
nanoparçacık konsantrasyonunda ısıl verimlilik artışının sırası ile %4-5 ve % 5-7 olduğunu
yayınlamışlardır [10].
Deneysel çalışmaların yanısıra, birçok teorik modelleme ve simülasyon çalışması da
gerçekleştirilmiştir. Bellos ve diğerleri, CuO nanoparçacığı ile ısıl yağ ve erimiş tuz (%60 NaNO 3 ve
%40 KNO 3 ) kullanarak akış simülasyonunda (CFD) gerşekleştirdikleri çalışmada, sonuç olarak temel
akışkanlara göre ısıl yağ bazlı nanoakışkanın ısıl verimini %0,76 ve erimiş tuz bazlı nanoakışkanın ise
% 0,26 arttırmışlardır. Ayrıca CuO/yağ ve CuO/erimiş tuz nanoakışkanlarının Nusselt sayısındaki artış
ise sırası ile %40 ve %13 olarak hesaplamışlardır [11]. Wang ve diğerleri, parabolik güneş
kolektöründe Al 2 O 3 ve sentetik yağ kullanarak hazırladıkları çalışmada, nanoakışkanın ısıl veriminin
sentetik yağa göre %1,2 daha yüksek olduğunu hesaplamışlardır [12]. Mwesigye and Mayer Ag, Cu ve
Al 2 O 3 nanoparçacıkları ile Therminol VP-1 temel akışkanı karışımı olan nanoakışkanları parabolik
güneş kolektöründe kullanarak yaptıkları çalışmada, ısıl verimlerinin sırası ile %13,9, %12,5 ve %7,2
arttığını yayınlamışlardır [12]. Ayrıca [6] ve [14] referansları, nanoakışkanların parabolik güneş
kolektörlerinde kullanılması üzerine yapılan literatürdeki çalışmaları derlemişlerdir.

2. NANOAKIŞKANIN HAZIRLANMASI
Nanoakışkanlar, temel akışkanların içerisine 100 nm çapından daha küçük parçacıkların
(nanoçubuklar, nanotüpler, nanolifler, nanoteller vs.) karıştırılması ile oluşmaktadır. Metal parçacıklar;
Cu, Al, Fe, Au, ve Ag, metal olmayanlar; Al 2 O 3 , CuO, Fe 3 O 4 , TiO 2 ve SiC ve karbon nanotüpler,
nanoakışkan üretimi için kullanılabilecek ısıl iletkenlikleri yüksek olan nanoparçacıklardır [15].
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Nanoparçacıklar az miktarda olsalar bile (tercihen hacimce <% 1), temel akışkanlarda homojen bir
şekilde dağıldıklarında, temel akışkanların termal özelliklerinde önemli ölçüde gelişmeler sağlanabilir
[16].
Çalışma kapsamında parabolik güneş kolektöründe kullanılan nanoakışkanın temel akışkanı, ağırlıkça
%60 NaNO 3 ve %40 KNO 3 olan erimiş tuz ve nanoparçacığı ise Al 2 O 3 (Alümina) olarak seçilmiştir.
Erimiş tuzun maksimum çalışma sıcaklığı 600 °C ve donma noktası 220 °C 'dır ve akışkanlar çalışma
kapsamında 250°C ve 580 °C arasında kullanılmıştır. Çalışma akışkanı olarak erimiş tuz kullanılması,
yüksek termal kapasite ve düşük maliyet gibi belirgin avantajlara sahiptir ancak yüksek erime
sıcaklığına sahiptir bu yüzden kullanılırken bazı karmaşık donma karşıtı önlemlerin alınması gereklidir
[1]. Erimiş tuzun termofiziksel özellikleri çalışma akışkanının sıcaklığına bağlı olarak (1) ile (4)
arasındaki denklemlerle hesaplanabilir [17,18].

=
ρ ak 2,1060 − 6, 6795 x10 −4 Tak

(1)

=
c p ,ak 1, 5404 − 3, 092 x10 −5 Tak

(2)

=
kak 0, 3804 + 3, 452 x10 −4 Tak

(3)

µ ak = 22, 714 − 0, 12Tak + 2, 281x10 Tak − 1, 474 x10 Tak
−4

2

−7

3

(4)

Al 2 O 3 nanoparçacığının termofiziksel özellikleri (5-7) denklemleri kullanlılarak np indisi ile
gösterilmiştir. Nanoparçacığın yoğunluğu Denklem (5), özgül ısı Denklem (6) ve ısı iletkenlik katsayısı
Denklem (7) ile gösterilmiştir [5,19].

ρ np = 3850 kg / m3

(5)

2
cnp =1, 046 + 1, 74.10−4 (Tak + 273,15) − 2, 79.104 ( Tak + 273,15 )  *1000

(6)

k=
5,5 + 34,5 e (
np

(7)

−0,0033Tak )

Al 2 O 3 /erimiş tuz nanoakışkanının termofiziksel özellikleri, erimiş tuzun ve Al 2 O 3 nanoparçacığının
termofiziksel özelliklerine ve ayrıca nanoparçacığın temel akışkanın (erimiş tuzun) içerisindeki
konsantrasyonuna bağlıdır. Nanoakışkanın termofiziksel özelliklikleri etkin indisi gösterilmiştir.
Nanoakışkanın etkin yoğunluğu Denklem (8) ile gösterilmiştir. Denklem (8) içerisinde yer alan Φ
nanoparçacığın hacimsel konsantrasyonunu göstermektedir [20].

ρetkin =
(1 − φ ) ρak + φρnp

(8)

Nanoakışkanın etkin özgül ısısı Denklem (9) ile hesaplanır [21].

c p ,etkin =
(1 − φ ) c p ,ak + φ c p ,np

(9)

Denklem (10) ile nanoakışkanın etkin ısıl iletkenlik katsayısı hesaplanmaktadır [22]. Denklem
içerisinde yer alan nano tabaka kalınlığının nano parçacıkların çapına oranı β=0,1 değerindedir [21].
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ketkin

 knp + 2kak − 2 (1 − β )3 φ ( kak − knp ) 

=
3
 knp + 2kak + (1 + β ) φ ( kak − knp ) 

(10)

Nanoakışkanın etkin dinamik viskozitesi Denklem (11) ile elde edilebilir [23,24].

(1 + 2,5φ ) µak

µetkin=

(11)

3. ENERJİ MODELLEMESİ
Enerji modellemesi, bir enerji dengesine dayanmaktadır. Bu enerji dengesi, güneşten gelen direkt
ışınımı, optik kayıpları (parabolik yansıtıcıdaki, alıcı borudaki ve cam örtüdeki), ısı kayıplarını (alıcı
borudaki ve cam örtüdeki) ve çalışma akışkanının kazandığı enerji miktarını içermektedir [25]. Çalışma
kapsamında enerji modellemesi optik ve ısıl modelleme olarak iki ayrı başlıkta gösterilecektir.
3.1. Optik Model
Parabolik güneş kolektörünün açıklık alanına gelen güneş ışınım miktarı Denklem (12) ile
hesaplanmaktadır. Güneşten gelen ışınımının alıcı boru tarafından absorblama miktarı Denklem (13)
ile gösterilmiştir. Denklem (14) ile parabolik güneş kolektörünün optik verimi hesaplanabilir [26]. Optik
verim, yansıtıcının yansıtma oranına (ρ yans ), camın geçirgenliğine (τ cam ), alıcı borunun absorblama
miktarına (α b ), kesişme faktörüne (γ kol ) ve geliş açısı niteleyicisine K(θ) bağlıdır. Kesişme faktörü,
Tablo 1 ile gösterilen 6 faklı hatadan oluşmaktadır. Direkt ışınım, parabolik güneş kolektörü açıklık
alanına dik açı ile gelmediği zaman optik kayıplar artmaktadır. Bu kayıplar, teorik olarak ölçülemediği
için deneysel veriler kullanılmaktadır bu yüzden geliş açısı niteleyicisi bir fonksiyon halinde optik verim
denklemine eklenmektedir. Çalışma kapsamında kullanılan LS-2 kolektörünün geliş açısı niteleyicisi
fonksiyonu Denklem (15) ile gösterilmektedir [27]. Optik kayıplar, parabolik güneş kolektörüne gelen
direkt güneş ışınımının yaklaşık % 25’ini oluşturduğu için önemli bir değişkendir [28]. Optik kayıplar
çalışima kapsamında %24,6 olarak hesaplanmıştır.

Qg = Aa I d

(12)

Qabs = Qgηopt

(13)

ηopt = ρ yanst cama bγ kol K (θ )

(14)

K (θ ) =

1
cos θ

( cos θ + 0, 000884θ − 0, 00005369θ )
2

(15)

Tablo 1. Kesişme faktörünü oluşturan değişkenler [27].
Optik Özellikler

Değişkenler

Gölgeleme

γ1

Güneşi izleme hataları
Toplayıcı aynanın geometrik doğruluğu
Parabolik yansıtıcı temizliği
Isı toplama ekipmanlarının kirliliği

γ2
γ3
γ4
γ5

Diğer faktörler

γ6
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3.2. Isıl Model
Parabolik güneş kolektörünün ısıl performansı, güneşten kolektöre gelen ışınımın, çalışma akışkanına
aktardığı miktar ile ilgilidir. Çalışma kapsamında, ısıl model oluşturulurken aşağıda maddeler halinde
belirtilen kabuller kullanılmıştır [29].
 Model, tüm sıcaklıkların, ısı akışlarının ve termodinamik özelliklerin alıcının çevresi etrafında
aynı (üniform) olduğunu varsaymaktadır. Gerçekte, güneş ışınımı alıcının alt kısmına
yansıdığı için alıcı etrafındaki ısı akışları ve sıcaklıkları aynı değildir [30].
 Isı aktarımı tek boyutludur, yani ısı aktarımı alıcıya sadece radyal yönüde gerçekleşir. Bir
boyutlu enerji modeli, 100m’den kısa alıcı boru uzunlukları için doğru sonuç vermektedir.
 Bazı malzemelerin termofiziksel ve optik özellikleri sıcaklıktan bağımsızdır. (Sıcaklığa bağlı
olan özellikler çalışma kapsamında denklemler ile gösterilmiştir.)
 Destek dirseklerinden kaynaklanan ısı kayıpları ihmal edilmiştir.
 Cam örtü küçük bir dışbükey gri nesne ve gökyüzü ise siyah cisim olarak kabul edilmektedir
[31].
 Toz ve kirlerin etkileri ihmal edilebilir.
Isıl model, alıcı boruda enerji dengesinin kurulması ile ilgilidir. Denklem (16) ile hesaplanabilen alıcı
borunun güneş ışınımından elde ettiği enerji, kayıp ısı ile yararlı ısının toplamına eşittir.

=
Qabs Qkayıp + Qyararlı

(16)

Denklem (16) içerisinde yer alan yararlı ısı, alıcı boru dışı sıcaklığına, (T bd ) ve hava sıcaklığına, (T hava )
bağlı olarak Denklem (17) ile hesaplanabilir [13]. Ayrıca yararlı ısı, çalışma akışkanının giriş
sıcaklığının (T giriş ) ve hava sıcaklığının (T hava ) bilinmesi ile Denklem (18) ile de hesaplanabilir.

Qyararlı =
Qabs − AbdU L (Tbd − Thava )

(17)

Qyararlı =
FR Qabs − AbdU L (Tgiren − Thava ) 




(18)

Isı kaybolma faktörü (F R ), Denklem (19) ile ve Kolektör verim faktörü (Fʹ) Denklem (20) ile hesaplanır.

F=
R

F′ =

 A U F ′ 
 p 
mc
1 − exp  − bd L  
 p ,ak  
AbdU L 
 mc


1/ U L
D
D
D 
1
+ bd +  bd ln bd 
U L hak Dbi  2kb Dbi 

(19)

(20)

Kolektörün kayıp katsayısı (U L ) Denklem (21) ile elde edilir [32]

UL =

Qkayıp

Abd (Tbd − Thava )

(21)

Denklem (20) içerisinde yer alan ısı taşınım katsayısı Denklem (22) ile gösterilmiştir. Akışkanın tüm
termofiziksel özellikleri ortalama akışkan sıcaklığına ((T giriş +T çıkış )/2) göre hesaplanmalıdır.

hak =

Nuak kak
Dbi

(22)
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Nusselt sayısı Denklem (23) le hesaplanmaktadır. Denklem (23) türbülanslı akış durumunda Re>2300
ise Denklem geçerlidir [29]. Ayrıca, başka bir yaklaşım ile Denklem (24) kullanılarak da Nu sayısı
hesaplanabilmektedir. Denklem (24) Re>10000 ve 0,7≤Pr≤160 şartını sağlıyorsa geçerlidir [33].
Denklem (23) ve Denklem (24) içerisinde yer alan Reynolds sayısı ve Prandlt sayısı Denklem (25) ve
Denklem (26) ile hesaplanmaktadır [26]. Eğer Re<2300 ise Nu sayısı, sabit 4,36 değerini almaktadır
[30].

Nuak =

fb / 8 ( Re ak − 1000 ) Prak

1 + 12, 7 fb / 8 ( Prak2/3 − 1)

(23)

0,4
Nuak = 0, 023Re0,8
ak Prak

(24)

Re ak =

4m
π Dbi mak

(25)

Prak =

µak c p ,ak
kak

(26)

Alıcı boru içerisindeki çalışma akışkanının basınç düşümü Denklem (27) ile hesaplanmaktadır. Ayrıca,
boru içesisindeki sürtünme faktörü Re sayısına bağlı olarak Denklem (28) ile elde edilebilir [26]

DP =fb

fb =

L
Dbi

1
2 
 ρ ak vak 
2



(27)

1

( 0, 79 ln ( Re ) − 1, 64 )

(28)

2

ak

Denklem (16) ve Denklem (21) içerisinde yer alan ısı kaybı (Q kayıp ) Denklem (29), (30) ve (31) ile
hesaplanmaktadır. Denklem (29) ile alıcı borunun dış yüzeyi ile camın iç yüzeyinde gerçekleşen ısı
kaybı, Denklem (30) ile cam duvarlar arasında oluşan iletim ile ısı kaybı ve Denklem (31) ile camın dış
yüzeyi ile atmosfer arasında oluşan ısı kaybı gösterilmiştir.
Tüm ısı kayıpları birbirine eşittir ve bu eşitlik parabolik güneş kolektörünün ısıl modeli oluşturulurken
hesaplamalarda kullanılmaktadır [32]. Hesaplamalarda, eğer alıcı boru ile cam boru arası vakumlu ise,
bu bölgede gerçekleşen taşınımla ısı kaybı, hesaplamarda ihmal edilebilir ve bu bölgedeki ısı kaybı
Denklem (29) ile gösterildiği gibi ısı kaybı sadece ışınım ile gerçekleşir [26].

Qkayıp ,b −c =

σp Dbd L (Tbd4 − Tci4 )
1

ε bd
Qkayıp −c =

(29)

 (1 − ε bd ) Dbd 
+

 ε bd Dci 

2p kc L (Tci − Tcd )
ln ( Dcd / Dci )

(30)

4
Q=
hc − havap Dcd L (Tcd − Thava ) + σpε cd Dcd L (Tcd4 − Tgökyüzü
)
kayıp , c − hava

(31)
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Denklem (29) içerisinde yer alan, çalışma kapsamında kullanılan cermet seçici kaplamasına ait
yayılım katsayısının (ε bd ) değeri boru dış sıcaklığına bağlı olarak Denklem (32) ile hesaplanmaktadır
[31].

ε bd = 2.249 x10−7 Tbd 2 + 1, 039 x10−4 Tbd + 5,599 x10−2

(32)

Denklem (31) ile gösterilen, cam dış yüzeyi ile hava arasındaki ısı taşınım katsayısı, Denklem (33) ile
hesaplanmaktadır. Denklem (33) içerisindeki ısı iletim katsayısı (k c-hava ), (T cd -T hava )/2 sıcaklığı baz
alınarak hesaplanmaktadır.

hc − hava =

kc − hava
Nucd
Dcd

(33)

Cam dış yüzeyi ile hava arasındaki ısı taşınım katsayısının içerisinde yer alan Nusselt sayısı eğer
ortam rüzgarlı ise Denklem (34) ile hesaplanmaktadır.
1/ 4

NuDcd = C Re

m
Dcd

n
hava

Pr

 Prhava 


 Prcd 

(34)

Denklem (34)’nin içerisindeki Pr hava ≤10 ise n=0,37 ise ve Pr hava >10 ise n=0,36 olmaktadır. C ve m
sabitleri için Tablo 2 içerisindeki değerler kullanılır. Hava akışkanına ait, Pr hava , T hava sıcaklığına göre
hesaplanırken Pr cd , T cd sıcaklığına göre hesaplanmaktadır.
Tablo 2. Nu sayısının belirlenmesi için gerekli olan C ve m sabitlerinin değerleri [27].
Re Dcd
1-40
40-1000
1000-200000
200000-1000000

C
0,75
0,51
0,26
0,076

m
0,4
0,5
0,6
0,7

Denklem (31) içerisinde yer alan gökyüzü sıcaklığı Denklem (35) kullanılarak hesaplanabilir.
Gökyüzünün yayılım değeri (ε gökyüzü ) Denklem (36) ile gösterilmiştir ve çiğ noktası sıcaklığına (T çn )
bağlıdır [29]. Ayrıca, gökyüzü sıcaklığı basitçe hava sıcaklığının 8 °C düşüğü olarak da hesaplanabilir
[30].

Tgökyüzü = ε 1/4
gökyüzüThava

ε gökyüzü

T 
T 
0, 711 + 0,56  çn  + 0, 73  çn 
=
 100 
 100 

(35)
2

(36)

Kolektörün ısıl verimi Denklem (37) ile hesaplanmaktadır. Isıl verim, yararlı ısı ile güneşten gelen
toplam ışınımın oranıdır.

ηısıl =

Qyararlı
Qg

(37)
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4. MODELİN GEÇERLİLİĞİNİN KONTROL EDİLMESİ
Oluşturulan modelin geçerliliğinin kontrol edilebilmesi için Sandia Ulusal Laboratuvarında deneyi
gerçekleştirilen LS-2 kolektörünün deneysel verileri kullanılmıştır. LS-2 kolektörünün optik ve
geometrik verileri Tablo 3 ile gösterilmiştir [34,35]. LS-2 kolektörünün alıcı boru ile cam boru arasında
kalan alan vakumludur [34]. Kolektörde kullanılan çalışma akışkanı Syltherm 800’dür ve termofiziksel
özellikleri [36] referansı ile elde edilmiştir. Alıcı boruda kullanılan malzemenin iletkenlik katsayısı (k b )
54 W/mK ve cam örtü iletkenlik katsayısı (k c ) 0,78 W/mk’dir [27,34].
Tablo 3. LS-2 kolektörünün özellikleri [34,35].
Optik Özellikler
İsim
Sembol
θ
Geliş açısı
Alıcı borunun absorblaması
αb
τc
Cam örtünün geçirgenliği
Kolektör yansıcısının yansıtma oranı
ρ yans
γ1
Gölgeleme
γ2
Güneşi izleme hataları
γ3
Toplayıcı aynanın geometrik doğruluğu
γ4
Parabolik yansıtıcı temizliği
γ5
Isı toplama ekipmanlarının kirliliği
γ6
Diğer faktörler
Fiziksel Özellikler
W
Genişlik
L
Uzunluk
Aa
Açıklık Alanı
D bi
Alıcı boru iç çapı
D bd
Alıcı boru dış çapı
D ci
Cam iç çapı
D cd
Cam dış çapı

Değeri
0
0,96
0,95
0,935
0,974
0,994
0,98
0,98
0,99
0,96

Birimi
°
-

5
7,8
39
0,066
0,07
0,109
0,115

m
m
2
m
m
m
m
m

Çalışma kapsamında oluşturulan teorik model ile LS-2 kolektörünün deneysel verilerinin
karşılaştırılması Tablo 4 ile gösterilmiştir. Tablo 4 içerisinde direk ışınım, rüzgar hızı, akışkan debisi ve
akışkanın giriş sıcaklığı giriş verileri olarak gösterilirken, akışkanın çıkış sıcaklığı ve ısıl verim çıkış
verileri olarak tanımlanmıştır.
Tablo 4. Deneysel veriler ile modelin verilerinin karşılaştırılması [34].
No.
1

Direk
Işınım
(W/m2)
933,7

Rüzgar
Hızı
(m/s)
2,6

2

968,2

3

T giriş

η ısıl (%)

T hava

Debi

(°C)
21,2

(l/dak)
47,7

(°C)
102,2

Deney
124

T çıkış (°C)
Model
124,11

3,7

22,4

47,8

151

173,3

173,69

0,23

70,9

71,79

1,26

982,3

2,5

24,3

49,1

197,5

219,5

220

0,22

70,17

71,22

1,5

4

909,5

3,3

26,2

54,7

250,7

269,4

269,55

0,056

70,25

70,18

0,1

5

937

1

28,8

55,5

297,8

316,9

317,18

0,09

67,98

68,75

1,13

6

880,6

2,9

27,5

55,6

299

317,2

317,12

0,025

68,92

68,52

0,58

7

903,2

4,2

31,1

56,3

355,9

374

374,5

0,13

63,82

65,75

3,02

8

920,9

2,6

29,5

56,8

379,5

398

398,63

0,16

62,34

64,40

3,30

%Sapma Deney Model
0,089
72,51 72,11

%Sapma
0,55

Tablo 4 ile gösterilen karşılaştırma sonucunda, akışkanın çıkış sıcaklıklarının maksimum sapma
değeri 0,23% iken minimum 0,025% olmaktadır. Isıl verim değerlerinde ise maksimum ve minimum
sırası ile 3,3% ve 0,1% olarak hesaplanmıştır. Bu sonuçlara göre modelimiz geçerli kabul edilmektedir.
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5. AKIŞKANLARIN GRAFİK ÜZERİNDE İNCELENMESİ VE KIYASLANMASI
Çalışma kapsamında parabolik güneş kolektöründe çalışma akışkanı olarak ağırlıkça %60 sodyum
nitrat (NaNO 3 ) ve ağırlıkça %40 potasyum nitrat (KNO 3 ) karışımı olan erimiş tuz ve hacimsel
konsantrasyonu %1 ile %5 arasında değişen Al 2 O 3 nano parçacıklarının süspansiyonundan oluşan
nanoakışkan kullanılmıştır ve termofiziksel özellikleri Bölüm 2 ile gösterilmiştir. Al 2 O 3 /erimiş tuz
nanoakışkanının erimiş tuza göre ısıl özelliklerinin incelebilmesi için LS-2 kolektörü kullanılmış ve optik
ve geometrik özellikleri Tablo 3 ile gösterilmiştir. Hesaplamalarda sabit ortam verileri; direk ışınım 980
W/m2, rüzgar hızı 2,2 m/s ve hava sıcaklığı 21 °C olarak kabul edilmiştir. Ayrıca, alıcı boru ile cam
boru arasında vakum olduğu kabul edilerek yapılmıştır.
5.1. Nanoakışkanın termofiziksel özelliklerinin incelenmesi
Al 2 O 3 /erimiş tuz nanoakışkanının %0 (sadece erimiş tuz), %1, %3 ve %5 hacimsel
konsantrasyonundaki, yoğunluğu; Şekil 1a, özgül ısısı; Sekil 1b, ısıl iletkenlik katsayısı; Şekil 1c ve
dinamik viskozitesi; Şekil 1d ile gösterilmiştir.

a

b
1570

2100
Φ=0
Φ=0,01
Φ=0,03
Φ=0,05

ρ (kg/m3)

2000
1950

1560
1550

cp (j/kg°C)

2050

1540

1900

1530

1850

Φ=0
Φ=0,01
Φ=0,03
Φ=0,05

1520

1800

1510

1750

1500

1700
200

400

200

600

300

400

600

Tgiriş(°C)

Tgiriş(°C)
c

d

0,7

0,0055
Φ=0
Φ=0,01
Φ=0,03
Φ=0,05

0,005
0,65

0,0045
0,004

0,6

μ (Pas)

k (W/mK)

500

0,55
Φ=0
Φ=0,01
Φ=0,03
Φ=0,05

0,5

0,45

0,0035
0,003
0,0025
0,002
0,0015
0,001

0,4
200

300

400

500

Tgiriş(°C)

600

200

400

600

Tgiriş(°C)

Şekil 1. Nanoakışkanın değişik hacimsel konsantrasyonlarında termofiziksel özellikleri.
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Şekil 1a ile görülebileceği gibi nanoakışkanın hacimsel konsantrasyonu arttıkça yoğunluğunda
3
artmaktadır. Çünkü nanoparçacığın yoğunluk değeri giriş sıcaklığına göre 1939-1718,6 kg/m değerleri
3
arasında değişirken, nanoakışkanın 3850 kg/m değerindedir.
Nanoparçacığın hacimsel konsantrasyonu, erimiş tuzun içine arttığında, nanoakışkanın özgül ısı
değerinin düştüğü Şekil 1b ile görülebilmektedir. Şekil 1c incelendiğinde nanoakışkanın içerindeki
nanoparçacık derişimi arttıkça özgül ısı düşmektedir. Al 2 O 3 nanoparçacığının özgül ısı değeri 250580 °C sıcalıkları arasında 1035,1-1156,1 J/kg°C arasında değişirken 1548,1-1558,3 J/kg°C değerleri
arasında değişmektedir.
Şekil 1c incelendiğinde nanoakışkan içerisinde nanoparçacığın derişimi arttıkça, nanoakışlanın ısı
iletim katsayısı artmaktadır ve akışkanın ısıl performans iyileşmektedir. Çünkü Al 2 O 3 nanoparçacığının
ısı iletim katsayısı çalışma sıcaklıkları arasında, 20,62-10,58 W/mK değişirken erimiş tuzun 0,47-0,58
W/mK arasında değişmektedir.
Nanoparçacığın, nanoakışkan içerisindeki hacimsel konsantrasyonu arttıkça, dinamik viskositenin
değerinin arttığı Şekil 1d ile gösterilmiştir.
5.2 Nanoakışkanın Enerji Performansının incelenmesi
Şekil 2 ile sade erimiş tuz (Φ=0,00) ve Φ =0,05 derişimli nanoakışkanın, farklı hacimsel debilerine ve
giriş sıcaklığına göre ısıl verim artış miktarı gösterilmiştir. Şekil 2 içerisinde çalışma sıcaklığı 250-580
°C ve hacimsel debi 30-120 l/dak arasındaki değerleri göstermektedir. Şekil 2 içerisindeki ısıl verim
farkı, nanoakışkanın ısıl veriminin, erimiş tuza göre artış miktarını göstermektedir. Örnek olarak 60
l/dak debi ve 580 °C sıcaklığındaki erimiş tuzun ısıl verimi %47,95 iken Φ =0,05 nanoparçacık
derişimli nanoakışkanın ısıl verimi %48,11 olmaktadır. Böylelikle ısıl verim artış farkı %0,33
olmaktadır.

Isıl verim farkı (%)
0,7

0,6

0,5

Tgiriş (°C)

0,4
0,3
0,2
0,1
0
30

60

90

Hacimsel debi (l/dak)
0-0,1

0,1-0,2

0,2-0,3

0,3-0,4

120

0,4-0,5

0,5-0,6

0,6-0,7

Şekil 2. Farklı hacimsel debilerde ve giriş sıcaklıklarında ısıl verim artışı grafiği
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Şekil 2 incelendiğinde ısıl verim farkı, genellikle çalışma akışkanın sıcaklığı arttıkça artmakta ve
hacimsel debi arttıkça düşmektedir. Böylelikle belirlenen sıcaklıklar arasında ve debiler arasında,
erimiş tuz (%0) ile %5 nanoparçacık derişimli nanoakışkanın minimum ısıl verim farkı 250 °C sıcaklıkta
ve 120 l/dak hacimsel debide, %0,045 olurken, maksimum ısıl verim farkı ise 580 °C sıcaklıkta ve 30
l/dak hacimsel debide %0,6 olmaktadır.
Çalışma kapsamında erimiş tuz ile nanoakışkanın enerji performansı analizinde, verilerin daha uygun
olarak incelenebilmesi için hacimsel debi 60 l/dak olarak seçilmiştir. Tüm grafiklerde nanoakışkanın
nanoparçacık hacimsel konsantrasyonu %5 olarak kullanılmıştır.
Şekil 3 ile çalışma akışkanlarının giriş sıcaklıklarına göre ısıl verimleri gösterilmiştir. Şekil 3b ile
gösterildiği gibi nanoakışkan ile erimiş tuz arasındaki ısıl verim farkı düşüktür. Bu fark maksimum 580
°C sıcaklıkta %0,33 olmaktadır. Akışkanların giriş sıcaklığına göre toplam kaybolan ısıları Şekil 4 ile
gösterilmiştir. Nanoakışkanın erimiş tuza göre maksimum ve minimum ısı kayıp miktarının azalma
miktarı sırası ile 250 °C’de %2,36 ve 580°C’de ise %0,63’ tür.

a

b

76
Erimiş tuz
(Φ=0)

71

Φ=0,05

61

ηısıl

ηısıl

66

56
51
46
200

300

400

500

71
70,9
70,8
70,7
70,6
70,5
70,4
70,3
70,2
70,1
70

Erimiş tuz
(Φ=0)
Φ=0,05

280

600

290

300

Tgiriş(°C)

Tgiriş(°C)

Şekil 3. Çalışma akışkanlarının giriş sıcaklarına göre ısıl verimleri
6,5
10

6,1

Qkayıp (kW)

Qkayıp (kW)

8

Erimiş tuz
(Φ=0)
Φ=0,05

6,3

Erimiş
tuz
(Φ=0)

6

5,9

4

5,7

2

5,5

0

5,3
200

300

400

500

Tgiriş(°C)

600

480

490

500

510

Tgiriş(°C)

Şekil 4. Çalışma akışkanlarının giriş sıcaklarına göre kayıp ısıları
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1500
1400

Erimiş tuz
(Φ=0)
Φ=0,05

1300

h (W/m2K)

1200
1100
1000
900
800
700
600
500
200

300

400

500

600

Tgiriş(°C)
Şekil 5. Çalışma akışkanlarının giriş sıcaklarına göre ısı taşınım katsayısının değeri
Şekil 5 ile görüldüğü gibi %5 konsantrasyonlu nanoakışkanın ısı taşınım katsayısı erimiş tuza göre
yüksek çıkmaktadır. Çalışma akışkanının giriş sıcaklığı yükseldikçe nanoakışkanın ısı taşınım
katsayısı erimiş tuzun ısı taşınım katsayısına göre artış miktarında artmaktadır. Bu sonuçlara göre, ısı
taşınım katsayısını maksimum artış miktarı 550 °C sıcaklıkta %9,38 olmaktadır.

a

b
32000

360

Erimiş tuz
(Φ=0)
Φ=0,05

Erimiş tuz
(Φ=0)

27000

Φ=0,05

310

Re

ΔP (Pa)

22000
260

17000
12000

210

7000

160
200

400

Tgiriş(°C)

600

200

400

600

Tgiriş(°C)

Şekil 6. Çalışma akışkanlarının giriş sıcaklarına göre basınç düşümü (a) ve Re sayısı değerleri (b)
Şekil 6a ile akışkanların basınç kayıpları sıcaklığa bağlı olarak gösterilmiştir. Nanoakışkanın basınç
kaybı erimiş tuza göre %7,08-%7,7 oranları arasında daha yüksek olduğu hesaplanmıştır. Akışkanın
yoğunluğu arttıkça Re sayısı artar ancak aynı oranda dinamik viskozitesi arttıkça Re sayısı azalır. Re
sayısı düştükçe, sürtünme faktörünün değerinin artması ile birlikte basınç düşümü de artar. Şekil 6b ile
nanoakışkanın Re sayısını daha düşük olduğu görülmektedir. Ayrıca Şekil 1a ile akışkan içerisinde
nanoparçacık miktarı arttıkça nanoakışkanın yoğunluğu artmaktadır. Basınç düşümü yoğunluğun
artması ile doğru orantılı olarak artmaktadır. Bu nedenle nanoakışkanın basınç düşüm miktarı erimiş
tuza göre daha yüksek değerdedir.
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SONUÇ
Çalışma kapsamında, LS-2 kolektörünün optik ve geometrik özellikleri kullanılarak ağırlıkça %60
sodyum nitrat (NaNO 3 ) ve ağırlıkça %40 potasyum nitrat (KNO 3 ) karışımı olan erimiş tuz ile
Al 2 O 3 /erimiş tuz nanoakışkanının enerji performansı incelenmiştir. Çalışma akışkanlarının enerji
performansları, aynı ortam şartlarında, kolektör tipinde ve hacimsel debide karşılaştırılmıştır. Bölüm
5.1 ile erimiş tuzun içerisine %1, %3 ve %5 hacimsel konsantrasyondaki Al 2 O 3 nanoparçacığı
karıştırılarak oluşan nanoakışkanın termofiziksel özellikleri gösterilmiştir. Bölüm 5.2 ile erimiş tuz ve
%5 derişimli nanoakışkanın, farklı hacimsel debilerilerdeki ve giriş sıcaklıklarındaki, ısıl verim artış
miktarı gösterilmiştir. Böylelikle nanoakışkanın, erimiş tuza göre ısıl verim artışı, hem debi hem de
sıcaklık yönünden incelenmiştir. Nanoakışkanın erimiş tuza göre ısı taşınım katsayısının artış miktarı
ve basınç düşme miktarı yine Bölüm 5.2’de gösterilmiştir. Sonuç olarak elde edilen sonuçlar aşağıdaki
gibi özetlenebilir.
 Şekil 1 ile Şekil 3 gösterildiği gibi, nanoakışkanın içerisindeki nanoparçacığın konsantrasyonu
arttıkça temel akışkanın termofiziksel özellikleri iyileşmekte ve kolektörün ısıl performansı
artmaktadır.
 %5 nanoparçacık derişimli nanoakışkan ile erimiş tuz (%0) arasındaki ısıl verim farkı,
genellikle hacimsel debi arttıkça düşmekte ve çalışma akışkanın giriş sıcaklığı arttıkça
artmaktadır. Belirlenen hacimsel debi ve giriş sıcaklığı dahilinde, maksimum ısıl verim farkı;
580 °C sıcaklıkta ve 30 l/dak hacimsel debide %0,6 olmaktadır. (Şekil 2)
 Erimiş tuza göre nanoakışkanın ısı taşınım katsayısının maksimum artış miktarı %9,38
olmaktadır.
 Nanoakışkanın erimiş tuza göre basınç düşümü %7,08-%7,7 arasında daha yüksektir.
Çalışma kapsamında elde edilen sonuçlar incelendiğinde, çalışma akışkanı olarak nanoakışkanın
kullanılması durumunda erimiş tuza göre enerji performans artışının düşük olduğu görülmüştür. Sonuç
olarak, parabolik güneş kolektörlerinde nanoakışkanların kullanımına karar verilmesi,
nanoparçacıkların maliyeti ile temel akışkana göre ısıl performans artışının kıyaslanmasına (maliyet
analizine) ve nanoakışkanın, alıcı boru içerisindeki uzun süreli kullanımında oluşabilecek olası
mekanik problemlerin incelenmesine bağlı olacaktır.
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MOTORLU ARAÇLARDA TURBO SİSTEMİNDE TÜRBİN
KISMININ BİR BOYUTLU TASARIM VE ANALİZİ
Dimensional Design And Analysis Of Turbine Part In Turbo System In Motor Vehicles

Haktan İbrahim YILMAZ
Kadir BİLEN
Muhammed Taha TOPCU

ÖZET
Motor performansını iyileştirmek ve yakıt tasarrufu sağlamak aynı zamanda motor hacminde küçültme
yaparak daha yüksek güç ve verim elde edilmektedir. Günümüzde turboşarj teknolojisi içten yanmalı
motorlarda hem enerjinin korunması hem de CO 2 , NO X salınımının azaltılması için çalışmalar
yapılmaktadır. Turboşarj tasarımı turboşarj motor performansının geliştirilmesinde önemli bir yer tutar.
Tasarım yapılırken motorun özelliklerine göre oluşturulmalı ve aynı zamanda motorun ihtiyaçlarına
göre tasarım aşamalarında dikkatli bit üretim gerçekleştirilmelidir.]Bu araştırmanın konusu içten
yanmalı bir motor için en uygun turboşarj tasarımının yapılması üzerinedir. Yapılan iyileştirmelerde
tasarım parametrelerinin değerleri ile motor çalışma koşulları arasında bir ilişki kurularak türbin ve
kompresör tasarımı gerçekleştirilir. Bu çalışmada benzinli bir motora turboşarj montajı başarılı bir
şekilde gerçekleşmiştir. Turboşarj verimi değişen parametrelerle %40 -50 arasında bir değer almıştır.
Türbin için verim değeri ise %80 Aralığında gelmiştir.
Anahtar Kelimeler: Turboşarj, Turbin, Tasarım, Benzinli Motor
ABSTRACT
In this study, the turbocharger technology is made here for the cleaning of all energy as well as CO2,
NOX emissions in internal combustion engines. The turbocharger design plays an important role in the
development of turbocharging engine performance. The design is classified according to the
characteristics of the engine and at the same time, the design phase of the engine is finished. The
subject of this research is an internal combustion engine and the most appropriate design of the
turbocharger. The turbocharger assembly is successfully configured on a gasoline engine here. The
yield value for the turbine is 74%.
Key Words: Turbocharger, Turbine, Design, Gasoline Engine

1.

GİRİŞ

Türbin kısmı egzoz gazlarının ilk olarak temas ettiği kısım olması nedeniyle turboşarjın en sıcak
bölümüdür. Türbin gövdesinden motorun egzoz manifolduna bağlanan kısmından, salyangoz diye
adlandırılan bölmeden türbin çarklarına ulaşırlar. Bu salyangozun iç kısmı daralan bir yol izleyerek
egzoz gazına basınç ve hız kazandırmaktadır. Çarka basınçlı ve hızlı bir şekilde çarpan egzoz gazları
türbine bir hareket kazandırmaktadır. Egzoz Enerjisi ile dönmesi sağlanan türbin ayrıca bağlı bulunan
mil tahriki ile kompresör bölmesinin de hareket etmesini sağlar.
Gazların hareket ettiği yolun şekli, salyangozun daraltılması, çarkın giriş ve çıkış kısmı, kanatçıkların
eğimi ve difüzör kısmi üretilen işi etkilemektedir. Bu elemanların detaylı şekillerinin kesit resmide Şekil
1.1' de gösterilmektedir.
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Şekil 1.1. Türbinin kesit resmi
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[1]

1.2. Türbinin çalışma karakteristiği
1.2.a. Türbinlerin iş üretme prensibi
Turbomakinelerde olduğu gibi turboşarj teçhizatında iş üretim değeri iki farklı yaklaşımla bulunabilir.
Bu yaklaşımlar akışkanlar mekaniği yolu ile ve termodinamiksel hesaplamalar ile bulunabilir.
Turboşarjda meydana gelen momentum değişimi ile hesaplama akışkanlar mekaniği ile iş üretimi için
örnek gösterilebilir. Yani akış çarktan geçerken ne kadar momentumu değişirse o kadar işin miktarı
değişmiş demektir. Termodinamik hesaplamalarında ise entalpi değişimi ile iş üretimi
gerçekleşmektedir. Newton’un hareket kanununda ikinci kanunu bir türbine yazarsak;

Şekil 1.2. Euler eşitliğinde bulunan hız fonksiyonları

[2]
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(1)[2]

(2)[2]

Euler denklemin (The Euler Turbomachine Equation) yazarsak:

(3)[2]

Salyangoz bölmesinden sonra türbin kısmına gelen egzoz gazları genişleyerek çıkarlar. Bu genişleme
olayı gazların enerjinin düşmesi (basınç ve sıcaklık düşmesi) ile meydana gelir. Burada enerji
harcanması söz konusudur. Kanatçık kısmında bu enerji harcanmaktadır. Türbine giren egzoz
gazlarının kinetik enerjinin türbin milini tahrik etmesi ile mekanik enerji elde edilmektedir. Türbin
bölmesinde elde edilen güç, milin diğer tarafındaki kompresör tarafından harcanmaktadır. Bu
gerçekleşen olaylar egzoz gazlarının genişlemesi ile oluşmaktadır. Genişleme iki çeşittir: Birincisi
izantropik genişleme ikincisi ise gerçek genişlemedir. Sekil 1.3’de bu genişleme olayının h-s diyagramı
gösterilmektedir.

Şekil 1.3. Türbinde genişleme olayının h-s (entalpi-saniye) diyagram üzerinde çizgileri

[2]

(4)

[3]
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Denklemden elde edilen verim sıcaklık cinsinden yazılırsa:
Ayrıca

(5)

[3]

değeri sıcaklık değişiminde çok az değiştiğinden dolayı ihmal edilerek yazılacaktır.
(6)

=

[3]

Sıcaklık-basınç cinsinden verim tekrar denklemde yerine yazılırsa:
(7)

[3]

Toplam iş üretimi aşağıdaki gibi olur;
(8)

Genişleme oranı (er) birbirine eşitse:
(9)

[2]

Kütle korunumu yazılırsa:
(10)

[2]

Şekil 1.4. Türbin bir boyutlu tasarım analizi
Termodinamik Sempozyumu

[2]

_____________________ 885 _______

14. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 17-20 NİSAN 2019/İZMİR

Turboşarj analiz ve tasarımları için geliştirilen Concept NREC programının alt programı olan ve türbin
tasarımı yapılabilen ve performans eğrilerinin oluşturulduğu Rital programında sisteme girilen
parametrelerin bir boyutlu hali Şekil 1.4 de gösterilmektedir.
Tablo 1.1 Türbin tasarımı için gerekli değişkenler ve değerleri
Türbin sisteminde girilen geometrik noktalar
Rotor üst (tip) bölmesi yarıçapı
Rotor kök (hub) bölmesi yarıçapı
Rotor kanat uzunluğu
Rotor Çıkış üst (tip) bölmesi yarıçapı
Rotor Çıkış kök (hub) bölmesi yarıçapı
Rotor Çıkış kanat açısı
Kanat Sayısı
Salyangoz yarıçapı
Salyangoz boğaz alanı
Lüle (Nozel) kanat sayısı
Lüle (Nozel) boğaz alanı

Girilen değerler
23,5 mm
23,5 mm
6,5 mm
19,25 mm
7,5 mm
o
57
12
50 mm
2
1400 mm
17
900

Tablo 1.1 de türbin tasarımı için programa girilmesi gerek değerler gösterilmektedir. Burada rotor,
salyangoz, kanat ve lüle (nozul) kısımlarının değerleri kullanılmaktadır.

=

=

BSR=

(11)

[1]

(12)

[1]

(13)

[1]

Tasarım için türbin hız oranı değerinin standart değere yakın olması arzu edilmektedir. Hız oranı
(blade speed ratio) genel olarak 0.7 değerine yakın olması beklenir.

Şekil 1.5. Farklı devir sayılarında oluşan türbinde verimlilik ve kütlesel debi ilişkisi
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Şekil 1.5 de 115000 d/dk çalışan türbin profili en yüksek verim değerine ulaşmaktadır. Egzoz gazının
kütlesel debisinin artmasıyla verim değeri üzerindede artış gözlemlenmektedir. Türbin tasarım
aşamalarından verim değeri olarak % 70 in üzerinde olması beklenmektedir.Bu çalışmada bu oranın
üzerinde % 80 olarak görülmektedir.

Şekil 1.6. Farklı devir sayılarında oluşan türbinde verimlilik ve kanat hızı oranı (blade speed ratİo)
ilişkisi
Bu çalışmada kanat ucunda U/C hız oranının türbin verimi ile değişimi Şekil 1.6’de gösterilmiştir.
Burada başlangıç devri olarak girilen değer iterasyon sonucunda 115 000 devir/dk hız oranı değeri için
maksimum verimde yaklaşık U/C =0,62 değerinde elde edilmiştir. Literatürde türbin tasarım ve
analizlerinde en yüksek türbin verimi için bu değerin yaklaşık 0,6 – 0,7 aralığında geldiği
[4]
belirtilmektedir.

Şekil 1.7. Türbin tasarımının Axcent programında üç boyutlu görüntüsü
Kanatçıklar kapanarak düşük devirde yüksek tork değeri, kanatçıklar açılarak yüksek devirde yüksek
güç elde edilmektedir. Şekil 1.7 de türbin tasarımının Axcent programında üç boyutlu görüntüsü rotor
kanat ve nozul parçaları gösterilmektedir.
Termodinamik Sempozyumu
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SONUÇLAR
•

•
•

Turboşarjlarda ve gaz türbin motorlarında türbin tasarımı için kanat hız oranı (BSR) önemli bir
yer tutmaktadır.Fakat bazı turboşarj tasarımlarında kanat hızı oranına ihtiyaç duyulmaz
yapılan teorik ve deneysel çalışmalarda kanat hızı oranı genellikle en uygun türbin yarıçapı
[5]
için 0.7 olarak tespit edilmiştir. Bu değerin altında olan durumlarda kanat yarıçapında
artırıma giderek iyileştirmeler yapılabilir.
Burada başlangıç devri olarak girilen değer iterasyon sonucunda 115 000 devir/dk hız oranı
değeri için maksimum verimde yaklaşık U/C =0,62 değerinde elde edilmiştir.Verim değeri de
en yüksek olarak %82 olarak gözlemlenmiştir.
Program üzerinde gerçekleştirilen analiz çalışmasının daha sonraki aşamalarında birçok farklı
test gerilme ve akış analizleri gerçekleştirilebilir.
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RADYAL FANLARDA KANAT PROFİLİ BİÇİMİNİN
PERFORMANSA ETKİSİ
Influence Of The Blade Profile On The Radial Fan Performance

Salih Deniz DEVELİ
Erkan AYDER

ÖZET
Radyal fanlar endüstride hava veya gaz nakline gerek duyulan klima santralleri, havalandırma
tesisatları vb. gibi pek çok yapıda kullanılmaktadır. Son zamanlarda radyal fanların performans
artırımlarına yönelik çok sayıda çalışma yapılmakta ve bulgular geometri değişikliklerine
yansıtılmaktadır. Bunlardan bazıları, sabit kalınlık yerine airfoil biçimli profile sahip kanatlar kullanmak
ve çıkış kenarlarına özel şekiller vermek şeklinde ifade edilebilir. Nitekim sektörde pazar payı yüksek
olan fan üretici firmaların ürünlerine bu iyileştirmeleri yansıttıkları görülmektedir.
Bu çalışmada, sabit kalınlıklı ve airfoil biçimli profile sahip kanatlı iki ayrı radyal fan için, Hesaplamalı
Akışkanlar Dinamiği (HAD) tekniği ile çözümler yapılarak performansları karşılaştırılmıştır. Çarkların
kanatlarının kamburluk eğrisi, giriş ve çıkış kanat açıları ve çapları ile göbek ve yanak şekilleri aynı
tutulmuştur. Sonuçlar aerfoil biçimdeki profillere sahip kanatlı fanın aynı basınç farkı için daha yüksek
verim ve debi sağladığını göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: Radyal fanlar, Santrifüj fanlar, Airfoil, Kanat profili, Hesaplamalı Akışkanlar
Dinamiği (HAD).
ABSTRACT
Centrifugal fans are used in the air conditioning plants, ventilation systems and etc to pressurize the
air and gas. Recent studies have been shown that the blade shape (airfoil type instead of constant
thickness type) and wavy trailing edge have an important influence on the performance of radial fans.
As a result of this, it is seen that these improvements are reflected on the products of radial fan
manufacturers with high market share in the sector.
In the present study, the flow fields of the two radial fans, one with the blades of constant thickness
distribution and the second one with airfoil type thickness distribution, have been calculated by means
of CFD. The main chamber line of the impeller blade, the inlet and outlet blade angles and diameters
and the hub-shroud shapes are kept unchanged. The results show that the aerodynamic blade profile
provides higher efficiency and flow rate for the same pressure difference.
Key Words: Radial fans, Centrifugal fans, Airfoil, Blade profile, Computional Fluid Dynamics (CFD).

1. GİRİŞ
Radyal (santrifüj) fanların kullanımı endüstride oldukça geniş olduğundan, bu fanların verimleri toplam
enerji tüketimini oldukça etkilemektedir. Bir fanın verimi etkileyen en önemli bileşeni kanatlarıdır.
Bilindiği üzere radyal fanlarda kanatlar, santrifüj kuvvetin etkisiyle akışkanın basıncını artırırlar.
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Lin ve Huang [1], dizüstü bilgisayarlarda soğutma amaçlı olarak kullanılan küçük çaplı ileriye dönük
kanat yapısına sahip bir radyal fanda sayısal ve deneysel çalışmalar yapmışlardır. Düşük hız
karakteristiğinden dolayı NACA 4412 profilini fan kanatlarında kullanmışlardır. Üç farklı giriş açısına
ᵒ
göre aynı kanat profiline sahip fanların, sayısal ve deneysel çalışmalarını yapmış ve 16,5 giriş açısına
sahip fanın en iyi performansa sahip olduğunu gözlemlemiştir.
Younsi ve diğ. [2], ileriye dönük radyal fanlarda tasarım parametrelerinin fanın akustik performansına
etkilerini incelemişlerdir. Dört farklı tasarım parametrisinin, düzenli olmayan kanat boşluğu, kanat
sayısı, fan ile salyangoz arası mesafe, salyangoz dili, sayısal ve deneysel olarak çalışılmışlardır.
Wang ve diğ. [3], geriye dönük kanatlı radyal fanlar üzerinde sayısal yöntemler kullanarak, kanat
sayısı ve giriş açısını birer parametre olarak kabul edip optimizasyon yapmışlardır. Sonuç olarak,
ikincil akışların, salyangoz dili, kanat art izi ve hücum açısının fan performansı üzerine oldukça büyük
etkisi olduğu vurgulamışlardır.
Singh ve diğ. [4], kanat sayısı, kanat çıkış açısı ve çap oranının fan performansına etkisini deneysel ve
sayısal olarak incelemişlerdir. İki farklı kanat sayısına sahip geriye dönük kanatlı fanları kendi sayısal
çözümleme modellerinin doğruluğumu göstermek için kullanıp; daha sonra dört farklı kanat sayısına
sahip fan ile çalışmışlardır. Bu çalışma sonucunda kanat sayısı artması halinde, debi sayısı ve verimin
artacağı sonucuna ulaşmışlardır.
Pronov ve Raj [5], NACA 2424 profiline sahip geriye dönük kanatlı fan ve içinde yer aldığı salyangozu
çalışmışlardır (Şekil 1). Sayısal çözümlemeler MRF (Multiple Referance Frame) ile gerçekleştirilmiştir.
Tasarımda salyangoz ile çark arasındaki mesafenin fanın performansında etkili olduğunu
göstermişlerdir.

Şekil 1. NACA 2424 kanat profili [5]
Amjadimanesh ve diğ. [6], NACA 4412 profilinin kullanıldığı kanatlara sahip radyal fan ile sayısal
çalışmalar gerçekleştirmiş ve kanat sayısının fan performansı üzerindeki etkisini incelemiştir (Şekil 2).
Toplamda beş farklı kanat sayısına sahip fan üzerinde yapılan çalışmalar sonucunda 20 kanatlı fanın
en iyi performansa ait olduğunu söylemiştir.

Şekil 2. NACA 4412 kanat profili [6]
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Literatürde radyal fanların kanatlarında sabit kalınlık yerine airfoil profil kullanılması ile yüksek
performanslı fanlar elde edilebileceğinden bahsedilmiş fakat aynı kamburluk eğrisine sahip sabit
kalınlıktaki ve airfoil profillerin karşılaştırılması üzerinde durulmamıştır. Bu çalışmada, temel kamburluk
eğrisi, giriş ve çıkış kanat açıları, giriş ve çıkış çapları ile göbek ve yanak şekilleri aynı olan iki farklı
kanat profiline sahip radyal fan, sayısal olarak çalışılmış ve sonuç olarak airfoil profile sahip fanın aynı
statik basınç farkı için daha yüksek debi ve verim değerleri sağladığı görülmüştür.

2. FAN TASARIMI
Çalışma kapsamında öncelikle fan tasarımları gerçekleştirilmiştir. Fan tasarımına başlamanın ilk adımı
fanın tipini ve çapını belirlemektir. Bunun için Cordier diyagramı kullanılır. Şekil 3’de fanlar için
literatürde yer alan Cordier diyagramı verilmiştir. Söz konusu diyagram yüksek verime sahip fanların
özgül hızları (σ) ile özgül çaplarının (δ) değişimini göstermektedir. Tasarım noktasındaki değerler için
bu sayılar aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır.

Burada en iyi verim noktasındaki fan debisi Q (m /s), fan özgül enerjisi Y (Y=P/ρ, m /s ), devir sayısı n
(d/d) ve çark çapı D (m) olarak bağıntılara konulmalıdır.
3

2

2

Bu çalışma kapsamında tasarlanan Fanın tasarım noktası Tablo 1’de gösterilmiştir.
Tablo 1. Tasarım Verileri
Devir sayısı
Debi
Basınç Farkı

2880 d/d
3
2100 m /sa
650 Pa

Tablo 1’deki verilere göre yapılan hesaplama sonucunda özgül hız 0,21 olarak bulunmuştur. Cordier
diyagramından söz konusu özgül hıza karşılık gelen özgül çap değerine ulaşılmıştır (Şekil 3). Bu
değer 4,2’dir. Ayrıca Cordier diyagramı, fanın radyal olması gerekliliğini ortaya koymaktadır.
Özgül çap tanımı kullanılarak fanın çark çapı 630 mm olarak bulunmuştur. Fakat bu tip radyal fanların
tasarımını gerçekleştiren pazar payı yüksek firmaların katalogları incelendiğinde bu çapın çok büyük
olduğu ve bu tasarım verilerindeki fanları daha küçük çaplarda imal ettikleri görülmüştür. Bu nedenle
fan çapı olarak 310 mm alınmış ve tasarım çalışmaları bu değere göre gerçekleştirilmiştir. Fanın diğer
boyutsal özelliklerinin (fan giriş çapı, göbek ve yanak çapı, girişi ve çıkış açısı, giriş ve çıkış kanat
yüksekliği vb.) tasarımı için Epple ve diğ. [7] yapmış olduğu çalışmadan yararlanılmış ve fanın katı
modelini oluşturmak için gereken bütün boyutlar hesaplanarak Tablo 2’de verilmiştir.
Tablo 2. Fanın Boyutları
Fan Çapı (Kanat Çıkış Çapı)
Kanat Başlangıç Çapı
Emme Çapı
Göbek ve Yanak Çapı

310 mm
210 mm
205 mm
325 mm

Kanat Giriş Yüksekliği
Kanat Çıkış Yüksekliği
Giriş Açısı
Çıkış Açısı

110 mm
96 mm
ᵒ
16
ᵒ
29
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Şekil 3. Cordier diyagramı [7]
Tablo 2’de gösterilen boyutlara göre önce airfoil kanat profiline sahip fan (Fan1) daha sonra ise
kanadın temel kamburluk eğrisi değiştirilmeden sabit kalınlılı kanat profiline sahip fan (Fan2)
oluşturulmuştur. Şekil 4’de her iki fanında kanat profilleri karşılaştırılmalı olarak görülmektedir.

Şekil 4. Oluşturulan profillerin karşılaştırılması
Tasarlanan her iki fanda da altı adet kanat bulunmakta olup, sırasıyla Fan1 ve Fan2’nin üç boyutlu
geometrileri Şekil 5 ve Şekil 6’da verilmiştir.

Şekil 5. Airfoil kanat profiline sahip radyal fan (Fan1)
Akışkanlar Mekaniği Sempozyumu
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Şekil 6. Sabit kalınlıklı kanat profiline sahip radyal fan (Fan2)

3. AKIŞ ANALİZLERİ
Oluşturulan radyal fan geometritlerinde HAD yöntemi kullanılarak akış analizleri yapılmıştur. HAD
yönteminin ilk adımları olan akış hacmi ve çözüm ağı yapısı oluşturma işlemleri sırasıyla Ansys
Design Modeller ve Ansys Meshing modülleri kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Fan içerisindeki akış
çözümlemeleri ise Ansys CFX modülü yardımıyla türbülanslı akışta RANS (Reynolds Averaged
Navier-Stokes) denklemleri çözülerek gerçekleştirilmiştir. Daha sonra sonuçlar Ansys CFD-Post
modülü ile incelenmiştir.
Şekil 5 ve 6’da gösterilmiş olan üç boyutlu fan katı modellerinden, akış analizlerini gerçekleştirebilmek
için akış hacimlerinin oluşturulması gerekmektedir. Klima ve havalandırma santrallerinde kullanılan bu
tip plug fanlar salyangozsuz olarak çalıştığı için, fanın çıkışına, sabit kesit alanlı kanatsız bir difüzör ve
fanın girişine de silindirik bir giriş hacmi yerleştirilmiş biçimde analizler gerçekleştirilmiştir. Oluşturulan
difüzör ve giriş hacmi Şekil 7’de görülmektedir.
Çözüm ağı yapısı oluşturulurken, çeperlerde oluşacak olan sınır tabakanın doğru modellenmesine
özen gösterilmiştir. Radyal fan içindeki türbülanslı akışın hesaplanmasında, literatürdeki uygulamalar
esas alınarak, k-ω SST (Shear Stress Transport) modeli kullanılmıştır. Bu türbülans modeli ile sınır
tabakayı doğru modelleyebilmek için, sınır tabakaya oluşturulan çözüm ağının ilk elemanın
yüksekliğinin bir ölçüsü olan y+ boyutsuz değerinin 3’ten küçük olması sağlanmıştır [8]. Hesaplamalar
yaklaşık 3,5 milyon eleman ile gerçekleştirilmiştir. Çözüm ağı kalitesini gösteren çarpıklık (skewness)
değeri maksimum 0,85 mertebesinde olup Fan1 için oluşturulan çözüm ağı yapısı Şekil 7’de
gösterilmiştir.
Akış çözümleri RANS deklemeleri kullanılarak Ansys CFX modülü ile gerçekleştirilmiştir. Bu çözüm
esnasında radyal fanların dönüşünü modellemede MRF (Multiple Referance Frame) [8] kullanılmıştır.
Her iki fan için de Tablo 3’deki sınır koşulları tanımlanarak analizler gerçekleştirilmiş; sonuç olarak
fanların içinden geçen debi, basınç artışı ve verim değerlerine ulaşılmıştır.
Tablo 3. Sınır koşulları
Devir sayısı
Giriş sınır koşulu
Çıkış sınır koşulu
Duvar sınır koşulu

d/d
Toplam Basınç (Pa)
Statik Basınç (Pa)
-

2880
0 (atmosferik sınır koşulu)
650
kaymamazlık sınır koşulu
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Şekil 7. Giriş hacmi, difüzör ve Fan1 için oluşturulan çözüm ağı yapısı
Çalışmada göz önüne alınan radyal fanın tasarım noktasına ait değerler, 2880 d/dak değerinde, 2100
3
m /sa debi ve 650 Pa statik basınç artışı biçimindedir. Fan performans haritası, 520 Pa, 650 Pa ve 780
Pa statik basınç artışı değerleri için elde edilmiştir.
Tablo 4’de gerçekleştirilen analizlerin sonuçları her iki fan için de görülmektedir. Şekil 8’de ise fan
performans haritaları karşılaştırmalı olarak verilmiştir.
Tablo 4. Akış analizi sonuçları

Devir Sayısı

2880
d/d
Debi (Q) Basınç Farkı (ΔPst) Akışkan Gücü Mil Momenti Mil Gücü
m3/sa
Pa
W
Nm
W
1653
780
358,15
1,77
533,22
Aerofil Profil
2465
650
445,07
2,09
631,23
(Fan1)
3177
520
458,90
2,20
663,50
Sabit
1597
780
346,02
1,81
545,28
kalınlıklı
2068
650
373,39
1,88
566,39
kanat profili
2700
520
390,00
1,96
591,73
(Fan2)

Verim
0,67
0,71
0,69
0,63
0,66
0,66
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Şekil 8. Fan1 ve Fan2 performans haritası
Tablo 4 ve Şekil 8 de yer alan sonuçlar airfoil profili kanatlara sahip fanın sabit kalınlıklı kanada sahip
fana göre aynı debide çok daha yüksek verim ve statik basınç farkı sağladığını göstermektedir. Bunun
nedenleri Şekil 9 ila Şekil 11’de açıklanmıştır.

Şekil 9. Fan1 (solda) ve Fan2 (sağda) statik basınç dağılımı

Akışkanlar Mekaniği Sempozyumu

14. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 17-20 NİSAN 2019/İZMİR

_____________________ 895 _______

Şekil 10. Fan1 (solda) ve Fan2 (sağda) bağıl hız vektörleri
Şekil 9’da her iki fanın da orta düzleminde aynı basınç artışındaki statik basınç dağılımları gösterilmiş
olup giriş ve çıkış statik basınç dağılımları çok benzerdir. Aynı benzer yapı kanat yüzeyleri üzerindeki
statik basınç dağılımlarında da görülmektedir (Şekil 11). Fakat Fan1, Fan2’ye göre daha fazla debi
sağlamaktadır (Tablo 4). Ayrıca verimi de daha yüksektir (Şekil 8). Fan2’nin daha düşük verime sahip
olmasının temel nedenlerinden biri, sabit kalınlık kanatların emme yüzeylerinde meydana gelen akış
ayrılmalarıdır (Şekil 10). Bu akış ayrılmaları ek olarak çarkın çıkış alanını da daraltmakta ve debi
azalmasına yol açmaktadır.

SONUÇ
Çalışma kapsamında radyal fanlarda kanat profil biçimin fan performansına etkisi incelenmiştir. İki
farklı kanat profili (airfoil ve sabit kalınlıklı profil) oluşturulmuş; çarkın kanadının temel kamburluk
eğrisi, giriş ve çıkış kanat açıları ve çapları ile göbek yanak biçimleri aynı korunmuştur. Bu şekilde
oluşturulan radyal fan geometrilerine Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği (HAD) tekniği kullanılarak
sayısal çözümlemeler gerçekleştirilip aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır.
-Aerodinamik bir profil olan airfoil kanat profiline sahip radyal fan hem statik basınç artışı hem de verim
bakımından sabit kalınlıklı profile sahip fandan üstündür.
-Fan içerisindeki akış incelendiğinde airfoil profilde akışın kanat üzerinde ayrılmadığı, sabit kalınlıklı
profilde ise akış ayrılmaları görüldüğü bunun da fanın performansını düşürdüğü gözlemlenmiştir.
Bu sonuçlar göz önünde bulundurulduğunda, aynı boyutsal özelliklere sahip radyal fanlarda sabit
kalınlıklı profil yerine airfoil profilli kanatlar kullanmak, fan verimlerinde %4-5 puanlık artış sağlamakta
ve enerji tüketimini azaltıcı bir çözüm olarak karşımıza çıkmaktadır.
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Şekil 11. Fan1 (solda) ve Fan2 (sağda) kanatları üzerindeki statik basınç dağılımları
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EKSENEL ÇIKIŞLI RADYAL FAN SİSTEMİ TASARIMI
Design Of A Radial Fan System With An Axial Exit

Salih Deniz DEVELİ
Olgun SÖNMEZ
Erkan AYDER

ÖZET
Radyal fanlar hava veya gaz nakline gerek duyulan klima santralleri, havalandırma tesisatları vb. gibi
pek çok yapıda kullanılmaktadır. Son zamanlarda radyal fanların performans artırımlarına yönelik pek
çok çalışmalar yapılmakta ve fan kanatları üzerinde yapılan değişiklikler ile yüksek performanslı fanlar
elde edilebileceği vurgulanmaktadır.
ᵒ

Bilindiği üzere radyal fanlarda, akış fanın içerisine eksenel olarak girip 90 dönerek ve radyal olarak
çıkmaktadır. Klima santrallerinde çoğunlukla çift emişli salyangozlu radyal vantilatörler ve
salyangozsuz plug fanlar kullanılmaktadır. Plug fanlar, salyangozlu vantilatörlere göre daha düşük
verimli olsa da sağladığı montaj kolaylığı ve yer tasarrufu üstünlüğü nedeniyle daha yaygın olarak
kullanılmaktadırlar.
Plug fanlarda rotorda basınçlandırılmış hava, çıkışta enerjisinin önemli bir kısmını yitirmekte ve hava
hızındaki büyük değişim sistemin gürültü seviyesinin artması ile sonuçlanmaktadır. Birden fazla fanın
dizilmesi ile oluşturulan fan demeti uygulamalarında, fanların birbirleriyle etkileşimini ortadan kaldırma
amacıyla fanların aralarına belirli uzaklıklarda ayırıcı duvarlar yerleştirilmekte ve bu nedenle sistem
boyutları büyümektedir. Rotor çıkışına bir eksenel yönlendirici yerleştirilmesiyle plug fanların bu
dezavantajlarının ortadan kaldırılabileceği öngörülmektedir.
Plug fan çıkışındaki akışın eksenel hale getirilmesi, klima santrallerindeki diğer ekipmanların (filtre,
eşanjör, nemlendirme ünitesi vb.) performanslarını da arttıracaktır.
ᵒ

Bu nedenle bu çalışma kapsamında radyal fanın hemen çıkışına konumlandırılan, akışı 90
döndürerek eksenel hale getiren bir yönlendirici bileşen tasarlanmış ve performansı hesaplamalı
akışkanlar dinamiği (HAD) analizleri ile incelenmiştir. Ayrıca tasarlanan bu yönlendiricinin fan
performansı üzerindeki etkisi de çalışılmıştır. Varılan sonuç yönlendiricinin sistemin debisini ve
verimini arttırdığı yönündedir.

Anahtar Kelimeler: Radyal fanlar, Santrifüj fanlar, Difüzör, Eksenel Yönlendirici, Hesaplamalı
Akışkanlar Dinamiği (HAD).
ABSTRACT
Centrifugal fans are used in the air conditioning plants, ventilation systems and etc to pressurize the
air and gas. Recent studies have been shown that the blade shape (airfoil type instead of constant
thickness type) has an important influence on the performance of radial fans.
In air conditioning plants and ventilation systems, double suction fans with volute or plug fans are
mostly used. Plug fans are preferred due to the easy installation and their relatively small size in spite
of their low efficiency compare to the fans with volute. The kinetic energy of the pressurized air is lost
at the exit of the fan resulting the increase of the noise level of the system. Moreover the swirling flow
influences the performances of the other components of the system such as filters, heat exchanger
etc.. In the case of plug fan array (fan wall) applications, the exit conditions might have an important
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influence on the fan performance due to the interaction between neighbouring fans. In order to prevent
this interaction, each plug fan is placed in the bounded box resulting large plant size.
The main purpose of the present study is to eliminate the above mentioned disadvantages of plug
fans. In order to achieve high system performance together with high plug fan performance, a flowdirector is placed at the exit of the rotor which converts the flow in axial direction.
The influence of the flow-director on the fan performance is studied by using computational fluid
dynamics (CFD) technique. It is concluded that the performance of the plug fan rotor is increased by
the flow-director.
Key Words: Radial fans, Centrifugal fans, Diffuser, Flow-director, Computional Fluid Dynamics (CFD).

1. GİRİŞ
Radyal (santrifüj) fanlarda, akış fan içerisine eksenel olarak girmekte ve radyal olarak çıkmaktadır. Bu
durum birden fazla fanın yanyana çalıştığı fan demeti uygulamalarında gerekli önlemlerin alınmaması
durumunda fanların performansını önemli ölçüde etkileyebilmektedir. Zira bu etkileşimi en aza
indirgemek için, fan demeti uygulamalarında plug fanlar bir yüzü açık kutular içinde çalışacak şekilde
yan yana yerleştirilirler. Fan çıkışı ile kutu çeperi arasında belirli bir mesafenin olması gerekliliği,
sistemin boyutlarını büyütür. Bu olumsuzluk, fandan çıkan basınçlandırılmış havanın düzgün bir
şekilde yönlendirilip, olabildiğince az akış enerjisi kaybı ile eksenel hale getirilmesi ile giderilebilir.
Bunu yapabilmek için fan çıkışında radyal doğrultudaki akışı eksenel doğrultuya yönlendirecek bir
elemana ihtiyaç vardır. Bu elemanın ilk bölümü kanatsız bir yayıcı olarak çalışarak statik basıncı
artıracaktır. Literatürde kanatlı ve kanatsız difüzörler çokça çalışılmış olmasına rağmen, o
çalışmalarda akışın eksenelleştirilmesi üzerine durulmamıştır.
Meakhail ve Park [1], tek kademe santrifüj fan çarkı ve çıkışında yer alan kanatlı difüzör içindek hız
dağılımının ölçüldüğü deneysel bir çalışma ve bütün fan sistemi (çark, kanatlı difüzör ve salyangoz)
için sayısal bir çalışma gerçekleştirmişlerdir. Deneysel çalışmada parçacık görüntülemeli akış hızı
ölçüm cihazı (PIV – Particle Image Velocimetry) kullanılmış, sayısal çalışmalar ise CFX-Tascflow ile
gerçekleştirilmiştir. Sonuç olarak deneysel çalışmalar ile daimi olmayan akış modeli kullanılarak
yapılan sayısal çalışmaların sonuçları karşılaştırılmış ve sayısal çalışmaların akışı büyük bir yaklaşıklık
ile hesaplayabileceği vurgulanmıştır.
Sharma ve Karanth [2], çarktaki ve kanatlı difüzör üzerindeki yarım kanatçıkların performansa etkisini
incelemişlerdir. HAD analizleri sonucunda, difüzörün çıkışına yakın yerleştirilen yarım kanatçıkların,
statik basıncın artımında önemli rol oynadığı gösterilmiştir. Yine aynı şekilde fan çıkışına ve difüzör
girişine yerleştirilen yarım kanatçıkların da, az da olsa fanın statik basıncını artırdığı hesaplanmıştır.
Li [3], elektrik süpürgelerinde kullanılan tek kademeli santrifüj fanın (Şekil 1) performansını belirlemeye
yönelik bir sayısal model geliştirmiş ve bir fanın deneysel çalışmaları ile sınamıştır. Bu çalışmada fan
ve çıkışında yer alan kanatlı difüzör içindeki akışı detaylıca incelenmiş ve bu tip uygulamalarda
kullanılan fanlar için tasarım önerileri sunulmuştur.
Cherdieu ve diğ. [4], santrifüj fan ve kanatlı difüzörlerle ilgili bir dizi deneysel ve sayısal çalışmalar
gerçekleştirmiştir. Bu çalışmalar beş farklı debi değerinde gerçekleştirilmiş ve fanın performansının
tasarım dışı çalışma koşullarında da kabul edilebilir bir yaklaşıklık ile sayısal yöntem ile
hesaplanabileceğini göstermişlerdir.
Madwesh ve diğ. [5], bir santrifüj fan ve kanatlı difüzör arasındaki etkileşimi ve akışı incelemişlerdir. Bu
çalışma sırasında akışın daimi olmayan yapısını daha iyi çözümleyebilmek için hareketli çözüm ağı
kullanılmıştır. Sonuç olarak, aynı kanat sayısına sahip fanlarla yapılan çalışmalarda daha yüksek
basınç oranına; kanat sayısı en az olan difüzör ile ulaşılmıştır. Ayrıca fan kanat sayısı artırıldığında
daha yüksek basınç oranına ulaşıldığı belirtilmiştir.
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Şekil 1. Li’nin üzerinde çalıştığı santrifüj fan ve kanatlı difüzör [3]
Jung ve diğ. [6], yüksek hızlı santrifüj fanlarda difüzör tasarımı üzerine yapıtıkları çalışmada altı farklı
tasarım parametresi (difüzör kanat sayısı, çark çıkışı difüzör kanatlarının meridyenel uzunluğu,
eksenel yönlendicinin kanat uzunluğu, difüzör kanatlarının hucum kenarındaki kesit alanı, eksenel
yönlendiricinin kanatlarının çıkış açısı, kanatlardaki maksimum kalınlık ve kanatlardaki maksimum
kalınlık dağılımı) incelenmiştir (Şekil 1) . Çalışmalar sırasında HAD tekniği kullanılmış olup; sonuç
olarak performansı en çok etkileyen parametrelerin eksenel yönlendiricinin kanatlarının çıkış açısı ve
difüzör kanat sayısı olduğu vurgulanmıştır.

Şekil 2. Jung ve diğ. üzerinde çalıştığı kanatlı difüzör yapısı [6]
Önceden de bahsedildiği gibi literatürde salyangozsuz radyal fanların çıkışına tasarlanabilecek ve
akışı eksenelleştirecek bir kanatsız bir yönlendirici tasarımdan bahsedilmemektedir. Bu sebepten
dolayı fan içerisine eksenel olarak giren akışın yine eksenel çıkması amacıyla fanın çıkışına bir
yönlendirici tasarlanmış ve fan performansına etkileri HAD çalışmaları ile gösterilmiştir. Yapılan
analizler sonucunda fan çıkışındaki akışı eksenel hale getiren bu yönlendiricinin fan performansını
artırdığı görülmüştür.

2. EKSENEL YÖNLENDİRİCİNİN TASARIMI
Eksenel yönlendiricinin çıkışında yer aldığı plug fanın resimleri Şekil 3’de ve geometrik boyutları Tablo
1’de verilmiştir. Radyal fanın airfoil şeklinde profile sahip altı adet kanadı vardır. Bu çalışma
kapsamında sabit kalınlıklı kanat profiline göre daha yüksek verime sahip olan airfoil kanatlara sahip
radyal fanın kullanılması tercih edilmiştir [7].
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Şekil 3. Airfoil kanat profiline sahip radyal fan
Tablo 1. Fanın boyutları
Fan Çapı (Kanat Bitiş Çapı)
Kanat Başlangıç Çapı
Emme Çapı
Göbek ve Yanak Çapı

310 mm
210 mm
205 mm
325 mm

Kaat Giriş Yüksekliği
Kanat Çıkış Yüksekliği
Giriş Açısı
Çıkış Açısı

110 mm
96 mm
ᵒ
16
ᵒ
29

Tablo 1’de boyutları verilmiş radyal fanın çıkışında yer alan akış yönlendiricinin meridyenel görünümü
Şekil 4’de verilmiştir. Eksenel yönlendiricinin tasarımında, dış çeper geometrisinin, imalat kolaylığı
bakımından çember parçası biçiminde olması tercih edilmiştir. Çark çıkışından yönlendirici çıkışına
kadar tanımlanan yönlendirici kesit alanı dağılımı Şekil 5’de yer almaktadır.

Şekil 4. Eksenel yönlendiricili fan sistemi
Yönlendiricinin kesit alanının artış gösterdiği ilk bölümünde akışın statik basıncı artacaktır. Ayrıca fan
çıkışında akışta oluşan yüksek ve düşük enerjili bölgeler çok kısa bir mesafede hızlı bir şekilde
karışarak görece olarak düzgün dağılıma sahip akış yapısı oluşacaktır. Bu koşulların fanın
performansını olumlu yönde etkilemesi beklenir. Söz konusu basınç artışının akış ayrılmasına yol
açmayacak biçimde gerçekleştirilebilmesi önemlidir. Bu çalışmada bu hususa dikkat edilerek alan
dağılımı belirlenmiştir. Akışın hızlandığı ikinci bölümde ise akış radyal doğrultudan eksenel doğrultuya
dönmektedir. Hızlanan akış nedeniyle bir akış ayrılmasının beklenmeyeceği öngörülse de, merkezkaç
kuvvetlerin basınç dağılımı ile dengelenmemesi durumunda ikincil akışların oluşması ve enerji
kayıplarına yol açması olasıdır. Eksenel akışın yer aldığı üçüncü bölümde ise kesit dağılımı görece
olarak değişmemektedir ve sadece sürtünme kayıpları söz konusudur.
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Şekil 5. Eksenel yönlendiricinin akış doğrultusunda kesit alanı dağılımı

3. AKIŞ ANALİZLERİ
Fan ve yönlendiriciden oluşan sistemin, HAD yöntemi kullanılarak detaylı akış analizleri
gerçekleştirilmiş ve performansı hesaplanmıştır. HAD yönteminin gerçekleştirilmesi için gereken akış
hacmi ve çözüm ağı yapısı oluşturma işlemlerinde sırasıyla Ansys Design Modeller ve Ansys Meshing
modülleri kullanılmıştır. Fan ve yönlendirici sistemi içerisindeki akış çözümlemeleri ise Ansys CFX
modülü yardımıyla türbülanslı akışta RANS (Reynolds Averaged Navier-Stokes) denklemleri çözülerek
gerçekleştirilmiştir. Daha sonra sonuçlar Ansys CFD-Post modülü ile incelenmiştir.
Şekil 3’de gösterilmiş olan üç boyutlu fan katı modelinden, akış analizlerini gerçekleştirebilmek için
akış hacimlerinin oluşturulması gerekmektedir. Bu çalışmada eksenel yönlendirici olmadan yapılan
çalışmalar için fanın çıkışına, akış bölgesi çıkış sınır koşullarını daha doğru tanımlayabilmek için,
akışa dik kesit alanı sabit biçimde tasarlanan, kanatsız bir difüzör; fanın girişine ise, her iki durum için
de, silindir biçiminde bir giriş hacmi yerleştirilmiştir. Yönlendiricisiz durum için oluşturulan difüzör ve
giriş hacmi Şekil 6’de görülmektedir.
Çözüm ağı yapısı oluşturulurken, çeperlerde oluşacak olan sınır tabakanın doğru modellenmesine
özen gösterilmiştir. Radyal fan içindeki türbülanslı akışın hesaplanmasında, literatürdeki uygulamalar
esas alınarak, k-ω SST (Shear Stress Transport) modeli kullanılmıştır. Bu türbülans modeli ile sınır
tabakayı doğru modelleyebilmek için, sınır tabakaya oluşturulan çözüm ağının ilk elemanın
yüksekliğinin bir ölçüsü olan y+ boyutsuz değerinin 3’ten küçük olması sağlanmıştır [8]. Hesaplamalar
yaklaşık 3,5 milyon eleman ile gerçekleştirilmiştir. Çözüm ağı kalitesini gösteren çarpıklık (skewness)
değeri maksimum 0,85 mertebesinde olup oluşturulan çözüm ağı yapıları Şekil 6 ve Şekil 7’de
gösterilmiştir.
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Şekil 6. Yönlendiricisiz fan için oluşturulan çözüm ağı yapısı

Şekil 7. Eksenel yönlendiricili fan için oluşturulan çözüm ağı yapısı

Akış çözümleri RANS denklemleri kullanılarak Ansys CFX modülü ile gerçekleştirilmiştir. Radyal fanın
dönüşü
MRF (Çoklu Koordinat Sistemi - Multiple Referance Frame) ile modellenmiştir.
Hesaplamalarda kullanılan sınır koşulları Tablo 2’de verilmiştir.
Tablo 2. Sınır koşulları
Devir sayısı
Giriş sınır koşulu
Çıkış sınır koşulu
Duvar sınır koşulu

d/d
Toplam Basınç (Pa)
Statik Basınç (Pa)
-

2880
0 (atmosferik sınır koşulu)
650
kaymamazlık sınır koşulu

Çalışmada göz önüne alınan radyal fanın tasarım noktasına ait değerler, 2880 d/dak değerinde, 2100
3
m /sa debi ve 650 Pa statik basınç artışı biçimindedir. Fan performans haritası, 520 Pa, 650 Pa ve 780
Pa statik basınç artışı değerleri için elde edilmiştir.
Tablo 3’de söz konusu basınç artışı değerleri için gerçekleştirilen analizin sayısal sonuçları; Şekil 8’de
ise her iki durum için karşılaştırılmalı grafiksel performans haritaları görülmektedir.
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Tablo 3. Analiz sonuçları

Devir Sayısı

2880

d/d

Debi (Q) Basınç Farkı (ΔPst) Akışkan Gücü
m3/sa
Pa
W
Fan
Eksenel
Yönlendiricili
Fan Sistemi

Tork
Nm

Mil Gücü
W

Verim
-

1653
2465

780
650

358,15
445,07

1,77
2,09

533,22
631,23

0,67
0,71

3177

520

458,90

2,20

663,50

0,69

1754
2623

780
650

380,03
473,60

1,89
2,21

569,41
665,62

0,67
0,71

3150

520

455,00

2,22

670,14

0,68

Tablo 3’de yer alan sayısal değerler, fan içindeki aynı statik basınç artışına karşılık, yönlendiricili
sistemin, fanda herhangi bir verim kaybına yol açmadan, daha yüksek debi değerleri sağladığını
göstermektedir. Tasarım dışı koşullarda yönlendirici, fanın veriminde bir miktar azalmaya neden
olmaktadır. Yönlendirici çıkışında görece olarak daha eksenel olan akışın, sistemin diğer elemanları
üzerindeki performans etkisinin olumlu yönde olacağı değerlendirilmektedir.

Şekil 8. Fan ve eksenel yönlendirili fan sistemi performans haritası
Şekil 9’de çark içindeki bağıl akış ve yönlendiricideki mutlak akış vektörlerinin gösterilen meridyenel
düzlem üzerine izdüşümleri, vektörlerin renk ölçeği ile birlikte gösterilmektedir. Akış yönlendiricinin,
ᵒ
akışı 90 döndürerek eksenelleştirdiği görülmektedir. Yönlendirici içinde, özellikle dönüş bölgesinde,
ikincil akışların varlığı, yönlendirici geometrisinin iyileştirilmesi ile daha iyi performans değerlerine
ulaşılabileceği sonucunu doğurmaktadır.
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ᵒ

Şekil 9. Yönlendirici ile akışın 90 döndürülmesi (Yönlendirici içerisindeki hız vektörleri)

Şekil 10. Eksenel yönlendiricili sistemdeki (solda) ve tekil durumdaki (sağda) fan içerisindeki statik
basınç dağılımları
Akışkanlar Mekaniği Sempozyumu
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Şekil 10’da fanın orta düzleminde, yönlendiricili (solda) ve yönlendiricisiz (sağda) durumda, 650 Pa
basınç artışı çalışma koşulunda, statik basınç dağılımları yer almaktadır. Fanın her iki durum içinde
performans değerlerinin aynı kaldığı bu durum için (Şekil 8), basınç dağılımları da aynıdır. Debinin az
miktarda değişmesinin basınç dağılımı üzerinde bir etkisinin olmadığı görülmektedir. Benzer durum,
fan kanatları üzerindeki statik basınç dağılımlarının karşılaştırımasında da söz konusudur (Şekil 11).

Şekil 11. Eksenel yönlendiricili sistemdeki (sol) ve tekil durumdaki (sağ) fan kanat üzerindeki statik
basınç dağılımları

SONUÇ
Çalışma kapsamında, airfoil profil biçimli kanatlara sahip bir radyal fanın, çıkışındaki akışı
eksenelleştiren bir yönlendirici ile birlikte çalışması incelenmiştir. Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği
(HAD) tekniği kullanıldığı çalışmada aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır:
-Akış yönlendiricinin, tekil fan performansı üzerinde olumlu etkisi bulunmaktadır. Yönlendirici ile
çalıştırılan fanda aynı statik basınç artışında hem fazla debi hem de daha yüksek verim değeri elde
edilmektedir.
-Akış yönlendirci sayesinde, daha iyi performans değerlerini daha küçük genel boyutlar ile
sağlayabilecek fan demetleri imal etmek mümkün olabilecektir.
-Fanın çıkışına yerleştirilen yönlendirici, sonucunda sistemin filtre, eşanjör, nemlendirme ünitesi gibi
elemanlarının performanslarının artması beklenmektedir.
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KANAT PROFİLİ - SİLİNDİR KONFİGÜRASYONUNUN
AERODİNAMİK VE AEROAKUSTİK PERFORMANSININ
SAYISAL ANALİZİ
Numerical Investigation Of Aerodynamic And Aeroacoustic Performance On Rod-Airfoil Configuration

Eyup KOÇAK
Ece AYLI
Haşmet TÜRKOĞLU

ÖZET
Fanlar, rüzgâr ve su türbinleri gibi birçok akım makinesinde ve uçak gövdesi bileşenlerinde akışın
fiziğinin ve akustik performansının anlaşılmasında, kanat profili-silindir konfigürasyonlarının akış
performansından yararlanılmaktadır. Silindirin arkasında meydana gelen kayma tabakası ayrılmaları
ve Von Karman girdapları, kanat girişinde parçalanmakta ve birçok küçük yapılar meydana
getirmektedir. Ortaya çıkan akış-katı yüzey etkileşimine bağlı olarak gürültü ve titreşim meydana
gelmektedir. Akım makinelerinde geniş bant gürültüsünün en önemli sebebi, türbülanslı akış ve stator
kanat giriş ucu etkileşimidir. Bundan dolayı akım makineleri gürültüsünün analizi için, kanat profilisilindir konfigürasyonu modellemesi yapılır. Bu çalışmada, kanat profili dairesel silindirin iz bölgesine
yerleştirilerek sayısal simülasyonlar yapılmıştır. Simülasyonlar için Large Eddy Simulation (LES)
metodu kullanılmıştır. Sayısal sonuçlar literatürdeki deneysel çalışmalar ile karşılaştırılarak sonuçlar
doğrulandıktan sonra, farklı çaplardaki silindirler için simülasyonlar yapılarak, silindir çapının girdap
oluşum bölgesi, akış birleşme noktası, akış ayrılma noktası, basınç dağılımı ve ses basınç seviyesi
üzerindeki etkileri incelenmiştir. Elde edilen sonuçlar, Strouhal sayısındaki artış ile ses basınç
seviyelerinin yükseldiğini göstermiştir.
Anahtar Kelimeler: Strouhal sayısı, Girdap, Aeroakustik performans, Kanat profili

ABSTRACT
Flow performance of the rod-airfoil configurations is taken into consideration in order to understand the
flow physics and acoustic performance of turbomachines, such as fans, wind and water turbines.
Shear layer and Von-Karman vortex structures break apart at the leading edge of the airfoil and small
vortices are generated through the airfoil. Due to the flow-solid surface interaction, noise and vibration
arise. As the main reason of the broadband noise in the turbomachines is also incoming turbulent and
stator interaction, rod-airfoil configurations can model turbomachines perfectly. In this study airfoil is
placed in the wake region of the cylinder and the obtained results are compared with the experimental
results from the literature. It was shown that, the developed numerical method and
Computational Aeroacoustics Analysis (CAA) methodology compare well with the measurements
obtained in an accompanying experiment. After validating, the results obtained with the developed
numerical methodology, the cylinder diameter effects on vortex zones, separation point, reattachment
point and sound pressure level is investigated. It was observed that with the increase in the Strouhal
number, the Sound Pressure Level (SPL) levels of the configuration rises.

Key Words: Strouhal Number, Vortex, Aeroacoustic performance, airfoil
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1. GİRİŞ
Uçak gövdesi bileşenlerinde oluşan aerodinamik gürültü, ticari uçak gürültü emisyonlarına önemli bir
katkı sağlamaktadır. Uçak bileşenlerinden oluşan gürültünün minimize edilmesi için, sivil havacılık
regülasyonları tanımlanmış ve bu konuda birçok araştırma yapılmıştır. Günümüzde, akış kontrolü ve
adaptif teknikler gürültü sönümlemede olası çözüm yolları olarak literatürde yerini almıştır. Son yıllarda
ise, gürültü analiz metodu olarak uçak kanatları önüne ve arkasına silindir yerleştirilmesi yaygın bir
çalışma konusu haline gelmiştir [1].
Reid [2], 20. yüzyılın başlarında dönen silindirlerin Magnus etkisine yol aştığını bu sebep ile bu
yapıların havacılık uygulamalarında yer edinmesi gerektiğini savunmuştur. Aynı zamanda Flettner [3],
geleneksel gemi yelkenlerinin dönen silindirler ile değiştirilerek itki gücünde artış sağlanabileceğini
göstermiştir. Bu süreçte yapılan birçok çalışma sonucunda özellikle denizcilik ve hava taşıtlarında
konu ile ilgili birçok patent çalışması mevcuttur. Ancak, gerçekçi mühendislik problemlerinde bu fikirler
hayata geçirilememiştir [1].
Günümüzde, bilgisayar teknolojisinin ve sayısal hesaplama yöntemlerinin her geçen gün gelişmesi
beraberinde Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği (HAD) yöntemlerinin ilerlemesini, maliyetlerin
düşmesini, nümerik metotlarının doğruluğunun artmasını sağlamıştır. Böylece, hava araçlarında,
rüzgâr türbinlerinde, deniz sevkiyatında hatta ısı transferi iyileştirmesi problemlerinde dönen
silindirlerin yarattığı magnus etkisi üzerine ayrıntılı olarak çalışılmıştır [3-5].
Aerodinamik performansa olumlu etki ettiği kesinleşmiş olan dönen silindirin aeroakustik olguların
üzerine etkileri araştırılmaya başlanmıştır. Silindir gibi basit bir geometri ile akış yönündeki türbülanslı
akış başarılı bir şekilde temsil edilebilmektedir. Bu sayede aerodinamik gürültünün modellenmesinde,
silindir-kanat profili akışlarının deneysel ve sayısal analizi sonuçlarından bir ölçüt olarak
yararlanılmaktadır [6].
Jacob ve diğerleri [7], deneysel ve sayısal olarak, dönen silindirin akış kontrolü üzerindeki etkisini
irdeleyen ilk araştırmacılardandır. Bu çalışmada, RANS (Reynolds Ortalamalı Navier Stokes) ve LES
(Large Eddy Simulation) yaklaşımları ile akustik alan çözümlenmiştir. LES yaklaşımının deneysel
Strouhal sayısına daha yakın değerler verdiği aynı zamanda LES ile elde edilen geniş bant gürültüsü
sonuçlarının deneysel sonuçlarla daha uyumlu olduğu gözlemlemişlerdir. Casalino ve diğerleri [8],
NACA-0012 kanat profili-silindir konfigürasyonu akış alanını ve akustik özelliklerini analiz etmek için
deneysel çalışmalar gerçekleştirmiştir. Yapılan bu çalışmalarda silindir çapı 0.016 m, kanat kord
uzunluğu 0.1 m olarak belirlenmiş ve serbest akış hızı 20 m/s için akustik ölçümler rüzgâr tüneli
deneyleri ile yapılmıştır. Aynı problem Ffowcs-Williams–Hawkings (FW-H) anolojisi yardımı ile sayısal
olarak da çözülmüş ve sayısal çözümlerin deneysel sonuçlar ile tutarlı olduğu ortaya konmuştur.
Lockard vd. [9], RANS/FW-H metodu ile helikopter rotorlarında aerodinamik gürültünün başarılı bir
şekilde modellenebildiğini savunan bir başka araştırmacıdır. Kato vd. [10], LES/FW-H ile sınır tabakası
kaynaklı gürültünün çözümlenmesinin iyi bir sayısal yaklaşım olduğunu ortaya koymuşlardır.
Literatürde silindir-kanat konfigürasyonu için aerodinamik ve aeroakustik performans incelemesi yapan
birçok çalışma bulunmaktadır. Diğer yandan; girdap-yapı etkileşimine (vortex-structure interaction)
bağlı olarak, gürültünün mekanizmasının değiştiği bilinmesine rağmen silindir çapının aeroakustik
üzerine etkileri nadir olarak incelenmiştir. Bu çalışmada silindir çapı değişiminin, girdap oluşum
bölgeleri, akış birleşme noktaları, ayrılma noktaları, basınç dağılımları ve ses basınç seviyeleri
üzerindeki etkileri sayısal olarak incelenmiştir. Çalışmada Large Eddy Simulasyon (LES) yöntemi
kullanılmıştır. Sayısal çözümler için ANSYS FLUENT yazılımı kullanılmıştır.

2. MATEMATİKSEL FORMULASYON
2.1. Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği (HAD) Modeli
Bu çalışmada analizler Large Eddy Simulation (LES) metodu kullanılarak yapılmıştır. LES yöntemi,
akıştaki büyük boyutlu türbülans yapılarını Navier-Stokes denklemlerini kullanarak çözümlerken, küçük
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boyuttaki türbülans yapılarını ise modellemektedir. Bu yaklaşımından dolayı LES yöntemi, çözümlenen
ölçekler kıyaslandığından RANS ve DNS yöntemlerinin arasındadır. LES yöntemi DNS yöntemine
göre daha ucuz bir yaklaşım olmasına rağmen, RANS metoduna göre daha maliyetlidir ve daha sık ağ
yapılarının kullanılmasını gerektirir. Ayrıca akışın istikrarlı hale gelmesi için çözüm sürelerinin RANS
metoduna göre daha uzun tutulması gerekmektedir [11]. Zamana bağlı Navier-Stokes denklemleri
filtrelenerek LES denklemleri elde edilir. Çalışma kapsamında sayısal çözücü olarak ANSYS 18 Fluent
paket programı kullanılmıştır. ANSYS 18 Fluent, filtreleme için sonlu hacim ayrıklaştırma yöntemini
kullanmaktadır. Akışın temel denklemleri ve türbülans model denklemleri Eş. (1) – (4)’de verilmiştir.

∂u i
=0
∂xi

(1)

∂u i
∂
∂  µ  ∂t ij
1 ∂p
+
−
+
σ −
(u i u j ) =
∂t ∂x j
ρ ∂x j ∂x j  ρ ij  ∂x j

(2)

Eşitlik (1) ve (2)’de üst çizgi filtrelenen değişkenleri sembolize etmektedir. Eşitlik (2)’de σ ij stress
tensörüdür ve Eş. (3)’de verildiği şekilde ifade edilir.

 ∂u i ∂u j  2 ∂u i
+
σ ij = 
 − δ ij
 ∂x
 j ∂xi  3 ∂xi

(3)

Eşitlik (2)’de t ij terimi türbülans stress terimidir (subgrid-scale stress) ve aşağıdaki gibi ifade edilebilir:

=
τ ij ui u j − u i u j

(4)

Ansys Fluent programında türbülans stress terimi Boussinesq hipotezi ile ifade edilmektedir.

1
t ij − t kk δ ij =
−2 µt S ij
3

(5)

̅ ise RANS yaklaşımında olduğu gibi çözümlenmektedir. µ t terimi, eddy viskozite
Stres tensörü 𝑆𝑆𝑖𝑖𝑖𝑖
terimidir ve Smagorinsky-Lilly subgrid-scale modeli ile tanımlanmaktadır.
2.2. Aeroakustik Modeli (CAA)
Teorik olarak, aerodinamik kaynaklı gürültü, akıştaki girdap yapılarından kaynaklanmaktadır. Girdaplar
türbülanslı akıştaki rastgele, lineer olmayan ve zamana göre değişen yapılardır. Lighthill [12], klasik
akustik anolojiyi, akışın kendisinin yarattığı gürültü olarak tanımlamakta ve monopol, dipol ve
quadrupol olarak ayırmaktadır. Sayısal analizlerde akış parametreleri HAD yardımı ile
belirlenmektedir. Akustik çözümlemelerinde ise Farassat ve Casper [13] dört farklı yöntemden
bahsetmektedir. Bu çalışmada, literatürde çok kullanılan yaklaşım olan hibrit sayısal akustik
yaklaşımından yararlanılarak gürültü seviyesi belirlenmiştir [14].
Ffowcs-Williams–Hawkings denklemleri yardımı ile ses ölçüm noktalarında akustik sinyal değerleri
hesaplanmıştır. Ffowcs-Williams–Hawkings denklemi Eş. (6)’da verilmiştir.
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∂
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Denklemde t zaman, x i kartezten koordinatları, T ij Lighthill stres tensörü, Q zamana bağlı debiyi f ise
zamana bağlı hızı ifade etmektedir. Denklemin sağ tarafındaki üç terim sırası ile monopol, dipol ve
quadrupol terimleridir. Denklemler hakkında daha ayrıntılı bilgi Gümüş’ün [14] çalışmasında
bulunabilir.
2.3. Sayısal Sonuçların Doğrulaması
Jacob vd.’nin [7] deneysel çalışması, karşılaştırılabilecek yeterli veri olduğundan ve sayısal çalışmanın
yapılabilmesi için gerekli tüm veriler bilindiğinden sayısal olarak çözümlenebilecek bir deneysel
çalışmadır. Jacob vd.’nin çalışmasında, 10 mm çapa sahip bir silindirin arkasına 100 mm kord
uzunluğuna sahip bir NACA 0012 profili yerleştirilmiş ve 72 m/s serbest akış hızı için deneysel
çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Bu doğrultuda silindir-kanat modelinin aeroakustik karakteristiklerinin
sayısal incelemesine ilk olarak Jacob vd.’nin [7] deneysel çalışmasının sayısal simülasyonu ile
başlanılmıştır.
Kullanılan sayısal yöntemi doğrulamak için, Jacob vd.’nin [7] deneysel çalışması esas alınmıştır. Şekil
1’de silindir-kanat yapısının şematik görünümü, boyutları ve çözüm alanı verilmiştir. Sayısal çözümde
kullanılan sınır koşulları da Şekil 1’de gösterilmiştir. Akış alanı girişi, hız girişi olarak tanımlanmıştır.
Tanımlanan serbest ortam hızı için Mach sayısı 0.2, silindire göre hesaplanan Reynolds sayısı ise
48000 değerindedir.

Şekil 1. Silindir-kanat yapısı şematik görünüşü ve sınır koşulları
Akış alanı, iki boyutlu olarak zamana bağlı, basınç tabanlı sıkıştırılamaz koşullar için Navier-Stokes
denklemlerinin LES yaklaşımı ile çözümü ile elde edilmiştir. Akış alanı 14 farklı bölgeye ayrılarak
çözüm ağı oluşturulmuştur. Sayısal ağ tipi olarak dış akış analizlerinde daha çok tercih edilen ve
deneysel veriler ile daha uyumlu sonuçlar verdiği tespit edilen dörtgen ağ yapısı tercih edilmiştir.
Silindir-kanat etkileşiminin irdelenebilmesi ve akış ayrılmaları, girdap oluşumları gibi akustik
hesaplamalara direk etki eden olguların iyi anlaşılabilmesi için Şekil 2’de verilen üç ana bölgede daha
sık ağ yapıları oluşturulmuştur. Çalışma kapsamında elde edilen çözüm ağı düğüm noktası sayısı
-4
yaklaşık 1.8 milyon iken, Şekil 2’de verilen üç ana bölgede sayısal ağ boyutları yaklaşık 5x10 m’dir
Akış kıyaslaması, akış yönündeki hız bileşeni (u) profilleri değerlendirilerek gerçekleştirilmiştir. Şekil
3’de, silindir önü (x/c=-2.21), silindir arkası (x/c=-0.87) ve silindir uzağında (x/c=-0.25) sayısal olarak
elde edilmiş olan hız profilleri, deneysel olarak elde edilmiş hız profilleri [7] ile karşılaştırılmıştır. Şekil
1’de hız profillerinin verildiği konumlar şematik olarak gösterilmiştir. Konumları boyutsuzlaştırmak için
konum değerleri kanat kord uzunluğuna (c=0.1 m) bölünmüştür. Hız değerleri ise serbest ortam hızı
değerine (u 0 =72 m/s) bölünerek boyutsuzlaştırılmıştır. Silindir arkasında simetri noktasında oluşan
durma noktasına bağlı olarak hem deneysel hem sayısal çalışmada y/c=0 yakınında akış hızı
düşmektedir. Silindir arkası ve kanat arkasında, sıcak tel anemometre ile alınan hız ölçümleri
genlikleri, Şekil 3(b)-(d) ’de görüldüğü üzere sayısal olarak da elde edilmiştir. Kanat önünde ortalama
hız ve türbülans değerleri daha yüksek hesaplanmıştır.
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Şekil 2. Silindir- kanat yapısı için oluşturulan ağ yapısı
Jacob [7] çalışmasında kanat-silindir yapısının mükemmel olarak hizalanamadığından ve silindirin
kanadın birkaç milimetre çaprazında kaldığı söylenmektedir. Deneysel ve sayısal olarak elde edilen
hız profillerinin üst üste örtüşmemesinin en önemli sebeplerinden birinin bu durum olduğu
düşünülmektedir. Sayısal olarak elde edilen tüm hız profilleri deneysel profiller ile aynı davranışa sahip
olduğundan ve Strouhal sayıları uyumlu olarak elde edildiğinden oluşturulan sayısal yöntemin uygun
olduğuna karar verilmiş ve bundan sonraki tüm çalışmalar bu yöntem kullanılarak yapılmıştır.

Şekil 3. Akış yönünde deneysel ve sayısal hız dağılımlarının kıyaslaması (a) Gelen Akış (x/c=-2.21)
(b) Silindir arkası (x/c=-0.87) (c) Kanat Önü (x/c=-0.25) (d) Kanat arkası (x/c=2)
Akışkanlar Mekaniği Sempozyumu

14. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 17-20 NİSAN 2019/İZMİR

_____________________ 913 _______

Kullanılan aeroakustik yöntemin doğruluğunun tespiti için Şekil 4’de akustik spektrum kıyaslaması
yapılmıştır. Akustik spektrum, deneysel ses basınç seviyesi dağılımları ve deneysel Strouhal sayısının
sayısal sonuçlarla kıyaslanması ile doğrulanmıştır. Strouhal sayısı, osilasyonlu akış mekanizmasını
karakterize eden boyutsuz bir sayı olup akışda zamana bağlılığın hangi mertebede olduğunu
belirtmektedir [15]. Strouhal sayısı akış hızına, hidrolik çapa ve vortex ayrılma frekansına bağlı olarak
Eş. (7)’deki gibi ifade edilir:

St =

fD
U

(7)

Bu eşitlikte, f vortex ayrılma frekansını, D çapı, U ise serbest ortam hızını ifade etmektedir. Deneysel
olarak Jacob vd. [7] vortex ayrılma frekansını (vortex shedding frequency) 1.3 kHz olarak
hesaplamıştır. Denklem (7)’de verilen formülasyona göre ise Strouhal sayısı 0.19 değerindedir. Bu
sayısal çalışmada, vorteks ayrılma frekansı 1.51 kHz olarak elde edilmiştir. Bu ayrılma frekansı için
Strouhal sayısı 0.21 değerine denk gelmektedir. Deneysel ve sayısal Strouhal sayısı uyumlu olup
Strouhal sayısı cinsinden sayısal hata 16.5 % mertebesindedir.
Jacob vd. [7] kendi sayısal çalışmalarında iki boyutlu RANS denklemleri ile çözümleme yaptıklarında
Strouhal sayısını 0.23 olarak hesaplamışlardır. Bu çalışmada kullanılan LES yaklaşımı RANS
yaklaşımına göre deneysel Strouhal sayısına bakıldığında daha yüksek doğrulukta çözümleme
yapmıştır.

Şekil 4. Deneysel ve sayısal çalışma için güç spektral yoğunluğu-frekans kıyaslaması

3. BULGULAR VE TARTIŞMA
Yapılan CFD çalışmalarında, silindir arkasında oluşan düzensiz salınımlara bağlı olarak Strouhal
sayısı hesaplamaları yapılmıştır. Deneysel çalışmadaki mikrofon lokasyonu ile aynı noktadan basınç
verileri toplanmış (x/c=0, y/c=18.5), hızlı Fourier dönüşümü yapılarak vortex ayrılma frekansı
hesaplanmıştır. Bölüm 2.2’de bahsedilen Ffowcs-Williams–Hawkings denklemleri yardımı ile akustik
hesaplamalar yapılmıştır.
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Silindir-kanat konfigürasyonu için, Şekil 5’de hız konturu ve Şekil 6’da basınç konturu verilmiştir.
Silindir arkasında oluşan periyodik girdap bölgesi ve silindirin kanat önünde yarattığı basınç salınımına
bağlı olarak kanat önünde türbülansın etkilendiği görülmektedir. Silindir kaynaklı girdap yapılarının
kanada çarpması ile beraber girdapların parçalandığı ve kanat alt ve üstünde küçük girdap yapıları
yarattığı ve basınç salınımına neden oldukları gözlemlenmektedir. Güç spektrum analizi sonuçları
irdelendiğinde ise (Şekil 4), maksimum gürültü seviyesi 88 dB değerinde 1.515 kHz frekans
noktasında oluşmuştur.

Şekil 5. Bütün silindir- kanat akış alanında ve silidir çevresinde hız konturu

Şekil 6. Silindir-kanat akış alanında basınç konturu.
Şekil 7’de farklı silindir çaplarının Strouhal sayısı ve ses basınç seviyesi üzerine etkisi gösterilmiştir.
Silindir çapı 8 mm <d silindir < 20 mm arasında değiştirilmiştir. Girdap frekansı, silindir çapının artması ile
düşmektedir. İncelenen aralıkta Strouhal sayısı, çapın artışı ile önce düşmekte sonra tekrar
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yükselmektedir. Bunun sebebi Strouhal sayısının frekans ile doğru, silindir çapı ile ters orantılı
olmasından kaynaklanmaktadır. Yani kritik bir çap değerine kadar Strouhal sayısı çapın artışı ile
düşerken kritik bir değerden sonra yükselmektedir. Dolayısıyla silindir çapı ve ses basınç seviyeleri
arasında bir ilişkiden bahsetmek yerine Strouhal sayısı ve SPL arası ilişkiyi incelemek daha doğrudur.
Bu noktada Şekil 7 irdelendiğinde Strouhal sayısı arttıkça ses basınç seviyelerinin arttığı
gözlemlenmektedir.

Şekil 7. Farklı silindir çapları için ses basınç seviyesi kıyaslaması
Şekil 8’de farklı silindir çapları için hız konturları verilmiştir. Silindir çapının artışı ile beraber iz
bölgesinde oluşan girdapların dalga boyu küçülmektedir. Küçük dalga boyuna sahip girdaplar daha
yüksek enerji seviyesine sahiptir. Kanada çarpan girdapların enerji içeriği daha yüksek olduğundan
türbülans artmış ve ses basınç seviyeleri yükselmiştir.

Şekil 8. Farklı silindir çapları için hız konturu (a) 10 mm (b) 16 mm (c) 20 mm
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4. SONUÇ VE ÖNERİLER
Silindir-kanat konfigürasyonu, geniş bant gürültüsü simülasyonunda referans bir çalışmadır. Bu
bağlamda bu çalışmada silindir-kanat profili akış yapısı LES yöntemi kullanılarak incelenmiştir. Yapılan
sayısal çalışmalar akış fiziği ve akustik alan hakkında fikir vermektedir. Çalışmanın ikinci kısmında ise
silindir çapının aeroakustik oluşumlar üzerine etkisi araştırılmıştır.
Sonuçlar irdelendiğinde LES yönteminin aereakustik ve aerodinamik modellemeyi başarı ile
gerçekleştirdiği ve deneysel sonuçlar ile tutarlı sonuçlar verdiği ortaya konmuştur. Geniş bant
gürültüsü frekans değerleri maksimum 10 % hata ile hesaplanmıştır. Diğer yandan çalışma sırasında
görülmüştür ki LES modeli ile tutarlı sonuçlar alabilmek için hazırlanan ağ yapısı büyük önem
taşımaktadır. Mapped ağ yapısı kullanılması, ağ yapısının silindir, kanat ve silindir-kanat arası akış
alanı olarak farklı bölgelere ayrılması gerekmektedir. Ayrıca uygun zaman adımı seçilmesi de frekans
aralığının yakalanabilmesi için önem arz etmektedir. Sık ağ yapısı ve küçük zaman adımı
gereksinimleri, hesaplama maliyetini oldukça yükseltmektedir.
Silindir tarafından yaratılan girdap yapıları, kanat giriş ucunda parçalanmakta ve küçük yapılanmalara
dönüşerek kanat alt ve üstünde türbülans seviyesini arttırmaktadır. Silindir çapının değiştirilmesi
girdap dalga boylarını değiştirmekte ve girdap enerji sevilerini azaltmakta ya da arttırmaktadır. Girdap
enerjilerinin artması ses basınç seviyelerinde artışa neden olurken düşük enerji seviyeli girdaplar ses
basınç seviyelerinde düşüş yaratmaktadır. Gelecek çalışma olarak, silindir-kanat arası mesafesinin
SPL seviyelerine etkisinin araştırılması planlanmaktadır.
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MİKRO TURBOJET MOTORLARI İÇİN BASİT EGZOZ ISI
KAZANIM KANALLARININ TASARIM OPTİMİZASYONU VE
MOTORA OLAN ETKİLERİ
Preliminary Design Optimization Of A Recuperator For A Micro Turbojet Engine And Its Impact On The Engine
Performance

Deniz HAKYEMEZ
Cansu YILDIRIM
Sercan ACARER

ÖZET
Mikro turbojet motorların insansız hava araçlarında kullanımı yüksek uçuş hızlarına çıkmak için gerekli
olmakla birlikte, henüz yaygınlaşmamıştır. Bunun ana sebebi yakıt sarfiyatının uzun uçuş menzillerine
izin vermemesidir. Bu sebeple egzoz ısısının geri kazanımı (reküperasyon) büyük önem taşımaktadır.
Ancak yüksek hızlı gaz akışının olduğu jet motor ana akış yoluna ısı değiştirici yerleştirmek büyük
basınç kayıplarına sebep olmaktadır. Bu çalışmada basit bir U şekilli yassı kanal ile kompresör çıkış
havasının sıcak egzoz gazı ile ön ısıtılması amaçlanmıştır. Bu sistemin başarımı ve basınç kaybını
azaltma amaçlı bir optimizasyon çalışması bilgisayar simülasyon (hesaplamalı akışkanlar dinamiğiHAD) ve adjoint optimizasyon yöntemleri ile gerçekleştirilmiştir. Ele alınan temel bir ısı geri kazanım
birimi geometrisinin ve bunun optimize edilmiş halinin motora olan karşılaştırmalı etkileri yer
seviyesinde ve 10km irtifada Mach 0.8 yatay uçuş hızında basit termodinamik çevrim modelinde
incelenmiştir. Sonuç olarak yakıt tüketiminde ciddi bir azalma gözlemlense de basınç kayıplarının
itkiye olan olumsuz etkisi daha büyüktür. Optimizasyon bu durumu iyileştirse de tersine
çevirememiştir. Bu çalışmanın bundan sonraki egzoz ısı geri kazanım birimi tasarımları için kritik bir ön
çalışma olması amaçlanmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Jet motor, Rejenerasyon, Reküperasyon, Isı geri kazanım, Optimizasyon,
Termodinamik çevrim, Hesaplamalı akışkanlar dinamiği, insansız hava araçları, İHA.

ABSTRACT
The use of micro turbojets are required for high-speed unmanned aerial vehicles (UAVs), however
typical levels of fuel consumption restricts flight range considerably. Even if recuperation may aid this
situation, placing such a component in a jet (or gas turbine) engine main flowpath with high gas
velocities creates substantial pressure losses and this deteoriates thrust. This study investigates a flat
U-channel design for pre-heating of compressor exit gas prior to combustion chamber by the waste
thermal energy of the exhaust gas. Simulations and adjoint optimization targeting pressure loss
minimization are executed and the gross effects of the non-optimized and optimized recuperator
performances are compared in a simple thermodynamic cycle model at take-off and Mach 0.8 level
flight at 10km altitude. It is shown that use of recuperation yielded to significant reduction in fuel
consumption. However, adverse effects of the pressure losses on the thrust dominates the favorable
effects of the heat management. The optimized design improves the situation, but cannot reverse in in
favor of favorable effects. This study aims to present a critical preliminary study for future recuperator
designs.
Key Words: Jet engines, Regeneration, Recuperation, Optimization, Thermodynamic cycle,
Computational fluid dynamics, Unmanned aerial vehicles, UAV.
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1. GİRİŞ
Egzoz ısı geri kazanım ısı değiştiricileri (çalışmada “egzoz ısı geri kazanım birimi” olarak
adlandırılacaktır) genellikle ısı transferi başarımları veya etkinlikleri açısından değerlendirilmektedirler.
Halbuki genelde ihmal edilen basınç kayıpları, kompresöre ek yük getireceği için tıkanma sebebiyle
debinin ve itkinin (veya gaz türbin motorunun üreteceği gücün) ciddi oranda düşmesine sebep
olmaktadır. Yer seviyesinde bulunan motorlar için görece büyük ölçekli ve ağır sistemler yapılabileceği
için basınç kayıplarını kontrol altında tutmak mümkündür. Ancak jet motorlarda küçük boyutlar ve
hafiflik kritik önemde olduğu için basınç kayıplarını kontrol altında tutmak çok daha güç olmaktadır.
Isı geri kazanımı, pervane ile itki sağlanan insansız hava araçlarına (İHA) kıyasla çok daha yüksek
hızlarda uçabilecek İHA’larda kullanılacak küçük jet motorlar için çok daha kritiktir. Bunun sebebi yakıt
tüketiminin, jet hızının karesi ile artması sonucu uçuş menzilinin ciddi oranda azalmasıdır.
Verimliliğin öneminin son yıllarda artması ile literatürde büyük turbofan motorlar için ısı geri kazanımı
ve kompresör ara soğutması için teorik çalışmalar yapılmıştır [1] [2] [3] [4] [5]. Bu çalışmalarda itki
başına yakıt tüketiminin %10 seviyelerinde artabileceği öngörülmüştür. Yüksek hızlı (Mach>0.3) ancak
görece düşük Reynolds sayılı türbülanslı gaz akışlarının olduğu mikro turbojet motorları için yapılan
çalışmalar kısıtlıdır. Bu çalışma (önce deneysel veri ile doğrulanan) bilgisayar simülasyonları ve
adjoint optimizasyon yöntemi kullanılarak basit bir ısı geri kazanım biriminin tasarlanması ve bunun
etkisinin motor çevrimine olan etkisine yer seviyesinde kalkışta ve 10km irtifada Mach 0.8 hızda
uçuşta gösterilmesi amaçlanmıştır. Temel tanımlamalar ve çalışmada kullanılan numaralandırmalar
Şekil 1.1’de gösterilmiştir. Kompresörden çıkan (2 numaralı istasyon) görece soğuk hava, egzoz gazı
bölgesinden geçirilerek ön ısıtmaya tabi tutulacaktır ve yanma odasına sevk edilecektir (2x numaralı
istasyon). Bu sayede yanma odasında daha az yakıt tüketilerek aynı türbin giriş şartlarına (3 numaralı
istasyon) ısıtma gerçekleştirilebilir. Ancak gerek soğuk hava bölgesinde (2 ile 2x arasında), gerekse
de egzoz gazı bölgesinde (sıcak akış tarafından eşanjör girişi olan 4 numaralı istasyon ile eşanjör
çıkışı olan 4x numaralı istasyon arasında) açısından oluşacak basınç kayıpları itkiyi ciddi oranda
azaltmaktadır. Bu sebeple bu çalışmada optimizasyon basınç kaybını minimize etmeye yönelik
gerçekleştirilecektir. Optimize edilmeyen ve edilen tasarımların akış alanlarının incelenmesi ve motor
üzerindeki etkilerinin termodinamik çevrim analizleri ile irdelenmesi amaçlanmaktadır. Bu sayede bu
bildirinin gelecek tasarımlar için kritik bir ön çalışma olması amaçlanmıştır.

Şekil 1.1. Isı geri kazanımlı turbujet motoru için numaralandırmalar.
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2.BİLGİSAYAR SİMÜLASYONLARI
2.1.Simülasyon Yöntemlerinin Deneysel Doğrulanması
Ele aldığımız egzoz ısı geri kazanım biriminde (reküperatör) analizinde ısı transferi içeren karmaşık bir
geometri yapısı söz konusudur ve yüksek hızlı gaz akışı vardır. Simülasyonlar için ANSYS Fluent 18.2
paket programı kullanılmıştır. Reynolds-ortalanmış Navier-Stokes (RANS) çözümleri akıştaki kaotik ve
küçük zaman-boyut ölçülerindeki (türbülanslı) yapıları Reynolds gerilmesi terimlerine hapsederek ciddi
anlamda basitleştirme içerdiklerinden bu terimlerin ana akışa olan etkilerini ancak efektif vizkozite
(vizkozite+türbülans vizkozitesi) yaklaşımıyla modelleyebilmektedirler. Bu sebeple benzer akış
şartlarına sahip deneysel veriler ile doğrulama yapılması gerekmektedir.
Dirseklere sahip borulu ısı ejanjörleri (akış ve ısı transferi fiziği) ve dirsek akışı (akış fiziği) ele
aldığımız geometriyi simgeleyen ve hali hazırda deney verisine sahip iki basit geometridir. Bu akışlar
sıkıştırılamaz (düşük hızlı) akışlar olsa da, türbülans etkilerinden arındırılmış yüksek hızlı ve
sıkıştırılabilir akışların çözümü gaz dinamiği yasalarında ciddi basitleştirme içermediklerinden
deneysel doğrulanmaya ihtiyaç duymadan doğru olarak yapılabilmektedir. Kısacası doğrulamada
türbülans modelleme ve akış geometrisi önemli kabul edilip, sıkıştırılabilirlik etkilerinin bu
doğrulamanın geçerliliğini bozmayacağı varsayılmıştır. U-büküm tipi boru analizi, deneysel kurulumu
ve simülasyon modeli Şekil 2.1'de gösterilen referens [6]’da sunulan deneysel çalışma ile
doğrulanmıştır.

Şekil 2.1. Doğrulamada kullanılan deneysel düzenek (referans [6]’dan alınmıştır) ve bunun bilgisayar
ortamında simülasyonu için geometrik modeli.
Bu deneysel çalışmada kullanılan borular paslanmaz çelikten yapılmıştır. Bu eşanjörde iç borudan
geçen yağ sıcak, dış borudan geçen su ise soğuk akışkandır. Çeşitli türbülans modellerinin
başarımları incelendikten sonra, türbülans vizkozitesinin ampirik yolla türetilmiş türbülans kinetik
enerjisi (𝑘𝑘) ve özgül vizkoz ısı yayılımı (𝜖𝜖) değişkenlerini içeren kısmi diferansiyel denklem
çözümleriyle elde edildiği 𝑘𝑘–𝜖𝜖 realizable modelinde karar kılınmıştır. Şekil 2.2’de yağ tarafındaki ısı
transferi katsayısının debiye balı değişimi deney ve simlasyon sonuçlarını karşılaştıracak şekilde
sunulmuştur. Genel olarak bir RANS simülasyonundan beklenecek derecede uyumlu sonuçlar
yakalanmıştır.
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Şekil 2.2. Borulu ısı eşanjörü için simülasyon sonucu doğrulama grafiği.
Yukarıda bahsedilen ısı değiştirici verisi ile doğrulama yapıldıktan sonra 90° eğimli dirsek
geometrisinde deneysel veri[7] ile simülasyon sonuçları karşılaştırılmıştır. Sonuçlar Şekil 2.3’te
sunulmuştur. Burada farklı türbülans modelleri incelense de bundan sonraki simülasyonlar için ısı
değiştirici simülasyonlarında da kullanılan 𝑘𝑘–𝜖𝜖 realizable modeli seçilmiştir.

Şekil 2.3. Dirsek akışında simülasyon doğrulama grafiği (Deney sonuçları [7] numaralı kaynaktan
alınmıştır).
2.2.Egzoz Isı Geri Kazanım Biriminin Simülasyon Yöntemi
Bu çalışmada ele alınan egzoz ısı geri kazanım biriminin simülasyonları için yukarıda doğrulanmış
RANS türbülans modeli kullanılmıştır. Hava ideal gaz olarak modellenmiştir. Yanmış yakıt bileşenleri
tipik olarak havanın kütlesinin %2-3’ü olduğundan bunların etkisi ihmal edilmiştir. Isıl kapasite, ısıl
iletkenlik ve vizkozite sıcaklığa bağlı modellenmiştir. Soğuk havanın geçtiği boru 1mm et kalınlığına
sahip Silikon Karbid (SiC) olarak belirlenmiştir. Giriş ve çıkışlarda Brayton Çevrimin analizinden elde
edilen sınır şartları kullanılmıştır. Hesaplama modeli Şekil 2.4’te belirtildiği gibidir. Soğuk akışkanın
geçtiği borular 18 adettir. Dolayısıyla bunlar periyodik olarak modellenmiştir. Temsili turbojet TEI TJ-90
turbojet motorunun türbin dış çapı (20cm) sıcak havanın geçeceği bölgeyi belirlemiştir. Sınır şartları
şekilde belirtildiği gibidir. Ağ yapısı aynı şeklin sağ tarafında gösterilmiştir. Duvar kenarına ince ağ
+
yapısı atılarak termal sınır tabakanın mümkün olduğunca yakalanması amaçlanmıştır (y ~1) ve
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duvardan uzaklaştıkça sonlu hacimler 1.2 oranında büyümüştür ve duvardan uzaklaştıkça yumuşak
(hücre merkezleri arasındaki mesafe) geçişle tetrahedral hücrelere bağlanmışlardır.

Şekil 2.4. Simülasyon modeli (sol) ve ağ yapısı (sağ).
2.3.Adjoint Optimizasyonu
Adjoint optimizasyonu, simülasyon esnasında seçilen bir hedef parametresinin geometriye olan
hassasiyetinin hesaplanarak, o hedef parametresinin (ör.toplam basınç kaybı) minimize edilmesi için
duvarların her ağ düğüm noktasında hangi yönde ve hangi miktarda hareket etmesi gerektiğini
hesaplanan türevlere dayanarak tahmin eder. Bu çalışmada basınç kaybını en az indirmek
amaçlanmıştır. Aynı anda ısı transferi de hedef parametre yapılabilecek olsa da, ısı transferi (benzer
ısı transferi alanlarına sahip) şekilden çok daha fazla oranda yüzey alanına bağlı olduğu için büyük
iyileştirmeler sağlamak mümkün olmayacaktır. Optimizasyonu daha hızlı gerçekleştirebilmek için 2Boyutlu model ele alınmıştır ve sadece U dönüşe sahip soğuk hva kanalı ele alınmıştır. Duvarlara
sabit yüksek sıcaklık verilmiştir ve optimizasyon basınç kaybı için yapılmıştır. 2 boyutta düşük basınç
kaybı sağlayan geometrinin üç boyutta da benzer performansı göstereceği beklenmektedir.

3.BRAYTON ÇEVRİMİ HESAPLAMALARI
Egzoz ısı geri kazanım biriminin turbojet motoruna olan etkisini öğrenmek için temel Brayton çevrimi
hesaplamaları gerçekleştirilmiştir. Bu çevrimde türbin sadece kompresöre güç sağlamaktadır ve elde
edilen basınçlı ve yüksek sıcaklıklı gaz bir lüleden geçirilerek jet itki sağlamaktadır. Analiz için referans
alınan jet motorunun kompresör basınç oranı (4) ve türbin giriş sıcaklığı (1200K) yaklaşık olarak
bilinmektedir. Bu değerler tipik değerlerdir. Motordaki konumların numaralandırmaları Şekil 1.1’de
tanımlanmıştır. Kompresör, türbin ve lüle için çıkış sıcaklık, basınç değerleri Eşitlik 1 kullanılarak
hesaplandı (kompresör ve türbinde 2. kanun veriminin tanımı gereği ideal durumda izentropik işlem
ele alınmıştır). Kompresör ve türbinde sıcaklığın ve basıncın gerçek değerleri kompresör ve türbinin
verimleri kullanılarak 2 ile 3. eşitlik kullanılarak elde edilmiştir. Burada kompresör ve türbinin basınç
oranları ve verimleri geçecek debiye, dolayısıyla sistemdeki dirence bağlıdır. Ancak burada kompresör
ve türbin isterler için tasarlanacağı için bunların maksimum verim noktasında çalıştığı varsayılacaktır.
Küçük bir motorda (dış çap ~20cm) vizkozite etkileri akışın atalet kuvvetlerine göre güçlü olacaktır (Re
küçük). Dolayısıyla tipik verimler kompresör için %75, türbin için %80’dir. Bu çalışmada da bu değerler
alınacaktır.
∆𝑠𝑠 = �𝑠𝑠𝑡𝑡−ç𝚤𝚤𝚤𝚤𝚤𝚤ş − 𝑠𝑠𝑡𝑡−𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔ş � = 𝑐𝑐𝑝𝑝 ln

𝑇𝑇𝑡𝑡−ç𝚤𝚤𝚤𝚤𝚤𝚤ş

𝑇𝑇𝑡𝑡−𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔ş

− 𝑅𝑅 ln

𝑃𝑃𝑡𝑡−ç𝚤𝚤𝚤𝚤𝚤𝚤ş

𝑃𝑃𝑡𝑡−𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔ş

(1)
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Burada st=toplam özgül entropi, 𝑐𝑐𝑝𝑝 =sabit basınçta havanın ısıl kapasitesi, P t ve T t gazın toplam
basınç ve sıcaklığıdır.
ncomp =

Ws

Wa

=

H2s −H1

(2)

H2a −H1

Burada Ws = ideal özgül iş, Wa =gerçek özgül iş, H2 =kompresör çıkış toplam entalpisi, H1 =kompresör
giriş toplam entalpisidir.
nturb =

Wa
Ws

=

H3 −H4a

(3)

H3 −H4s

Burada H3 =türbin giriş toplam entalpisi, H4 =türbin çıkış toplam entalpisidir.Mach Sayısı Eşitlik 4
kullanılarak hesaplanmıştır:
𝑀𝑀 =

𝑉𝑉

(4)

𝑎𝑎

Burada V=jet hızı, a=havanın yerel ses hızıdır. Ses hızı ise ideal gazlarda (hava) statik sıcaklığa (T s )
bağlıdır:
𝑎𝑎 = �γ𝑅𝑅𝑇𝑇𝑠𝑠

(5)

𝐹𝐹𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 = (𝑚𝑚̇𝑉𝑉)9 − (𝑚𝑚̇𝑉𝑉)0 + (𝑃𝑃9 − 𝑃𝑃0 )𝐴𝐴9

(6)

İtki hesabında lülenin basınçlı havayı atmosferik basınca genleştirdiği varsayılmıştır. İtki için kullanılan
momentum denklemi aşağıdaki gibidir:

4. BULGULAR VE DEĞERLENDİRMELER

Çalışmanın amacı yakıt tasarrufu yaparken itki kuvvetindeki azalmayı (geri kazanım birimindeki basınç
kaybı sebebiyle) minimum düzeyde tutmaya çalışmak olduğundan yukarıda bahsedilen simülasyonlar
ve çevrim hesaplamaları kullanılarak ısı geri kazanımsız temel motor ile basit ve optimize edilmiş ısı
geri kazanım birimi eklenmiş durumlar karşılaştırılmıştır. Temel turbujet çevrim sonuçları Tablo 4.1’de
gösterilmiştir. Buna ait T-s diyagramı Şekil 4.1’de gösterilmiştir.
Tablo 4.1 Temel (ısı geri kazanımsız) turbojetin tasarım parametreleri ve termodinamik çevrim
değerleri
Turbojetin Tasarım Parametreleri
𝑇𝑇𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡
𝑇𝑇𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡
𝑟𝑟𝑃𝑃 = 𝑃𝑃t2 /𝑃𝑃t1
𝑚𝑚̇
𝐷𝐷𝑑𝑑𝑑𝑑ş

γ (c p /c v )
𝑛𝑛𝑡𝑡ü𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟
𝑛𝑛𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘ö𝑟𝑟
P t1
𝑐𝑐𝑃𝑃
𝑅𝑅

K
K

1200
288.15
4

𝑘𝑘𝑘𝑘/𝑠𝑠
𝑚𝑚𝑚𝑚

1.55
200

Pa
𝐽𝐽/𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘
𝐽𝐽/𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘

1.40
0.8
0.75
101.325
1005
287

Brayton Çevrimi Sonuçları
𝑇𝑇t 2𝑠𝑠
𝑇𝑇t 2
𝑇𝑇t 4

𝐾𝐾
𝐾𝐾
𝐾𝐾

428.1893
474.869
1013.281

𝑃𝑃t 4
𝑃𝑃t 1
𝑃𝑃t 2

𝑘𝑘𝑃𝑃𝑎𝑎
𝑘𝑘𝑃𝑃𝑎𝑎
𝑘𝑘𝑃𝑃𝑎𝑎

224.232
101.325
405.300

𝑇𝑇t 4𝑠𝑠
𝑃𝑃t 2 = 𝑃𝑃t 3

𝑃𝑃t 3

𝑃𝑃t 4𝑠𝑠

𝐾𝐾
𝑘𝑘𝑃𝑃𝑎𝑎

966.6012
405.300

𝑘𝑘𝑃𝑃𝑎𝑎

405.300

𝑘𝑘𝑃𝑃𝑎𝑎

175.831
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Toplam Sıcaklık [K]

1400
1200
1000
800
600
400
200

T-s

P1

P2

P4

0
0

500

1000

1500

Özgül Entropi [kJ/kgK]
Şekil 4.1. Temel turbojetin Brayton çevrimi T-s diyagramı.
Optimizasyon öncesinde öncelikle Şekil 2.4’te gösterilen basit yassı ve U-dönüşlü boru şekli
kullanılmıştır. Bunun çevrime olan etkisi gösterildikten sonra optimize edilmiş ısı geri kazanım birimi
sonuçları sunulacaktır. Tablo 4.2 ve Şekil 4.2’de temel turbojet ile ısı geri kazanımlı (optimize
edilmemiş) turbojet motor çevrim değerleri verilmiştir. Isı geri kazanım biriminin simülasyon sonucu
elde edilen verilerle basınç kaybına sebep olduğu ve bunun itkiyi kalkışta %19, 10km irtifada Mach 0.8
uçuşta %30 azalttığı görülmektedir. Ancak yakıt tüketiminde yer seviyesinde %5.9, 10km irtifa uçuşta
%5.5 azalma olduğu görülmektedir. Bundan sonra optimizasyon ile bu değerlerin iyileştirilmesine
çalışılacaktır.
Tablo 4.2. Deniz seviyesinde kalkışta (üst) ve 10km irtifada Mach=0.8 uçuş hızında (alt) turbojet ve
optimize edilmemiş ısı geri kazanımlı turbojet jet bölgesinin karşılaştırmalı sonuçları.
YER SEVİYESİ

a. Turbojet

Jet Mach
T s (K)
a (m/s)
V jet (m/s)
2
A jet (m )
İtki (N)
3
ρ (kg/m )
Q (j/s)
𝐷𝐷𝑗𝑗𝑒𝑒𝑡𝑡 (m)
Yakıt debisi (kg/s)
10km İRTİFA

1.13
807.63
569.65
642.95
0.00551
1013.86
0.44
1129572.81
0.042
0.0269
a. Turbojet

Jet Mach
Ts (K)
a (m/s)
Vjet (m/s)
Ajet (m2)
İtki (N)
ρ (kg/m3)
Q (j/s)
𝐷𝐷𝑗𝑗𝑒𝑒𝑡𝑡 (m)
Yakıt debisi (kg/s)

1.19
807.64
569.66
678.73
13.14
1052.04
0.00017
1222822.33
2.045
0.0291

b. Isı geri Kazanımlı
Turbojet
0.886
856.89
586.77
520.17
0.00723
820.26
0.41
1065719.09
0.048
0.0253
b. Isı geri Kazanımlı
Turbojet
0.796
883.6
595.84
474.22
20.57
735.04
0.00016
1158968.6
2.56
0.0275
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Şekil 4.2. Optimize edilmemiş temel ısı geri kazanım birimine sahip turbojetin çevrim T-s diyagramları
(yer seviyesi kalkış sağda, 10km irtifa ve Mach 0.8 uçuş hızı solda).
Bu aşamada yöntemler kısmında bahsedilen adjoint optimizasyonu ile soğuk havanın geçtiği yassı
borunun profil şeklinin optimizasyonu gerçekleştirilmiştir. Optimizasyon sonucu Şekil 4.3’te
sunulmuştur. İlk tasarlanan ve optimize edilmiş ısı geri kazanım biriminin 3 boyutlu simülasyonlar
sonucu elde edilen başarımları Tablo 4.3’te sunulmuştur. Optimizasyon sonucu basınç kaybının soğuk
akışkan tarafında %40 azaldığı görülmüştür. Ancak ısı transferi açısından bir kötüleşme olmuştur. Isı
transferini hedef parametre olarak seçmemenin olumsuz yanı burada kanıtlanmıştır. Hem basınç
kaybı hem de ısı transferinin hedef parametreler olması gerektiği bundan sonraki çalışmalar için
ortaya çıkmaktadır. Bunun sebebi ısı transferi alanının da basınç kaybını azaltmak için ciddi oranda
değişmesidir. Bunların yer seviyesi ve 10km irtifada termodinamik çevrime etkisi ise Tablo 4.4’te
sunulmuştur.

Şekil 4.3. İlk tasarlanan soğuk hava ısı geri kazanım borusu ve optimizasyondan sonra oluşan basınç
kaybını azaltan geometri.
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Tablo 4.3. İlk tasarlanan ve optimize edilmiş ısı geri kazanım biriminin üç boyutlu simülasyonlar
sonucu elde edilen yer seviyesinde kalkış esnasındaki başarımları.
İlk ısı geri
kazanım birimi

Optimize edilmiş ısı
geri kazanım birimi

SOĞUK
TARAF

Basınç kaybı

30.44 kPa

18.2 kPa

Sıcaklık artışı

41 K

22.85 K

SICAK
TARAF

Basınç kaybı

41.5 kPa

48.03 kPa

10.3 K

20.1 K

Sıcaklık düşüşü

Tablo 4.4. Deniz seviyesinde kalkışta (üst) ve 10km irtifada Mach 0.8 uçuş hızında (alt) optimize
edilmemiş ısı geri kazanımlı (sol) ve optimize edilmiş ısı geri kazanımlı (sağ) turbojet karşılaştırmalı
sonuçları (özellikler jet bölgesi için).
YER SEVİYESİ
Jet Mach
T s (K)
a (m/s)
V jet (m/s)
2
A jet (m )
İtki (N)
3
ρ (kg/m )
Qin(kW)
𝐷𝐷𝑗𝑗𝑒𝑒𝑡𝑡 (m)
Yakıt debisi (kg/s)

10km İRTİFA

Jet Mach
T s (K)
a (m/s)
V jet (m/s)
2
A jet (m )
İtki (N)
3
ρ (kg/m )
Qin (kW)
𝐷𝐷𝑗𝑗𝑒𝑒𝑡𝑡 (m)
Yakıt debisi (kg/s)

a. Isı geri kazanımlı
turbojet
0.886
856.89
586.77
520.17
0.00723
820.26
0.41
1066
0.048
0.0253

b. Optimize edilmiş ısı geri
kazanımlı turbojet
0.92
849.91
584.38
536.63
0.00695
845.76
0.42
1094
0.047
0.0260

a. Isı geri kazanımlı
Turbojet
0.796
883.6
595.84
474.22
0.021
735.04
0.16
1159
0.026
0.0275

b. Optimize edilmiş ısı geri
kazanımlı turbojet
0.88
875.18
593
525
0.0018
760
0.16
1187
0.024
0.0280

Elde edilen sonuçlara optimizasyon sonucunda itki kuvveti kaybı ısı geri kazanımsız turbojete kıyasla
yer seviyesinde/10km irtifada %19 / %30 kayıptan %16.6 / % 27 kayba düşmüştür. Yakıt tüketimi ise
%5.9 / %5.5 kazançtan % 3.3 / %3.8 kazanca düşmüştür. İtki ve yakıt tüketiminin yanı sıra Mach
sayısı, toplam basınç ve kayma gerilmeleri alanları da Şekil 4.4’te karşılaştırılmıştır. Buna göre toplam
basınç kayıplarının ciddi oranda azaldığı buradan da görülmektedir. Buna sebep olarak da Mach
sayısı ve kayma gerilmesi dağılımındaki iyileşmeler gösterilebilir.

Akışkanlar Mekaniği Sempozyumu

14. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 17-20 NİSAN 2019/İZMİR

_____________________ 927 _______

Şekil 4.4. İlk tasarlanan ve optimize edilmiş reküperatörün basınç, Mach sayısı ve kayma gerilmesi
CFD simülasyonlarının karşılaştırılması
Özet olarak, bu çalışmanın iki ana amacı olan yakıt tüketimi ve itki kuvveti grafikleri Şekil 4.5’te yer
seviyesinde karşılaştırılmalı olarak sunulmuştur. 10km irtifada Mach 0.8 hızda uçuş için de benzer
yönelimler vardır. Şekillerde temel turbuojet, optimize edilmemiş ısı geri kazanım birimine sahip ve
optimize edilmiş ısı geri kaznaım birimine sahip turbojet motoru itki ve yakıt tüketimi sonuçları
kıyaslanmıştır. Buna göre ısı geri kazanımı bu çalışmadaki haliyle yakıt tüketimini azaltsa da itkide
daha büyük kayba sebep olmaktadır. Isı transferinin etkisinin basınç kaybına göre daha yüksek olduğu
durumda ancak net bir iyileşme sağlanacaktır.

Şekil 4.5 İtki kuvveti ve yakıt tüketimi karşılaştırmaları.
SONUÇ
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Bu çalışmada basit bir mikro turbojet motoru için basit şekilli ve temel bir ısı geri kazanım birimi
tasarımı ve optimizasyonu amaçlanmıştır. Bu birim yanma odası öncesi ön ısıtma ile yakıt tüketimini
azaltsa da borulardaki ek basınç kayıpları motorda kompresöre ek yükleme getirdiği için tıkanmaya
sebep olmaktadır. Bu sebeple jet motorun itki kuvveti düşmektedir. Bunun önüne geçmek için
bilgisayar simülasyonları ve adjoint optimizasyon yöntemi ile bu tasarımdaki basınç kayıplarının
minimize edilmesi amaçlanmıştır. Optimize edilmiş ve edilmemiş ısı geri kazanım birimlerinin
simülasyonlar ile elde edilen ısı transferi ve basınç kaybı başarımları termodinamik çevrimde
incelenmiştir. Buradaki sonuçlardan basınç kaybının sebep olduğu itki kaybının yakıt tüketimindeki
iyileşmeden daha baskın olduğu gözlemlenmiştir. Optimizasyon itki açısından iyileşmeler sağlasa da
bu sonucu geri çevirememiştir. Daha çok burguya (uzun boruya ve U dönüşüne) sahip bir ısı
değiştiricide hem basınç kaybını azaltmayı hem de ısı transferini arttırmayı amaçlayan çok amaçlı
optimizasyon yapılması gerekmektedir. Bu çalışma, etkili bir egzoz ısı geri kazanım birimi
tasarlanması için bir ön çalışma olarak sunulmuştur.
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DENİZ PERVANESİ KAVİTASYON GÜRÜLTÜSÜNÜN
HESAPLAMALI AKIŞKANLAR DİNAMİĞİ İLE İNCELENMESİ
Investigation of Cavitation Noise of Marine Propeller using Computational Fluid Dynamics

Emre ALPMAN
Levent A. KAVURMACIOĞLU

ÖZET
Bu çalışmada dört kanatlı jenerik bir deniz pervanesi etrafındaki kavitasyon ve buna bağlı gürültü
analizi açık kaynaklı hesaplamalı akışkanlar dinamiği programı OpenFOAM ile gerçekleştirilmiştir.
Program ilk önce sabit bir NACA 66 hidrofili etrafındaki kavitasyon içeren bir akış için denenmiş ve
elde edilen tahminlerin problem için uygun olduğu değerlendirilmiştir. Pervane etrafındaki akış
analizleri ise hareketli ağlar kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Yapılan çözümlerde kavitasyon bölgesinin
akış alanı içerisindeki dağılımı ve hareketi gözlemlenmiştir. İki farklı yöntemle yapılan akustik analizde
ise oluşan gürültü seviyelerinin çok yüksek ve gürültünün geniş bantlı yapıda olduğu görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Deniz pervanesi, kavitasyon, gürültü analizi, hesaplamalı akışkanlar dinamiği,
OpenFOAM.

ABSTRACT
In this study the cavitation occurring around a four bladed generic marine propeller and the resulting
noise analyses were performed using the open source computational fluid dynamics software
OpenFOAM. The software is first tested for a flow around a fixed NACA 66 hydrofoil including
cavitation and the predictions were evaluated to be appropriate for the problem. The flow analyses
around the propeller were performed using dynamic meshes. The distribution and motion of the
cavitation region inside the flow field were observed from the results obtained. The acoustic analyses
performed using two different methodologies predicted the noise levels to be quite high and it had a
broadband nature.
Key Words: Marine propeller, cavitation, acoustic analysis, computational fluid dynamics,
OpenFOAM.

1. GİRİŞ
Deniz içerisinde çalışan bir pervane kanadının uç kısımlarında çizgisel hız yüksek olduğu için basınç
düşmektedir. Basıncın suyun yerel buhar basıncının altına düşmesi halinde ise suyun içerisinde buhar
kabarcıkları meydana gelmektedir ve bu olaya kavitasyon adı verilmektedir [1]. Oluşan buhar
kabarcıkları daha sonra yüksek sıvı basıncı altında ezilerek içeriye doğru patladıklarında bir basınç
dalgası meydana gelmektedir [1]. Bu basınç dalgası katı yüzeylere zarar verdiği gibi kavitasyon
gürültüsüne de sebep olmaktadır [2,3,4]. Bununla birlikte zamanla değişen kavitasyon oluşumu deniz
pervanesi gibi hidrolik turbomakinaların performans değişimlerinin arkasındaki temel sebep olarak
görülmektedir [2]. Ayrıca deniz pervanesinin yarattığı gürültünün deniz ekosistemi üzerinde de
olumsuz etkileri olduğu gösterilmiştir [5,6,7]. Bu sebeplerden dolayı deniz pervanesinin kavitasyon
gürültüsünün azaltılması büyük önem taşımaktadır [8]. Su içerisindeki hareketli kanatlar üzerinde
oluşan kavitasyonun doğru bir şekilde tahmin edilmesi, yapılması planlanan azaltma çalışmaları için
önemli bir adımdır.
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Bu çalışmada deniz pervanesi etrafındaki kavitasyon ve oluşan kavitasyon gürültüsü hesaplamalı
akışkanlar dinamiği (HAD) ile incelenecektir. Bunun için açık kaynaklı OpenFOAM
(https://openfoam.org/) yazılımı kullanılacaktır. Kavitasyon içeren akış simülasyonları, akışın içerdiği
faz değişimi ve buna bağlı ani ve yüksek miktardaki yoğunluk değişiklikleri sebebiyle oldukça
zorlayıcıdır [9]. Bu amaçla kullanılacak çözücünün bu tür çok fazlı akışları inceleyebilecek kapasiteye
sahip olması gerekmektedir. OpenFOAM yazılımının interPhaseChangeFoam [10] çözücüsü bu
özellikleri taşımaktadır ve daha önce kavitasyon analizi için kullanılmıştır [11]. Bu çözücü sıkıştırılamaz
ve karışmaz akışkanların izotermal ortamda faz değişimi içeren akışlarının simülasyonu için
geliştirilmiştir. Çözücünün aynı zamanda dinamik çözüm ağlarının kullanımına da izin veren
interPhaseChangeDyMFoam isimli bir versiyonu da mevcuttur. Bu versiyon akış alanını sabit ve
dönen alt alanlara ayrılmasına olanak sağladığından dolayı deniz pervanesi analizlerinde için oldukça
elverişlidir.
Çözücünün kavitasyon simülasyonlarındaki yetkinliğini denemek amacıyla ilk önce sabit bir NACA 66
hidrofil geometrisi üzerindeki su akışı incelenmiştir. Bu hidrofil üzerindeki akış analizleri zamana bağlı
değişen kavitasyon çalışmaları için kullanılan önemli kıyaslama problemlerinden biri olarak kabul
edilmektedir [2,4,11,12]. Daha sonra çözücünün hareketli çözüm ağları içeren versiyonu ile dört
kanatlı jenerik bir gemi pervanesi etrafındaki akış analizleri gerçekleştirilmiştir. Gemi pervanesi
etrafındaki akış simülasyonları gerçekleştirildikten sonra elde edilen basınç dalgalanmaları ile akustik
analiz yapılmıştır. Burada OpenFOAM yazılımının noise işlem sonrası fonksiyonu ile birlikte çok
yaygın bir akustik analiz yöntemi olan Ffowcs Willams-Hawkins (FW-H) metodu kullanılmıştır [13].

2. METODOLOJİ
Çalışma kapsamındaki sayısal çözümleri için OpenFOAM yazılımının çok fazlı akış çözücülerinden biri
olan interPhaseChangeFoam ve onun hareketli çözüm ağları için uygun olan versiyonu
interPhaseChangeDyMFoam kullanılmıştır. Bu çözücü akışkan hacmi (Volume of Fluid) yöntemini
içermektedir. Detaylar ve denklemler için [11] numaralı kaynağa bakılabilir. Bu yöntemde faz değişimi
buhar hacim oranı () adı verilen boyutsuz bir değişkenle yapılmaktadır. Bu değişkenin bir olası o
noktada yalnız sıvının, sıfır olması ise o noktada yalnızca buharın olduğunu göstermektedir. Çalışma
kapsamında sıvı olarak su alınmıştır. Çözümler sabit sıcaklıkta gerçekleştirilmiş ve suyun buhar
basıncı ise 2300 Pa olarak alınmıştır.
Sayısal çözümler için üretilen çözüm ağları için OpenFOAM yazılımının snappyHexMesh fonksiyonu
ile açık kaynaklı Gmsh (http://gmsh.info/) programı kullanılmıştır. Pervane çözümlerinde akış alanında
hem hareketli hem de sabit geometriler bulunduğu için bu çözümlerde pervane etrafındaki ağın
pervane ile birlikte dönmesi ve bunun dışında kalan bölgedeki ağın sabit olması sağlanmıştır.
Hareketli ve sabit ağlar arasındaki sınırda ise rastgele ağ arayüzü (arbitrary mesh interface) sınır
koşulu uygulanmıştır. Bütün sayısal çözümler MPI (Message Passing Interface) kullanılarak paralel
olarak gerçekleştirilmiştir.

3. SONUÇLAR VE TARTIŞMA
3.1 NACA 66 Hidrofili Etrafındaki Akış Çözümleri
Sayısal çözümler için kullanılacak interPhaseChangeFoam çözücüsünün kavitasyon içeren
problemlerdeki yetkinliğini denemek amacıyla ilk önce kavitasyon içeren akış çözücüleri için yaygın
olarak kullanılmış sabit bir NACA 66 hidrofil geometrisi [2,3,4,8,11] üzerindeki iki boyutlu su akışı
incelenmiştir. Bunun için yatay yöndeki akışa 6 derecelik hücum açısıyla yerleştirilmiş hidrofil etrafında
açık kaynaklı Gmsh yazılımı kullanılarak yapısal olmayan bir çözüm ağı üretilmiştir. Hidrofil etrafında
sıklaştırılmış ağın resmi Şekil 1’de gösterilmektedir. Burada ağ yaklaşık 1.2 milyon hücreden
oluşmaktadır.
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Sayısal çözümler için akış alanının giriş sınırında su hızı 5.33 m/s olarak, çıkış sınırında ise basınç
kavitasyon katsayısı 1.25 olacak şekilde ayarlanmıştır [4,11]. Akış türbülanslı kabul edilip, türbülans
modeli olarak standart k- modeli kullanılmıştır. Ağ, oluşan sınır tabakayı çözümleyecek kadar sık
olmadığı için hidrofil yüzeyinde duvar fonksiyonları kullanılmıştır. Toplamda 0.3 saniyelik reel zamana
karşılık gelecek çözümler yapılmıştır. Farklı zamanlarda elde edilen buhar hacmi oranı dağılımları
Şekil 2’de gösterilmektedir. Burada oranın sıfır olması bölgede tamamen buhar olduğunu, bir olması
ise tamamen su olduğunu göstermektedir. Resimlerde kavitasyon bölgesinin gittikçe genişlediği ve
akıntı yönünde ilerlediği görülmektedir. Bu konfigürasyon için daha önce yapılmış deneysel [4] ve
sayısal [11] çalışmalarda kavitasyon bölgesi büyüme aşamasında iken hidrofil yüzeyinden ayrılmış ve
hidrofil yüzeyinde anlık kavitasyon azalması gözlemlenmiştir [4,11]. Burada elde edilen sonuçlarda bu
şekilde bir kopma görülmemekle birlikte özellikle t = 0.09 ve 0.135. saniyedeki çözümlerde hidrofil
üzerindeki kavityasyonun kaybolduğu kırmızı bölgeler açık bir şekilde görülebilmektedir. Hidrofilin firar
kenarına yakın bu bölgedeki hız vektörleri Şekil 3’te gösterilmektedir. Bu şekilden bölgedeki akış
ayrılması ve oluşan ters yöndeki akım rahatlıkla görülebilmektedir. Literatürdeki deneysel çalışmalar
ile görülen farkın sebebinin temel olarak sınır tabakanın tam çözümlenememesi ve kullanılan
türbülans modelinin yetersiz olabileceği düşünülmektedir. Bununla birlikte sonuçlar çözücünün
kapasitesinin test edilmesi konusunda olumludur.

Şekil 1 NACA 6 hidrofili etrafındaki çözüm ağı

t = 0.023 s

t = 0.048 s

t = 0.090 s

t = 0.135 s

Şekil 2 Farklı zamanlardaki buhar hacim oranı () dağılımları
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Şekil 3 t = 0.135. saniyedeki akış hızı vektörleri
3.2 Deniz Pervanesi Etrafındaki Akış ve Gürültü Analizi
Bu bölümde dört kanatlı jenerik bir deniz pervanesi etrafında incelenen akış içerisindeki kavitasyon ve
kavitasyona bağlı gürültü analizi sonuçları sunulmaktadır. Çözümde kullanılan deniz pervanesi
geometrisi ve yüzey ağı Şekil 4‘ten görülebilir. Akış alanındaki çözüm ağı OpenFOAM yazılımının
snappyHexMesh ağ üreticisi kullanılarak üretilmiştir. Ağdaki hücre büyüklüğü ve sayısı pervanenin
ürettiği itme kuvveti için ağ bağımsızlğı çözümü yapılarak belirlenmiştir ve son durumda yaklaşık 2.8
milyon hücreden oluşmaktadır. Akış içerisindeki türbülans ve zamana bağlı değişen diğer yapıları
çözümleyebimek için Büyük Girdap Benzetimi (Large Eddy Simulation, LES) yöntemi kullanılmıştır.
Burada çözümlenemeyen ağ altı yapıları modelleyebilmek için OpenFOAM içerisindeki tek denklemli
bir model olan kEqn modeli uygulanmıştır. Bu model yazarlar tarafından akustik analiz içeren daha
önceki çalışmalarında kullanılmıştır [14,15,16].
Sayısal çözümler için başlangıçta akış alanındaki suyun durgun olduğu kabul edilmiştir. Daha sonra
t = 0’dan itibaren yine Şekil 4’de görülen giriş yüzeyine dik 15m/s değerinde hız sınır koşulu
uygulanmıştır. Yine başlangıçta durgun vaziyetteki pervaneye ise Şekil 5’te gösterilen dönme hızı
uygulanmıştır. Buna göre pervane sürekli akış içerisinde 4000 rpm ile dönmektedir. Toplamda
t = 0.058 saniyelik reel zamana karşılık gelen sayısal çözümler gerçekleştirilmiştir. Bu pervanenin
yaklaşık 4.23 devir yapmasına denk gelmektedir.
Pervanenin dönme hızı sabitlendikten sonra elde edilen buhar hacim oranının () pervane kanatlar ve
pervaneyi ortadan kesen dikey bir yüzey üzerindeki farklı zamanlardaki dağılımı Şekil 6’da
sunulmuştur. Burada kavitasyonun neredeyse bütün pervane yüzeyine yayıldığı ve akıntı yönünde
periyodik bir şekilde ilerlediği görülmektedir. Aynı zamanlarda elde edilmiş buhar hacim oranının 0.5
olduğu izo-yüzeyler ise Şekil 7’de gösterilmektedir. Bu şekilden de kavitasyon bölgesinin kanatlardan
koparak akış yönünde ilerlediğini ve pervaneden yeterince uzaklaşınca küçülerek kaybolduğu
görülebilir. Kavitasyon bölgesinin yok olmasında pervaneden uzaklaştıkça basıncın düşmesi kadar
çözüm ağı aralığının genişlemesi de sorumludur.
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Şekil 4 Jenerik deniz pervanesi geometrisi

Şekil 5 Pervanenin açısal hızının zamana göre değişimi

t = 0.035 s

t = 0.042 s

t = 0.049 s
t = 0.056 s
Şekil 6 Farklı zamanlardaki buhar hacim oranı konturları
Akışkanlar Mekaniği Sempozyumu

14. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 17-20 NİSAN 2019/İZMİR

_____________________ 935 _______

t = 0.035 s

t = 0.042 s

t = 0.049 s

t = 0.056 s

Şekil 7 Farklı zamanlardaki buhar hacim oranı izo-yüzeyleri

Şekil 8 Gürültü analizi için seçilen izleyici noktaları ve FW-H yüzeyi
Çalışma kapsamında akustik analizler için iki farklı yöntem kullanılmıştır; OpenFOAM yazılımının noise
işlem sonrası fonksiyonu ve FW-H metodolojisi. Birinci yöntem için belirli noktalardaki basınç
değerlerinin kaydedilmesi gerekmektedir. Bu iş için üç adet nokta belirlenmiştir. Bu noktalar Şekil 8’de
A, B ve C olarak gösterilmiştir. İkinci yöntem için ise geçirgen bir FW-H yüzeyi tanımlanması
gerekmektedir. Bu yüzey tüm doğrusal olmayan yapıları içerisinde barındıracak bir hacmi çevrelemeli
Akışkanlar Mekaniği Sempozyumu
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ve bu hacmin ötesinde hiçbir doğrusal olmayan yapı bulunmamalıdır. Bu çalışmada FW-H yüzeyi
olarak Şekil 8’de gösterilen sık ve geniş ağ aralıkları arasındaki sınır alınmıştır. FW-H yöntemi ile
tahmin edilecek gürültü noktaları için yine aynı A, B ve C noktaları seçilmiştir. Her iki yöntem ile
belirlenen noktalarda elde edilmiş ses basınç seviyesi spektrumları Şekil 9’dan görülebilir. Burada
noise fonksiyonu FW-H yöntemine kıyasla daha dar bir frekans aralığında tahminler üretebilmiştir.
Buna rağmen her iki yöntem ile elde edilen ses basınç seviyeleri birbirine çok yakındır. Şekilde
gösterilen değerlere bakıldığında gürültü oranının çok yüksek olduğu ve gürültünün geniş bantlı yapısı
açık bir şekilde görülebilmektedir. Bu da kavitasyon kaynaklı gürültünün azaltılmasının önemini bir kez
daha sergilemektedir.

Şekil 9. Ses basınç seviyesi spektrumu
SONUÇ
Jenerik bir deniz pervanesinin kavitasyon kaynaklı gürültü analizi açık kaynaklı bir HAD yazılımı olan
OpenFOAM ile gerçekleştirilmiştir. Burada OpenFOAM yazılımının çok fazlı akış çözücüsü
interPhaseChangeFoam kullanılmıştır. Çözücünün kavitasyon içeren akışlardaki kapasitesini
görebilmek amacıyla çözücü ilk önce sabit bir NACA 66 hidrofili etrafındaki akış analizi için
denenmiştir. Elde edilen tahminler ile daha önce yapılan deneysel çalışmalar arasında farklar olduğu
gözlemlenmesine rağmen, çözücünün bazı kritik akış olaylarını nicelik olarak yakalayabildiği
görülmüştür. Burada çözücü kadar kullanılan çözüm ağı ve türbülans modelinin de deneysel
çalışmalar ile olan farklarda rolü olduğu değerlendirilmiştir.
Dört kanatlı jenerik bir deniz pervanesi çözümleri için ise interPhaseChangeFoam çözücüsünün
hareketli çözüm ağlarına uygun versiyonu olan interPhaseChangeDyMFoam kullanılmıştır. Elde edilen
sayısal çözümlerde kanatlar üzerinde kavitasyon bölgesi oluşumu ve bu bölgenin kanatlardan
yayılarak akış yönünde ilerlediği gözlemlenmiştir. İki farklı yöntemle yapılan akustik analizlerde ise
gürültü oranının çok yüksek olduğu ve gürültünün beklendiği gibi geniş bantlı bir yapıda olduğu
görülmüştür.
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ELEKTRİKLİ ARABALARIN AERODİNAMİK
KARAKTERİSTİKLERİNİN PARÇACIK GÖRÜNTÜLEMELİ
HIZ ÖLÇÜM YÖNTEMİ (PGHÖ) VE SAYISAL OLARAK
İNCELENMESİ
Investigation Of Aerodynamic Characteristics Of Electric Car With Particle Image Velocimetry (PIV) And Numerical Analysis

Ceyda GÜNAY
Dilek KUMLUTAŞ
Özgün ÖZER
Utku Alp YÜCEKAYA

ÖZET
Elektrikli arabalar, tahrik sisteminde elektrik enerjisini kullanan araçlardır. Bir taşıt motorunun ürettiği
gücün büyük bir bölümü aerodinamik kayıplar için harcanır. Harcanan bu enerjinin en aza indirilmesi
için yapılan çalışmalarda ideal aerodinamik tasarımdaki araçların üretimi hedeflenmektedir.
Bu çalışmanın amacı, elektrikli araç modeli üzerindeki aerodinamik karakteristiklerin belirlenmesidir.
Bu anlamda, rüzgar tüneline yerleştirilen araç çevresinde oluşacak akış ve akışa bağlı parametreler
irdelenmiştir. Bu çalışma kapsamında elektrikli araç belirli ölçekte küçültülerek modellenmiştir. Elde
edilen bu model üç boyutlu yazıcı ile deneysel çalışmaya hazır hale getirilmiştir. Elektrikli araç modeli
etrafındaki akış yapısını sağlamak amacıyla hazırlanan rüzgar tünelinde Parçacık Görüntülemeli Hız
Ölçümü (PGHÖ) deneyleri yapılmıştır. Bu deneylerde, araç modelinin aerodinamik olarak
incelenmesinde önem arz erden hız dağılımı ve akış ayrılması yapıları elde edilmiştir. Ek olarak aracın
nümerik modeli, ANSYS Fluent paket programı kullanılarak üç boyutlu olarak oluşturulmuştur.
Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği (HAD) yöntemi kullanılarak oluşturulan sayısal modelden elde edilen
akış profilleri ve hız haritaları PGHÖ deneylerinden elde edilen verilerle karşılaştırılmıştır. Yapılan bu
karşılaştırma sonucunda PGHÖ deneylerinden elde edilen akış profilleri ve hız haritalarının sayısal
analiz sonuçlarıyla uyum içerisinde olduğu görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Parçacık Görüntülemeli Hız Ölçümü Yöntemi (PGHÖ), Hesaplamalı Akışkanlar
Dinamiği (HAD), Araç Aerodinamiği, Akış Ayrılmaları
ABSTRACT
Electric cars are vehicles that use electrical energy in their drive system. A large part of the power
produced by a vehicle engine is spent for aerodynamic losses. In order to minimize this energy
consumption, it is aimed to produce the vehicles with ideal aerodynamic design.
The aim of this study is to determine the aerodynamic characteristics of an electric vehicle. In this
sense, the parameters that vary according to the flow and flow structure to be formed around the
vehicle were examined. Within the scope of this study, the electric vehicle was modeled on a certain
scale. This model was prepared for experimental study with three-dimensional printer. Particle Image
Velocimetry (PIV) experiments were conducted in the wind tunnel, which prepared for providing the
flow domain around the vehicle. With these PIV experiments, the flow separations and velocity
distributions were obtained. In addition, the three dimensional numerical model of the car was created
by using ANSYS Fluent. The velocity and velocity-related characteristics obtained from this model,
which were created by using CFD method, were compared with the data obtained from the PIV
experiments. As a result of these comparing between the numerical and experimental study, coherent
structure of velocity distributions was observed.
Keywords: Particle Image Velocimetry (PIV), Computational Fluid Dynamics (CFD), Aerodynamics of
Road Vehicle, Flow Separations
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1. GİRİŞ
Petrol türevi konvansiyonel enerji kaynaklarının hızla değişen maliyetlerini, çevreye verdiği zararları ve
kısıtlı rezervlerini göz önünde bulunduran otomotiv firmaları ve ülkeler elektrikli araba teknolojileri
konusundaki çalışmalarına yoğunluk vermiştir. Elektrikli arabalar, tahrik sistemlerinde elektrik enerjisi
kullanan araçlardır. Elektrikli araçların tasarımında; enerji tüketimi, yol tutuşu ve hızlanmayı etkileyen
yuvarlanma, hava, yokuş ve ivmelenme direnci gibi kuvvetlerin dikkate alınması önem arz etmektedir.
Hava ve katı cisim arasındaki bağıl hareket, cisim üzerinde bazı kuvvet ve momentlere neden olur. Bu
kuvvet ve momentler aerodinamik yasalarıyla incelenmektedir. Uçak, otomobil ve rüzgar türbini gibi
araçların tasarımı, bu kuvvetlerin cisim üzerindeki etkisi analiz edilerek gerçekleştirilir. Aerodinamik
kuvvetler, özellikle belirli hız değerlerinde, motor tarafından üretilen gücün önemli bir bölümünü tüketir.
Bu nedenle aerodinamik kuvvetler teorik, sayısal ve deneysel olarak birçok araştırmanın konusu
olmuştur. Bu çalışmalarda, cisimlerin geometrilerinin direnç ve kaldırma katsayıları üzerindeki etkisi
incelenmiştir. Bu konuda ideal aerodinamik yapının oluşturulması adına araç geometrileri üzerinde
optimizasyon çalışmaları yürütülmüştür [1].
Buchheim ve diğerleri, aerodinamik direnç katsayısı üzerindeki etkili parametreleri belirterek geometrik
yenilikler önermiş ve bu yeniliklerin aerodinamik karakteristikler üzerindeki etkisini incelemişlerdir [2].
Sims ve diğerleri, Sıcak Tel Anemometresi deneyleri ile iki farklı “Ahmed model” üzerindeki akış
kararsızlıklarının yapısını incelemişlerdir [3]. “Ahmed model” 1984 yılında S.R. Ahmed ve G. Ramm
tarafından geliştirilen ve çözüm zorluklarını ortadan kaldırarak temel tasarım boyutlarının etkilerini
inceleyebilmek için idealize edilen araç geometrisidir [4]. Spohn ve Gillieron “Ahmed model”
çevresindeki akış ayrılmaları ve girdap oluşumlarını incelemek için su tüneli deneyleri yapmışlardır.
Düşük Reynolds sayılarında çalışmalarına rağmen elde ettikleri görüntülerin literatürle uyum içerisinde
olduğunu ve bu tip çalışmalarda su tünellerinin kullanılabileceğini belirtmişlerdir [5]. Suzuki ve diğerleri,
bölgesel altyapının araca ait aerodinamik karakteristikler üzerindeki etkisini incelemişlerdir. Rüzgar
açısı ve köprü kirişi yapılarının araç üzerindeki sınır tabakalarında yarattığı değişimi inceleyerek
farkları ortaya koymuşlardır [6]. Watkins ve Vino, iki araç arasında kalan mesafenin aerodinamik
karakteristikler üzerindeki etkisini inceleyerek, yakın mesafeli araç üzerinde direnç kuvvetlerinin daha
az olduğu sonucuna ulaşmışlardır [7]. Nayeri ve diğerleri aracın farklı arka uç geometrilerinin akış
ayrılmaları üzerindeki etkisini görselleştirmişlerdir.
Depardon ve diğerleri, küp şeklindeki cismin üzerinde Parçacık Görüntülemeli Hız Ölçümü (PGHÖ)
deneyleri ve yağ akışı görselleştirmeleri yaparak farklı Reynolds sayılarında elde ettikleri görüntüleri
karşılaştırarak düzlemsel yüzeylerde topoloji haritaları oluşturmaya çalışmışlarıdır. Reynolds sayısının
160000 değerine ulaştığı akış koşullarında, elde edilen görüntülerin aynı dizilimlere sahip olduğunu
görmüşlerdir [8]. Kim ve diğerleri PGHÖ deneyleri ile 1/43 oranında küçültülmüş bir kara taşıtının
spoiler geometrisi etrafındaki akış yapısını incelemişlerdir. Kullanılan spoiler araç arkasında bulunan
kanat geometrisi olup, direnç kuvvetlerinin azaltılması için tasarlanmıştır. Yaptıkları çalışmadan elde
ettikleri sonuçları, spoiler bulunmayan araç geometrisi ile karşılaştırarak farkları ortaya koymuşlardır
[9]. McChutcheon ve diğerleri 1/8 oranında farklı arka uç geometrilerine sahip iki Ahmed model
üzerinde 20 m/s serbest akış hızında PGHÖ deneyleri yapmışlardır. İki farklı geometri için araç
etrafında oluşan hız dağılımı ve girdap yapılarını inceleyerek aralarındaki farkları belirtmişlerdir. Ayrıca
oluşan girdap yapılarının şekillerinin aerodinamik karakteristikler üzerindeki etkisinden de
bahsetmişlerdir [10]. Gürlek ve diğerleri, ölçeklendirilmiş otobüs geometrisi için su tüneli içerisinde
PGHÖ deneyleri yapmışlar ve çeşitli zaman aralıklarında ölçümler alarak bu ölçümleri
karşılaştırmışlardır [11].
Modi ve diğerleri, 100 km/h hızda bir aracın ürettiği gücün ortalama %60’ının aerodinamik dirençler
için harcandığını belirtmişlerdir [12]. Bu tüketim değerleri düşünüldüğünde, yapılan deneysel
çalışmaların yanı sıra sayısal ortamda oluşturulan modellerin, hem maliyet hem de zaman açısından
avantaj sağladığı görülmektedir. Literatürde araç aerodinamiğinin incelendiği farklı sayısal çalışmalar
mevcuttur. Rajsinh ve Raj, 20° eğim açısıyla tasarlanan bir Ahmed modelin iki farklı hız değerinde
gelişen akış yapılarını incelemişlerdir. Sayısal modeli oluşturmak için ACUSOLVE CFD ticari paket
programını kullanarak Spallart- Almaras türbülans modeli ile çözümleme yapmışlardır. Çalışma
sonucunda aracın etrafındaki akış ve girdap yapısını elde etmişlerdir. Farklı hız değerleri için elde
ettikleri sonuçları karşılaştırmışlardır [13]. Song ve diğerleri sedan bir aracın arka kısmında
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değişiklikler önermiş ve yapay sinir ağları metodu ile bu değişikliklerin sayısal analizini yapmıştır. 6
farklı boyutsal parametrenin değiştirilmesiyle elde ettikleri 64 farklı tasarımın direnç katsayısı
üzerindeki etkisinin irdelendiği bu çalışmada, nihai direnç katsayısını halihazırda kullanılan modelden
%5,639 daha az olarak hesaplamışlardır [14]. Desai ve diğerleri 1/15 oranında ölçeklendirilmiş bir araç
geometrisinin direnç katsayısını, sayısal ve deneysel olarak hesaplamışlardır. İki farklı çalışmadan
elde ettikleri sonuçları karşılaştırarak Reynolds sayısının direnç katsayısı üzerindeki etkisini
incelemişlerdir [15]. Parab ve diğerleri ANSYS CFX ticari paket programını kullanarak araç üzerindeki
direnç ve kaldırma kuvvetlerini hesaplamışlar ve elde ettikleri sonuçlardan yola çıkarak geometri
üzerinde değişiklikler yaparak ilk sonuçlarla karşılaştırmışlardır. Yapılan çalışmadan elde edilen
sonuçlar doğrultusunda araç geometrisi üzerinde direnç katsayısını azaltıcı tasarım iyileştirmeleri
önermişlerdir [16].
Bu çalışmada; Ahmed model araç geometrisinden farklı olarak, dış yüzey geometrisinde herhangi bir
değişiklik yapılmadan belirli bir oranda ölçeklendirilerek gerçeğe yakın bir biçimde modellenen
elektrikli bir araç geometrisi üzerindeki aerodinamik karakteristikler 24 m/s hız değerlerine ulaşan bir
rüzgar tüneli içerisinde PGHÖ yöntemiyle incelenmiş ve akış bölgesine ait hız haritaları
oluşturulmuştur. Ölçeklendirilmiş araç geometrisi, sayısal analizler için ticari bir yazılım olan ANSYS
Fluent paket programı ile deney düzeneği ile uyumlu bir biçimde modellenmiştir. PGHÖ yöntemiyle
araç etrafında gözlemlenen hız ve hıza bağlı karakteristikler, sayısal analiz sonuçlarıyla
karşılaştırılmıştır.

2. TEORİK ÇALIŞMA
2.1. Boyutsal Analiz ve Blokaj Etkisi
Deneysel çalışmalarda kullanılan düzeneklerin tasarımı maliyet, zaman ve teknik destek gerekliliği göz
önünde bulundurularak yapılmalıdır. Bu anlamda gerçek boyutlarda yapılacak bir araç aerodinamiği
çalışması yerine ölçeklendirilmiş modeller üzerinden yapılan deneyler daha çok tercih edilmektedir.
Ancak, ölçeklendirilmiş modellerin kullanıldığı sistemler belli şartlar gerektirmektedir. Örneğin
ölçeklendirilmiş model ve prototipin geometrik, kinematik ve dinamik benzerliği sağlanmalıdır. Model
ve prototip arasındaki benzerlik koşullarının sağlanmasında boyutsuz parametreler kullanılmaktadır.
Akış problemlerinde benzerlik koşullarının sağlanmasında en yaygın kullanılan boyutsuz sayı
Reynolds sayısıdır. Reynolds sayısı Denklem 1’de verildiği gibi hesaplanmaktadır. Bu denklemde yer
alan ρ havanın yoğunluğu (kg/m3), V havanın hızı (m/s), L CH cismin karakteristik boyu (m) ve µ
havanın viskozitesidir (kg/ms). L CH , cismin toplam hacminin toplam yüzey alanına oranıdır. Reynolds
benzerliği yapıldığında 1/20 oranında küçültülmüş bir aracın 25 m/s hızdaki hareketini model üzerinde
yaratmak için 500 m/s hız kullanılan ortamın oluşturulması gerekmektedir. Ancak bu hız değerlerine
ulaşmanın imkansızlığı ve akış için yapılan kabullerin güvenilirliği yapılacak deneysel çalışmalar için
farklı önerilerin geliştirilmesine sebep olmuştur [17].

𝑅𝑅𝑅𝑅 =

𝜌𝜌𝜌𝜌𝐿𝐿𝐶𝐶𝐶𝐶
𝜇𝜇

(1)

Belirli Reynolds sayılarına ulaştıktan sonra direnç katsayısının değişim göstermemesi durumu
Reynolds bağımsızlığı olarak adlandırılır. Bu sayede düşük Reynolds sayılarında cismin geometrisi ve
tasarımının akış ayrılmaları ve direnç katsayısı üzerindeki etkisi incelenebilir. Deneysel ve sayısal
çalışmalar kapsamında kullanılan ve 1/24 oranında ölçeklendirilen araca ait geometrik yapı ve
boyutlandırma Şekil 1’de görülmektedir.
Ayrıca tünel geometrisi içinde yapılacak çalışmalarda blokaj oranı göz önünde bulundurulması
gereken bir etmendir. Blokaj oranı, cismin akış yönündeki projeksiyon alanının akış bölgesinin kesit
alanına oranıdır. Bu oran, %7,5 değerinin altında olmalıdır [17]. Tasarımı yapılan geometrinin 300*300
mm kesit uzunluklarına sahip gözlemleme bölgesinde sebep olduğu blokaj oranı %4,6 olup kritik
değerin altında kalmasından dolayı hem deneysel hem de sayısal model için uygundur. Aracın
yaratacağı blokaj etkisinin kesit görüntüsü Şekil 2’de görüldüğü gibidir.
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Şekil 1. Ölçeklendirilmiş araç geometrisi (mm)

Şekil 2. Blokaj oranı kesit görüntüsü
2.2 Direnç ve Kaldırma Kuvvetleri
Hava içinde hareket eden cisimler üzerinde, belirli kuvvetler meydana gelmektedir. Bu kuvvetler cismin
hava ile göreli hareketinin sebep olduğu basınç ve kayma gerilmelerinin bileşkeleridir. Cisim
normalinde oluşan bileşke kuvvet kaldırma direnci, cismin teğeti yönünde oluşan kuvvet ise sürükleme
direncidir. Rüzgarın araç simetri ekseniyle aynı doğrultuda olmadığı zamanlarda bir de yanal direnç
meydana gelmektedir. Bu kuvvetler havanın yoğunluğu, hızı, cismin geometrisi ve yönelimine göre
değişmektedir [1]. Hava ile göreli hareket yapan bir cismin üzerine etkiyen tüm kuvvetler Şekil 3 te
verilmiştir.
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Şekil 3. Araca etkiyen aerodinamik kuvvetler
Cisim üzerine etkiyen aerodinamik direnç kuvveti Denklem 2’deki gibi hesaplanır.
𝐹𝐹𝐷𝐷 = 0.5𝜌𝜌𝑉𝑉 2 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐷𝐷

(2)

Bu denklemde yer alan ρ havanın yoğunluğu (kg/m ), V havanın hızı (m/s), A aracın ön bakış alanı
2
(m ) ve C D cismin sürükleme direnç katsayısıdır. C D katsayısı, cismin aerodinamik direnç
karakteristiğinin boyutsuz temsilcisidir [17]. Bu katsayının değerinin düşürülmesi için yapılan
çalışmalar ayrıca ideal aerodinamik yapının da elde edilmesine katkı sağlamaktadır.
3

3. SAYISAL ÇALIŞMA
Kara taşıtlarının aerodinamik incelenmesinde, Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği yöntemini kullanan
birçok ticari program, zaman ve maliyet gerektiren deneysel çalışmalara göre sıkça tercih
edilmektedir. Bu çalışma kapsamında, ölçeklendirilmiş araç etrafında gelişen akış yapısı PGHÖ
deneylerinden elde edilen verilerle karşılaştırılmak üzere sayısal olarak ANSYS Fluent paket programı
ile çözdürülmüştür. Sayısal akış modeli; belirli adımlar (geometrinin ve ağ yapısının oluşturulması,
başlangıç ve sınır koşullarının belirlenmesi vb.) ve teorik altyapı (yönetici denklemler, ayrıklaştırma
şemaları vb.) göz önünde bulundurularak oluşturulmuştur.
3.1 Geometrinin Oluşturulması
Bu çalışma kapsamında kullanılan araç geometrisi, günlük hayatta kullanılmakta olan bir binek
arabanın SolidWorks programında 3 boyutlu modellenmesi ile oluşturulmuştur. Modelde; araca ait
yapısal boşluklar, ayna geometrileri ve tekerleklerin ana gövdeyle birleşim noktalarının detayları
sayısal model için kolaylık oluşturması açısından ihmal edilmiştir. Bu anlamda araç, iki ayrı gövde
şeklinde modellenerek montajlanmıştır. Bu durum, aynı zamanda deneysel çalışma için kullanılan 3
Boyutlu yazıcının basım sürecinin de kolaylaşmasını sağlamıştır. SolidWorks paket programı
kullanılarak 1/24 oranında ölçeklendirilerek oluşturulan model ve alt geometrileri Şekil 4’de verilmiştir.

Şekil 4. Araç geometrisi ve alt geometrileri
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3.2 Akış Bölgesinin Oluşturulması
Deney düzeneği ile uyumlu olacak şekilde hazırlanan akış bölgesi, araç orta düzleminin simetri ekseni
olmasından dolayı yarısı modellenerek oluşturulmuştur. Akış bölgesi oluşturulurken teorik çalışmada
bahsedilen %7,5 üst sınır değeri dikkate alınarak blokaj oranı %4,6 olarak modellenmiştir.
Araç boyu (L=200 mm) ile orantılı olacak şekilde boyutlandırılan akış bölgesinin geometrisi Şekil 6’da
verilmiştir. Kullanılan geometriye ait boyutların, yapılan ilk analizler sonucunda kanal içerisindeki akış
gelişiminin gözlemlenmesinde yeterli olduğu görülmüştür.
Araç arkasında modellenen akış bölgesinin daha uzun olmasının nedeni bu bölgede oluşan
girdapların daha fazla mesafede gözlemlenmesidir. Ayrıca, oluşturulan deneysel düzeneğin ölçüleri de
dikkate alındığında sayısal analizlerle uyum sağlaması için bu geometrik oranların kullanılması
uygundur.

Şekil 5. Akış bölgesi geometrisi
3.3 Ağ Yapısının Oluşturulması
Sayısal çözümlemesi yapılacak akış bölgesinin sonlu hacimlere bölünmesi gerekmektedir. Bu
çalışmada oluşturulan 3 boyutlu model ANSYS Meshing kullanılarak hesaplama bölgelerine
+
ayrılmıştır. Ağ yapısı, y değerinin kullanılacak türbülans modeli ve sınır tabaka çözüm hassasiyeti
üzerindeki etkisi göz önünde bulundurularak oluşturulmuştur. Boyutsuz bir parametre olan y+, katı
cisim ile etkileşimde olan ilk tabakanın kalınlığının hesaplanmasında kullanılır. Bu parametre
kullanılacak türbülans modeline bağlı olarak belirli değer aralıklarında değişim göstermektedir. Bu
çalışmada kullanılan ağ yapısı ve detayları Şekil 6’da verilmiştir.
Ayrıca sayısal modeller için kullanılan hücre sayısı da önemli bir parametredir. Artan mesh sayısının
sonuçlar üzerindeki etkisinin kaybolduğu durumda “Meshten Bağımsız” bir model elde edilmiş olur. Bu
çalışmada 5 farklı hücre sayısı ile 30 m/s hız değeri için yapılan analizlerin direnç ve kaldırma sayıları
üzerindeki etkisi incelenmiştir. Sonuçlar üzerindeki değişimin (hata oranının) % 0,2 olarak elde
edilmesi ile hücre sayısı yaklaşık 1600000 olarak seçilmiştir. Kullanılan hücre sayısının direnç ve
kaldırma katsayısı üzerinde yarattığı etkiler Şekil 7’de verilmiştir.
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Şekil 6. Akış bölgesi için oluşturulan ağ yapısı
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Şekil 7. Meshten bağımsızlık
3.4 Sınır Koşulları
Araca ait simetri düzlemi göz önünde bulundurularak yarısı modellenen akış bölgesinin sınır koşulları
Şekil 8 ile verildiği gibidir. Burada giriş “Velocity inlet (Hız girişi)”, çıkış ise “Pressure outlet (Basınç
çıkışı)” sınır koşulu olarak tanımlanmıştır. Hız değeri, deney düzeneğiyle uyumlu olması açısından 24
m/s olarak belirlenmiştir. Simetri düzlemi dışındaki bölgeler “Wall(duvar)” olarak tanımlanmıştır.

Şekil 8. Akış bölgesi sınır koşulları
Bu çalışmada kullanılan akış problemi kararlı akış koşullarında, “Pressure based” olarak
çözdürülmüştür. Türbülans modeli olarak Realizable k-ε seçilmiştir. COUPLED Algoritması ile
-4
hesaplanan model için yakınsama kriteri 10 olarak alınmıştır. Bu kriterin sağlandığı bölgelerde direnç
ve kaldırma katsayılarının salınım yapmaması önemli bir çıktıdır.
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4. DENEYSEL ÇALIŞMA
Sayısal anlamda yapılan analizler doğrultusunda elde edilen sonuçlar, kullanılan matematiksel
modellere ve yapılan kabullere bağlı olarak değişim göstermektedir. Sayısal bir modelden elde edilen
sonuçlar yakınsama ve yuvarlama gibi hataların birikimini içermektedir. Bu anlamda belirli kabuller
altında yapılan sayısal analizler, deneysel olarak kullanılan yöntem ve düzeneklerle doğrulanmalıdır.
Kullanılan deneysel yöntemin, sayısal çalışmayla olan uyumu devam edecek sayısal analizler için
doğrulama altyapısı sağlayacaktır.
Bu çalışma kapsamında yapılan sayısal analizlerden elde edilen sonuçların doğrulanması için araç
etrafında gelişen akış yapısı Stereo PGHÖ yöntemiyle incelenmiştir. PGHÖ yöntemi, akış bölgesine
eklenerek mevcut akışla uyum içerisinde hareket eden parçacıkların, lazerin yaydığı ışık şeridinden
geçerken yüksek çözünürlüklü kameralarla görüntülenmesi ve bu görüntülerin işlenmesiyle hız
değerlerinin elde edilmesi ilkesine dayanmaktadır [18]. Akışa eklenen parçacıkların hem akışla uyum
içerisinde hareket edebilecek kadar küçük hem de lazerin yaydığı ışığı yansıtarak görüntülenebilecek
kadar büyük olması gerekmektedir. Çalışma kapsamında taneciklendirme için sis, aydınlatma için 532
nm dalga boyunda çift atımlı ND:YAG lazer ve görüntüleme için 4 MPx kare sensörlü kameralar
kullanılmıştır. Akış düzlemine farklı bir açı ile bakan ikinci kameranın varlığı üç boyutlu hız değerlerinin
elde edilmesini sağlamıştır. Elde edilen görüntülerin işlenmesi matematiksel ve istatistiksel süreçler
içermektedir. Bu çalışmada hız vektörlerinin oluşturulması için kullanılan sorgulama bölgeleri
(interrogation area) 32*32 piksel, overlap oranı %50 olarak ayarlanmıştır. Kameralardan biri araç
geometrisini yandan dik görecek şekilde yerleştirilmiştir. Lazer ise akış düzlemi ile paralel olarak
konumlandırılmıştır.
Deneyler kapsamında, sayısal çalışmada sunulan akış bölgesi geometrisi kullanılmıştır Araç,
SolidWorks programı ile CAD modeli oluşturulmuş geometrinin 3 boyutlu yazıcı kullanılarak basımıyla
elde edilmiştir. Basım sırasında PLA (Polylactic Acid) malzeme kullanılmıştır. 3 boyutlu basımı yapılan
iki alt geometri yapıştırılarak araç geometrisi oluşturulmuştur. Deneysel çalışma kapsamında üretilen
araç geometrisi Şekil 9’da verilmiştir.

Şekil 9. Üç boyutlu yazıcı kullanılarak basılan araç geometrisi
Deneysel çalışma kapsamında kullanılan rüzgar tünelinin giriş çapı 630 mm, gözlemleme bölgesi ise
1200 mm uzunluğundadır. Şekil 10’da deneysel çalışmalar sırasında çekilen görsel verilmiştir.
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Şekil 10. Deney düzeneği görüntüsü
SONUÇLAR
Literatürdeki deneysel ve sayısal çalışmalar incelendiğinde, çoğunlukla gerçek model yerine Ahmed
modelin ölçeklendirilerek kullanıldığı görülmektedir. Çalışma kapsamında, 24 m/s hız değerindeki bir
rüzgar tüneline yerleştirilen, birebir model üzerinden ölçeklendirilmiş bir elektrikli aracın üzerinde
oluşacak hız ve hıza bağlı karakteristikler sayısal analizler ve PGHÖ deneyleriyle incelenmiştir.
Sayısal analiz çalışmalarında elde edilen skaler hız değerlerinin akış bölgesindeki dağılımı Şekil 11’de
sunulmuştur. Şekil 11’de görüldüğü gibi araç ön burnunda durma noktasında (V=0, stagnation point)
olan rüzgar, alt ve üst bölgelere ayrılarak, akış ayrılması bölgelerinde maksimum hız değerlerine
ulaşmıştır. Ayrıca, araç geometrisinin arka bölgesinde, akış ayrılmalarının etkisi nedeniyle hız
değerlerinin azaldığı görülmektedir.

Şekil 11. Sayısal analiz skaler hız dağılım haritası
Araç etrafında (simetri ekseninde) oluşan akış bölgesine ait hız vektörleri Şekil 12’de gösterilmiştir. Bu
vektörler, PGHÖ sonuçlarıyla karşılaştırmak için kullanılacak olan asıl çıktılardır. Şekil 12’de
görüldüğü gibi araç ön burnundan ayrılan akış, araç ön kısmının üst ve alt tepe noktalarında
maksimum hıza ulaşmıştır. Aracın üst kısmı boyunca ilerleyen akış tepe noktada maksimum hız
değerlerine geldikten sonra ön bakış bölgesinin bitimiyle akış ayrılmalarına uğrayarak hız değerlerinin
azalmasına sebep olmuştur.
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Şekil 12. Sayısal analiz hız vektör haritası
PGHÖ yöntemi kullanılarak araç simetri düzleminden elde edilen hız vektörlerinin dağılımı Şekil 13’de
gösterildiği gibidir. Sayısal çalışma ile elde edilen vektör yönelimleri, araç ön burnundan iki tepe
noktaya ayrılan akış yapısı burada da gözlemlenmiştir. Ayrıca aracın üst tepe noktasında elde
edilmesi beklenen maksimum hız değerleri de sayısal analizden alınan sonuçlarla uyum içerisindedir.
Vektör büyüklükleri için belirtilen referans, Şekil 13’de verilen 24 m/s değeridir.

Şekil 13. PGHÖ yöntemiyle elde edilen simetri ekseni hız vektörleri [m/s]
Araç geometrisinin ön burnunda oluşan akış ayrılmasına ait detay görseli Şekil 14’de sunulmuştur.
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Şekil 14. PGHÖ yöntemiyle elde edilen simetri ekseni hız vektörleri araç ön burnu detayı [m/s]
PGHÖ deneylerinden elde edilen hız değerlerinin skaler dağılımı ise Şekil 15’de verilmiştir. Şekil 15
incelendiğinde, Şekil 11’de görülen araç üst ve alt bölgelerindeki maksimum hız konumlarının PGHÖ
sonuçlarıyla uyum içerisinde olduğu görülmektedir. PGHÖ deneylerinde oluşan araç arka ve
tekerleklerden itibaren alt kısmındaki aydınlatılamayan bölgeler görüntüler için veri alınmasına engel
teşkil etmektedir.

Şekil 15. PGHÖ yöntemiyle elde edilen simetri ekseni skaler hız değerlerinin dağılımı [m/s]
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PGHÖ deneyleri ile doğrulanan sayısal çalışmalar sonucunda, farklı hızlar için C D katsayıları
hesaplanmıştır. Bu katsayılar 20 m/s hız değeri için 0,133; 24 m/s hız değeri için 0,18; 30 m/s hız
değeri içinse 0,289 olarak hesaplanmıştır. Sayısal analizler ve PGHÖ deneylerinden elde edilen
maksimum hızlar değerlendirildiğinde %4,8’lik bir fark oluştuğu görülmüştür.

6. DEĞERLENDİRME
Bu çalışmada; genellikle literatürde yer alan Ahmed model üzerinden yapılan sayısal ve deneysel
çalışmalardan farklı olarak, rüzgar tüneli içerisinde 24 m/s hız değerlerine ulaşan havanın, 1/24
oranında birebir ölçeklendirilmiş bir elektrikli araç modelinin üzerinde gelişen akış yapısı ve
aerodinamik karakteristikleri PGHÖ deneyleri ile elde edilmiştir. Deneysel olarak elde edilen veriler,
sayısal analiz sonuçlarıyla araç üzerinde oluşan akış profilleri ve hız haritaları bakımından
karşılaştırılmıştır. Sayısal ve deneysel çalışmanın birbirini doğrulaması sayesinde hem oluşturulan
rüzgar tünelinin işlerliği kanıtlanmış hem de bu araştırma ile ilgili metodoloji sistematik hale
getirilmiştir.
Gerçekleştirilen bu çalışma, gelecekte yapılabilecek rüzgar tüneli deneylerinin PGHÖ yöntemiyle farklı
hız, konum, geometri vb. parametrelerin değerlendirildiği çalışmalar için taban oluşturmuştur. Ayrıca
sadece elektrikli araçlar değil, aerodinamik karakteristiklerin önemli olduğu tüm tasarımlar sayısal ve
deneysel olarak incelenerek karşılaştırılabilir duruma getirilebilecektir.
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SUYUN MAKSİMUM YOĞUNLUK CİVARINDA DOĞAL
TAŞINIMININ SAYISAL İNCELENMESİ
Numerical investigation of natural convection
↵ of water near the density inversion point
Çağrı METİN
Mehmet Akif EZAN

ÖZET
Bu çalışma kapsamında doğal taşınım, üç boyutlu kavite içerisinde suyun yoğunluğun maksimum
olduğu civarda sayısal yöntemler kullanılarak incelenmiştir. Sayısal çalışma sonlu-hacimler yöntemi
kullanarak PISO algoritması ile uygulanmış, yönetici denklemlerinde yer alan taşınım ve yayınım
terimleri ikinci-dereceden merkezi farklar ile ayrıklaştırılmıştır. Üç boyutlu kavite içerisinde meydana
gelen girdap yapıları bu çalışma kapsamında incelenmiş ve kararlı girdap yapılarının davranışları
ortaya çıkartılmıştır. Ayrıca ısı transferi mekanizması lokal ve global olarak incelenmekte ve
yoğunluğun maksimum noktada değişiminin bu büyüklüklere etkisi araştırılmıştır. Bu bağlamda yapılan
çalışmanın çıktıları doğal taşınımın önemli olduğu mühendislik uygulamalarında çalışan
araştırmacılara yol gösterici olabileceği beklenmektedir.
Anahtar Kelimeler: Doğal taşınım, suyun yoğunluğunun maksimum olduğu nokta, girdap dinamiği.

ABSTRACT
In this study, natural convection of water was examined by using numerical method near the density
inversion point of water in the three-dimensional cavity. The numerical study was conducted by the
PISO algorithm using finite-volume method. Coherent vortical structures in the three-dimensional
cavity were examined in this study and the characteristics of vortical structures was revealed. In
addition, the heat transfer mechanism is investigated locally and globally, and the effect of denisty
inversion point examined. It is expected that the results of the study may guide the engineers working
in applications of natural convection.
Key Words: Natural convection; denisty inversion point, vorticity dynamics.

1. GİRİŞ
Doğal taşınım, çevre dostu binalar, elektronik cihazların soğutulması, eşanjörler ve nükleer santraller
gibi geniş uygulama alanlarında gözlemlenmektedir. Bununla birlikte, kapalı kavite içinde doğal
taşınım incelemesi gibi temel fizik çalışmaları, bu cihazların veya binaların verimliliğini arttırmaya
yardımcı olabilecek akış davranışının anlaşılmasına ve termal mekanizmaların ortaya çıkartılmasına
yardımcı olmaktadır. Ayrıca, doğal taşınım doğada da sıkça gözlemlenen bir fiziksel durum
olduğundan dolayı yapılacak çalışmalar önem arz etmektedir. Bu sebeblerden dolayı, doğal taşınım,
araştırmacılar tarafından uzun yıllarca çalışılmış ve günümüzde de halen ilgi duyulan konular
arasındadır [1].
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Doğal taşınım çalışmalarının çoğunlukla Bousinesq yaklaşımı kullanılarak yoğunluğun sıcaklıkla lineer
değiştiği kabul edilmektedir [1]. Ancak doğada bulunan su, Bismuth, Antimony, and Gallium gibi çeşitli
akışkanlar için yoğunluğun sıcaklıkla lineer değişmediği gözlemlenmektedir. Bu akışkanlarda yoğunluk
belirli değerlerde maksimum değerine ulaşmakta ve bu sıcaklığın dışında yoğunluk azalmaktadır [2 4]. Bu akışkanlar arasında su mühendislik alanlarında bir çok uygulamada karşılaşılmaktadır; ayrıca,
yaşam için vazgeçilmezdir. Su için, yoğunluk maksimum noktası atmosfer basıncında 4 °C'de
meydana gelmektedir [3, 5, 13]. Yoğunluğun maksimum olduğu nokta, akış yapılarında önemli rol
oynamakta ve yoğunluk maksimum noktası bulunmayan akışkanlara göre daha farklı girdap yapıları
meydana gelmektedir. Sıcak ve soğuk duvar sıcaklığının yoğunluk maksimum noktasını kapsayacak
şekilde çalışılan kapalı kavitelerde iki adet ters yönde dönen girdap çifti meydana gelmektedir [6, 8,
12]. Sıcaklığın yoğunluğun maksimum olduğu noktanın altında olduğu konumda (kavitenin soğuk
duvarının civarında) akışkan yoğunluğun maksimum olduğu noktadan düşük olmasından dolayı doğal
taşınım etkisiyle sıcaklığı 4 veya 6 °C ulaşana kadar yükselmektedir [6]. Aynı sırada, benzer şekilde,
yoğunluğun maksimum olduğu noktanın üstende olduğu konumda (kavitenin sıcak duvarının
civarında) akışkan kavite içerisinde yer çekimi yönünün tersine kavite içerisinde yukarı doğru hareket
etmektedir. Sonuç olarak iki jet akışkanı kavitenin üst duvarında birleşmekte ve yoğunluğun
maksimum değere ulaşması ile kavitenin orta bölmesi civarında yer çekimi yönünde aşağı doğru
hareket etmektedir [7]. Aşağı yönde serbest düşüşünü gerçekleştiren jetin ilk aşamalarında dalgalı
hareket gösterdiği gözlemlenmiştir [7]. Birbirinin tersi yönde dönen girdap çifti sıcak ve soğuk yüzey
sıcaklığının sırasıyla T H = 0 °C ve T C = 8 °C olduğu durumda simetrik olduğu gözlemlenmiştir.
Bununla birlikte, birbirinin tersi yönde dönen girdap çiftinin simetriği yoğunluk dönüşüm parametresine
bağlı olarak bozulmaktadır [5, 9]. Yoğunluk dönüşüm parametresi (R) aşağıdaki gibi tanımlanmaktadır;

 T −T
R =  m H
 TH − TC





(1)

denklemde yer alan T m yoğunluğun maksimum olduğu sıcaklığı, T H ve T C ise sırasıyla kapalı
kavitenin sıcak ve soğuk olduğu yüzeyleri ifade etmektedir. Birbiri tersine dönen girdaplar yoğunluk
dönüşüm parametresine bağı olarak sıcak ya da soğuk duvar civarına yaklaşmaktadır [5, 8, 9]. Sıcak
ve soğuk duvar sıcaklığının yoğunluğun maksimum olduğu noktanın dışında kalması durumunda
kavite içerisinde tek bir girdap meydana geldiği gözlemlenmiştir [8]. Meydana gelen bu tek girdabın
yönü; sıcak duvar sıcaklığının maksimum yoğunluk sıcaklığından büyük olması durumunda saat
yönünün tersi yönde hareket etmektedir. Sıcak duvar sıcaklığı maksimum yoğunluğun altında kaldığı
durumda ise girdap saat yönünde hareket etmektedir [8]. Ayrıca kapalı kavite içerisinde sabit ve
üniform sıcaklık yerine araştırmacılar ısı üretim kaynağı kullanarak da doğal taşınım davranışını
incelemişlerdir. Isı kaynağı kullanılarak modellenen suyun maksimum yoğunluk civarında doğal
taşınımının incelendiği çalışmada ısı üretim parametresi ile akış yapılarının doğrudan ilişkili olduğu
ortaya çıkartılmıştır [10]. Benzer şekilde yoğunluk dönüşüm parametresinin 0.5 değerinde girdap
yapılarının simetrik gözlemlendiği ve bu değerinde altında ya da üstünde simetrik yapıların bozulduğu
gibi ısı üretim parametresine bağlı olarak oluşan girdapların simetrik yapıda oluştuğu ya da bu
yapıların simetriğinin ısı üretim parametresi ile değiştiği gözlemlenmiştir [10]. Ayrıca ısı üretim
katsayısının belli değerlerinde meydana gelen girdapların tersi yönde hareket ettiği gözlemlenmiştir.
Kavitenin boyunun enine oranının 8 değeri gibi yüksek olduğu durumlarda ise suyun yoğunluğunun
maksimum olduğu durumda zamana bağlı olarak düzensiz yapıların oluşmaya başladığı ve girdap
davranışlarında karaksızlıkların meydana geldiği gözlemlenmiştir. Laminer akış rejiminden türbülanslı
rejime geçiş belirtilerinin görüldüğü ve düzensizliklerin kavitenin alt kısmından başladığı
gözlemlenmiştir [11]. Ayrıca birbirini tekrarlayan girdap yapılarının meydana geldiği ve düzensiz
yapıların saat yönünün tersi yönde hareket ederek geçiş rejimini oluşturduğu elde edilmiştir [11]. Isı
transferi kare kavite için yoğunluk değişim parametresinin 0.5 değerinde olduğu durumda maksimum
değerine ulaşmakta ve yoğunluk değişim parametresine bağlı olarak azaldığı gözlemlenmiştir [14].
Gerçekleştirilen bu çalışmanın ana amacı suyun yoğunluğunun maksimum olduğu civarda kapalı
kavite içerisinde meydana gelen girdap yapılarının incelenmesidir. Bu amaç doğrultusunda sayısal
çalışmalar üç boyutlu kavite için sıcak yüzeyi 2°C, 4°C, 6°C, 8°C ve 10°C olacak şekilde incelenmiştir.
Elde edilen bulgular doğrultusunda anlık sıcaklık eş eğrileri ve akış çizgileri yardımıyla termal
davranışın ortaya çıkartılması amaçlanmıştır. Ayrıca meydana gelen düzenli girdaplar yapıları, gidap
yakalama kriteri ile belirlenmiş ve davranışları çalışılmıştır.
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2. SAYISAL METHOD
Bu çalışma kapsamında üç boyutlu kapalı kavite içerisinde suyun yoğunluğunun maksimum olduğu
civarda sayısal çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Akışkan başlangıçta hareketsiz durumda kavitenin sol
yüzeyi sabit ve ünifrom sıcaklıkta 0 °C’e aniden soğutulmaktadır (Şekil 1). Kavitenin sıcak yüzey
sıcaklığı üniform olarak bu çalışmada 2 °C, 4 °C, 6 °C, 8 °C ve 10 °C olarak atanmıştır. Üç boyutlu
kavitenin alt, üst, ön ve arka yüzeyleri adyabatik olduğu kabulu yapılarak sıcaklığın konuma bağlı
gradyeni olmadığı varsayılmaktadır. Kapalı kavitenin tüm yüzeylerinde kaymama sınır koşulu
uygulanmaktadır.

Şekil 1. Hesaplama alanının şematik gösterimi.
Kütlenin, momentumun ve enerjinin korunum denklemleri düşük Mach sayısında (Ma < 0.3)
sıkıştırılabilir akışkanlar için zamana bağlı olarak çözülmüştür. Kütlenin korunumu denklemi aşağıda
verilmiştir:

∂ρ
+ ∇(ρu ) = 0
∂t

(2)

Momentumun korunumu denklemleri aşağıda verilmiştir:
x-yönündeki momentum,


∂ ( ρu ) ∂
∂
∂
∂p ∂  ∂
 ∂  ∂
+ (ρuu ) + (ρvu ) + (ρwu ) = −
+  (µu ) +  (µu )
∂t
∂x
∂y
∂z
∂x ∂x  ∂x
 ∂y  ∂y

∂ ∂

+  (µu ) + ρg x
∂z  ∂z


(3)

y-yönündeki momentum,


∂ ( ρv) ∂
∂
∂
∂p ∂  ∂
 ∂  ∂
+ (ρuv ) + (ρvv ) + (ρwv ) = −
+  (µv ) +  (µv )
∂t
∂x
∂y
∂z
∂y ∂x  ∂x
 ∂y  ∂y

∂ ∂

+  (µv ) + ρg y
∂z  ∂z
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z-yönündeki momentum,


∂
∂
∂p ∂  ∂
∂ ( ρw) ∂
 ∂  ∂
+  (µw) +  (µw)
+ (ρuw) + (ρvw) + (ρww) = −
∂x
∂y
∂z
∂z ∂x  ∂x
∂t
 ∂y  ∂y


(5)

∂ ∂

+  (µw) + ρg z
∂z  ∂z

Momentum denkleminde yer alan kayma gerilmeri terimi Stokes Hipotezine dayanarak bulk
viskozitenin sıfır olduğu kabul edilmekte ve akışkan parçacıkları strain rate karşısında izotropik
davranış gösterdiği düşünülmektedir. Ayrıca, Newtonian akışkan yaklaşımı ile gerilmenin viskozite ile
lineer değiştiği kabulu yapılmıştır.
Enerjinin korunumu denklemi aşağıda verilmiştir.


∂ (ρcT ) ∂ (ρcuT ) ∂ (ρcvT ) ∂ (ρcwT ) ∂  ∂
 ∂  ∂
+
+
+
=  (kT ) +  (kT )
∂t
∂x
∂y
∂z
∂x  ∂x
 ∂y  ∂y

∂ ∂

+  (kT )
∂z  ∂z


(6)

Suyun özelliklerinden, ısı kapasitesi (C), ısı iletim katsayısı (k), yoğunluk ve viskozitesi sıcaklığın
fonksiyonu olarak Tablo 1’de belirtildiği gibidir.
Tablo 1. Suyun termal özellikleri [5].
Termal Özellik
3
Yoğunluk (kg/m )
Isı iletim katsayısı (W/mK)
Isı kapasitesi (J/kgK)
2
Viskozite (Ns/m )

Foksiyon ya da değeri
2
456.49 + 3.925T + 0.007085T
-3
-5 2
-0.63262 + 7.1959×10 T + 1.144×10 T
4204
-4
8.90×10

Sayısal çalışmada çözülen yönetici denklemeler Sonlu Hacimler Yöntemi kullanılarak OpenFOAM
programı yardımı ile çözülmüştür. Denklemlerde yer alan iletim ve taşınım terimleri ikinci dereceden
merkezi farklar yardımı ile ayrıklaştırılmıştır. Zamana bağlı terimler ise ikinci dereceden geri farklar
yöntemi kullanılarak ayrıklaştırılmıştır. Basınç ve hız bileşenleri coupled olarak PISO algoritması
yardımıyla Courant sayısı 0.5 değerinden düşük olacak şekilde çözülmüştür. Zaman adımı
gerçekleştirilen çalışmalarda ∆t = 0.5 s olacak şekilde sabit tutulmuştur. Sonlu hacme sahip kontrol
hacimleri duvar civarında sınır tabakayı çözmek amacıyla daha yoğun olacak şekilde oluşturulmuştur
ve duvar normali yönünde %10 artış oranı ile kapalı kavitenin merkezinde duvara göre daha seyrek
kontrol hacimleri yer almaktadır.
Yapılan çalışmanın doğrulanması ve sayısal metodun kalibrasyonu amacıyla sayısal çözücü
literatürde yer alan deneysel ve sayısal çalışmalar ile karşılaştırılmıştır [2]. Şekil 2’de görüldüğü gibi
Bragave ve Viskanta’nın çalışmasında yer alan R = 0.5 durumunda suyun doğal taşınımı anlık olarak t
= 300 s, t = 900 s ve t = 1800 s kavite içerisinde 3 farklı yükseklikte karşılaştırılmıştır. Sıcaklığın
kavitenin genişliği boyunca değişiminin deneysel çalışma ile örtüştüğü ve sayısal çalışmada meydana
gelen hatanın ihmal edilebilir mertebede olduğu gözlemlenmektedir.
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Şekil 2. Sayısal çalışmanın yatay hız bileşeni ile doğrulanması [2].
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Sayısal çalışma
a)

t = 5 dakika

Sayısal çalışma

Braga &Viskanta
(1992)
b)

t = 15 dakika

Sayısal çalışma

Braga &Viskanta
(1992)
c)

t = 30 dakika

Figure 3: Sıcaklık eş eğrileri a) t = 5 dakika, b) t = 15 dakika and c) t = 30 dakika.
Şekil 3’de elde edilen sıcaklık eş eğrilerinin referans çalışma ile karşılaştırılmaktadır. Elde edilen
sıcaklık eş eğrilerinin anlık olarak 5., 15. ve 30. dakikalarda referans çalışma ile örtüştüğü
görülmektedir. Şekil 2’de ve Şekil 3’de elde edilen sonuçlar doğrultusunda sayısal çalışmanın
kalibrasyonu gerçekleştirilmiş ve bu çalışma doğrultusunda termal ve akış yapılarının ihmal edilebilcek
mertebede hata ile yakalanabileceği düşünülmektedir.
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3. SONUÇLAR VE TARTIŞMA
Bu çalışma kapsamında gerçekleştirilen sayısal çalışma farklı dönüşüm parametreleri, R, için kapalı
kavitenin sıcak yüzeyinin değeri değiştirilerek gerçekleştirilmiştir. Değiştirilen sıcak yüzeyleri ile farklı
senaryolar oluşturulmuş ve T H = 2°C Durum 1, T H = 4°C Durum 2, T H = 6°C Durum 3, T H = 8°C
Durum 4 ve T H = 10°C Durum 5 şeklinde isimlendirilmiştir. Elde edilen bulgular sıcak eş eğrileri ve
akış çizgileri ile görselleştirilmiştir. Ayrıca girdap yakalama kriterlerinden Q-kriteri kullanılarak anlık
olarak girdap davranışlarının ortaya çıkartılması amaçlanmıştır.
Sıcaklık ve Akış Yapıları
Şekil 4’de Durum 1 için sıcaklık eş eğrileri ve akış çizgileri görülmektedir. Durum 1 için kavitenin sıcak
ve soğuk yüzeyleri suyun maksimum yoğunluk değerinin dışında kalmaktadır. Bu durumdaki davranış
maksimum yoğunluk değerinin olmadığı akışkanlardaki yapılarla benzerlik göstermektedir. Şekil 4’de t
= 900 s’de görüldüğü üzere kapalı kavitenin aniden soğutulması ile yoğunluğu düşük olan soğuk
akışkan kavitenin üst bölgesine hareket etmektedir. Aynı zamanda sıcak yüzeye yakın olan ağır
akışkan kavitenin alt kısmını doldurmaktadır. Zamanla sıcak akışkanın kavitenin alt kısmında yer
aldığı görülmektedir. Şekil 4’de görüldüğü üzere zamanla kavitenin soğuk yüzeyinde saat yönünde
hareket eden tek bir girdap meydana gelmektedir. Durum 1’de olduğu gibi kavitenin sıcak ve soğuk
yüzey sıcaklıklarının maksimum yoğunluk noktasının altında kalması durumunda saat yönünde girdap
oluştuğu literatürde de gözlemlenmektedir [8].

Şekil 4: Durum 1 için anlık sıcaklık eş eğrileri ve akış çizgileri.
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Durum 2’de kavitenin sıcak yüzeyi suyun yoğunluğunun maksimum olduğu noktadaki sıcaklığa karşılık
gelmektedir. Bu durumda akışkan hareketi Durum 1 ile benzerlik gösterdiği görülmektedir (Şekil 4).
Yoğunluk daha büyük olan soğuk akışkanın kavitenin sol yüzeyine temas etmesi ile doğal taşınım
etkisiyle kapalı kavitenin alt kısmına hareket etmektedir (Şekil 5). Bu sırada sıcak yüzeydeki soğuk
yüzeye göre düşük yoğunluktaki akışkan kavitenin üst kısmını doldurmaktadır. Meydana gelen büyük
girdap merkezi Durum 1 ve Durum 2’de soğuk yüzeye yakın konumda yer aldığı görülmektedir. Ancak
Durum 2’de Durum 1’e göre farklı olarak kapalı kavitenin sağ alt kısmında ikinci bir girdabın oluştuğu
gözlemlenmektedir. Ancak bu küçük girdab yoğunluk maksimum noktası sonucu oluşan iki çift
girdaptan farklı olarak düşük yoğunlukta akışkanın sıcak yüzeyin yakınında yukarı doğru hareketi ile
kavitenin sağ alt kısmında meydana gelen akış ayrılması sonucu oluştuğu düşünülmektedir.

Şekil 5: Durum 2 için anlık sıcaklık eş eğrileri ve akış çizgileri.
Durum 3’de suyun maksimum yoğunluk noktası kapalı kavitenin sıcak ve soğuk yüzey sıcaklıkları
arasında kalmaktadır (Şekil 6). Bu durumda yoğunluk değişim parametresi R = 0.67 değerindedir.
o
o
Sıcak ve soğuk yüzeyin sıcaklığı 6 C ve 0 C olacak şekilde sabit tutulmuştur. Bu durumdaki yapılar,
Durum 1 ve 2’ye göre farklılık göstermekte ve kavite içerisinde meydana gelen girdap saat yönünün
tersinde hareket etmektedir. Benzer şekilde kavite içerisinde sıcaklık dağılımı da akışkan hareketi ile
etkilenmekte ve sıcak akışkan bu durumda kavitenin üst bölmesini doldurmaktadır. Kavitenin sıcak
sağ yüzeyinde bulunan akışkanın yukarı doğru hareketi ile oluşan girdabın merkezi benzer şekilde
Durum 1 ve Durum 2’deki gibi soğuk yüzeye yakın olmaktadır.
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Şekil 6: Durum 3 için anlık sıcaklık eş eğrileri ve akış çizgileri.
Şekil 7’de görüldüğü gibi Durum 4’de yoğunluk değişim parametres R = 0.5 değeri için anlık sıcaklık
eş eğrileri ve akış çizgileri görülmektedir. Durum 4’de sol yüzeyin aniden soğutulması ile yoğunluğu
kavite içerisinde daha düşük akışkan sıcak yüzeyden soğuk yüzeye doğru kavitenin üst kısmında
hareket etmektedir. Bu sebebten dolayı kavitenin üst kısmı sıcak yüzeyin sıcaklığına ulaşmakta ve alt
kısım da ise akışkan sıcak yüzeyden soğuk yüzeye hareket ederek kavitenin alt kısmında sıcaklık
soğuk yüzey sıcaklığını almaktadır. Ayrıca kavitenin solt alt kısmında oluşan göreceli küçük girdap
Durum 3 de meydana gelen girdabın aksine yoğunluğun maksimum değere ulaşması ile ulaşmaktadır.
Durum 3’de akış ayrılması ile oluşan girdabın zamanla sirkülasyonunu yitirdiği görülmektedir. Ancak
Durum 4’de kavitenin sol alt kısmında meydana gelen girdabın sirkülasyonu zamanla artmakta ve
girdap alanı genişlemektedir. Zamanla sol alt kısımda meydana gelen girdabın genişleyerek kavite
içerisinde saat yönünde dönen bir girdap oluşturulduğu gözlemlenmektedir. Ayrıca sağ sıcak yüzeyde
oluşan girdap saat yönünün tersi yönde hareket ederek ikili girdap çifti Durum 4 için zamanla meydana
gelmesi beklenmektedir.
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Şekil 7: Durum 4 için anlık sıcaklık eş eğrileri ve akış çizgileri.
Durum 5’de yoğunluk değişim parametresi R = 0.4 durumu için analizler gerçekleştirilmiştir (Şekil 8).
Durum 4’de meydana gelen akış yapılarına benzer girdapların meydana geldiği görülmektedir. Sıcak
yüzey civarında düşük yoğunlukta akışkan kavitenin üst kısmında soğuk yüzeye doğru hareket
ederken soğuk yüzeyde akışkan kavitenin alt kısmından sıcak yüzeye doğru hareket etmektedir. Şekil
8’de sıcaklık eş eğrilerinden yola çıkarak anlık olarak kavite içerisinde meydana gelen sıcak dağılımı
görülmektedir. Ayrıca Durum 5’de, Durum 4’de benzer şekilde kavitenin sol alt kısmında girdap
oluşmakta ve zamanla meydana gelen girdabın genişliğinin arttığı bu durum da gözlemlenmektedir.
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Şekil 8: Durum 5 için anlık sıcaklık eş eğrileri ve akış çizgileri.

Düzenli Girdap Yapıları
Soğuk yüzeyde doğal taşınım ile meydana gelen girdap davranışlarının ortaya çıkartılması amacıyla
girdap yakalama kriterlerinden Q-kriteri ile görselleştiriliştir. Tüm hesaplama alanı boyunca Q-kriteri
aşağıda belirtildiği gibi hesaplanmıştır;

1  ∂u 2 ∂u ∂u j
Q=  i − i
2  dx j dx j dxi






(7)

denklemde yer alan alt indeksler Einstein toplamı olarak gösterilmiştir.
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Şekil 9: Durum 2 için Q=0.001 değeri ile girdabların görselleştirilmesi.
Şekil 9’da soğuk yüzey ve sıcak yüzey sıcaklığı 0 C ve 4 C olan Durum 2 için meydana gelen gidap
merkezleri görülmektedir. Şekil 5’de incelenen akış çizgilerinde de görüldüğü üzere soğuk yüzeyin
yakınında saat yönünde hareket eden girdabın merkezi görülmektedir. Şekil 9’da da görüldüğü üzere
girdap kavitenin sol üst yüzeyine yakın konumda t = 600 s’de oluştuğu görülmektedir. Ayrıca soğuk
yüzeyin bitişiğinde yoğunluğu düşük olan akışkanın kavite içerisinde yer çekiminin tersi yönde yukarı
doğru hareket ettiği görülmektedir. Şekil 9’da soğuk yüzeyin bitişiğinde hızın y-yönde bileşeninin pozitif
olduğu gözlemlenmiştir. Zamanla oluşan girdap t = 1200 s genişleyerek kavitenin alt noktasına doğru
uzanmaktadır. Girdabın genişlemesi t = 1800 s kadar devam etmekte ve sonrasında düzenli girdab
yapısını t = 2400 – 3600 s arasında koruduğu gözlemlenmiştir.
o

o
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Şekil 10: Durum 4 için Q=0.001 değeri ile girdabların görselleştirilmesi.
Şekil 10’da görüldüğü üzere gidap yakalama kriterinden Q-kriteri Durum 4 için elde edilmiştir. Durum
o
o
4’de soğuk yüzeyin sıcaklığı 0 C sabit tutulurken sıcak yüzeyin sıcaklığı 8 C olmaktadır. Bu durumda
yoğunluk değişim parametresi, R, 0.5 değerini almaktadır. Durum 2’nin aksine soğuk yüzeyin
bitişiğinde düşey yönde y-hız bileşeninin negatif değeri aldığı görülmektedir. Soğuk yüzeyin aniden
soğutulması ile yoğunluk, başlangıç yoğunluğundan daha büyük değere ulaşmakta ve kavitenin sol alt
kısmına doğru hareket etmektedir. Bu bölgede t = 600 s’de düzenli yapıda girdabın meydana geldiği
gözlemlenmektedir. Zamanla oluşan girdabın merkezi t = 1200 s’de kavitenin üst bölmesine doğru
hareket etmektedir. Bu süreçte sol duvar civarında meydana gelen girdab daha küçük girdabları
meydana getirerek Durum 2’nin aksine türbülanslı akışa geçiş belirtisi göstermektedir. Zaman
adımının t = 2400 – 3600 s arasına ulaşması ile büyük girdablar daha küçük girdabları oluşturmakta
ve zamana bağlı düzensizlikler meydana gelmektedir.

SONUÇ
Bu çalışma kapsamında kapalı kavite içerisinde suyun maksimum yoğunlukta olduğu civarda sıcak
yüzeyin değeri değiştirilerek farklı senaryolar inclenmiştir. Elde edilen çıktılar aşağıdaki gibi
özetlenebilir;
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Yoğunluk maksimum noktasının kavitenin sıcak ve soğuk yüzey sıcaklıkları dışında kalması ile
kavite içerisinde meydana gelen yapılar yoğunluğu maksimum noktası olmayan sıvılar ile
benzerlik göstermektedir. Bu durumda akışkan sol yüzeyin aniden soğutulması ile sol yüzeyden
doğal taşınımın etkisi ile yukarı doğru hareket etmektedir.
Yoğunluk maksimum noktasının kavitenin sıcak ve soğuk yüzey sıcaklıkları arasında kalması ile
sol yüzeyde akışkan kavitenin alt bölmesine doğru hareket etmektedir. Doğal taşınımın etkisiyle
hareket eden akışkan saat yönünün tersi yönde dönen girdabı meydana getirmektedir. Aynı
sırada zamanla kavitenin sol alt kısmında yoğunluğun etkisiyle saat yönünde dönen ikinci bir
girdap oluşmakta ve girdabın boyutu zamanla artmaktadır.
Suyun yoğunluğunun maksimum olması ile kavite içerisinde meydana gelen girdabın merkezi
zamanla kavitenin yüksekliği boyunca artmakta ve laminar rejimden türbülanslı rejime geçiş
davranışı göstererek daha küçük ve kararsız gidapları meydana getirmektedir.
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AÇIK KAYNAK KODLU HESAPLAMALI AKIŞKANLAR
DİNAMİĞİ İLE BORULARDA SU DARBESİ ANALİZİ
Water hammer Analysis in Pipelines with Open Source CFD Software OpenFOAM

Anıl İSTANBULLU
Emre ALPMAN

ÖZET
Bu çalışma, açık kaynak kodlu bir hesaplamalı akışkanlar dinamiği olan OpenFOAM yazılımı aracılığı
ile borularda su darbesi analizinin gerçekleştirilmesini içermektedir. Su darbesi, sıvının hızı ve
basıncındaki ani değişiklikler nedeniyle basınçtaki yükseliş olarak tanımlanır. Sıkıştırılabilir sıvılar
prensiplerinin, yüksek basınç altındaki su yoğunluğunun sabit olmayacağı için dikkate alındığı
vurgulanmaktadır. Analizin yapılabilmesi için, OpenFOAM içerisinde yer alan ve laminer akışlar için
zamana bağlı akış çözümleyicisi olan sonicLiquidFoam kullanılmıştır. Örnek çalışma içerisinde, basınç
salınımlarını görebilmek için bir boru hattındaki su darbesi durumu analiz edilmiştir. Bu çalışma
sayesinde, açık kaynak koldu hesaplamalı akışkanlar dinamiği yazılımı aracılığıyla da su darbesi
analizi yapılmasının mümkün olduğu vurgulanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Su darbesi, Sıkıştırılabilir sıvılar, Boru hattı, OpenFOAM.

ABSTRACT
This study includes water hammer analysis inside pipelines performed by using the open source
computational fluid dynamics software OpenFOAM. Water hammer is defined as the spike in pressure
due to sudden changes on fluid’s velocity and pressure. It is emphasized that compressible fluid
principals have been taken into account since the density of water under high pressure is not going to
be constant. In order to perform analysis the solver sonicLiquidFoam, which is designed for time
dependent laminar flow solutions, of OpenFOAM has been utilized. In the case study, water hammer
inside a pipeline has been analyzed to be able to see the pressure pulsations. Thanks to this study, it
is emphasized that water hammer analysis could also be performed by means of open source
computational fluid dynamics software.
Key Words: Water hammer, Compressible liquids, Pipeline, OpenFOAM.

1. GİRİŞ
İnsanlar, varoluşundan beri suyu bir yerden başka bir yere taşımak zorunda kalmıştır. Yaklaşık beş bin
yıldır yüzbinlerce kilometrelik boru hatlarıyla su taşınımı gerçekleştirilmiş olup, bu bağlamda
günümüzdeki borulamanın önemine dikkat çekmek için hem ulusal hem de uluslararası mühendislik
çalışmaları ön plana çıkmaktadır. Borulama konusunda göz önünde bulundurulması gereken önemli
hususlardan biri de su darbesidir. Boru hatlarının herhangi bir noktasında oluşabilecek su darbesi
etkilerinin yaratacağı maksimum ve minimum basınçların tahmin edilmesi, hattı tasarlayan mühendisin
ana problemlerinden biri olduğu gibi mühendislik bilimi için de klasikleşmiş bir uğraş alanı olmuştur [1].
Su darbesi tahmini daha eski yıllarda analiz yöntemleri, grafik yöntemleri ve nümerik yöntemleriyle
yapılmaktaydı. Klasik su darbesi denklemleri boyutsuz yöntemle elde edilen hiperbolik denklemlerin bir
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sonucudur. Fakat bu problemin analiz yöntemiyle çözümü çok karmaşıktır. Analiz yöntemi,
basitleştirilmiş temel denklemleri çözmek ve yalnızca hidrolik kaybın ihmal edildiği basit boru
hatlarında uygulanmak için kullanılmaktadır. Son yıllarda, su darbesi analizi nümerik yöntemler ile
yaygın bir şekilde yapılmaktadır ve neredeyse grafik yönteminin yerini almıştır. Su darbesi analizi için
karakteristik metodu, sonlu hacim metodu, sonlu eleman metodu, Galerkin metodu ve akışkan-katı
etkileşimi gibi hesaplama yöntemleri kullanılmaktadır. Bunların arasında yer alan karakteristik metot
en bilinenlerinden olup, bazı araştırmacılar tarafından bu yöntem ile elde edilen sonuçların deneysel
veriler ile iyi örtüştüğü gösterilmektedir [2]. Su darbesi problemlerini çözmek için çeşitli yaklaşımlar
denenmiş olup bu uğraşlar sonunda, grafiki, cebrik ve yarı analitik metotlar geliştirilerek bunlara
dayanan ve mühendislerin pratik olarak kullanabileceği olanaklar hazırlanmıştır. Bu metotlara
istinaden geliştirilen bilgisayar yazılımları desteğiyle boru hattındaki istenen noktadaki basıncın
hesaplanmasını mümkün kılmıştır [3].
Bir çok araştırmacı düz boru hatlarında su darbesi çalışmaları için kullandığı teorik yöntemler ile
birlikte deneysel yöntemleri de kullanmaktadır. Deneysel çalışmalar için, Holmboe [4] tarafından
süreksiz laminer akışlardaki basınç değişimlerini ölçen ve sonuçlarını Joukowsky [5] sürtünmesiz
analizi ile karşılaştırmasını örnek olarak verilebilir. Ölçümlerde, vizkoz olmayan akışları kapsayan
teorik çözümlerin su gibi düşük vizkoz özelliklere sahip akışkanların kullanılması durumunda da geçerli
olduğu gösterilmiştir. Bergant [6] ani vana kapanmalarından dolayı oluşan basınç değişimlerini laminer
ve düşük Reynold sayısına sahip türbülanslı akışlar için ölçmüştür. Safwat [7] ani vana kapanlarından
dolayı borunun et kalınlığında oluşan gerilmeleri, su darbesi esnasındaki elastik hareketlerini
değerlendirmek için ölçmüştür. Boru et kalınlığının dış tarafındaki gerilme ölçümünün, borudaki geçici
basınç değişikliklerinden dolaylı olarak oluşabileceği sonucuna varmışlardır. Brunone [8] ise su
darbesinden dolayı oluşan basınç ve hız profillerini ölçmüş ve bir boyutlu analiz sonuçlarıyla basınç
değişimlerini karşılaştırmıştır.
Analitik çalışmalar dikkate alındığında, su darbesinin temel denklemi olarak bilinen ve Joukowsky [5]
tarafından piyezometrik yükseklik için önerilen aşağıdaki denkleme göz atabiliriz.
𝛥𝛥𝛥𝛥 = ±

𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎
𝑔𝑔

(1)

Burada verilen a, H ve u sırasıyla dalga hızı, piyezometrik yükseklik ve ortalama hız olarak
tanımlanmaktadır. Ghidaoui ve Kolyshkin [9] tarafından su darbesi esnasında oluşan hem süreksiz
laminer ve hem de türbülanslı akışlardaki hız profilleri için doğrusal kararlılık analizi gerçekleştirilmiştir.
Bu çalışma sayesinde ise akış kararsızlığının sebepleri olarak hız profillerindeki dönüm noktalarının ve
boru duvarı yakınındaki büyük basınç değişimlerinin varlığı olduğu gösterilmiştir.
Su darbesi modellemelerinin önemli konularından birisi olarak sürtünme modelleme tahminlerinin
süreksiz bir akış için uygulanması olup hem deneysel hem de teorik analiz çalışmaları
gerçekleştirilmektedir. Bir boyutlu su darbesi analizi için önerilen modeller arasında, türbülanslı boru
akışındaki basınç kayıpları için geliştirilen Darcy-Weisbach kayma gerilmesi en bilinen modeldir. Bu
model sabit eksenel ortalama hıza dayalıdır fakat sürekli olmayan şartlar için geçerlidir [10].
Karakteristik metodun nümerik olarak verimliliğinden ve karmaşık sınır koşullarının da üstesinden
gelebilme özelliğinden dolayı su darbesi analizlerinde en çok tercih edilen bir yöntemdir. Chaudhry
[11] ve Wylie [12] tarafından öne atılmıştır. Bu yöntemdeki ana denklemler, boru içerisindeki kütlenin
korunumu ve momentumun korunumu yasalarından elde edilen zamana bağlı kısmi türevli diferansiyel
denklemlerdir. İkinci denklem süreklilik denklemi olup, üçüncü denklem ise hareket denklemidir [3].
𝑎𝑎2 ∂V
∂H ∂H
+ 𝑉𝑉
+
+ 𝑉𝑉 sin θ = 0
𝑔𝑔 ∂x
∂x ∂t
𝑔𝑔

∂H
∂V ∂V fV|𝑉𝑉|
+ 𝑉𝑉
+
+
=0
∂x
∂x ∂t
2𝐷𝐷

(2)

(3)
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Denklem 2’deki süreklilik denkleminde yer alan a değeri sesin su içerisindeki yayılma hızını
göstermekte olup Denklem 4’te gösterildiği gibi hesaplanır.
𝐾𝐾
𝜌𝜌
𝑎𝑎 = �
𝐾𝐾 𝐷𝐷
1+
𝐶𝐶
𝐸𝐸 𝑒𝑒

(4)

Buradaki K akışkanın hacimsel sıkışma modülünü, ρ akışkanın yoğunluğunu, E borunun elastisite
modülünü, D borunun çapını ve e ise borunun et kalınlığını temsil eder. Buradaki C ise borunun
bağlantı tipine göre değişen bir boyutsuz katsayı olarak bilinmektedir. Ana denklemlerin çözümü için
başlangıç ve sınır koşullarının bilinmesi gereklidir.
Tijsseling tarafından gösterildiği gibi [13] karakteristik metodu, genellikle ilk basınç yükselmelerinde
oluşan sistemlerdeki maksimum basınç tahmininin doğru bir şekilde vermektedir. Bu method dalga
artışının ve bastırılmasının ön görülmesinde başarısız olmasına rağmen dalga periyotlarını doğru bir
şekilde tahmin eder. Chaudhry ve Hussanini [14] su darbesi denklemlerini çözmek için MacCormack,
Lambda ve Gabutti açık sonlu fark yöntemlerini kullanmaktadır. Çalışmalarında, ikinci dereceden
sonlu fark yönteminin (zamanda ve uzayda) birinci dereceden karakteristik metoduna göre daha doğru
sonuçlar verdiğini göstermektedirler.
Bu çalışmada, farklı ağ yapılarındaki aynı boru hatları için belirli sınır koşulları altında oluşan su
darbesi durumları ele alınmış olup, sonuçları için grafik görselleri oluşturulmuştur. Bu bağlamda, açık
kaynak kodlu bir program olan OpenFOAM ve içerisinde yer alan laminer akışlar için geçerli olacak
şekilde zamana bağlı akış çözümleyicisi olan sonicLiquidFoam sayesinde boru hatlarında meydana
gelen su darbesi analiz edilmiştir ve sonuçları incelenmiştir.

2. ÇALIŞMA METODU
2.1. Teorik Hesaplamalar
Anlatıldığı gibi akışkanın momentumundanki ani değişimler, su darbesine sebep olmaktadır. Bu
durum, Newton’un ikinci yasası kullanılarak formüle edilebilir [15].
𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑
= 𝜌𝜌𝜌𝜌
𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑

(5)

Denklem 5 ile verilen formülasyon Joukowsky denklemi olarak bilinmektedir [15]. Buradaki
parametreler, basınç p, akışkanın yoğunluğu ρ, akışkanın hızı v ve sesin su akışkan içindeki yayılma
hızı a ile ifade edilmiştir. Ses hızı daha açık bir ifade ile şu şekilde elde edilebilmektedir.
𝐾𝐾
𝑎𝑎 = �
𝜌𝜌

(6)

Burada, akışkanın sıkıştırılabilmesi ile ilişkilendirilebilen bir parametre olan sıkıştırılabilirlik katsayısı
olan K verilmiştir. K değeri aşağıdaki gibi hesaplanabilir.
𝐾𝐾 = 𝜌𝜌

𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑

(7)

Sıkıştırılabilirlik katsayısı elde edildiğinde, akışkan içerisindeki ses hızının yayılması ön görülebilir. Bu
sayede, Joukowsky denklemlerinde kullanılarak basınç değişimleri hesaplanabilmektedir. Bir sonraki
konu başlıklarında, borularda su darbesi ve sonucunda oluşan basınç değişimleri ele alınacaktır.
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2.2. HAD ile Su Darbesi Analizleri
Hem özel hem de kamu kuruluşları, ele aldıkları borulama projeleri için ihtiyaç duydukları hesaplama
modüllerine bağlı olarak, su darbesi analizi gerçekleştirmek amacıyla ücretli yazılımlar tercih
edebilmektedirler. Böyle bir ihtiyacın olduğu ortamda ise birçok yazılım firması, kullanıcıya açık
olmayan kodlar ile oluşturdukları mühendislik programlarını bu gibi kurum / kuruluşlara tedarik
etmektedirler. Bu programlardan bazılarına dair ekran görüntüleri aşağıdaki gibi gösterilmiştir.

Şekil 1. Su darbesi analizi yapabilen programlara dair ekran görüntüsü – PIPENET ve BENTLEY [16].
2.3. SonicLiquidFoam
OpenFOAM içerisinde olan hesaplamalı akışkanlar dinamiği çözücüsü olan sonicLiquidFoam ile su
darbesi hesaplamaları gerçekleştirilebilmektedir. Tanım olarak sonicLiquidFoam, sıkıştırılabilir sıvıların
laminer akışları için olan zamana bağlı bir çözücü olarak bilinir. Bu çözücü, PIMPLE olarak
adlandırılan algoritma mantığı ile çalışmaktadır [17]. Bu algoritmayı ilgili çözücü içerisinde kullanarak
istenilen düzeltme faktörlerine göre zamana bağlı denklemlerin çözümlenmesi sağlanmaktadır. Su
darbesi durumunda, akışkanın durumu kararsızdır yani bir başka deyişle akışkanın içerisinde
meydana gelen basınç değişimleri her birim zaman için farklılık göstermektedir. Bu basınç farklılıkları
ya da dağılımları belirli bir süre içerisinde normale dönerek, başta kararsız olan sistemin yapısı kararlı
hale dönmektedir.
1) Belirli bir zaman adımı için hesaplama başlatılır
2) Süreklilik denklemi çözülür
𝜕𝜕𝜕𝜕 𝜕𝜕𝜕𝜕𝑢𝑢𝑖𝑖
+
=0
𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑥𝑥𝑖𝑖

(8)

3) PIMPLE algoritmasına başlanarak aşağıdaki momentum denklemi çözülür
𝜕𝜕𝜕𝜕𝑢𝑢𝑖𝑖
𝜕𝜕
𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑢𝑢𝑖𝑖
𝜕𝜕𝜕𝜕
+
�𝜌𝜌𝑢𝑢𝑖𝑖 𝑢𝑢𝑗𝑗 � −
�𝜇𝜇
�=
𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑥𝑥𝑗𝑗
𝜕𝜕𝑥𝑥𝑗𝑗
𝜕𝜕𝑥𝑥𝑗𝑗
𝜕𝜕𝑥𝑥𝑖𝑖

(9)

4) Basınç düzelticileri döngüye dahil edilip, kullanıcı tarafından belirtilen düzeltme sayısına göre
bu düzelticilerin tekrar edilmesini sağlar.
5) Akışkanın yoğunluğundaki değişimi Denklem 10’a göre doğrusal hale getirilir.
𝜌𝜌 = 𝜌𝜌0 + 𝛹𝛹(𝑝𝑝 − 𝑝𝑝0 )

(10)

Bu formülde verilen başlangıç basınç değeri ve başlangıç yoğunluk değerleri sırasıyla 𝑝𝑝0 ve 𝜌𝜌0 ile
temsil
edilmekte
olup,
bunlar
sabitler
olarak
bilinip
aynı
klasör
içerisinde
constrant\thermodynamicProperties adlı dosya içerisinde saklanmaktadır.
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6) Bir sonraki zaman adımına geçiş için ilerlenir.
Ψ büyüklüğü ve değeri 𝛹𝛹 =
ilişkilendirilebilir.

𝜌𝜌

𝑝𝑝

bağıntısına bağlı olup, aynı zamanda sıvının sıkıştırılabilirlik katsayısıyla

𝐾𝐾 =
2.4. Ağ Yapısı ve Sayısal Modelleme

𝜌𝜌
𝛹𝛹

(11)

Ağ yapısı adı verilen işlem, akışın gerçekleşeceği hacmin, akışı canlandıracak sonlu elemanlara
bölünmesi olarak tanımlanır. Eleman adedi ve elemanın bulunduğu konuma göre elaman
yoğunluğunun, akışı en uygun seviyede gerçekleştirecek şekilde seçilmesi ağ yapısı için önem arz
etmektedir. İlgili eleman sayısının az seçilmesiyle çözümlemelerin yeterli/istenilen hassasiyetle
gerçekleştirilememesi gibi durumlara yol açarken, eleman sayısının çok seçilmesi durumunda ise
zaman ve kaynak kullanım miktarı artacaktır. Elemanlara ayırma işlemleri bu hususlara göre
gerçekleştirilmiştir. Ayrıca ağ yapısından bağımsız çözüm elde etmek için 5x5x18, 5x5x36 ve 5x5x54
şeklinde olan farklı ağ sıklıklarındaki borular için çözümler yapılmış ve incelenmiştir. Sonuç olarak, her
bir ağ yapısına göre olan bulgular için okunan minimum ve maksimum değerler yaklaşık olarak eşit
olduğu gözlemlenmiştir. Daha yoğun ağ yapısını sahip durumlar için de analiz etmeye çalıştığımız
çalışmanın ağ yapısından bağımsız olduğu sağlanmıştır.
Akışın gerçekleşeceği kontrol hacimi için, ilgili yapının aslında bir boru hattı olduğu düşünülerek 1
metre uzunluğunda ve 5 milimetre çapında olan bir boru incelemeye alınmıştır. Boru geometrisinin ve
ağ yapısının oluşturulması için OpenFOAM içerisinde yer alan blockMesh sayesinde zamanlama
açısından en uygun ağ yapısının bulunması gerçekleştirilmiştir. Bu sayede, istenilen ağ sayısı ve
sıklığı ayarlanabilmekte olup, ele alınan su darbesi hesaplamalarında kullanılan olan bu ağların genel
görünümleri Şekil 2’de ki gibi gösterilmiştir.

Şekil 2. Analizi yapılacak olan boruya ait ağ yapısı
Sayısal modelleme için transonik/süpersonik sıkıştırılabilir bir sıvının laminer akışı için geçerli olan ve
yukarıda anlatılan sonicLiquidFoam adlı çözücüden faydalanılmıştır.
Modelin çözümünde dikkate alınacak sınır koşulu atamaları Tablo 1’de gösterilmiştir. Bu sınır
koşulları, ilgili modelin yüzeylerine tanımlanan / uygulanan değerlerdir. OpenFOAM ile yapılan
çalışmalarda, ilgili analizin sınır koşullarıyla birlikte, fiziksel özelliklerinin de uygulanabilir şekilde
tanımlanması gerekmektedir. Aksi takdirde, gerçek anlamda fiziksel karşılığı olmayan sonuçlar ile
karşılaşılabilir.
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Tablo 1. Analize dair sınır koşulları
Model unsuru

Sınır koşulları ve işlemler

Sınır koşullarına ait sayısal
değerler

Boru giriş

İç basıncın sabit bir şekilde
kalmasını sağlayacak sürekli
basınç tanımlaması – statik
basınç

10e+6 Pascal ( 10 Bar(g) )

Boru çıkış

Vana (duvar tanımlaması) etkisi

0 Pascal ( 0 Bar(g) )

Boru dış yüzey

Hız sınır tabakası

-

Şekil 3, 4 ve 5’te 0-1 saniye arasında tanımlanan laminer su akışına sahip olan boru hattının akış
yönünde bulunan tahliye vanasını anlık açılıp kapanmasıyla elde edilen basınç yükselmelerini analiz
edilmektedir. Ele alınan su darbesi analizleri için farklı ağ yapılarında olan boruların giriş, orta ve çıkış
kısımlarındaki su darbesi etkileri gösterilmiştir.

(a) Boru giriş kısmındaki zamana bağlı basınç eğrisi

(b) Borunun orta kısmındaki zamana bağlı basınç eğrisi

(c) Boru tahliye kısmındaki zamana bağlı basınç eğrisi
Şekil 3. 5x5x18 ağ sıklığı durumu için borudaki basıç eğrileri, (a) Giriş, (b) Orta, (c) Tahliye
Akışkanlar Mekaniği Sempozyumu

14. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 17-20 NİSAN 2019/İZMİR

_____________________ 973 _______

(a) Boru giriş kısmındaki zamana bağlı basınç eğrisi

(b) Borunun orta kısmındaki zamana bağlı basınç eğrisi

(c) Boru tahliye kısmındaki zamana bağlı basınç eğrisi
Şekil 4. 5x5x36 ağ sıklığı durumu için borudaki basıç eğrileri, (a) Giriş, (b) Orta, (c) Tahliye
Akışkanlar Mekaniği Sempozyumu
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(a) Boru giriş kısmındaki zamana bağlı basınç eğrisi

(b) Borunun orta kısmındaki zamana bağlı basınç eğrisi

(c) Boru tahliye kısmındaki zamana bağlı basınç eğrisi
Şekil 5. 5x5x54 ağ sıklığı durumu için borudaki basıç eğrileri, (a) Giriş, (b) Orta, (c) Tahliye
Akışkanlar Mekaniği Sempozyumu
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Şekil 3, Şekil 4 ve Şekil 5’de verilen analiz sonuçlarını gösteren grafiklerde genel olarak uyumluluk söz
konusu olup, bahsedildiği gibi sonicLiquidFoam adlı çözücünün laminer akışlardaki su darbesi
hesaplamasını başarılı bir şekilde yapmaktadır. Analizler için 0 ve 1s arasındaki süre zarfında
sıkıştırılabilir akışkanlar için geçici ya da sürekli olmayan bir çözücü olarak tanımlanan
rhoPimpleFoam kullanılmıştır. Bu çözücü ile elde edilen çözümlerde herhangi bir su darbesi olayı
görülmezken, 1’nci saniyeden itibaren olan kısımlar yani sonicLiquidFoam çözücüsünün devreye
girdiği kısımdan itibaren oluşan basınç dalgalanmalarını gözlemlenmiştir.
Boru hatlarının ani boşalması ve/veya doldurulması üzerine birçok deneysel çalışmalar yürütüldüğü
bilinmektedir [18] [19]. Bu çalışmada kullandığımız sonicLiquidFoam ile daha önceden yapılmış bir su
2
darbesi deneyine ait sonuçlar karşılaştırılmıştır. Bunun için, kesit alanı 1 m olan ve uzunluğu 1000
metre olan bir boru hattının, bir ucunda bulunan vananın anlık olarak açılıp kapanmasıyla elde
edilecek geçici ve süreksiz durum bir durum elde edilmeye çalışılmıştır. Şekil 6’da yer alan deneysel
veriler, modelleyeceğimiz su darbesi çalışması için karşılaştırma amaçlı kullanılmıştır [20].

Şekil 6. Tahliye(vana) bölgesinde okunan deneysel veriler [20] (Plot digitizer ile grafik
oluşturulmuştur.)
Karşılaştırma çalışması için blockMesh aracılığıyla 5x5x18 ağ yoğunluğuna sahip olarak şekilde, 1.1
metre çapında ve 1000 metre uzunluğundaki geometri oluşturulmuştur. Şekil 7’de konsept resim
olarak gösterilen boru elde edilmiştir. Boru hattının 1000 metre gibi bir uzunlukta olmasından dolayı
boru geometrisine dair görseli buraya eklediğimizde, geometrinin görünürlüğü ve anlaşılırlığı
bakımından sorun olabilir düşüncesiyle aşağıdaki konsept resim kullanılmıştır. Bu geometri için
yapılan çözümlerde kullanılan sınır koşulları Tablo 2 de verilmiştir.

Şekil 7. BlockMesh ile oluşturulan konsept boru görüntüsü
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Tablo 2. Analize dair sınır koşulları
Model unsuru

Sınır koşulları ve işlemler

Sınır koşullarına ait sayısal değerler

Boru giriş

İç basıncın sabit bir şekilde kalmasını sağlayacak
sürekli basınç tanımlaması – statik basınç

98100 Pascal ( 0.98 Bar(g) )

Boru çıkış

Tahliye (vana) özelliğine sahip çıkış yapısı –
değişken hızlar

Değişken hız profilleri:
0. saniye için hız 0
5. saniye için hız 1

𝑚𝑚

𝑠𝑠
𝑚𝑚

10. saniye için hız 1
14. saniye için hız 1
Boru dış yüzey

Hız sınır tabakası

-

𝑠𝑠
𝑚𝑚
𝑠𝑠
𝑚𝑚
𝑠𝑠

Analizler sonucu elde edilen bulgular, deneysel verilerdeki maksimum ve minimum basınç değerleri ile
kısmen uyum sağlamış olsa da, bire bir örtüşmediği ortaya çıkmıştır. Bunun ana sebebinin
sonicLiquidFoam çözücüsünün yalnız laminer akışları çözebilmesi ve içerisinde bir türbülans modeli
barındırmaması olduğu düşünülmektedir.

(a) Boru giriş kısmındaki zamana bağlı basınç eğrisi

(b) Borunun orta kısmındaki zamana bağlı basınç eğrisi
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(c) Boru tahliye kısmındaki zamana bağlı basınç eğrisi
Şekil 8. Karşılaştırma analizi sonuçları için elde edilen basınç eğrileri, (a) Giriş, (b) Orta, (c) Tahliye

SONUÇ
Açık kaynak kodlu bir hesaplamalı akışkanlar dinamiği olan OpenFOAM programı ile akım hızındaki
ani değişimler ve yüksek basınç yükü değişimleriyle birlikte meydana gelen aşırı basıncın bir başka
deyişle su darbesinin hesaplanabilirliği incelenmiş olup, elde edilen sonuçların su darbesi esnasındaki
oluşan basınç dalgalanmalarını gösterir yönde olduğu gözlemlenmiştir.
Ayrıca, boru hattı ağ yapısının OpenFOAM içerisinde bulunan blockMesh aracılığıyla zamandan
tasarruf yaparak iyileştirilmesi, su darbesi analizi için farklı ağ yapılarındaki boru durumlarına dair
analizlerin hızlı bir şekilde yapılması sağlanmıştır. Oysaki ticari yazılımlar ile yapılan ağ yapısı
iyileştirmeleri geometriye de bağlı olarak uzun süreler alabilir ve program kullanıcıları için ön
görülemeyen zaman kayıplarına sebep olabilirler.
Sonuç olarak, bu çalışma içerisinde açık kaynak kodlu bir program olan OpenFOAM ve içerisinde yer
alan laminer akışlar için geçerli olan ve zamana bağlı akış çözümleyicisi olan sonicLiquidFoam
sayesinde boru hatlarında meydana gelebilen su darbesi analizi gerçekleştirilebilmiştir. Gelecek
çalışma olarak, bu çözücünün yalnızca laminer akışlar için değil, aynı zamanda türbülanslı akışlar için
de geçerli olacağı haline getirmek amacıyla türbülans modeli ilave edilecektir.
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SOL DUVARI SİNÜZOİDAL ALT DUVARI LİNEER OLARAK
ISITILAN MANYETİK AKIŞKANLARDA ISI TRANSFERİNİN
İNCELENMESİ
Investigation of Heat Transfer in Magnetic Fluids Heated from Sinusoidally from Left Wall and Heated Linearly from Bottom
Wall

Birol ŞAHİN

ÖZET
Manyetik alan etkisindeki kare kesitli iki boyutlu kapalı bir ortamdaki zamandan bağımsız doğal
taşınımla ısı transferi sayısal olarak incelenmiştir. Kapalı ortamın sol duvar sıcaklığı sinüzoidal olarak
değişirken alt duvar sıcaklığı ise lineer olarak değişmektedir. Sağ duvar uniform sıcaklıkta olup üst
duvar ise mükemmel yalıtılmıştır. Manyetik alan, ortama yatay olarak etki etmektedir. Sayısal çalışma,
4
6
doğal taşınımın geçerli olduğu Rayleigh sayısının 10 ile10 aralığındaki ve Hartmann sayısının 0 ile
50 arasındaki değerlerini kapsamaktadır. Elde edilen sonuçlar akım çizgileri, eş sıcaklık eğrileri ve
ortalama Nusselt sayıları şeklinde gösterilmiştir. Uygulanan manyetik alanın büyüklüğünün artmasıyla
soğuk duvara olan ısı transferinin azaldığı tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Doğal Taşınım, Manyetik alan, Sinüzoidal ve lineer ısıtma.
ABSTRACT
Laminar steady state natural convection in a two dimensional square enclosure in the presence of
magnetic field is investigated numerically. Left wall is heated sinusoidally while bottom wall is heated
linearly. Right wall is uniformly cooled while upper wall is perfectly insulated. Magnetic field is effected
4
by horizontally. The numerical study is covered the values of the Rayleigh number range from 10 to
6
10 and Hartmann number range from 0 to 50. Results are presented in the form of streamlines,
isotherms and average Nusselt numbers. It was determined that the heat transfer to the cold wall
decreased with the magnitude of the applied magnetic field.
Keywords: Natural convection, Magnetic field, Sinusoidally and linearly heating.

1. GİRİŞ
Sıcaklık farkı sonucu meydana gelen ısı transferi günümüzde birçok alanda karşımıza çıkmaktadır.
İnsanlar bu enerjiyi farklı ısıtma, soğutma, havalandırma vb. uygulamalarda kullanmışlardır. Ancak bu
uygulamalar esnasında istenilen düzeyde ısı transferi sağlamak için günümüzde faklı teçhizat ve
ekipmanlara ihtiyaç duymuşlardır. Isı transferi türlerinden biri olan taşınımla ısı transferi de gelişen
teknolojiyle birlikte hayatımızdaki yerini almıştır. Katı bir yüzeyle temas halindeki akışkan arasında
gerçekleşen taşınımla ısı transferi, elektronik cihazların soğutulmasında, meteorolojik olaylarda,
nükleer reaktörlerin soğutulmasında, ortamlarda ısıl konforun sağlanması gibi birçok alanda
kullanılmaktadır. Her zaman için ısı transferinin hızlandırılması birincil amaç olmayıp bazı
uygulamalarda ısı transferinin yavaşlatılması da istenebilmektedir. Bu amaçla genel anlamda iş
akışkanı olarak kullanılan hava yerine manyetik özelliğe sahip akışkanlar da kullanılmaktadır. Özellikle
metal dökümlerde, füzyon reaktörlerde sıvı metalin soğutulmasında, sıvılarda kristal büyümede
manyetik akışkanlardan faydalanılmaktadır. Manyetik özelliğe sahip akışkana dışarıdan farklı açılarda
bir manyetik alan uygulanarak ısı transferinde değişimlerin olduğu yapılan çalışmalar sonucu elde
edilmiştir. Kapalı ortamlar için yapılan bu çalışmaların birçoğu geometrik olarak kare kesitli olup daha
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az bir kısmı ise dikdörtgen veya dairesel ortamlardır. Yine birçok çalışma geleneksel doğal taşınım
problemi ve sabit sıcaklık sınır koşullarını içermektedir. Sınır koşullarının lineer veya sinüzoidal olarak
değiştiği sınır koşullarına ise daha az rastlanmaktadır. Genelde sınır koşulları karşılıklı olarak
konumlandırılan iki duvara uygulanmakta olup birbiri ile komşu olan duvarlara tanımlanan değişik sınır
koşulları da bulunabilmektedir. Bir duvar boyunca sıcaklık değişiminin uniform olmadığı birçok
uygulama bulunmaktadır. Özellikle bir ısı kaynağı ile temas eden sınırlarda sıcaklık değişimlerini farklı
trigonometrik fonksiyonlar şeklinde tanımlamak oldukça yaygın bir uygulamadır. Rudraiah vd. [1],
dikdörtgen kesitli kapalı bir ortamdaki doğal taşınımla ısı transferini Prandtl sayısı 0.733 olan
4
6
elektriksel iletkenliğe sahip akışkan için Grashoff sayısının 2x10 ile 2x10 aralığında, Hartmann
sayısının 0 ile 100 aralığında sayısal olarak incelemişlerdir. Alttan ısıtılan üstten soğutulan manyetik
alan etkisindeki kare kesitli kapalı ortamdaki laminer zamandan bağımsız doğal taşınımı
Pirmohammadi vd. [2], kapalı ortamın farklı eğime sahip olması durumu için incelemişlerdir.
Sathiyamoorthy ve Chamkha [3], alttan ısıtılan üst ve alt duvarlarından soğutulan, sol duvarından ise
uniform veya lineer olarak ısıtılan kare kesitli ortam için doğal taşınımla ısı transferini farklı Hartmann
ve Rayleigh sayılarında ve eğim açılarında incelemişlerdir. Jani vd [4], Prandtl sayısı 0.7 olan
elektriksel iletkenliğe sahip akışkanla dolu kare kesitli ortamın alttan ısıtılması diğer duvarlarından
soğutulması durumundaki manyeto-hidrodinamik taşınımı sayısal olarak çalışmışlardır.
Sathiyamoorthy ve Chamkha [5], sıvı galyum ile dolu kare kesitli bir ortamın alttan uniform olarak
ısıtılması sol ve sağ duvarlarından lineer olarak veya uniform ısıtılması durumunu uygulanan manyetik
alanın farklı açılarında sayısal olarak çalışmışlardır. Al-Salem vd [6], manyeto-hidrodinamik karma
taşınımı sol ve sağ duvarları yalıtılmış, alt duvarından lineer olarak ısıtılan hareketli üst duvarının ise
soğutulduğu kare kesitli ortam için sayısal olarak incelemişlerdir. Son ve Park [7] alttan ısıtıan üstten
soğutulan düşey duvarları yalıtılmış kare kesitli ortam içerisine yalıtılmış kare blok koyulması
durumunda oluşan iki boyutlu laminer doğal taşınımı farklı Hartmann ve Rayleigh sayılarında manyetik
alan etkisinde incelemişlerdir. Kheriff vd [8] eğimli dikdörtgen kesitli kapalı ortamdaki zamandan
bağımsız doğal taşınımı kapalı ortamın alttan ısıtılması üstten soğutulması durumunda incelemişlerdir.
Oztop vd [9] kare kesitli ortamın alttan sinüzoidal olarak ısıtılması üstten uniform olarak
soğutulmasında manyeto-hidrodinamik doğal taşınımı araştırmışlardır.
Literatürde yapılan çalışmalarda yaygın olarak görülen tek bir duvardan uniform olarak ısıtma yerine
iki duvara yayılı bir şekilde lineer ve sinüzoidal sıcaklık değişiminin birlikte etkisinin incelenmesi
amaçlanmıştır. Yapılan çalışmada, içi manyetik özelliğe sahip akışkan ile doldurulmuş kare kesitli
kapalı bir ortamın sol duvar sıcaklığının sinüzoidal olarak alt duvar sıcaklığının ise lineer olarak
değiştiği, sağ duvarının ise uniform sıcaklığa sahip olması durumunda meydana gelen doğal taşınımla
ısı transferi kaldırma kuvvetlerinin etkin olduğu farklı Rayleigh sayılarında ve manyetik alanın etkili
olduğu farklı Hartmann sayılarında zamandan bağımsız iki boyutlu olarak incelenmiştir.

2. TEORİK ÇALIŞMA
İncelenen problem geometrisi kare kesitli olup Şekil 1 de verilmiştir. Verilen geometri için kapalı
ortamın sağ düşey duvarı düşük uniform sıcaklıkta olup, sol düşey duvar sıcaklığı ise sinüzoidal olarak
değişmektedir. Kapalı ortamın yatay üst duvarı ise mükemmel bir şekilde yalıtılmıştır. Alt duvar
sıcaklığı ise lineer olarak azalmaktadır. Kapalı ortamın içi manyetik özelliğe sahip bir akışkan ile
doludur. Manyetik özelliğe sahip akışkan yardımıyla kapalı ortam içerisinde meydana gelen akış ve ısı
transferi kontrolü yapılabilmektedir. Normal şartlar altında kapalı ortama uygulanan sınır koşullarının
değiştirilmesiyle gerçekleştirilen bu durum uygulanan manyetik alan yardımıyla da
gerçekleştirilebilmektedir. Çözüm bölgesi içerisinde duvar yüzeylerinde kaymama sınır koşulu geçerli
olup akışkan özellikleri sabit alınmıştır.
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Şekil 1. İncelenen kare kesitli kapalı ortam geometrisi.
İncelenen geometride meydana gelen doğal taşınımla ısı transferi, sıcaklık farkı sonucu oluşan
kaldırma kuvvetlerinden kaynaklanmaktadır. Ayrıca kapalı ortam içerisinde bulunan manyetik özellikli
akışkanın hareketini kontrol edebilmek için kapalı ortama yatay yönde bir manyetik alan (B o )
uygulanmaktadır. İki boyutlu sürekli rejimde doğal taşınım probleminin çözümü için gerekli olan
kütlenin korunumu denklemi denklem 1 de, momentum denklemleri kaldırma kuvvetlerini ve manyetik
alanı ihtiva edecek şekilde denklem 2 ve 3 te enerji denklemi denklem 4 te boyutsuz olarak aşağıda
verilmiştir:

∂U ∂V
0
+
=
∂X ∂Y

(1)

U

 ∂ 2U ∂ 2U 
∂P
∂U
∂U
+ Pr  2 + 2 
=−
+V
∂Y 
∂X
∂Y
∂X
 ∂X

(2)

U

 ∂ 2V ∂ 2V 
∂V
∂V
∂P
+V
=
−
+ Pr 
+ 2  + Ra Pr θ − Ha 2 Pr V
2
∂X
∂Y
∂Y
∂
∂Y 
X


(3)

U

∂θ
∂θ
∂ 2θ
∂ 2θ
+V
=
+
∂X
∂Y ∂X 2 ∂Y 2

(4)

Denklemlerin boyutsuzlaştırılmasında kullanılan boyutsuz büyüklüler şu şekildedir:
X =

2
T − Tc
y
uL ,
vL ,
x,
, P = pL
θ=
V =
Y= ,U=
α
L
α
L
T h − Tc
ρα 2

(5)

Denklem 1-4 te verilen X ve Y yatay ve düşey yöndeki boyutsuz koordinatları temsil etmekte olup U ve
V boyutsuz hız bileşenleridir. P boyutsuz basıncı θ ise boyutsuz sıcaklığı göstermektedir. Ayrıca
Rayleigh sayısı Ra, Hartmann sayısı Ha ve Prandtl sayısı Pr ile gösterilmiş olup problemin çözümü
için kullanılan bu boyutsuz sayılar aşağıda verilmiştir:
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Ha = B0 L
Rα =

Pr =

σ , Hartmann sayısı
ρv

gβ (Th − Tc )L3

να

, Rayleigh sayısı

ν , Prandtl sayısı
α

Problemin çözümü için geçerli sınır koşulları aşağıda verilmiştir:
Sol duvarda, U=V=0, θ=1-Sin (πY)
Sağ duvarda, U=V=0, θ=0
Alt duvarda, U=V=0,

θ = 1−

Üst duvarda, U=V=0,

∂θ
=0
∂Y

x
L

Taşınımla ısı transferinin göstergesi olarak kabul edilen Nusselt sayısı, ortamın sağ duvarı için yerel
ve ortalama değerleri elde edilecek şekilde aşağıdaki gibi hesaplanır:

∂θ
Nur = −
∂X

Sağ duvar için

X =L

1
Nur =
H

H

∫ Nu dY

(5)

r

0

Elde edilen eşitlikler sonlu kontrol hacmi metodu yardımıyla Patankar [10] tarafından verilen SIMPLE
algoritmasına göre çözülmüştür. Ayrıklaştırılan eşitlikleri çözmek için bir FORTRAN programı
geliştirilmiştir. Kare kesitli ortam için 20x20, 40x40, 80x80 ve 120x120 ağ sıklıklarında çözüm yapılmış
olup 80x80 uniform ağ yapısından sonra sonuçların belirgin bir şekilde değişmediği görülmüştür.
Çözüm, boyutsuz denklemlerle gerçekleştirildiği için sınır koşulları da boyutsuz sınır koşulu olarak
minimum değeri 0, maksimum değeri 1 olacak şekilde tanımlanmıştır. Kapalı ortamda bulunan
manyetik özellikli akışkanın Prandtl sayısı 0.054 alınmıştır.
3. BULGULAR
Belirlenen şartlar için elde edilen bulgular, Rayleigh sayısının 10 -10 ve Hartmann sayısının 0-50
aralığındaki değerlerinde kare kesitli ortam için ortalama Nusselt sayıları, akım çizgileri ve eş sıcaklık
eğrilerinin değişimleri şeklinde Şekil 3-5 te sunulmuştur. Karşılaştırma yapmak amacıyla alttan ısıtılan
üstten soğutulan manyetik alan etkisindeki kare kesitli kapalı ortamda elde edilen ortalama Nusselt
sayıları, Pirmohammadi vd [2] tarafından yapılan çalışma ile karşılaştırılmıştır. Tablo 1 den de
görüleceği gibi farklı Rayleigh ve Hartmann sayılarında elde edilen sonuçlarla literatürde verilen
sonuçlar benzerlik göstermektedir.
4

6

Tablo 1. Yapılan çalışma ile Pirmohammadi vd [2] tarafından yapılan çalışmanın karşılaştırılması.
Ra
4

10

6

10

Ha
0
10
50
100
0
50
150

Yapılan çalışma
2.201
1.932
1.041
1.005
8.994
6.437
2.641

Nu
Pirmohammadi vd [2]
2.29
1.97
1.06
1.02
8.9
6.39
2.64
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Kapalı ortamın sağ duvarına ait ortalama Nusselt sayılarının değişimi farklı Rayleigh ve Hartmann
sayıları için Şekil 2 de verilmiştir. Şekil 2 den görüldüğü gibi Rayleigh sayısının artmasıyla birlikte ısı
transferi de artmakta, Hartmann sayısının artmasıyla birlikte azalmaktadır.
2,5

2,0

Ha=0
Ha=10
Ha=50

___
Nur

1,5

1,0

0,5

0,0
104

105

106

Ra

Şekil 2. Farklı Rayleigh ve Hartmann sayıları için sağ duvara ait ortalama Nusselt sayıları.
Akım çizgileri ve eş sıcaklık eğrilerinin Rayleigh sayısı ve Hartmann sayısına göre değişimleri Şekil 3
te verilmektedir. Manyetik alan etkisinin düşük olduğu bütün Rayleigh sayılarında kapalı ortamın
merkezi civarında tek bir akım hücresi görülürken Hartmann sayısının 50 değerinde ise kapalı ortamda
manyetik alan etkisine bağlı olarak aynı veya zıt yönlü iki ve daha fazla akım hücresi meydana
gelmektedir. Yüksek manyetik alan etkisinde akım hücrelerinin merkezleri ise alt ve üst duvara yakın
bölgelerde oluşmaktadır. Eş sıcaklık eğrilerinde ise farklı Hartmann sayıları için düşük Rayleigh
sayılarında önemli bir değişiklik gözlenmemekle birlikte kapalı ortamın sağ duvarına yakın bölgelerde
düşük sıcaklıkların, sol düşey duvar ile alt duvarın kesiştiği noktaya yakın bölgelerde ise yüksek
sıcaklıkların oluştuğu gözlenmiştir. Artan Rayleigh sayısına bağlı olarak doğal taşınımın etkisiyle bu
sıcaklık değerleri kapalı ortamın içerisine yayılmaktadır. Sınır koşuluna bağlı olarak sol düşey duvarın
merkezine yakın bölgelerde de düşük sıcaklıklar tespit edilmiştir. Yüksek Hartmann sayılarında ortam
içerisindeki sıcaklık değerlerinin arttığı, düşük Hartmann sayılarında ise bir miktar azaldığı
bulunmuştur. Hartmann sayısının 0 ve 10 değerlerinde elde edilen akım çizgileri ve eş sıcaklık eğrileri
büyük oranda benzerlik göstermektedir. Bu nedenle düşük manyetik alanın akışı ve ısı transferini çok
etkilemediği hem Şekil 2 den hem de Şekil 3 ten görülebilmektedir.

Akışkanlar Mekaniği Sempozyumu

14. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 17-20 NİSAN 2019/İZMİR

_____________________ 984 _______

Ha

Ra

0

10

50

ψ

4

10

θ

ψ

5

10

θ

ψ

6

10

θ

Şekil 3. Farklı Rayleigh ve Hartmann sayıları için elde edilen akım çizgileri ve eş sıcaklık eğrileri.
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4. SONUÇLAR
Yapılan çalışma sonucu elde edilen bulgulara göre kapalı ortama uygulanan sınır koşullarının doğal
taşınımla ısı transferinde etkili olduğu görülmüştür. Kapalı ortamda gerçekleşen ısı transferini
azaltmak için uygulanan manyetik alan etkisinin artırılması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca ısı
transferini artırmak için kaldırma kuvvetlerinin ve dolayısıyla Rayleigh sayısının artırılması gerektiği
bulunmuştur. Her iki sonuç birlikte değerlendirildiğinde ısı transferini artırmak için kaldırma
kuvvetlerinin etkisini arttırmak ve aynı zamanda manyetik alan etkilerinin azaltılmak zorunda olduğu
açıkça görülmüştür. Ayrıca kapalı ortam içerisindeki sıcaklık dağılımının ve akım çizgilerinin düşük
Rayleigh sayılarında fazla değişmediği sonucuna ulaşılmıştır. Bu nedenle akış ve ısı transferindeki
değişimlerin yüksek Hartmann sayılarında daha belirgin olduğu sonucuna varılmıştır.

Kullanılan semboller
B0
g
H

Manyetik alanın büyüklüğü
Yerçekimi ivmesi
kapalı ortamın düşey kenar yüksekliği,

B0 L σ / ρ v

Ha

Hartmann sayısı,

L
Nu

kapalı ortamın yatay kenar uzunluğu
yerel Nusselt sayısı

Nu

ortalama Nusselt sayısı
boyutsuz basınç
Prandtl sayısı, ν / α
Rayleigh sayısı, ρgβ (Th − Tc )L3 / (µα )
sıcaklık
yatay hız bileşeni, boyutsuz yatay hız bileşeni
düşey hız bileşeni, boyutsuz düşey hız bileşeni
yatay koordinat, boyutsuz yatay koordinat
düşey koordinat, boyutsuz düşey koordinat

P
Pr
Ra
T
u, U
v, V
x, X
y, Y

Alt indisler
r
c
h

Sağ yüzey
Düşük sıcaklık
Yüksek sıckalık

Yunan harfleri
α
β
θ
μ
ν
ρ
σ
ψ

Akışkanın ısı yayılım katsayısı
Akışkanın ısıl genleşme katsayısı
Boyutsuz sıcaklık
Dinamik viskozite
Kinematik viskozite
Akışkanın yoğunluğu
Akışkanın elektriksel iletkenliği
Akım fonksiyonu
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BİNALARIN DEPREM TASARIMINDA YENİ YAKLAŞIMLAR
ve TESİSATLAR İÇİN DEPREM KORUMASI YÖNTEMLERİ
New Approaches in Seismic Design of Buildings and Seismic
↵ Protection Methodologies for Mechanical Installations
Cüneyt TÜZÜN

ÖZET
Deprem mühendisliğinin ana çalışma alanlarından biri olan depreme dayanıklı yapı tasarımı, gelişen
araştırma ve teknolojilere paralel olarak son yıllarda oldukça büyük gelişmeler göstermiştir. Uzun
yıllardır yapıların genel deprem tasarım yaklaşımı içindeki insanların can güvenliğini sağlamak olarak
belirlenmiştir. Ancak son yıllarda yapıların içinde bulunan yapısal olmayan elemanlar olarak
adlandırılan elektrik, su, havalandırma ve diğer tesisatların da deprem sonrası hasar görmesi ve
işlevlerinin yerine getirememesi yapıların deprem tasarımında yeni yaklaşımların geliştirilmesinin
önünü açmıştır.
Özellikle 2000 yılı sonrası deprem mühendisliği alanında mühendislik uygulamasına giren ve
“performansa dayalı deprem tasarımı” olarak adlandırılan tasarım yaklaşımı, yapıların deprem sonrası
kullanılabilirliği ve meydana gelen hasarın ekonomik boyutuna dayalı olarak tanımlanmıştır. Söz
konusu performans hedefleri gerek yatırım yapan kişilere gerekse yapıların son kullanıcılara tasarım
hakkında daha net bilgi vermesi açısından devrim niteliğinde bir gelişmedir. Son yıllarda ülkemizde
yapılan bina yatırımlarının maliyetleri dikkate alındığında bu yaklaşım uygulamada karşımıza
çıkmaktadır.
Tasarım aşamasında belirlenen performans hedeflerinin uygulamada sağlanabilmesi için çeşitli
teknolojiler geliştirilmiştir. Bu teknolojilerin başında yapısal olmayan elemanların özel bağlantı
sistemleri ile yapısal sisteme bağlanması yöntemidir. Bu çerçevede tesisat sistemleri uygun malzeme
ve yöntem uygulaması ile deprem etkilerinden hasar görmesi engellenmekte ve fonksiyonlarını
sürdürebilmesi sağlanmaktadır. Tesisat sistemlerinin hedeflenen deprem performansını sağlaması için
geliştirilen diğer bir yöntem ise “deprem yalıtımı” olarak adlandırılan teknolojidir. Bu teknoloji ile yapı
içindeki tesisat sistemlerine deprem sırasında oluşan etkiler oldukça azaltılmakta ve böylece hasarın
en düşük düzeye indirgenmesi sağlanmış olmaktadır. Söz konusu uygulama örnekleri ülkemizde son
yıllarda büyük yatırım yapılan yüksek yapı ve hastane binalarının tesisat sistemlerinde artan sayıda
karşımıza çıkmaktadır.
Ülkemizde 2019 yılı Ocak ayında yürürlüğe giren Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği [7] kapsamında
çeşitli bina türleri için hedeflenen deprem performansının tanımı ve bu hedefi gerçekleştirilmesi için
yapılacak olan gerek yapısal gerekse yapısal olmayan eleman (tesisat sistemleri) tasarımı için gerekli
kriterler tanımlamıştır. Böylece tesisatların deprem koruması yöntemleri için gerekli teknik alt yapı
tanımlanmıştır. Ancak burada vurgulanması gereken en önemli nokta, tesisatların deprem koruması
çalışmalarının çok disiplinli bir çalışma olduğu ve farklı disiplinlerin birlikte çalışması gerektirdiğidir.
Anahtar Kelimeler: Deprem yalıtımı, Sismik koruma, Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği 2019, Yapısal
olmayan hasar

ABSTRACT
The earthquake resistant structural design, which is one of the main fields of study of earthquake
engineering, has shown great improvements in recent years in parallel with developing research and
technologies. For many years, it has been determined to ensure the safety of people in the general
Tesisatlarda Sismik Koruma Semineri
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earthquake design approach of the buildings. However, in recent years, non-structural elements in the
Building such as electricity, water, ventilation and other installations, which are damaged after the
earthquake and fail to fulfill its functions have led to the development of new approaches to
earthquake design of structures.
In particular, the design approach called performance-based earthquake design which is introduced to
engineering practice in the field of earthquake engineering after year 2000, was defined based on the
economic loss of the structures after the earthquake and the usability of the building. These
performance objectives are a revolutionary development in terms of providing more information about
the design to the people who invest in the building and to the end users. Considering the costs of
building investments made in our country in recent years, this approach emerges in practice.
Various technologies have been developed in order to achieve the performance targets set in the
design phase in practice. At the beginning of these technologies, non-structural elements are
connected to the structural system with special connection systems. In this context, the system is
prevented from damaging the earthquakes by means of appropriate materials and methods, and it is
ensured that they can maintain their functions. Another method developed to ensure the intended
earthquake performance of the installation systems is the so-called seismic isolation. With this
technology, the effects of earthquake is reduced considerably with the help of seismic isolation system
and thus the damage is minimized. The examples of these applications in our country in recent years
are increasing with the large investment in high-rise and hospital buildings.
In our country, the definition of seismic performance target for different building types is defined in
Turkish Building Seismic Code 2019. Thus, the technical infrastructure for the earthquake protection of
the installations is defined. However, the most important point to be emphasized here is that the
earthquake protection of the installations is a multidisciplinary study and requires the interdisciplinary
working together.
Key Words: Seismic isolation, Seismic protection, Turkish Seismic Code 2019, non-structural
damage

1. PERFORMANSA DAYALI DEPREM TASARIM YAKLAŞIMI
Yapıların deprem tasarımındaki gelişmelerin ana kaynağı geçmiş depremlerde yapıların göstermiş
oldukları davranış ve laboratuvarlarda yapılan deneylere dayanmaktadır. Saha gözlemleri ve deney
sonuçlarına dayalı olarak deprem dayanıklı yapı tasarımının ana ilkeleri belirlenmiştir. 2000 yılların
başında deprem tasarımı yaklaşımında devrim niteliğinde bir gelişme meydana gelmiştir ve söz
konusu gelişme Amerika Birleşik Devletleri’nde yayınlanan “Vision 2000” olarak adlandırılan
“Performansa Dayalı Deprem Tasarımı” dokümanının yayınlanmasıdır [1].
Bu dokümanda tanımlana deprem tasarım yaklaşımı yapıların farklı deprem etkisi düzeylerinde farklı
davranışları hedeflemesine dayanmaktadır. Bu yaklaşım o güne kadar tek bir deprem düzeyi için tek
bir davranışı hedefleyen yaklaşımdan oldukça faklı bir yaklaşım olarak karşımıza çıkmaktadır. Klasik
deprem tasarımında deprem davranış hedefi binada hasarın kabul edilmesi ve binayı kullananların
deprem sonrası “can güvenliği” nin sağlanmasıdır. Bu durumda binada hasar görmesi kaçınılmaz bir
gerçektir.
Performansa dayalı deprem tasarımı yaklaşımında deprem sonrası binaların hedeflene durumu
tanımlanmış ve bu tanımda sadece yapısal sistemin değil yapısal olmayan elemanların da davranışı
dikkate alınmıştır. Bu davranış temel olarak 4 ana tanımda belirtilmiştir. Bu performans hedeflerinin
tanımları şöyledir:
-

Kesintisiz Kullanım (Operasyonel): Bina yapısal ve yapısal olmayan sisteminde hasar
meydana gelmez, bina deprem sonrası hizmet vermeye devam eder
Hemen Kullanım : Bina yapısal sisteminde hasar meydana gelmez
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Can Güvenliği : Bina yapısal sisteminde belirli ölçüde hasar meydana gelir binada can kaybı
meydana gelmez
Göçmenin Önlenmesi : Binada önemli ölçüde yapısal hasar meydana gelir ancak binada
göçme meydana gelmez

Yukarıda tanımlanan performans düzeyleri farklı deprem düzeylerinde tanımlanmıştır. Binanın servis
ömrü boyunca meydana gelebilecek depremlerin sıklığı ve büyüklüğü dikkate alınarak bina türüne
bağlı olarak hedeflenen minimum deprem performansı tanımlanmıştır.

Şekil 1. Performansa dayalı tasarım matrisi
Günümüzde deprem tasarımı bina sahibinin deprem sonrası yapısının durumunu belirlemesi ve
tasarımcının da bu hedefe uygun mühendislik hesaplarını yapması ve uygulamaya geçirmesi
mümkündür. Başka bir değiş ile yapıların deprem tasarımı mal sahibinin isteğine bağlı olarak
belirlenmesi mümkündür. Bu yaklaşım ile deprem sonrası meydana gelecek yapısal ve yapısal
olmayan elemanlarda meydana gelecek kayıp belirli ölçüde minimize edilebilmesi mümkündür.
2000 yılında yayınlanan dokümandan sonra yapılan araştırmalar ve uygulamadan elde edilen
tecrübeler sonucunda 2. versiyon performansa dayalı tasarım yaklaşımı deprem mühendisliği alanında
kullanılmaya başlanmıştır. Bu yaklaşımda deprem tasarımı hedefi binada meydana gelecek hasar
düzeyinden ziyade binanın deprem öncesi durumuna gelmesi için gerekli maliyet, can kaybı yada
yaralanma ve iş gücü kaybının kriter olarak belirlendiği yaklaşım kullanılmaya başladı. Bu yaklaşımla
yatırımcıya, deprem sonrası binada meydana gelebilecek hasarın binanın yapım maliyetinin belirli bir
yüzdesi olarak ekonomik karşılığı ve bu hasarın yaratacağı etki nedeniyle söz konusu binanın işlevini
yerine getiremeyeceği süre ve bu süre içinde meydana gelen ekonomik kayıp tasarım kriteri olarak
tanımlanabilmektedir. Bu yaklaşım özellikle yatırımcılar ve son kullanıcılar için daha anlam ifade eden
bir tasarım kriteri olarak karşımıza çıkmaktadır. Söz konusu güncellenmiş performansa dayalı deprem
tasarımı yaklaşımı Şekil -2’de özetlenmiştir.
2015 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nde yapıların deprem performanslarını depremin yarattığı
ekonomik kayıp ve iş gücü kaybına dayalı olarak belirleyen bir deprem tasarım sınıflandırması FEMA
P-58 dokümanı kapsamında tanımlanmıştır [4]. Bu yaklaşımda binada meydana gelen yapısal hasarın
yarattığı ekonomik kayıp ile yapısal olmayan elemanlarda meydana gelen hasarın ekonomik kayba
etkisi de dikkate alınmıştır. Bu yaklaşım sonucunda gerek mal sahibi gerekse son kullanıcılar için diğer
binalara göre tasarım farklılığı mühendislik parametreleri dışında daha anlaşılır bir parametre ile
tanımlanmış olmaktadır. Bu yaklaşım özellikle sigorta sektöründe daha risk tanımlama ve yönetimi için
daha iyi algılanma ve prim belirlemeye imkân sağlamaktadır.
Tesisatlarda Sismik Koruma Semineri
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Şekil 2. Güncellenmiş performansa dayalı tasarım yaklaşımı [2]
Türkiye’de ise performansa dayalı tasarım ilkeleri 2019 yılında yürürlüğe giren Türkiye Bina Deprem
Yönetmeliği kapsamında da dikkate alınmıştır. Artık Türkiye’de de yeni yapılacak yapıların deprem
tasarımında farklı deprem düzeylerinde farklı davranışların hedeflendiği, yapısal elemanlar dışında
yapısal olmayan elamanlarında deprem güvenliğini tasarım aşamasında dikkate alındığı resmi bir
yönetmelik yürüklüktedir.
2. YAPISAL OLMAYAN ELEMANLARIN DEPREM DAVRANIŞI
Dünya’da ve Türkiye’de meydana gelen deprem incelendiğinde oluşan ekonomik kaybın temel
kaynağı yapısal olmayan elemanlar olduğu görülmektedir. Binaların yapısal sisteminin yapım maliyeti
dikkate alındığında binanın kullanım türüne göre yapısal olmayan elemanlar olan sıhhi tesisat, elektrik
sistemi, havalandırma, bölme duvarlar, elektronik ve diğer eşyaların maliyeti oldukça yüksektir.

Bina Türüne Göre Maliyet Oranları
100
80
60
40
20
0

Konut

Hastane

Yapısal Sistem

Otel

Ofis

Yapısal Olmayan Sistem

Muhteviyat

Şekil 2. Bina türüne göre maliyet oranları [8], [9]
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Yapılan çalışmalarda bina türüne göre yapısal, yapısal olmayan ve muhteviyatın bina maliyeti içindeki
oranları Şekil 3’de verilmiştir. Ayrıca dünyaca kabul görmüş ve yaygın olarak kullanılan deprem kayıp
çalışmalarında kullanılan yöntem ve parametreleri içeren HAZUS [5] , [6] dokümanında da yapısal
olmayan sistemlerin bina maliyeti içindeki yerini belirten veriler bulunmaktadır. Söz konusu oranlar
Tablo 1’de verilmiştir.
Tablo 1. Yapısal ve Yapısal Olmayan Sistemlerin Bina Toplam Maliyetine Oranı [5]
Bina Toplam Maliyetine Oranı
Bina Türü
Yapısal Sistem

Yapısal Olmayan Sistem

Az Katlı Konut

%25

%75

Çok Katlı Konut

%19

%81

Ticari Bina

%38

%62

%27

%73

Endüstriyel
Yapı

Yapısal olmayan elemanlar deprem sonrası meydana gelen hasarı yaratacağı maddi kayıp yanında
içinde bulundukları binaların işlevlerini yerine getirmesine engel olmaktadırlar. Diğer bir değiş ile bu
durum söz konusu binanın kullanılmasını engellemekte ve böylece “iş gücü” kaybına neden
olmaktadır. Özellikle binanın kullanılamamasından dolayı meydana gelen ekonomik kaybın
belirlenmesi oldukça güç ve kayıp miktarı da oldukça yüksektir. Söz konusu işlemenin sektördeki
yerini ve geleceğinin belirlenmesinde önemi bir etkiye sahiptir. Deprem sonrası yapılsa olmayan
sistemlerde meydana gelebilecek hasarlar hakkında fikir verebilmesi için aşağıdaki Resim 1, Resim 2
ve Resim 3’de verilen hasarlar örnek verilebilir.

Resim 1. Asma tavan hasarı, Northridge 1994 [3]
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Resim 2. Mobilyaların devrilmesi ile oluşan hasar, Northridge 1994 [3]

Resim 3. Depo tesislerinde meydana gelen raf hasarı, Northridge 1994 [3]
Özellikle yatırımların yüksek maliyetlere ulaştığı son yollarda yapıların deprem tasarımında yapısal
olmayan elemanların (tesisat sistemlerin) deprem riskinin azaltılması adına tasarım yapılması
yaygınlaşmaktadır.

3. YAPILARIN DEPREM TASARIMINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR : DEPREM YALITIMI
Gelişen mühendislik teknolojisine paralel olarak binaların deprem tasarımında yeni teknolojiler
geliştirilmektedir. Son 20 yılda giderek daha fazla uygulama alanı bulan bu teknoloji “deprem yalıtımı”
olarak adlandırılmaktadır.
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Deprem yalıtımı uygulamasının temel felsefesi deprem sırasında binaya etkiyen kuvvet ve ivmelerin
azaltılmasına dayanmaktadır. Böylece gerek yapısal sistemde gerekse yapısaL olmayan sistemde
meydana gelecek deprem hasarı en alt düzeye indirgenebilmektedir.
Yapılardaki deprem hasarlarının azaltılması için yapının belirli düzlemlerine “deprem yalıtım birimi”
olarak adlandırılan cihazların yerleştirilmesi ile yapıların deprem davranışları değiştirilmekte ve
böylece hasar görmeleri önlenebilmektedir. Deprem yalıtım uygulamasının binaların deprem
davranışını değiştirmesi Şekil-2’de gösterilmiştir.

Şekil 3. Deprem yalıtımlı binanın davranışının şematik gösterimi
Deprem yalıtımı uygulaması ile binaya etkiyen deprem yükleri oldukça azaltılmakta ve böylece binanın
taşıyıcı sistemini oluşturan kolon, kiriş ve perde gibi elemanların hasar görmesi engellenmektedir. Bu
uygulama sadece yapısal elemanları değil bina içindeki eşya ve ekipmanların da devrilmesi ya da
hareket etmesini engellemektedir. Özellikle depremden hemen sonra kullanılması gerekli olan
hastane, iletişim binaları, enerji santralleri gibi kritik binaların klasik tasarım ile beklenen davranışı
göstermesi oldukça zor bir süreçtir. Diğer yandan binaların içinde bulunan eşya ve ekipmanların
yatırım maliyetleri düşünüldüğünde söz konusu elemanlarda oluşabilecek hasarlar çok büyük
ekonomik boyutlara ulaşabilecektir. Yapısal olmayan elemanlarında deprem güvenliğini sağlayan bu
uygulama “iş sürekliliği” kavramının gerçekleştirilebilmesi için rasyonel deprem tasarım yaklaşımıdır.

4. TÜRKİYE’DE YAPISAL OLMAYAN SİSTEMLERİN DEPREM TASARIM YAKLAŞIMI
Ülkemizde yeni sayılabilecek bir süredir uygulama alanı bulan “yapısal olmayan elemanların deprem
koruması” uygulamaları her geçen gün daha da önem kazanmaktadır. Deprem sonrası kullanılması
zorunlu olan hastane gibi binaların deprem tasarımı için en rasyonel adımlardan biri olarak Sağlık
Bakanlığı hastanelerin deprem yalıtımlı olarak yapılmasını zorunlu hale getirmiştir. Böylece büyük
yatırımlar yapılarak inşa edilen bu yapıların gerek yapısal gerekse yapısal olmayan elemanlarında
deprem sonrası hasar oluşması engellenmektedir. Böylece olası ekonomik kayıplar azaltılmış ve daha
da önemlisi binaların deprem sonrası kullanımı da sağlanmış olmaktadır.
Mühendislik pratiğinde yapıların deprem tasarımı için uzun yılların birikimini içeren yönetmelikler
geliştirilmiş ve belirli bir güven düzeyinde tasarım gerçekleştirilmesi için gerekli yöntem ve
parametreler belirlenmiştir. Ancak bugüne kadar yapısal olmayan elemanlar için deprem tasarımı
kuralları Türkiye’de yürürlükte olan deprem yönetmeliklerinde yeterli şekilde belirtilmemiştir. 2019
yılında yürürlüğe giren Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği kapsamında Bölüm 6 içinde yapısal olmayan
elemanların deprem koruması için belirli kurallar tanımlanmıştır. Göreceli olarak daha önceki
yönetmeliklere göre daha detaylı ve kapsamlı olmasına rağmen uygulamadaki çalışmalar
düşünüldüğünde geliştirilmesi gerekli olduğu açıktır.
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Ancak uygulamadaki projelerde tasarımda sorumlu mühendisler yapısal olmayan elemanların tasarımı
ile ilgili çalışmaları yapmamakta ya da sürece dahil olmamaktadır. Bu nedenle yapısal olmayan
elemanların deprem tasarım ve uygulaması inşaat ya da deprem mühendisleri dışındaki disiplinlerdeki
kişiler tarafından gerçekleştirilmektedir. Bu durum gerek tasarım gerekse uygulama aşamasında
sorunlar hatta eksiklikler oluşmasına neden olmaktadır.

5. SONUÇ
Gelişen teknoloji ve artan yatırımların ekonomideki payı düşünüldüğünde, söz konusu yatırımların
deprem riskinin azaltılması önemli bir problem olarak ortaya çıkmaktadır. Ayrıca geçmiş depremlerde
meydana gelen hasarın yarattığı ekonomik etkiler de dikkate alındığında bu sorunun ülke genelini
etkileyecek boyutta olduğu bilinen bir gerçektir.
Son 15 yıldır ülkemizdeki yatırımların ekonomik boyutu dikkate alındığında ise deprem riskinin
azaltılması için yapılan çalışmaların yeterli olduğu söylemek çok mümkün değildir. Yapıların deprem
tasarımındaki çağdaş yaklaşımlar artık yapı hasarının en aza indirgenmesinin yanında yapısal
olmayan sistemlerinde deprem sonrası işlevlerini yerine getirmeyi amaçlamaktadır. Çağdaş deprem
tasarımında tasarım kriterleri artık hasarın bina maliyetine oranı ve iş gücü kaybının süresi gibi
parametrelere bağlanmıştır.
Deprem riski yüksek ülkelerde bu yaklaşımlar artık günlük uygulamalarda karşılaşılırken ülkemizde bu
konu hala akademik çalışmaların konusu olmaktadır. Söz konusu tasarım hedeflerine
gerçekleştirebilmek için iki alternatif karşımıza çıkmaktadır. Bunlar;
i.
ii.

Deprem yalıtımı uygulaması
Yapısal olmayan elemanların deprem koruma tasarımlarını gerçekleştirilmesi

Her iki uygulamada ülkemize son yıllarda yaygınlaşmaya başlamıştır. Bu iki konu gerek tasarım
gerekse uygulama aşamasında çeşitli sorunlar yaşanmaktadır. Bu sorunlar temel olarak şöyle
sıralanabilir.
i.
ii.
iii.
iv.
v.

Tasarıma çok disiplinli olarak yaklaşılmaması
Deprem tasarımından sorumlu kişilerin deprem yalıtımı konusundaki teknik bilgi yetersizliği
Deprem tasarımında sorumu kişilerin yapısal olmayan sistemlerin deprem koruması
konusundaki teknik bilgi yetersizliği
Özellikle yapısal olmayan sistemlerin deprem koruması tasarımının bu konuda malzeme
sağlayan firmalar tarafından yapılması
Uygulama aşamasında yapısal olmayan elemanların deprem koruması için uygun olmayan
malzemelerin kullanılması

Yukarıda belirtilen sorunların çözümü için belli başlı çözüm önerileri şöyle sıralanabilir;
i.

ii.
iii.
iv.

Tasarımın başlangıç aşamasında yapısal tasarımdan sorumlu kişi ile yapısal olmayan
elemanların tasarımından sorumlu kişilerin mimari, elektrik, mekanik sistemlerin tasarımını ilk
aşamada deprem etkisi dikkate alarak tasarlaması
Yapısal olmayan sistemlerin yapı tasarımı konusunda tecrübeli deprem mühendisleri
tarafından gerçekleştirilmesi
Yapısal olmayan elemanların deprem koruması tasarımını ve uygulamasını yapan kişilerin
ayrı kişiler olması
Yapısal olmayan elemanların deprem korumasında kullanılan malzemelerin belirli bir
sertifikasyon sahibi olması

Son olarak belirtilmesi gereken nokta, deprem sonrası büyük ekonomik kayıplara neden olabilecek
yapısal olmayan elemanların deprem koruması konusunda ciddi bir tasarım ve uygulama süreci
işletilmelidir. Bugüne kadar önceliği ve hatta uygulaması olmayan bu konu artık günümüzde karşımıza
önemli bir tasarım bileşeni olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu noktada bu işin çok disiplinli bir iş olduğu
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ve tasarım sürecinde herkesin birlikte çalışması gerektirdiği bilinmelidir. Gelecekte bu konunun
tasarım ve uygulamada sağlam temeller üzerine oturması için bugünden farklı disiplinlerdeki kişi ve
kuruluşların bir araya gelerek soruna rasyonel ve uygulanabilir bir çözüm bulması gereklidir. Bu
konuda yıllardır bilinç ve kalite oluşmasını hedefleyen Deprem izolasyon Derneği konu ile ilgili diğer
tüm paydaşlar ile birlikte çalışmaya ve bilgi paylaşmaya hazırdır.
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TESİSATLARDA SİSMİK KORUMA KEŞİF ÖZETİ
HAZIRLAMA ESASLARI
Fundamentals of Estimating Seismic Restraint BOQ for HVAC Systems

Ali Cenk TEPEGÖZ

ÖZET
Bu çalışma, tesisatlarda sismik koruma yapılması için gereken malzemelerin tespitine yönelik keşif
özeti hazırlama esaslarını içermektedir. Sismik koruma bir uzman mühendislik konusu olup, ilgili yerel
ve uluslararası yönetmelikler ile standartlara tam hakimiyet ve uzun yıllara dayalı deneyim
gerektirmektedir. Bir tesisat sisteminde sismik koruma için gerekli malzemelerin tespiti yapılırken
öncelikle söz konusu projenin şartnamesi ayrıntılı olarak gözden geçirilmeli ve şartnamede adı geçen
yönetmelikler ve standartların gerektirdiği koşullar belirlenmelidir. Bu koşullar herşeyden önce yasa
gereği uyulması zorunlu olan yerel yönetmeliklerin gereksinimlerini karşılamalıdır.
Sismik keşif özeti hazırlanırken şartnamenin yanı sıra ihtiyaç duyulan asgari bilgiler şunlardır: Projenin
plan, kesit ve detay çizimleri ile ekipman listeleri veya projenin tesisat keşif özeti. Bu bilgilerin ışığında,
gerekli yönetmeliklere ve standartlara uygun bir şekilde, şartnamenin gerektirdiği koşulları yerine
getirecek bir sismik koruma sistemi için gereken malzeme keşif özeti hazırlanması için yapılması
gerekenler, bu çalışmada adımlar halinde anlatılmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Tesisat, Sismik, Titreşim, Deprem, İzolatör, Keşif, Teklif
ABSTRACT
The purpose of this paper is to explain the fundamentals of estimating seismic restraint materials
required for an HVAC system. Seismic restraint is an expert engineering field which requires a
complete knowledge of related local and international building codes and standards as well as years
of experience. When estimating the seismic restraint BOQ one has to carefully review the job
specification and determine the conditions of corresponding building codes and standards. These
conditions should fulfill the requirements of enforced local codes in the first place.
For the estimation of seismic restraint BOQ the following documents are needed as a minimum:
Layout, section and detail drawings and equipment schedules or the BOQ of the HVAC system
materials. The process of estimating the seismic restraint BOQ based on these information has been
explained step by step in this paper.
Key Words: HVAC, Seismic, Vibration, Earthquake, Isolator, BOQ, Quotation

1. GİRİŞ
Depremler öngörülemeyen doğal afetlerdir. Günümüz teknolojisi maalesef depremlerin önceden tespit
edilmesini sağlayacak sistemler geliştirmemiz için yetersizdir. Bu nedenle yapılması gereken şey,
yıllara dayalı deneyimler neticesinde uzman kuruluşlarca kaleme alınmış yönetmeliklere ve
standartlara uygun şekilde, tesisatlar için gereken sismik koruma önlemlerini yerine getirmektir.
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Bir binanın veya tesisin yapısal olarak depreme dayanıklı olması, tesisatlar gibi yapısal-olmayan
bileşenlerinin de aynı şekilde depreme dayanıklı olması anlamına gelmez. Bilhassa tesisatların, bir
bina içindeki can güvenliği sistemleri açısından da kesinlikle depreme karşı korunması gerekmektedir
[1].

2. YÖNETMELİKLER VE STANDARTLAR
2.1.

Uluslararası Yönetmelikler ve Standartlar

Tesisatlarda sismik koruma gerekliliğinin ilk kez 1906’daki büyük San Francisco depreminden sonra
ciddi olarak ele alınmaya başlandığı söylenebilir. Bu depremden sonra yapılan incelemelerde, deprem
sonrasında meydana gelen hasarların yarıdan fazlasının deprem sonrası yangınlardan kaynaklandığı
belirlenmiştir. San Francisco’nun bu büyük depremden sonra yeniden kurulması esnasında yöneticiler
deprem tehlikesini en aza indirebilmek için depreme özel inşaat standartlarının ve yönetmeliklerin
yazılması sürecini başlattılar. Ancak günümüzdekilere benzer nitelikte ilk yönetmelik 1927 yılında
yayınlanan Tekdüze Bina Kodu (UBC – Uniform Building Code) oldu. Bu yönetmeliğin son sürümü
1997 yılında yayınlanmış olup 2000 yılından itibaren bunun yerini Uluslararası Bina Kodu (IBC –
International Building Code) almıştır.
ABD kökenli olmakla birlikte, dünyanın birçok ülkesinde inşaat ve tesisat sektörlerinde yangından
korunma tesisatları konusunda otorite olarak kabul edilen Ulusal Yangın Koruma Birliği (NFPA –
National Fire Protection Association) otomatik yangın söndürme (sprinkler) tesisatlarıyla ilgili olarak
NFPA 13 yönetmeliğini yayınlamıştır. Bu yönetmeliğin 9 numaralı bölümünde, yangından korunma
tesisatlarının depreme karşı nasıl güvence altına alınacağına dair son derece ayrıntılı yönergeler
mevcuttur. Nitekim IBC de yangın tesisatları konusunda NFPA 13’e atıfta bulunmaktadır.
2.2.

Yerel Yönetmelikler

Ülkemizde halen Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği 2018 yürürlüktedir. Bu yönetmeliğin 5. bölümünde
tesisatların da içinde olduğu yapısal-olmayan bileşenlere etkiyen deprem yüklerinin nasıl
hesaplanacağı anlatılmaktadır. Ancak öncekilerinde olduğu gibi bu yönetmelikte de hangi tesisat
bileşenlerine hangi şartlar altında sismik koruma yapılması gerektiğine dair detaylı bilgiler yer
almamaktadır. Bundan ötürü ülkemizde yerel kaynaklarla yapılan projelerde dahi çoğu zaman
uluslararası yönetmelikler esas alınmaktadır.
Yangın tesisatları için ülkemizde yürürlükte olan Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik
de deprem koruması hususunda yok denecek kadar az bir içeriğe sahiptir. Bu nedenle tıpkı genel
tesisatların sismik koruması için Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği yerine IBC (Uluslararası Bina
Kodu)’nun kullanılmasına benzer şekilde, yangından korunma tesisatlarının sismik koruması için de
ülkemizdeki yerel projelerde çoğu zaman NFPA (National Fire Protection Association) standardı esas
alınmaktadır.

3. KEŞİF ÖZETİ HAZIRLANMASI
Sismik koruma keşif özeti hazırlanması, ihaleye çıkan bir projede yüklenici firmalar arasındaki olası
haksız rekabetin engelenmesi açısından çok önemlidir. Üzücü bir durum olarak, ülkemizde halen ihale
dosyaları içinde tesisatların sismik koruması için sadece tek bir satır yer aldığı sıklıkla görülmektedir.
Böyle bir durumda yüklenici bu satıra ne kadar bir tutar yazacağını bilemeyeceği için, genellikle bir
sismik koruma malzeme satıcısına başvurmaktadır. Satıcı firmalar ise kendi menfaatlerine yönelik
malzeme listeleri hazırlayarak yüklenicilere sunmaktadırlar. Bu sebeple farklı sismik malzeme satıcısı
firmalardan alınmış farklı sismik keşif özetleri arasında çok büyük parasal tutarda farklılıklar ortaya
çıkmaktadır.
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Bir başka sakıncalı durum, piyasada çok sayıda sismik koruma malzemesi satıcısı bulunmaması
sebebiyle çoğu zaman malzeme satıcılarının kendi sattıkları malzemeleri ürün kodlarıyla birlikte keşif
özetinde tanımlamalarıdır. Bu şekilde hazırlanmış keşif özetleri, ihale süreçlerinde haksız rekabet
ortamı oluşmasını kaçınılmaz hale getirmektedir.
Sismik keşif özetlerinde haksız rekabetin engellenebilmesi için öncelikle keşif özetinin şartnamede
belirtilen yönetmeliklere ve standartlara uygun şekilde hazırlandığından emin olunması gerekmektedir.
Ayrıca ürün tanımları belirli bir markanın model numaralarını içermemeli, bunun yerine şartnamede
belirtilen sertifikalara haiz olmalı ve kapasite değerlerine göre tanımlanmalıdır.
Özetle, sismik keşif özetlerinde haksız rekabeti engelleyebilmek için kasıtlı ya da kasıtsız olarak
aşağıda listelenmiş hataların yapılmadığından emin olunması gerekmektedir:
•
•
•
•

Sertifikasız veya farklı sertifikalara sahip ürünlerin teklif edilmesi
Farklı teknik özelliklerde ürünlerin teklif edilmesi (yük kapasitesi, kopma dayanımı vb)
Ürün setlerinde eksik parçaların olması
Tamamlayıcı ürünlerin belirtilmemesi
Sismik Keşif Özetine Dair Temel Bilgiler

3.1.

Sismik keşif özeti hazırlanırken aşağıdaki üç parametre çalışma çerçevesini belirlemektedir. Projenin
önem derecesi muafiyetler üzerinde önem arz ederken, teklif istenme amacı çalışma hassasiyeti
açısından belirleyici olmakta ve son olarak da konfor şartı başlığı ürün seçimini etkilemektedir.
Aşağıda kısaca bu başlıklar hakkında bilgiler bulunmaktadır.
•

Projenin Önem Derecesi:
- Hastane, havaalanı, okul vb yüksek öneme sahip projeler
- Konut, Ofis, AVM vb nispeten düşük öneme sahip projeler

•

Teklifin İstenme Amacı:
- Bütçe Çalışması
- Satın Alma Çalışması

•

Konfor Şartı:
- Titreşim yalıtımı açısından konfor şartı aranıyor
- Konfor şartı aranmıyor

Projenin Önem Derecesi
Bir projenin önem derecesi, Performansa Dayalı Tasarım [2] yaklaşımıyla depremden sonra binadan
beklenen performans düzeyinin tespitiyle belirlenir (Şekil 1).
“İşlevsellik” Performans Seviyesi
Yapısal olmayan elemanlarda işlevsellik performans seviyesi kısaca “yapının deprem sonrası hasar
durumunda, yapısal olmayan elemanlarının (tesisatların vb) deprem öncesindeki fonksiyonlarını aynı
şekilde devam ettirebilmeleri” durumu olarak tanımlanabilir.
Bu performans seviyesi; yapıdaki acil durum, yangından korunma, aydınlatma, mekanik ve elektrik
tesisatları ve bilgi işlem sistemlerinin büyük bir bölümünün işlevlerini yerine getirmeye devam ettiği
veya bu sistemlere yapılacak küçük tamirat işlemleri ile eski durumlarına devam etmelerinin mümkün
olduğu durumdur. Bu özel yapısal olmayan performans seviyesi yapı mühendislerinin ilgi ve uzmanlık
alanına girdiği için söz konusu elemanların deprem sonrasında bu performans seviyesini göstermesi,
ancak sismik koruma yapılmasıyla mümkün olacaktır.
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Özellikle kuvvetli bir yer hareketi sonrası hastane, haberleşme merkezleri, elektrik üretim merkezleri
gibi ilk kullanılacak yapılarda bulunan elektronik ve mekanik sistemlerin deprem güvenliği için sismik
koruma yapılması hayati derecede önemlidir. Özellikle hastanelerdeki sistemlerin deprem esnasında
dahi işlevlerini yerine getirebilmeleri, tam bir can güvenliğinin sağlanması için kesinlikle gereklidir.

Şekil 1. Yapılardan beklenen depreme dayanıklılık performansı kademeleri

“Hemen Kullanım” Performans Seviyesi
Yapısal olmayan elemanlarda hemen kullanım performans seviyesi kısaca “deprem sonrasında
yapıdaki giriş-çıkış kapıları, merdivenler, asansörler, acil aydınlatma sistemleri, yangın alarm sistemleri
gibi sistemlerin genel olarak işlevlerini sürdürebilmekte olduğu durum” olarak tanımlanabilir.
Söz konusu performans seviyesinde bazı camlarda küçük kırıklar ve bazı yapısal olmayan
elemanlarda hafif hasar meydana gelebilir, ancak binada yapısal olarak hiçbir tehlike yoktur. Binada
genel bir temizlik ve düzenleme yeterli olacaktır. Genel olarak bu performans seviyesinde, yapıdaki
elektrik ve mekanik sistemler için önlemler alınmalı ve işlevlerini sürdürmeleri sağlanmalıdır. Ancak
bazı sistemlerin doğrultularında ve konumlarında küçük değişmeler ve sistemlerin içinde küçük
hasarlar meydana gelmiş olabilir. Konut tarzı yapılarda bulunan ısıtma, su tesisatı, doğal gaz ve
haberleşme sistemleri işlev dışı kalabilir, ancak yapısal olmayan elemanlardan kaynaklanabilecek can
kaybı riski oldukça düşüktür.
Bu performans seviyesi özellikle hastaneler ve haberleşme merkezleri için yeterli güvenliği
sağlayamayabilir. Ancak yüksek nitelikli ofis vb binalar için tercih edilebilir.
“Can Güvenliği” Performans Seviyesi
Yapısal olmayan elemanlarda can güvenliği performans seviyesi kısaca “deprem sonrasında binadaki
yapısal olmayan elemanlarda hasarın meydana geldiği, ancak bu hasarın can güvenliğini tehlikeye
atacak boyutta olmadığı” duruma karşılık gelmektedir.
Söz konusu performans seviyesinde, binadaki yapısal olmayan elemanlar (tesisatlar vb) oldukça hasar
görmüştür ve hasarın maddi boyutu oldukça fazladır, ancak yapısal olmayan elemanlar bulundukları
yerlerden çıkıp düşmemiş ve binanın içinde veya dışındakilerin can güvenliğini tehdit edecek durumda
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değildirler. Binadaki hafif yapısal olmayan elemanların yarattığı enkazlar çıkışları kısmen kapatabilir;
havalandırma, sıhhî tesisat ve yangın sistemleri zarar görebilir ve işlevlerini yitirebilir. Bu performans
seviyesinde yapısal olmayan elemanlardan kaynaklanan yaralanmalar meydana gelebilir, ancak
binada genel olarak can güvenliğini tehdit edecek riskler oldukça düşüktür. Yapıdaki yapısal olmayan
elemanların yeniden işlevsel durumlarına getirilmesi zaman ve maliyet alan bir işlemdir.
Bu performans seviyesi, ancak deprem sonrasında uzun süre kullanım dışı kalmasının mahsur teşkil
etmeyeceği depo vb gibi binalarda tercih edilebilir.
“Göçmenin Önlenmesi (Göçme Öncesi)” Performans Seviyesi
Yapısal olmayan elemanlar için göçmenin önlenmesi performans seviyesi kısaca “deprem sonrası
hasar gören yapısal olmayan elemanların düşme tehlikesi meydana gelebilecek durumu” olarak
tanımlanabilir. Bu durumda dış ortama yüksek zarar verebilecek olan yapısal olmayan elemanların,
insanların çok bulunduğu yerlere düşmelerinin engellenmesi gerekliliği ortaya çıkmaktadır.
Söz konusu performans seviyesinde, deprem sonrası yapısal olmayan elemanlarda oldukça ağır
hasar meydana gelmektedir; ancak parapet, dış cephe panelleri, ağır kaplamalar, asma tavanlar,
büyük raflar gibi düşme riski olan ve düştüklerinde insanların can güvenliğine bir tehdit olabilecek ağır
elemanların düşmelerinin engellemesi için önlem alınmalıdır.
Bu hasar seviyesinde amaç, tüm yapıdaki yapısal olmayan elemanlarda meydana gelen hasarları
belirlemek değil, insanlar için tehlike oluşturabilecek yapısal olmayan elemanların belirlenmesidir.
Dolayısıyla bu performans seviyesi, ancak hiçbir nitelik beklenmeyen en alt sınıf binalar için ve sadece
deprem esnasındaki can güvenliğinin sağlanması açısından tercih edilebilir.
Yukarıdaki performans seviyelerine göre tesisatlarda meydana gelebilecek hasarlar aşağıdaki tabloda
(Tablo 1) ayrıntılarıyla özetlenmiştir. Buna göre şartnamenin sismik koruma bölümü hazırlanırken,
aşağıdaki hasarlardan istenmeyen olanlara göre yapının performans derecesi tespit edilmeli ve
tesisatların bu performans derecesini sağlayacak dayanımda olmasını için gerekli her türlü donanımın
şartnamede belirtilmesi gerekmektedir. Ayrıca bu hedefe ulaşabilmek için gerekli sismik tasarım
hizmetlerinin ve şantiyede montaj esnasında gerekli gözlemlerin de yapılması şartları kesin olarak
belirtilmelidir.
Projenin İstenme Amacı
Sismik keşif özeti hazırlanırken çalışmanın hassasiyeti, teklifin istenme amacına göre belirlenmektedir.
Hassasiyet derecesinde azdan çoğa göre sıralama aşağıdaki şekilde düşünülebilir:
•

Bütçe Çalışması
Bu çalışma şekli çok hassas bir keşif özeti gerektirmemektedir. Bu hassasiyette bir sismik
keşif özeti hazırlanırken, ilgili disiplinin (ısıtma boruları veya kablo tavaları gibi) metrajı,
ekipmanların adetleri (klima santrali, pompa vb.) ve projenin şartnamesi yeterli olacaktır.

•

Satın Alma Çalışması
Bu aşamada çok hassas bir çalışma yapılması gerekmektedir. Çünkü söz konusu teklif
doğrudan satın almaya esas teşkil edecektir. Bu hassasiyette bir sismik keşif özeti, ilgili
disiplinin nihai projelerine ve ekipman listelerine göre belirlenmiş olmalıdır.

Konfor Şartı
Ekipman ya da tesisatın bulunduğu kat ve komşu mahallere göre ürünlerin belirlendiği durumlardır.
Örneğin bir ekipmanın bulunduğu mahale komşu mahalde ofis, daire, VIP salonu vb. kritik yerler
olması durumunda, statik çökme değeri daha yüksek titreşim izolatörleri kullanılmalıdır (örneğin çelik
yaylı izolatörler kauçuk esaslı izolatörlerden daha iyi titreşim yalıtımı yapmaktadırlar).
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Tablo 1. Performans seviyelerine bağlı olarak tesisatların deprem sonrası durumları [3]

3.2.

Sismik Keşif Özeti Hazırlanırken Gerekli Olan Dokümanlar

Şartname: Projeye ait bilgilerin bulunduğu metindir. Bu metin, projede hangi yerel ve uluslararası
yönetmeliklere uyulması gerektiği gibi zorunluluk ihtiva eden bilgileri içermektedir.
Keşif Özetleri: Mekanik ve elektrik tesisatlarına ait disiplinlerin metrajlarını (ısıtma-soğutma, sıhhi
tesisat vd. borular, havalandırma kanalları, kablo tavaları vd. ekipman adetleri de bulunabilir) içeren
tablolardır.
Ekipman Listeleri: Mekanik ve elektrik tesisatlarına ait ekipmanların (soğutma grupları ve kuleleri,
kazanlar, pompalar, klima santralleri, fanlar, elektrik panoları, trafolar, jeneratörler vb) kapasitelerini ve
bazı temel fiziksel özelliklerini içeren listelerdir.
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Çizimler: Mekanik ve elektrik tesisatlarına ait disiplinlerin plan, kesit ve uygulama detaylarını içeren ve
günümüzde çoğunlukla AutoCad gibi dijital ortamlarda bulunan dosyalardır.
Bütçe esaslı sismik keşif özeti hazırlarken gerek hızlı sonuç alınması gerekse eldeki bilgilerin nispeten
daha az detaylı olmaları sebebiyle proje çizimlerinden ziyade keşif özetleri ve ekipman listeleri esas
alınır. Buna karşılık satın alma esaslı bir sismik keşif özetinin kesinlikle nihai proje çizimlerine ve
ekipman listelerine göre hazırlanması şarttır.
Sismik keşif özetleri tesisatlar (boru, kanal, kablo tavası vb) ile ekipmanlar için iki ayrı kısım halinde
hazırlanırlar. Tesisatlar için sismik askıların türleri ve miktarları belirlenirken, ekipmanlar için ise
istenen konfor şartlarına bağlı olarak yaylı ve kauçuk esaslı sismik izolatörlerin veya sismik
sınırlayıcıların türleri ve miktarları belirlenir.
Tesisatlar için gerekli sismik askıların satın almaya esas keşif özetinin hazırlanabilmesi için sismik
projenin bir ön mühendislik sürecinden geçmesi şarttır. Benzer şekilde ekipmanlar için sismik ve
titreşim izolatörleri ve sınırlayıcılarının da kesin olarak belirlenebilmesi için, söz konusu ekipmanın
nihai teknik özellikleri (marka, model, ağırlık, ağırlık dağılımı veya ağırlık merkezinin konumu, çalışma
frekansı vb) belirlenmiş olmalıdır.
Disiplinlere Göre Sismik Keşif Özeti Çalışmaları

3.3.

Sismik keşif özetleri mekanik ve elektrik disiplinlerine göre ikiye ayrılırlar:
MEKANİK SİSMİK KEŞİF ÖZETİ
Mekanik Tesisatlar [6]
•
•
•
•
•

Yangın Tesisatı
Isıtma – Soğutma Tesisatları
Havalandırma Tesisatı
Sıhhi Tesisat (Temiz Su, Pis Su, Yağmur Suyu, Drenaj vd)
Diğer Tesisatlar (Kızgın Su, Buhar, Medikal Gaz vb)

Mekanik Ekipmanlar [4]
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Soğutma Grubu (Chiller)
Soğutma Kulesi
Kazan
Pompa
Hidrofor
Klima Santrali (AHU)
Fanlar
Fan-coil Ünitesi
Isı Geri Kazanım Cihazı
Klima Dış ve İç Üniteleri
Genleşme Tankı
Su, Yakıt vs Muhtelif Tanklar

ELEKTRİK SİSMİK KEŞİF ÖZETİ
Elektrik Tesisatları [6]
•
•
•

Kablo Tavası
Busbar
Diğer Tesisatlar (Conduit vb)
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Elektrik Ekipmanları [5]
•
•
•
•
•
•

Dikili Tip Pano
Trafo
Jeneratör
UPS
Data Kabineti
Akü Rafı

Tablo 2. Sismik koruma ve titreşim yalıtımı örnek keşif özeti [1]
No

Açıklama

Birim

1

SİSMİK HALAT
2,0 mm kalınlığında, asgari kopma dayanımının 225 kgf olduğu uluslararası
kuruluşlarca onaylanmış ve sertifikalandırılmış, montaj kolaylığı açısından özel patentli
klipsleri sayesinde bağlantı yapmaya uygun, elastikiyeti alınmak üzere ön gerilme
yapılmış sismik halat seti

Set

2

SİSMİK TİTREŞİM İZOLATÖRÜ
45 – 1.600 kg arası ağırlık taşıyabilecek, 25 mm çökme miktarına haiz, yay sabiti
yatay/düşey oranı asgari 1 olan, kadmiyum veya PVC kaplamalı çelik yaylı, tabanında
elastomer elemanı olan, her yönden gelebilecek deprem yüklerine karşı koruma
sağlayacak nitelikte, yay çökme yüksekliği ayarlanabilir tipte sismik titreşim izolatörü

Adet

3

LEVHA TİPİ KAUÇUK İZOLATÖR
35 - 415 kPa arası yüklerde ve yüksek frekanslı titreşimlerin yalıtımında kullanılmak
üzere, ekipmanların yere bağlantılarında direk teması engelleyecek ancak sismik
koruma amacıyla yapılacak yapısal bağlantılar engellemeyecek tasarımda izolatör

Adet

4

YAYLI VE KAUÇUKLU KOMBİNE TİTREŞİM ASKISI
20 – 450 kg arası ağırlık taşıyabilecek, 25 mm çökme miktarına haiz, yay sabiti
yatay/düşey oranı asgari 1 olan, kadmiyum veya PVC kaplamalı çelik yaylı ve içten
çelik destekli kauçuk elemanlı kombine titreşim askısı

Adet

5

AÇILI YAYLI VE KAUÇUKLU KOMBİNE TİTREŞİM ASKISI
20 – 450 kg arası ağırlık taşıyabilecek, 25 mm çökme miktarına haiz, yay sabiti
yatay/düşey oranı asgari 1 olan, kadmiyum veya PVC kaplamalı çelik yaylı ve içten
çelik destekli kauçuk elemanlı kombine, ısıl boyut değiştirmeye maruz boru hatlarında
askı çubuklarının ±15° (toplam 30°) açıyla hareketine olanak veren titreşim askısı

Adet

6

SİSMİK SINIRLAYICI
Azami 50 mm çökmeli yaylarla titreşim sönümlemesi yapılan cizahlar için, birbirine
bakan yüzleri elastomer malzemeyle kaplı, her yönden gelebilecek deprem yüklerine
karşı koruma sağlayacak nitelikte sismik sınırlayıcı

Adet

Miktar

SONUÇ
Tesisatların sismik koruması uzmanlık gerektiren bir mühendislik alanıdır. Ancak bu alanda faaliyet
gösteren firmaların nispeten az sayıda olmaları sebebiyle de sıklıkla haksız rekabet ortamlarına
rastlanmaktadır. Bu çalışmanın amacı, tesisatlar için sismik keşif özeti hazırlanmasına dair temel
bilgileri sektörde faaliyet gösteren proje firmaları, yükleniciler ve yatırımcılar ile paylaşarak, sektör
genelindeki farkındalığı artırmak ve dolayısıyla olası haksız rekabet durumlarının önüne geçmektir.
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DEPREM YALITIMLI VE GELENEKSEL BİNALARDA
TESİSATLAR İÇİN SİSMİK KORUMA HESABI VE
GEREKSİNİMİ
Seismic Protection Calculations for Electrical and Mechanical
↵ Installations for Seismic Isolated and Conventional Buildings
Bahadır ŞADAN

ÖZET
İnşaat Mühendisleri, olası büyük bir deprem senaryosu için, binanın taşıyıcı elemanlarını ve içinde
yaşayan insanların can güvenliğini sağlamak için tasarım yapmaktadırlar. Halbuki, büyük bir deprem
sonrası mali kayıp tabloları incelendiğinde, mali kayıpların en büyük bölümünü yapısal olmayan
elemanlardaki hasarın oluşturduğunu görebiliriz. Dışarıdan bakıldığında hasarsız gözüken, taşıyıcı
elemanlarında hasar olmayan bir binanın içerisine girildiğinde, sadece kendi ağırlığını taşımak için
askılanmış ve doğru sismik koruma uygulanmamış tesisatların, tavaların ve diğer tavana asılı
ekipmanların, yüksek deprem ivmesi nedeni ile hasar gördüğü ve binanın kullanılamaz hale geldiği
gözlemlenebilir. Bu durum özellikle deprem sonrası hemen hizmet vermesi gereken kritik binalar için
(ör. hastaneler, ulaşım ve haberleşme yapıları vb.) daha büyük önem taşımaktadır.
Sağlık bakanlığı bu bağlamda, 2013 yılında yayınladığı bir genelge ile, 1. ve 2. derece deprem
bölgesindeki, 100 ve üzeri yatak kapasiteli tüm devlet hastanelerinde sismik izolatörler ile deprem
yalıtımını zorunlu hale getirmiştir. Deprem yalıtımı, binaya etkiyen deprem ivmelerini dolayısı ile
deprem kuvvetlerini çok büyük oranda sönümleyerek, sadece bina taşıyıcı sisteminin değil aynı
zamanda diğer muhteviyatın (tesisatlar, ivmeye hassas cihazlar vb.) deprem sırasında korunmasını
sağlamaktadır. Fakat bu azaltma deprem etkilerini tamamen yok etmediği için tesisatlarda sismik
koruma yapılmasına gerek olmadığı anlamına gelmemektedir.
Bu bildiride, 18 Mart 2018, 30364 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak, 1 Ocak 2019 tarihi itibari ile
resmi olarak yürürlüğe giren Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği’ne (TBDY) göre elektrik ve mekanik
tesisatların sismik koruma hesabı tariflenmektedir. Ayrıca yine TBDY’e göre deprem yalıtımlı binalarda
sismik koruma hesabı gereksinimi irdelenmektedir.
Anahtar Kelimeler: Sismik İzolasyon, Sismik Koruma, Hastane, Tesisat, Yapısal Olmayan, Deprem
ABSTRACT
Civil engineers design the buildings targeting the life safety performance level. However, after a major
earthquake, the greater part of the financial losses is the damage to the non-structural elements of the
building. A building that is seen as intact from outside after a major quake can be unserviceable due to
the damage to its walls, suspended ceilings, electrical and mechanical installations that are not
seismically restrained. This issue is especially important for critical buildings such as hospitals,
transportation and communication structures etc. that need to be immediately in service after a major
seismic event.
In this context, the Ministry of Health of Turkey, issued a circular in 2013, and obliged the use of
seismic isolators for the state hospitals with more than 100 beds capacity that are going to be
st
nd
constructed in the 1 and 2 level seismic zones. Seismic isolation reduces the seismic accelerations
hence the seismic forces acting on the building to a great extent by additional damping, protecting not
only the structural system, but also other building content like installations, ceilings, acceleration
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sensitive devices etc. However, this reduction does not necessarily mean that seismic protection is not
required for nonstructural elements as seismic acts on these elements do not diminish.
In this paper, seismic protection calculations for electrical and mechanical installations are described
as per the Turkish Building Seismic Code, published in Official Gazette No. 30364 and become official
st
as of January 1 , 2019. Necessity of seismic protection for nonstructural elements is discussed both
for conventional fixed based building systems and seismic isolated systems.
Key Words: Seismic isolation, Seismic protection, hospitals, installations, non-structural systems,
earthquake

1. GİRİŞ
Halk arasında, deprem yönetmeliğine uygun olarak inşa edilmiş binaların “depreme dayanıklı” olduğu
şeklinde bir yanılgı hakimdir. Bu yanılgı sadece mühendislikten uzak kişilerde değil, bizzat inşaat
mühendislerinde bile bulunmaktadır. Deprem yönetmeliğine göre inşa edilmiş bir binanın “depreme
dayanıklı” olduğu anlamına gelmediğini, biz mühendisler ne kendimize, ne de mühendislik hizmeti
verdiğimiz müşterilerime itiraf edebilmekteyiz.
2007 yılında yayınlanan, Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik’te [1], genel
ilkelerin anlatıldığı ilk maddede, binalarımızı nasıl bir deprem performansı için tasarladığımız açıkça
belirtilmektedir. Bu maddeye göre “yeni yapılacak binaların depreme dayanıklı tasarımının ana ilkesi;
hafif şiddetteki depremlerde binalardaki yapısal ve yapısal olmayan sistem elemanlarının herhangi bir
hasar görmemesi, orta şiddetteki depremlerde yapısal ve yapısal olmayan elemanlarda oluşabilecek
hasarın sınırlı ve onarılabilir düzeyde kalması, şiddetli depremlerde ise can güvenliğinin sağlanması
amacı ile kalıcı yapısal hasar oluşumunun sınırlanmasıdır.”
Büyük bir deprem sonrası, can kayıpları dışında, binalarda oluşan yapısal ve yapısal olmayan hasarın
mali etkileri incelendiğinde, sanılanın aksine, yapısal olmayan elemanlarda oluşan hasarların
onarılması için gereken tutarın, yapısal hasar onarımı için gereken tutarın çok üzerinde olduğu
gözükmektedir.
Deprem, fırtına, sel ve tsunami gibi afetlerden sonra oluşacak hasarın tahmin edilebilmesi için FEMA
tarafından geliştirilen HAZUS programında [2], deprem sonrası oluşacak hasarın onarılması için
gereken maliyetin, yapının yeniden inşa edilme maliyetine oranları araştırılmıştır. Bu araştırmada, ağır
hasarlı bir binada oluşan yapısal hasarın maliyet oranının, toplam hasarın %15’inden daha az olduğu
görülmektedir.
Tablo 1’de çeşitli bina kullanım sınıfları için, ağır hasarlı binalardaki yapısal elemanlar, ivmeye hassas
elemanlar ve ötelemeye hassas elemanların onarımlarının, bina yeniden yapım maliyetine oranları
görülmektedir. Burada ivmeye hassas elemanlar; asma tavanlar, mekanik ve elektrik ekipmanlar ve
asansörleri içermektedir. Ötelemeye hassas elemanlar ise; bölme duvarlar ile cephe kaplamalarını
kapsamaktadır.
Tablo 1. Çeşitli bina kullanım sınıflarına göre deprem sonrası ağır hasarlı binalarda, yapısal, ivmeye
hassas ve ötelemeye hassas elemanların onarım oranlarının yeniden yapım maliyetine oranları [2].
Kullanım Sınıfı
Konut (Apartman)
İş Merkezleri
Banka/Finans Merkezleri
Hastaneler
Sanayi Tesisleri
Kamu Binaları
Okullar

Yapısal

İvmeye Hassas

Ötelemeye Hassas

14%
19%
14%
14%
16%
18%
19%

44%
48%
52%
51%
73%
49%
32%

43%
33%
35%
35%
12%
33%
49%
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Büyük ve nadir depremlerde, binalarda hem yapısal hem de yapısal olmayan hasarın önüne
geçebilmenin en ekonomik ve güvenilir çözümü günümüzde deprem yalıtımı (sismik izolasyon)
yöntemidir.
Deprem yalıtımı, yapıların deprem etkilerinden korunmasını sağlayan ve doğru kullanıldığı takdirde,
depremin yıkıcı etkilerini sıfırlayan bilinen en etkili teknolojidir. Deprem yalıtımı, çok basitçe, yapının
belirli bir seviyesine, yatayda çok esnek, düşeyde rijit elemanlar (sismik izolatörler) yerleştirerek,
yapıyı yüksek frekanslı deprem ivmesinden korumaya yarayan bir teknolojidir. Sismik izolatörler
binanın temel seviyesine yerleştirilebileceği gibi bodrum kat kolonları üzerine veya herhangi bir ara
kata da yerleştirilebilirler.

Şekil 1. Klasik bina davranışı ve sismik izolasyonlu bina davranışı
Son on yılda, sismik izolasyonlu yapıların sayısı ülkemizde özellikle Sağlık Bakanlığı yatırımlarında
kullanılması ile birlikte, büyük bir vime kazanmıştır. Sağlık Bakanlığı tarafından 2013 yılında
yayınlanan bir genelge ile 1. ve 2. derece deprem bölgesindeki, 100 yatak ve üzeri kapasiteli devlet
hastanelerinin sismik izolasyonlu olarak inşa edilmesi mecbur kılınmıştır. Bu tarz bir düzenleme,
dünyada başka hiçbir ülkede bulunmamaktadır.
Sismik izolasyon yöntemi sağlık yapıları dışında, sıklıkla köprülerde ve veri merkezlerinde de
kullanılmaktadır. Konut ve diğer tipteki yapılarda kullanımı ise oldukça sınırlıdır.
Deprem yalıtımı, binaya etkiyen deprem ivmelerini dolayısı ile deprem kuvvetlerini çok büyük oranda
sönümleyerek, sadece bina taşıyıcı sisteminin değil aynı zamanda diğer muhteviyatın (tesisatlar,
ivmeye hassas cihazlar vb.) deprem sırasında korunmasını sağlamaktadır. Fakat bu azaltma deprem
etkilerini tamamen yok etmediği için tesisatlarda sismik koruma yapılmasına gerek olmadığı anlamına
gelmemektedir.

2. MEKANİK VE ELEKTRİK TESİSAT İÇİN SİSMİK KORUMA HESABI
Binaların ve bina donanımlarının depreme karşı tasarımı ve güçlendirilmesini konu alan Türkiye Bina
Deprem Yönetmeliği (TBDY) [3], 18 Mart 2018, 30364 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır. Bu
yönetmelikle birlikte, 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren, 2007 yılında yayınlanmış Deprem Bölgelerinde
Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik yürürlükten kalkmaktadır.
Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği’nin 6.Bölümü’nde “Deprem Etkisi Altında Yapısal Olmayan Bina
Elemanlarının Tasarım Esasları” ile ilgili hükümler bulunmaktadır. Bu bölümde anlatılan deprem yükü
hesap esasları, genel kabul görmüş, gelişmiş deprem yönetmelikleriyle (Ör. ASCE/SEI 7-16 [4])
benzer bir yol izlemektedir. Bu bildiride TBDY hükümlerine göre tesisatlara etkiyen deprem yükünün
hesabından bahsedilecektir.
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Burada tariflendiği şekilde hesaplanacak eşdeğer deprem yükleri, sismik koruma hesabı yapılacak
tesisat elemanının ağırlık merkezine, birbirine dik iki yatay deprem doğrultusunda ayrı ayrı olmak
üzere, eleman veya donanımın sabit yükü, elemanın taşıdığı servis yükleri ve düşey eşdeğer deprem
yükü ile birlikte uygulanacaktır. Uygulanan eşdeğer deprem yükü sonrasında tesisat elemanının
bağlantılarına, askı elemanlarına vb. etkiyen iç kuvvetler hesaplanarak sismik koruma tasarımı ve
boyutlandırması yapılacaktır.
3.1. Sismik Koruma Hesabı Gereksinimi
Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği, Deprem Tasarım Sınıfı (DTS=4) olan binalar haricindeki bütün
binalarda yapısal olmayan elemanlar için sismik koruma hesabını zorunlu hale getirmiştir. Bir binanın
DTS=4 sınıfına girebilmesi için, bölgedeki sismik riskin çok düşük (S DS <0.33, Tablo 2.) ve binanın
genel kullanımlı, göreli olarak düşük öneme sahip (BKS=2,3, Tablo 3.) bir bina olması gerekir.
Tablo 2. Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği’ne göre Deprem Tasarım Sınıfları (DTS) [3].

Tablo 3. Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği’ne göre Bina Kullanım Sınıfları (BKS) [3].
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Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği ile birlikte Türkiye Deprem Haritası da güncellenmiştir [5]. Yeni
güncellenmiş deprem haritası ile birlikte, bir konuma ait deprem tehlikesi, o bölgenin coğrafi
koordinatları ve bir web ara yüzü ile [6] hesaplanabilmektedir. Güncellenmiş deprem haritalarına, edevlet imlik bilgileri ile https://tdth.afad.gov.tr/ adresinden ulaşılabilmektedir.

Şekil 2. Türkiye Deprem Tehlike Haritaları İnteraktif Web Uygulaması [6]
3.2. Elektrik ve Mekanik Tesisata Etkiyen Eşdeğer Deprem Yükünün Hesabı
Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği’ne göre eleman veya donanım ağırlık merkezine yatay olarak
etkiyen ve eleman veya donanıma etkiyen eşdeğer deprem yükü F ie Denklem 1’deki gibi tanımlanır:

𝐹𝐹𝑖𝑖𝑖𝑖 =

𝑚𝑚𝑒𝑒 𝐴𝐴𝑖𝑖𝑖𝑖 𝐵𝐵𝑒𝑒
𝑅𝑅𝑒𝑒

≥ 0.3𝑚𝑚𝑒𝑒 . 𝐼𝐼. 𝑆𝑆𝐷𝐷𝐷𝐷 . 𝑔𝑔

(1)

Burada m e eleman veya donanımın çalışır durumdaki kütlesini, A ie DD-2 deprem yer hareketi altında
i’nci kattaki eleman veya donanımın döşemeye bağlandığı bölgeye etkiyen en büyük toplam ivmeyi, B e
eleman veya donanıma uygulanan büyütme katsayısını, R e eleman veya donanım için tanımlanan
davranış katsayısını, I bina önem katsayısını, S DS ise kısa periyot tasarım spektral ivme katsayısını
göstermektedir.
Bina taşıyıcı sistemine askı tipi (zincir, kablo gibi) bağlantılarla tutturulmuş eleman veya donanımlarda,
yukarıda belirtilen eşdeğer deprem yükleri yerine, eleman veya donanım ağırlığının 1.4 katına eşit
olan bir yük yatay ve düşey doğrultularda birlikte uygulanarak hesap yapılacaktır
Eşdeğer deprem yükü, birbirine dik iki yatay deprem doğrultusunda ayrı ayrı olmak üzere, eleman
veya donanımın sabit yükü, elemanın taşıdığı servis yükleri ve (0.3𝑚𝑚𝑒𝑒 . 𝐼𝐼. 𝑆𝑆𝐷𝐷𝐷𝐷 . 𝑔𝑔) büyüklüğünde
düşey eşdeğer deprem yükü ile birlikte uygulanacaktır.
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Tablo 4. Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği’ne göre Mekanik ve Elektrik Tesisatlar için Büyütme
Katsayıları ve Davranış Katsayıları [3].

3.2. Elektrik ve Mekanik Tesisatın Bağlı Olduğu Kattaki En Büyük Toplam İvmenin Hesabı
Bir kattaki eleman veya donanımın döşemeye bağlandığı bölgeye etkiyen en büyük toplam ivmenin,
A ie hesabı için seçilen yapısal analiz yöntemine uygun olarak üç farklı yaklaşım bulunmaktadır.
a) Yapısal analiz yöntemi olarak TBDY Bölüm 4.7’de tariflenen doğrusal hesap yöntemi kullanılması
durumunda, herhangi bir i’nci katın eleman veya donanımın bulunduğu konumda, ilgili doğrultuda
hesaplanan mutlak ivme değeri A ie Denklem 2’deki gibi hesaplanacaktır:
2𝜋𝜋

2

𝐴𝐴𝑖𝑖𝑖𝑖 = (𝑅𝑅/𝐼𝐼) � 𝑇𝑇 � 𝑢𝑢𝑖𝑖
𝑝𝑝

(2)

Burada T p , binanın gözönüne alınan deprem doğrultusunda hakim doğal titreşim periyodudur. R
taşıyıcı sistem davranış katsayısıdır. u i ise göz önüne alınan deprem doğrultusunda binanın i’nci
katında azaltılmış deprem yüklerine göre hesaplanan yatay yerdeğiştirmedir. Bu denklemde kullanılan
taşıyıcı sistem davranış katsayısı Denklem 1’de kullanılan ve Tablo 4’te tanımlı eleman veya donanım
için tanımlı davranış katsayısı ile karıştırılmamalıdır.
b) Yapısal analiz yöntemi olarak TBDY Bölüm 4.8.2’de tariflenen modal hesap yöntemlerinin
kullanılması durumunda, herhangi bir i’nci katın eleman veya donanımın bulunduğu konumda, ilgili
doğrultuda hesaplanan mutlak modal kat ivmesi A ien ’lerin karelerinin toplamının kare kökü olarak
alınacaktır. Dikkate alınan her bir yapı davranış modu (n) için o moda ait mutlak modal kat ivmesi, A ien
Denklem 3’teki gibi hesaplanacaktır.
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(3)

Burada T n binanın n’inci doğal titreşim periyodunu, u ien ise göz önüne alınan deprem doğrultusunda
binanın i’nci katında azaltılmış deprem yüklerine göre hesaplanan yatay modal yerdeğiştirmeyi
göstermektedir.
c) Yapısal analiz yöntemi olarak TBDY Bölüm 4.8.3 veya 5.8’de tariflenen zaman tanım alanında
deprem hesap yönteminin kullanılması durumunda, binanın i’nci katında eleman veya donanımın
bulunduğu konumda, ilgili doğrultuda onbir yer hareketi takımı için hesaplanan mutlak maksimum
ivmelerin ortalaması A ie olarak tanımlanacaktır
Eleman veya donanımın ve/veya bağlantılarının kendi rijitlik ve kütlelerinin gözönüne alınması gerekli
görülen özel durumlarda, eleman veya donanımın bulunduğu konumda zaman tanım alanında elde
edilmiş bulunan ivme fonksiyonu kullanılarak kat spektrumu türetilir ve eleman veya donanımın T e
doğal titreşim periyoduna karşı gelen spektral ivmesi A ie olarak hesaplanabilir. T e doğal titreşim
periyodu Denklem 4’te gösterildiği şekilde hesaplanacaktır.
𝑚𝑚

𝑇𝑇𝑒𝑒 = 2𝜋𝜋� 𝑘𝑘 𝑒𝑒
𝑒𝑒

(4)

Burada k e eleman veya donanımın ve/veya bağlantısının etkin rijitlik katsayısıdır. Bu durumda
Büyütme Katsayısı B e =1alınacaktır

3. DEPREM YALITIMLI BİNALARIN MEKANİK VE ELEKTRİK TESİSATI İÇİN SİSMİK KORUMA
GEREKSİNİMİ
Deprem yalıtımlı binaların mekanik ve elektrik tesisatı için sismik koruma hesabının nasıl yapılacağına
veya gerek olup olmadığına dair yeterli kaynak bulunmamaktadır. Amerikan, Avrupa ve Türk
yönetmeliklerinde bu konu ile ilgili bir bilgi bulunmamaktadır.
Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği’nde DTS=4 sınıfı yapılarda sismik koruma hesabı yapılmasına
gerek olmadığı belirtilmektedir. Bir binanın DTS=4 sınıfına girebilmesi için, bölgedeki sismik riskin çok
düşük (S DS <0.33, Tablo 2.) ve binanın genel kullanımlı, göreli olarak düşük öneme sahip (BKS=2,3,
Tablo 3.) bir bina olması gerekir.
Bu tanımdan yola çıkarak bina kullanım sınıfı, BKS=1 olan deprem yalıtımlı binalarda sismik koruma
hesabının yapılması gerektiği anlamı çıkartabiliriz.
BKS=2 veya BKS=3 sınıfına giren deprem yalıtımlı binalarda ise S DS <0.33 olması şartı aranabilir.
Fakat bu durum deprem tehlikesinin çok düşük olduğu bölgelere denk geldiği için bu bölgelerde
deprem yalıtımı bina inşa etmeye gerek görülmeyebilir.
Deprem ivme spektrumu tanımında, kısa periyot spektral ivmesi olan S DS in %40’ı en büyük yer
ivmesine (Peak Ground Acceleration, PGA) denk gelmektedir (Şekil 3). Buradan yola çıkarak, sismik
koruma hesabı yapılmaması şartı olarak DD-2 deprem düzeyinde S DS <0.33 şartına benzer şekilde
PGA<0.132g şartı da istenebilir.
Deprem yalıtımlı binalarda, sismik izolatörlerin (yalıtım düzlemi) üzerindeki döşemeyi, geleneksel
yöntemlerle inşa edilmiş binalardaki temel seviyesi olarak kabul edebiliriz. Bu durumda BKS=2 ve
BKS=3 sınıfına giren deprem yalıtımlı binalarda, DD-2 deprem düzeyi için gerçekleştirilecek zaman
tanım alanında hesap sonucunda, sismik izolatörlerin üzerindeki döşemedeki ortalama kat ivmesi
0.132g den daha düşük ise sismik koruma hesabı yapılmasına gerek yoktur diyebiliriz.
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Şekil 3. Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği Tasarım İvme Spektrumu [3]
Burada tariflenen kat ivmesinin belirlenmesinde yalıtım birimlerinin nominal özelliklerinin mi, yoksa üst
sınır özelliklerinin mi kullanılacağı açık değildir. Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği Bölüm 14.3.10’da
“Binadaki kat ivmelerinin belirlenmesinde ve donanım tahkiklerinde yalıtım sisteminin ilgili
parametrelerinin nominal değerleri kullanılabilir” denilmektedir.
Bu bildirinin yazarı, yalıtım birimlerinin üst sınır özelliklerinin kullanılarak deprem yalıtımlı binalarda
tesisatlar için sismik koruma hesabı gereksiniminin kontrolünün daha doğru olacağı düşüncesindedir.

SONUÇ
Bir binanın deprem yönetmeliğine uygun inşa edilmiş olması, o binanın depreme dayanıklı olduğu
anlamına gelmemektedir. Günümüzde en modern deprem yönetmeliklerinde bile ana performans
hedefi, binanın büyük ve nadir bir depremi yıkılmadan atlatması ve can güvenliğinin sağlanmasıdır.
İnşaat mühendisleri arasındaki genel yanılgı, bina yapısal tasarımının, arttırılmış deprem kuvvetleri ile
yapılması ve binanın rijitleştirilmesi ile binanın depremde hasar görmeyecek olduğudur. Bu şekilde
rijitleştirilen binaların katlarında, daha yüksek deprem ivmeleri oluşmakta, bina taşıyıcı sistemi depremi
hasarsız atlatsa bile muhteviyatı (duvarlar, asma tavanlar, cihazlar, elektrik ve mekanik tesisat vb.)
büyük oranda hasar görmektedir. Böyle bir durumda yapısal olmayan elemanların onarımı ve binanın
yeniden kullanıma açılması süre ve maliyet bakımından elverişli olmamaktadır.
Büyük ve nadir depremlerde, binalarda hem yapısal hem de yapısal olmayan hasarın önüne
geçebilmenin en ekonomik ve güvenilir çözümü günümüzde deprem yalıtımı (sismik izolasyon)
yöntemidir. Deprem yalıtımı ile binaya etkiyen deprem enerjisi sismik izolatörler aracılığıyla
sönümlenmekte, binanın hâkim titreşim periyodu uzatılarak, deprem esnasında binada oluşan kat
ivmeleri çok büyük oranda azaltılmaktadır.
Mart 2018 tarihinde yayınlanan ve Ocak 2019’da resmi olarak yürürlüğe giren Türkiye Bina Deprem
Yönetmeliği’nde, farklı taşıyıcı sisteme sahip binaların deprem hesap esasları anlatılmaktadır. Bu
yönetmeliğin 6. bölümünde yapısal olmayan mimari elemanlar ile elektrik ve mekanik tesisatın d
sismik koruması için gerekli olan deprem yükü hesabı tariflenmektedir. Ayrıca 14. Bölümde de deprem
yalıtımlı binalar için tasarım esasları verilmektedir.
Sağlık Bakanlığı’nın 2013 yılında yayınladığı genelge ile 1. ve 2. derece deprem bölgelerinde, 100
yatak ve üzeri tüm devlet hastanelerinin deprem yalıtımlı olarak inşa edilmesi zorunlu kılınmıştır. Bu
hastaneler her ne kadar deprem yalıtımlı olarak inşa edilmiş olsa da, hastane elektrik ve mekanik
tesisatı için sismik koruma hesabı yapılması ve gerekmesi durumunda uygun sismik önlemlerin
alınması zaruridir.
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NESNELERİN İNTERNETİ KAVRAMININ ÇEŞİTLİ ISIL
KONFOR UYGULAMALARI İÇİN KULLANILABİLİRLİĞİ,
ARAŞTIRMA VE UYGULAMA POTANSİYELİ
Availability, Research and Application Potential for the Concept of Internet of Things for Various Thermal Comfort Applications

Sezgi KOÇAK SOYLU
İbrahim ATMACA

ÖZET
Başarılı bir mekanik tesisat uygulamasının ayrılmaz bir parçası olan ısıl konfor, birçok araştırmacının
da hemfikir olduğu üzere bir binada ikamet eden veya çalışan insanların sağlığını ve çalışma
verimlerini doğrudan etkilemektedir. Bu nedenle akıllı binalar hatta şehirler ile beraber giderek daha da
dijitalleşen dünyaya adapte olan mekanik tesisat uygulamalarına, ısıl konforun da dahil olmaması
düşünülemez. Henüz birçok uygulama alanı için çok yeni bir süreç olan dijitalleşmenin, ısıl konfor
açısından hangi noktada olduğunun belirlenebilmesi amacıyla mevcut çalışma gerçekleştirilmiştir.
Literatürdeki çalışmalar arasından özellikle ısıl konfor araştırmalarına nesnelerin interneti
uygulamalarını dahil ederek yeni bir bakış açısı ile yapılmış çalışmalar incelenmiştir. Bu araştırmalarda
klasik çalışmalardan farklı olarak nesnelerin internetinin ısıl konfor uygulamalarını hangi yönde
geliştirebileceği sorusuna cevap aranmıştır. İlgili çalışmalar referans alınarak ayrıca, potansiyel
araştırma konuları da derlenmeye çalışılmıştır. Mevcut derleme çalışmanın, bu alanda araştırma
yapmayı düşünen akademisyenler ve aynı zamanda konu ile alakalı sektör çalışanları için bir
başlangıç noktası oluşturması açısından faydalı bir kaynak olacağı düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Akıllı binalar, Dijitalleşme, Enerji verimliliği, Isıl konfor, Nesnelerin interneti.

ABSTRACT
As many researchers agree, thermal comfort is an integral part of a successful mechanical installation
that directly affects the health and work efficiencies of people residing or working in a building.
Therefore, it is unthinkable that thermal comfort is not included in the mechanical installation
applications that adapt to the increasingly digitized world with intelligent buildings even cities. The
current study has been carried out in order to determine at what point digitization is in terms of thermal
comfort which is a very new process for many application areas. Studies in the literature have been
examined especially by including the ones with new perspective that included Internet of Things
applications into thermal comfort research. Unlike conventional studies, it was sought to answer the
question in which direction the Internet of Things could possibly develop thermal comfort applications.
In addition, potential research topics are also being compiled by reference to related studies. The
current compilation is thought to be a useful resource for academics who are interested in researching
in this field and to create a starting point for the relevant sector employees.
Key Words: Digitalization, Energy efficiency, Internet of things, Smart buildings, Thermal comfort.
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1. GİRİŞ
Binalarda uygun iç ortam şartlarının oluşturulması, bu binalarda yaşayan kişilerin memnuniyetini,
sağlığını ve üretkenliğini doğrudan etkilediği için en temel fonksiyonlardan bir tanesidir [1]. Bu şartların
oluşturulması esnasında özellikle ısıl konfor önemli bir yer tutar. Bu durumun nedeni, ısıl konforun
ısıtma, soğutma ve havalandırma sistemlerini kontrol ediyor olması ve bu sistemlerin ise gelişmiş
ülkelerde binalarda enerji tüketiminin yaklaşık %50’lik kısmını oluşturmasıdır [2]. Bina tasarımı ve
işletilmesi esnasında ısıl konfor için kriterlerin tespitinde, standartlarda belirtilen modellere
başvurulmaktadır. Isıl konfor için kabul edilebilir aralıklar ASHRAE Standart 55-2013 [3] ve ISO 7730:
2005 [4] gibi uluslararası standartlarda verilmektedir. Her 2 standart da ısıl konfor değerlendirmesini
tahmini ortalama oy (PMV – Predicted Mean Vote) indeksi ile yapmaktadır. PMV, geniş bir insan
grubunun ısıl ortama verdiği tepkiyi ortalama olarak tahmin edebilen 7 noktalı ölçeğe dayalı bir ısıl
duyum indeksidir. Bu modelde konfora etki eden en temel faktörler kişisel (giyinme durumu ve aktivite
düzeyi) ve çevresel (sıcaklık, bağıl nem, hava hızı, ışınım sıcaklığı) parametreler olarak iki grup
altında toplanabilir. Ancak tahmini ortalama oy yaklaşımının önerdiği model ile yapılan tahminlerde
modelin doğası gereği bazı sınırlamalar bulunmaktadır [5];
i.

Öncelikle bu model daha önce de bahsedildiği üzere geniş bir insan grubunun ortalama ısıl
konfor yaklaşımını değerlendirmek üzere tasarlanmış olduğundan, küçük gruplara veya
bireysel davranışların belirlenmesi amacıyla uygulanmak istendiğinde düşük hassasiyette
tahminlerin yapılmasına neden olmaktadır.

ii.

İkinci olarak, PMV modelin tamamıyla uygulanabilmesi için gerçek yaşam şartlarında elde
edilmesi oldukça zor ve pahalı olan bazı giriş parametrelerine (örn; hava hızı, metabolik
aktivite, giyinme durumu gibi) ihtiyaç duyulmaktadır ve bu nedenle genellikle bu parametrelerin
bazı kabul görmüş değerlerinin kullanılması veya basitleştirilmesi yoluna gidilmektedir.

iii. Modelde belirlenen giriş parametreleri dışında ısıl konfor algısına etki edebilecek yaş, ortama
uyum sağlama, cinsiyet ve hava akımı (cereyan) gibi kişisel faktörleri modele eklemek
mümkün değildir.
iv. Son olarak, model özellikleri (fonksiyonlar ve sabitler gibi) modelin laboratuvar ortamında
oluşturulması sırasında elde edilen orijinal data setler ile sabitlenmiştir ve belirli bir ortamdaki
kişilerin gerçek konfor koşullarını yansıtacak şekilde güncellenmeleri mümkün değildir.
Tüm bu nedenler ile geleneksel yöntemler ile yapılan ısıl konfor hesaplamalarının, bir ortamdaki
kişilerin genel ortalama tercihleri konusunda tahmin yürütmemize yardımcı olsa dahi bireysel tercihlere
cevap vermekten aslında oldukça uzakta olduğunu söylemek gerekmektedir. Gelişen teknolojiler ve
artan ihtiyaçlar doğrultusunda her yönden akıllı binaların tasarlandığı günümüz dünyasında, kişilerin
konfor tercihleri yerine getirilirken aynı zamanda enerji tüketimlerini de azaltmak bir zorunluluk haline
gelmiştir. Bunun için hem konu ile ilgilenen araştırmacılar hem de uygulayıcılar yeni teknolojilerin
arayışına girmişlerdir.
Yukarıda da bahsedildiği üzere ısıl konfor çalışmaları açısından bakıldığında, daha yüksek tutarlılıkta
tahminler yapılabilmesi ve kişilerin ihtiyaçlarına daha iyi cevap veren ortam koşulları sağlanabilmesi
için ısıl konfor modellerinin geliştirilmesi gerekmektedir. Burada asıl ihtiyacın ise ilk bakışta geniş
örnek grupları için geçerli olan ortalama sonuçlardan, bireyler için geçerli olan sonuçlara yönelik
değerler elde ederek tahminlerin hassasiyetini arttırmak olduğu görülmektedir. Bireylerin tercihlerinin
belirlenebilmesi için ise veriye ihtiyaç vardır.
Veri toplamada tercih edilebilecek yöntemlerden bir tanesi, kişilerin ısıl konfor hesaplamalarında
ihtiyaç duyulan parametrelere dair fikirlerini çeşitli değişken ortamlar için soru – cevap yöntemi ile elde
etme yoluna gitmektir. Ancak bu yöntemde verilerin sürekliliği ve güvenilirliği konularında önemli
sorunlar bulunmaktadır. Bir diğer alternatif ise “Nesnelerin interneti” kavramını ısıl konfor
uygulamalarında verilerin toplanması, analizi gibi birçok aşamaya dahil etmenin mümkün olup
olmadığı sorusudur ve mevcut çalışma, bu sorudan yola çıkılarak hazırlanmıştır.
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2. BAZI TEMEL KAVRAMLAR
2.1. Nesnelerin İnterneti (Internet of Things – IoT) Nedir?
Son yirmi yılda hayatımıza giren bu kavram, en bilinen tanımı ile fiziksel nesnelerin birbirleriyle ya da
daha büyük sistemler ile bağlantılı olduğu iletişim ağı anlamına gelmektedir. Tanım olarak ilk kez 1991
yılında Kevin Ashton tarafından yapılan bir sunumda kullanılmıştır. IoT, hızlı gelişim gösteren bir
teknolojidir ve endüstri, kontrol sistemleri, ev otomasyonları gibi alanlardaki başarılı uygulamalarının
yanında asıl önemli etkisi günlük yaşama ve potansiyel kullanıcılarının davranış şekillerine getirdiği
yeniliklerdir [6].
Bir IoT mimarisinde temel olarak 3 katman bulunmaktadır; algı katmanı, şebeke (network) katmanı ve
uygulama katmanı [7]. Algı katmanı; radyo frekanslı tanımlama (RFID – Radio Frequency
Identification), kablosuz sensör ağları (WSN – Wireless Sensor Network), sensörler, okuyucular, IP
kameralar ve Mikro Elektro-Mekanik Sistemler (MEMS) gibi elemanları içerir ve veri toplama ile nesne
tanımlama işlemlerini gerçekleştiren en alt katmandır. Bu katman insan vücudundaki duyu organlarına
benzetilebilir. Orta katman olan şebeke katmanı ise cihazlar arasında sinyal iletimini sağlayan veri
bağlantılarının haberleşme sistemini oluşturur. Birçok IoT veri yönetim merkezinin (2G/3G, Wi-Fi,
WiMAX gibi) birleşiminden oluşan bu yapı, daha fazla iletim aralığına ulaşabilmek için diğer yerel ağlar
ile de birleşerek gelişmiş bir servis sağlayıcı haline dönüşebilir. Son olarak isminden de anlaşıldığı
üzere uygulama katmanı, en üst katman olup, pratik uygulamaların çeşitliliği üzerine yoğunlaşmıştır.
Uygulamalar genellikle çevre denetimi, otomasyon sistemleri, sağlık hizmetleri, ulaşım gibi alanlarda
karşımıza çıkmaktadır. 2017 yılında IoT’nin en çok kullanıldığı alanın hangisi olduğuna dair yayınlanan
bir rapor sonucuna göre akıllı binalar bu uygulamalar arasında en çok tercih edilen alan olmuştur [8].
İlgili sistemlerde popüler olarak kullanılan akıllı cihazlar; ortamın sıcaklık, nem ve aydınlatma gibi
değerlerini, kişinin tercihlerine ve mevsimsel koşullara göre sezgisel olarak ayarlamaktadır. Bir başka
çalışmaya göre ise 2020 yılına kadar neredeyse 50 milyar cihazın ağa bağlanması özellikle de
internete bağlı olması ön görülmektedir [9].
2.2. Bulut Nedir?
Bulut kavramı zaman zaman bulut bilişim veya bulut bilgi işlem terimleri ile de tanımlanabilmektedir.
Temel olarak internet tabanlı bilişim hizmetlerinin genel adıdır ve bu yönüyle bakıldığında bir ürün
değildir. Bulut sisteminin amacı, bilgisayarlar ve diğer tüm akıllı cihazlar için kullanıcının ihtiyaç
duyduğu anlarda temel kaynaktaki yazılım ve bilgilere uzaktan erişim sağlayabilmesidir. İlgili sistemler
için 3 farklı çeşitte kullanım şekli mevcuttur; genel (public) bulut, özel (private) bulut ve melez (hybrid)
bulut. Bunlardan ilki olan genel bulutta, depolama ve kaynak erişimi hizmeti belirli bir ücret karşılığında
Microsoft, Google gibi çeşitli servis sağlayıcıları tarafından verilir. Özel bulut ise hassas ve önemli
bilgilere sahip olan büyük şirketler, devlet kuruluşları gibi yapıların tercih ettiği bir sistemdir. Bu yapıda
bilgiler kişisel olarak kurulan sistemlerde saklanır. Melez bulut sistemleri ise her iki sistemin
birleşiminden ortaya çıkan bir yapıdır.
3. NESNELERİN İNTERNETİNİN ISIL KONFOR UYGULAMALARINDAKİ YERİ
Isıl konfor ısıl çevreden memnun olunan düşünce hali olarak tanımlanmaktadır. İnsan bulunduğu çevre
ile ısıl denge sağlarken fiziksel denetim mekanizmalarını (terleme, titreme, vazomotor denetim gibi) ne
kadar az kullanıyorsa o denli konforludur. Bu koşulları sağlayabilmek için bu alana ilgi duyan oldukça
fazla sayıda araştırmacı, yıllar boyunca birçok hesaplama, uygulama ve araştırma
gerçekleştirmişlerdir. Ancak hava sıcaklığı, hava dinamikleri, bağıl nem, kişilerin yaş, sağlık durumu,
giyinme şekli (kalınlık, renk, ...) ve fiziksel aktivite durumlarına kadar birçok farklı parametre ile
tanımlanan ısıl konforu, tam hassasiyette modellemek her zaman mümkün olmamıştır. IoT gibi insan
ihtiyaçlarına sürekli ve detaylı olarak hizmet edebilecek teknolojilerin geliştirilmesi sayesinde ısıl konfor
teknolojilerinde bu eksik kalan noktaların tamamlanması hedeflenmektedir. Bu bölümde nesnelerin
internetinin ısıl konfor uygulamalarına getirdiği yeni yaklaşımlar çeşitli kategoriler altında toplanarak
tartışılmış, yeni uygulamalar ve araştırma potansiyeli ortaya konulmaya çalışılmıştır.
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3.1. Bireysel Isıl Konfor Yaklaşımı
Isıl konfor modellerinde bireysel konfor yaklaşımı, geniş bir popülasyonun ortalama tepkilerini doğru
olarak kabul etmek yerine, her bir bireyin tepkilerini tek tek modelleyen yeni bir yaklaşımdır. Isıl
konfordaki bireysel farklılıklar, farklı kişilerin aynı ısıl ortamda bulunmalarına karşın ortamı farklı
algılamaları hadisesi ile açıklanmaktadır. Bu bireysel farklılıklar nedeni ile herkesi aynı anda memnun
edecek bir ısıl ortamı sağlamak oldukça zordur. Belirli bir grup için uygun olan koşullar bir başka grup
için kabul edilemez durumda olabilir [10].
Bireysel ısıl konfor yaklaşımında kişilere ait tercihler ve davranış biçimleri ya ilgili bireyler ile görüşülüp
ihtiyaç duyulan verilere ulaşmayı sağlayan anketler yoluyla elde edilir ya da bu bölümün devamında
incelenecek olan yeni ölçüm sistemlerinin yardımıyla çeşitli sensörler ile toplanan uzun süreli datalar
ile belirlenebilir. Bu kısımda ısıl konfor üzerine yaptıkları çalışmalarını, kişisel konfor yaklaşımını
kullanarak gerçekleştiren araştırmacıların bazı çalışmaları derlenmeye çalışılmıştır.
Bu çalışmalardan ilki Kim J. vd. [1] tarafından bir ofis binasında 38 adet katılımcı ile gerçekleştirilmiştir.
İlgili çalışmada yeni bir tip geri bildirim sistemi kullanılarak araştırılan bireylerin ısıtma ve soğutma
davranışları, bireysel konfor modellerinin geliştirilmesi ve bireylerin ısıl tercihlerinin tahmin edilmesi için
kullanılmıştır. Geliştirilen model; ofis binasındaki 38 kişinin kontrol davranışı, çevresel koşulları ve
mekanik sistem seçimlerine ait alan verilerini alıp bunları 6 adet yapay zekâ algoritmasında
çalıştırmaktadır. Çalışmanın sonuçları, tüm alan verileri kullanılarak üretilen bireysel konfor modelinin
tüm deneklere uygulanması ile ortalama 0.73 doğrulukta ısıl konfor tahminleri elde edilebildiğini ortaya
koymuştur. Bu değer geleneksel yöntemlerde (PMV, uyarlanabilir) ortalama 0.51 mertebelerinde
kalmaktadır. Yani PMV ve uyarlanabilir modeller, incelenen alan araştırmasındaki bireysel konfor
tercihlerini rastgele tahminden ancak çok az daha iyi şekilde belirleyebilmektedirler. Bunun yanında
araştırmacılar, verilerin en iyi tahmin doğruluğuna ulaşması için her bir farklı kategori için elde edilen
verilerin ayrı ayrı değerlendirilmesi gerektiğini söylemektedirler.
Bir başka çalışmada Lan ve Tan [11], nesnelerin internetinden yararlanarak bina yönetim sistemlerinin
iyileştirilmesi üzerine çalışmış ve kişiselleştirilmiş bir enerji izleme sistemi geliştirmişlerdir. Kablosuz
sensör şebekesi (wireless sensor network – WSN) ile bir bina enerji simülasyon yazılımı olan
EnergyPlus modeli birleştirilmiştir. Çalışmada önerilen enerji izleme sisteminde, hem bina içerisindeki
bir bireyin belirli bir alandaki enerji tüketimini hesaplamak ve tahmin etmek mümkün iken hem de
binadaki havalandırma ve aydınlatma gibi çeşitli servislerin değerlendirilmesi yapılabilmektedir. Düşük
maliyetli WSN sistemler bina içerisine geniş bir alanda yerleştirilerek ilgili servisler için ihtiyaç duyulan
parametrelerin (sıcaklık, bağıl nem, hava basıncı, aydınlatma miktarı gibi) ölçülmesi ve geliştirilen
EnergyPlus modelinde kullanılması sağlanmıştır. Araştırmacılar bu sayede binadaki her bir bağımsız
alan için enerji tüketimlerine dair daha doğru bir değerlendirme ve hesaplama yapabilme imkanına
sahip olmuşlardır. Sensörlerden gelen bilgiler ayrıca bina yöneticilerine ve kullanıcılarına binanın iç
hava kalitesi ve ısıl konfor durumu hakkında gerçek zamanlı bilgi sağlamaktadır. Çalışmada izlenen
temel yöntem; WSN sisteminden gelen verilerin bina enerji izleme sistemine aktarılması, EnergyPlus
modeli ve ISO ısıl konfor kriterlerinden oluşan ilgili sistemin bu verileri işleyerek enerji tüketimi ve
insanların ısıl konfor seviyeleri hakkında çıkış bilgisi üretmesi şeklindedir. Elde edilen sonuçlara göre,
bu yöntem ile enerji tüketimlerini azaltmanın mümkün olduğu ve daha yeşil binaların tasarlanabileceği
öne sürülmüştür.
Laftchiev ve Nikovski [12], ofis binalarındaki ısıl konforun çalışanların verimliliğini arttıran faktörler
arasında önem kazanan bir değişken olduğu düşüncesinden yola çıkarak, nesnelerin internetini temel
alan kişiselleştirilmiş bir ısıl konfor modeli önermişlerdir. Sistem bu modeli oluşturabilmek için, IoT
şebekesine bağlı sensörlerden ve kullanıcı girişlerinden uzaktan erişimle bilgi toplamaktadır. Bu
toplanan veriler yapay zekâ algoritmalarına girdi olarak sağlanarak bireyselleştirilmiş ısıl konfor
modelinin kullanıcı için sürekli olarak güncellemesi ve kalibrasyonu yapılmaktadır. Çalışmada
modellerin bireyselliğine daha fazla katkı sağlayabilmek için bir aktivite izleyici / akıllı saatten alınan
biyometrik veriler ve kullanıcı tercihleri ile çevresel ölçümlerden (sıcaklık, nem ve hava hızı)
yararlanılmıştır. Araştırmacılar geniş bir grup sınıflandırma ve regresyon algoritmasını
değerlendirmeye almıştır. Deneysel sonuçlar, çalışmada geliştirilen IoT tabanlı sistem kullanarak
yapılan ısıl tahminlerin standart Fanger metodu ile yapılan tahminlere kıyasla yaklaşık %50 daha iyi
sonuçlar verdiğini ortaya koymuştur. Bu çalışmanın önemi hem nesnelerin interneti hem de giyilebilir
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teknolojiler gibi 5 yıl öncesine kadar henüz mevcut dahi olmayan uygulamaların, yapay zekâ
modellerini bireyselleştirmede kullanılabilir hale gelmiş olmasına dikkat çekmesidir. Ayrıca diğer
çalışmalara ek olarak bu araştırmada kalp atışı, deri sıcaklığı gibi biyometrik verilere de yer verilmiş ve
bu veriler yine başka çalışmalarda kullanılmayan bazı zaman parametreleri (gün uzunluğu, yılın hangi
günü olduğu, günün hangi saati olduğu gibi) ile beraber değerlendirilmiştir. Araştırmacılar bu özgün
parametreler sayesinde daha detaylı modeller oluşturma imkânı elde ettiklerini söylemektedirler.
Yine bireysel ısıl konfor yaklaşımını inceleyen bir başka çalışmada [13] bu kez insan sağlığı
konusunda hizmet veren bir binada nesnelerin internetinin sağlayacağı faydalar araştırılmıştır. İlgili
çalışmada insan sağlığı hizmeti kapsamında kastedilen uygulamalar, araştırmacıların örneklediği
şekliyle Şekil 1’de sunulmuştur. Şekilde de ifade edildiği üzere insan sağlığı için tasarlanan hizmetlerin
yalnızca medikal amaçlar için değil aynı zamanda çevresel bakım ve ihtiyaçlar için de kullanmak
mümkündür. Kişilerin bireysel sağlık profillerini akıllı binalardaki yapay zekâ uygulamalarına entegre
ederek kişiler için daha sağlıklı çevresel koşullar yaratmanın mümkün olabileceği önerilmektedir. Bu
amaçla bir akıllı bina kurulabilecek temel IoT mimarisi ise Şekil 2’de verilmiştir [13]. Araştırmacılar
çalışmalarında binadaki kişilerin ısıl konforunu sağlamak için dinamik bir ısıl model önermişlerdir. Bu
model, insan vücudunun ısıl denge denklemi ve kişilerin ısıl karakteristiklerine bağlı oluşturulmuştur.
İlgili model MATLAB/Simulink® yardımıyla ısıtıcıların sıcaklık ve ısıl konfor indeksi tarafından kontrol
edildiği bir akıllı bina modeline uygulanmıştır. Simülasyon sonuçları, ısıl konfor temelli kontrolün
kişilerin memnuniyetini sağlamakta çok daha başarılı olduğunu ve bu sebeple IoT platformlarının insan
sağlığı hizmetlerinde kullanılmasının tavsiye edilebileceğini göstermiştir.

Şekil 1. İnsan sağlığı hizmetleri [13]
Bireysel konfor yaklaşımı kategorisindeki son çalışma biraz daha farklı bir konsepti de içerisinde
barındıran Marche vd. [14]’ne ait bir çalışmadır. Çalışmada kullanıcı merkezli bir yaklaşım uygulanmış,
nesnelerin internetinden küçük bir farkla bu kez nesnelerin sosyal interneti olarak Türkçeye
çevrilebilecek SIoT tercih edilmiştir. Bu paradigma, gerçek hayattaki objeleri sanal dünyada benzerleri
ile çoğaltarak onlara sosyal bir bilinç kazandırmak ve böylece başka objeler ile iletişime geçmelerini
sağlamak anlamına gelmektedir. Bir başka deyişle nesnelerin kendi kendine iletişime geçerek birbirleri
arasında sosyal iletişim kurmalarına olanak tanımaktır. Bu doğrultuda bir binanın ısıl profili, HVAC
sisteminin çalışması için en uygun saatleri seçebilecek şekilde karakterize edilebilmektedir.
Çalışmanın deneysel sonuçları, uygulanan sistemin kişilerin tercihlerine göre adapte olabildiğini ve
kabul edilebilir konfor seviyelerini sağladığını, aynı zamanda da statik veya geleneksel senaryolara
kıyasla enerji tüketimlerini oldukça azalttığını göstermiştir.
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Şekil 2. Bir akıllı binadaki temel IoT mimarisi [13]
3.2. Yeni Ölçüm Yöntemleri
Bu bölümde, araştırmacıların bireysel ısıl konfor yaklaşımının uygulamalarını gerçekleştirirken
faydalandıkları yeni ölçüm yöntemlerinden ve bu ölçüm yöntemlerinde kullanılan bazı cihazlardan
bahsedilecektir. Bireysel ısıl konfor yaklaşımı fikrinin ortaya çıkmasını ve geliştirilmesini sağlaması
açısından bu konunun önemli olduğu düşünülmektedir. Mevcut konu bir önceki bölüme benzer şekilde
literatürdeki çalışmalardan faydalanılarak açıklanmaya çalışılacaktır.
Ghahramani vd. [15], insan yüzünün kızılötesi termografisi (ısıl görüntüleme) ile termoregülasyon (ısıl
düzenleme) performansını gözlemlemiş ve bireysel ısıl konfor durumunu değerlendirmeye
çalışmışlardır. Çalışmada önerilen özgün yöntemde, kişilerin ısıl konfor seviyeleri insan yüzünün çeşitli
noktalarından deri sıcaklığının ölçümü yoluyla tespit edilmiştir. İnsan yüzü oldukça fazla kan damarına
sahiptir ve genellikle giysiler ile örtülmemiş durumdadır. Araştırmacılar, diğer metotlardan farklı olarak
kendi yöntemlerinde sürekli bir kullanıcı girişi veya etkileşimine ihtiyaç olmadığını belirtmişlerdir.
Sonuçlara göre yüz üzerinde gözlemlenen noktalar sıcak ve soğuk uygulamalar altında farklı
davranışlar göstermektedir. Araştırmacılar bu durumu incelenen noktalar altında bulunan damarsal
alanlar ile açıklamaktadır. İncelenen davranışlar doğrultusunda ısıl – tarafsız bir bölge tanımlanmış ve
bireyler için %95 güvenilirlikle ısıl konfor temini sağlanmıştır. Çalışmada kadınlar ve erkekler arasında
termoregülasyon performansında kayda değer farklılıklar olduğu gözlenmiştir. Kadınların
termoregülasyon sistemine vermiş olduğu tepkiler sıcak ortam şartlarında daha az hassastır. Buna
karşın rahatsız edici derecede soğuk ortamlarda her iki cinsiyetteki bireyler de benzer davranışlar
göstermiştir.
Bir başka çalışmada Coleman vd. [16], ortalama ışınım sıcaklığı ve iç hava kalitesi için özgün algılama
teknikleri geliştirmiş, iç ortam kalitesi için bütünsel bir yaklaşım oluşturmaya çalışmışlardır. Bu özgün
sensörlerden biri olan tarayıcı ortalama ışınım sıcaklığı sensörü, bir ortamdaki tüm yüzeylerden
ışınımla ısı transferi için mekânsal olarak çözümlenmiş bir tanımlama sağlar. Düşük maliyetli iç hava
kalitesi sensörleri ise; CO 2 , VOC, CO, NO x , Formaldehit, sıcaklık ve nem ölçebilmektedir.
Araştırmacılar bu sensörler sayesinde kirlilik kaynaklarını tespit etmenin, böylelikle hava kalitesini ve
sistem performansını arttırmanın ve enerji verimliliğini yükseltmenin mümkün olduğunu söylemektedir.
Araştırmacılar çalışmalarının amacını, binalardaki sistemlerin ısıl ve kimyasal etkilerini tespit etmeye
yarayacak araçların geliştirilmesi olarak ifade etmektedirler.
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Bu bölüm için verilecek olan son örnekte araştırmacılar, yeni nesil ısıl konfor çalışmaları için veri
toplama yöntemi olarak yeni bir yaklaşım önermişlerdir. İlgili çalışmada Zhang vd. [17], küçük ve orta
büyüklükteki ticari binaların çatılarında bulunan paket klima cihazlarının (rooftop) kontrolü için kendi
kendine öğrenebilen bir algoritma geliştirmişlerdir. Bireysel kullanıma yönelik binalarda akıllı
şebekelerin gelişmesi ve talep katılımı (demand response) sisteminin birçok elektrik kontrol alanına
entegre edilmesiyle maksimum talep anlarında şebeke üzerindeki stresi azaltmaya yönelik
uygulamalar yaygınlaşmaktadır. Ancak çalışmada seçilen küçük ve orta ölçekli ticari binalarda
genellikle bina enerji yönetim sistemleri yüksek maliyetleri nedeniyle tercih edilmemektedir. Dolayısıyla
araştırmacılar, bu tip bir sistemin eksikliğinin talep katılımı anlarında genellikle manuel kontrol yoluyla
çözüldüğünü ve çözüm olarak da binadaki başlıca yük kaynaklarını (örn; iklimlendirme sistemi)
tamamen kapatmak yoluna gidildiğini söylemektedirler. Ancak bu tip bir uygulamada binadaki kişilerin
konforu tamamen göz ardı edilmektedir. IoT teknolojilerinin gelişmesi ile beraber bina enerji yönetim
sistemleri için de daha uygun maliyetli alternatifler ortaya çıkmaya başlamıştır. İlgili çalışmada da
araştırmacılar IoT tabanlı bir bina yönetim sistemi ile paket klima cihazlarını kontrol edecek kendi
kendine öğrenebilen bir algoritma geliştirmiş, bu sayede talep katılımı anında ısıl konfor koşullarını
koruyarak belirtilen güç limiti (kW) kadar tüketimin karşılanmasını sağlamışlardır. Çalışmada veri
toplamak için diğer ölçüm yöntemlerinden farklı olarak komplike sensör şebekelerinden yararlanmak
yerine hali hazırda iç ortam sıcaklığını ölçen termostat verileri kullanılmıştır. Önerilen algoritma binanın
ısıl özelliklerini ilgili termostat verilerini kullanarak öğrenmek üzere tasarlanmıştır. Pik yükün bu yolla
azaltılma önerisi, deneysel olarak gerçek bir ofis binasında test edilmiştir. Araştırmanın sonuçları,
ihtiyaç duyulan güç azaltımına ulaşılabildiğini ve algoritmanın çalışması için yaklaşık 5 dakikalık bir
işlem süresine ihtiyaç olduğunu göstermiştir.
3.3. Gerçek Uygulama Örnekleri
Mevcut çalışmanın son bölümünde, bu kısma kadar anlatılan yeni teknolojileri çeşitli uygulamalarda
kullanarak geliştirdikleri ürünler ile hayata geçiren araştırmacıların çalışmalarından örnekler
verilecektir. İlk araştırma, birçok farklı uygulama içeren ve kablosuz sensör ağı teknolojisinin uygulama
örneklerini nesnelerin interneti için kullanımını gösteren bir çalışmadır [7]. İlgili çalışmada IoT
teknolojisinden yola çıkılarak birkaç adet ZigBee (düşük hızlı kablosuz kişisel ağ haberleşme
teknolojisi) tabanlı izleme sistemi kurulmuştur. Algılama katmanında bulunan sensörler içerisinde
sıcaklık ve nem sensörleri, ışık sensörleri ve 3 eksenli ivme ölçerler bulunmaktadır. Burada kullanılan
ivme ölçer cihazlar giyilebilir bir teknoloji içerisindedir. Algılanan ve bir izleme merkezine kablosuz
olarak iletilen tüm veriler, bir insan bilgisayar ara yüzü tarafından derlenir. Daha sonra IoT’nin işleme
katmanına gelen bu veriler ilgili uygulamalara aktarılarak gerekli yerlerde kullanılır. Bahsi geçen
çalışmada; ışık sensörlerinden gelen veriler bir basketbol sahasının otomatik aydınlatma sisteminde, 3
eksenli ivme ölçerlerden gelen veriler bebeklerin uyku esnasındaki yatış pozisyonunun
belirlenmesinde ve yaşlıların kazayla düşmesinin tespitinde, son olarak sıcaklık ve nem
sensörlerinden gelen bilgiler ise ısıl konfor testlerinde kullanılmıştır. Araştırmacılar gerçekleştirmiş
oldukları çalışmanın; güç tüketimlerinin azaltılması, sağlık hizmetlerinin kalitesinin arttırılması ve daha
yüksek bir konfor seviyesinin sağlanması yolunda efektif bir yol olduğunu söylemektedirler. Isıl konfor
konusunda gerçekleştirilmiş olan uygulamada, iç ortam sıcaklık ve nem değerlerinin uzun süreli tespiti
problemine çözüm üretilmeye çalışılmıştır. Toplanan verinin oldukça fazla olması nedeniyle ısıl konfor
optimizasyonunda yaşanan problemlere yeni bir algoritma geliştirerek çözüm getirmek hedeflenmiştir.
Bir başka uygulamada Salamone vd. [18], bir işyerindeki iki önemli problem olan çalışanların konforu
ve binadaki enerji tüketimi konularının optimizasyonuna “Akıllı Lamba” adını verdikleri bir uygulama ile
çözüm getirmeye çalışmışlardır. Bu akıllı lamba; bir mikro denetleyici, bütünleşik sıcaklık ve bağıl nem
sensörü, bazı diğer modüller ve 3 boyutlu yazıcı kullanılarak üretilmiştir. Üretilen cihaz, ofislerde masa
üzerlerinde genellikle bulunan lambalara benzemekte (Şekil 3) ancak kullanıcının iç ortam konforunu
doğrudan klima sistemi ile iletişime geçmesini sağlayarak ayarlamasına olanak tanımaktadır. İmalatı
tamamlanan akıllı lamba, araştırmacılar tarafından 4 kişinin kullandığı bir ofis ortamında yaz ortam
şartlarında ısıl konfor koşullarının değerlendirilmesi için denenmiştir. Çalışmanın sonuçlarına göre
uygulama ısıl konfor optimizasyonu sağlayarak enerji tüketimini azaltmıştır. Araştırmacılar aynı
zamanda çalışmada bir “kendin yap” (do it yourself – DIY) yaklaşımı ve düşük maliyetli sensörler
kullanılmış olmasının, bu tip uygulamaların herkes tarafından kullanılabilir olmasını sağladığını
söylemektedirler. Bu tip bir kontrol sistemi kullanıcı için oldukça esnek çözümler sunmaktadır.
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Şekil 3. Akıllı lamba: (a) lamba gövdesinin montaj diyagramı (b) birleştirilmiş hali [18]
Son olarak bahsedilmek istenen çalışma bir akıllı termostat uygulamasıdır [19]. İlgili çalışmada üç
farklı akıllı termostat, kullanıcıların ısıtma tercihlerine ve gerçek zamanlı fiyat değişimlerine bağlı
olarak ısıtma otomasyonunu gerçekleştirmektedir. Araştırmacılar tasarımlarını Birleşik Krallıkta 30
farklı evde 1 aydan fazla süreyle denemişlerdir. Konu ile ilgili yapılan analiz sonuçları katılımcıların
akıllı termostatlar ile ilgili farklı anlayış ve beklentileri olduğunu ve ısıl konforlarını koruyup fiyat
değişimlerine de efektif olarak tepki verirken farklı yollar kullandıklarını ortaya çıkarmıştır. Örneğin
çalışmada kullanılan sistem katılımcıların farklı fiyatlandırma aralıklarındaki sıcaklık tercihlerini öğrenip
buna göre otomatik olarak ev ısıtmasını ayarlayabilmektedir. Ancak katılımcılar ile yapılan
görüşmelerde fiyatlandırmanın evlerini ısıtırken tek belirleyici faktör olmadığı, buna karşın dış ortam
sıcaklığı, evdeki kişi miktarı ve ev içerisindeki günlük aktiviteler gibi unsurların da oldukça önemli
olduğu ortaya çıkmıştır. Çalışmanın sonuçlarına göre birçok tasarım ve araştırma önerisi sunulmuş,
özellikle gelecekte tasarlanacak olan akıllı termostatlar ile ilgili önemli veriler elde edilmiştir.

Şekil 4. Akıllı termostat tasarımının tablet üzerinde kullanımı [19]
SONUÇ
Isıtma, soğutma ve havalandırma uygulamalarında genellikle tüm kullanıcıların aynı ve sabit konfor
ihtiyaçlarına sahip oldukları kabulü ile sistem tasarımları yapıldığı bilinmektedir. Buna karşın, birebir
aynı ısıl ortamda bulunan kişilerin bu ortamı farklı şekillerde algılayabildikleri de bir gerçektir. Bu
bireysel farklılıklardan dolayı da ortamdaki tüm kişileri memnun edecek ısıl şartları oluşturmak oldukça
zordur. Isıl konfor ayrıca iklim koşullarında ve gün içerisindeki değişimlere de bağlı değişen dinamik bir
süreçtir. Bu nedenle ısıl konforu etkileyen parametreler sürekli olarak gözlenmeli ve ortam şartları da
buna göre düzenlenmelidir. Ancak önerilen bu ideal durumun pratikte uygulanması oldukça zordur. Bu
soruna çözüm getirebilmek adına birçok araştırmacı yaklaşık son 20 yıldır kullanmakta olduğumuz
nesnelerin interneti ve bununla bağlı teknolojilerden faydalanmıştır.
Isıl Konfor Sempozyumu

14. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 17-20 NİSAN 2019/İZMİR

____________________ 1022 _______

Mevcut çalışma kapsamında nesnelerin interneti kavramının çeşitli ısıl konfor uygulamaları için
kullanılabilirliği, araştırma ve uygulama potansiyeli incelenmiştir. Bu kapsamda araştırılan
çalışmalardan; bireylerin ısıtma ve soğutma davranışlarına göre şekillenen bireysel ısıl konfor
modellerini, aynı bireylerin ısıl tercihlerini tahmin etmek ve bu verilerden ısıl konfor yönetiminde
yararlanarak, kişilerin bulundukları ortamdan memnun olma hallerini iyileştirmek için kullanmanın
mümkün olduğu anlaşılmaktadır. Ayrıca, bu akıllı uygulamalar ve optimize edilmiş sistemler sayesinde
binalardaki enerji tüketimlerinin de azaltılabildiği görülmüştür.
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NESNELERİN İNTERNETİ BAĞLAMINDA ISIL KONFOR
UYGULAMALARININ İNCELENMESİ
A Review of Thermal Comfort Applications as a Part of Internet of Things (IoT)

Ali SAKİN

ÖZET
Bu çalışmada Endüstri 4.0 kapsamında, nesnelerin interneti konusunun ısıl konfor alanına getirdiği
yenilikler ve klasik yöntemlere göre farklılıkları incelenmiştir. Öncelikle nesnelerin interneti gelecek
projeksiyon açısından incelenirken, devamında ısıl konfor uygulamaları hakkında bilgiler verilmiştir.
Nesnelerin interneti, mobil ve giyilebilir teknolojiler, çevresel algılayıcılar ile veri toplanması, klasik ısıl
konfor ölçekleri ile değerlendirilmesi ve ayrıca kişisel ısıl konfor sistemleri çalışma kapsamında
incelenmiştir. Verilerin sınıflandırılması ve yeni modellerin oluşturulması için kullanılan makine
öğrenme algoritmalarının işleyişi ve sonuçlar üzerindeki etkisi hakkında klasik ısıl konfor modelleri ile
karşılaştırılarak değerlendirilmiştir. Isıl konfor uygulamalarında klasik modellerin belirli bir grup
üzerinde sınırlı parametrelerle denenmesi, aynı şartlarda farklı kişiler için farklı sonuçlar vermektedir.
Giyilebilir ve mobil teknolojiler kullanılarak elde edilen verilerle, makine öğrenmesi algoritmaları
kullanılarak oluşturulan modellerde mevcut popülasyonun tercihleri dikkate alındığından belli
periyodlarla güncellenebilmekte ve ısıl konfor açısından memnuniyet klasik modellere göre yüksek ve
sürdürülebilir olmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Isıl Konfor, Nesnelerin interneti, Makine öğrenmesi.

ABSTRACT
In this study, the innovations and enhancements of thermal comfort which was brought by IoT in
scope of Industry 4.0 was introduced and compared with the classical models. Primarily IoT was
evaluated in terms of future projection afterwards thermal comfort applications were discussed. IoT,
mobile and wearable technologies, data collection with environmental sensors, evaluation of thermal
comfort scales and personal thermal comfort systems were also studied within the context of the
study. Machine learning algorithms and their effect on the results were evaluated by comparing with
the classical thermal comfort models. In thermal comfort applications, testing of classical models with
limited parameters on a specific group gives different results for different people under the same
conditions. With the data obtained using wearable and mobile technologies, machine learning
algorithms can be used to establish a model by considering preferences of current population and they
can be updated for certain periods and satisfaction percentage of thermal comfort is high and
sustainable in comparison with the classical models.
Key Words: Thermal Comfort, Internet of things, Machine learning.

1. GİRİŞ
Isıl konfor kapsamında iç ortam hava kalitesinin, insanlar için kabul edilebilir seviyede
şartlandırılmasına yönelik farklı teknolojiler kullanılarak birçok çalışma gerçekleştirilmiştir. Günlük
hayatımıza arabadan, toplu taşımaya, evden işyerine kadar birçok alanda ısıl konforun sağlanması
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mühendislik çalışmalarının başlıca ilgi alanı olmuştur ve olmaya da devam edecektir. Temel ısıl konfor
modellerinde iç ortam sıcaklığı, ortalama yüzey sıcaklığı, hava hızı, nem, giysi yalıtımı ve metabolik
aktivite gibi parametrelerin ısıl konfor üzerinde etkileri araştırılırken modellerin geçmişte oluşturulması
ve değişikliğe açık olmamasından dolayı farklı parametrelerin (pataloji, yaş, cinsiyet vb.)
adaptasyonuna olanak sağlayamamaktadır. Yeni gelişen teknolojiler ve cihazların birbiri ile olan
iletişimleri sosyal, sağlık, iş, çevre gibi birçok alanda farklı konseptlerin oluşmasına ve bilinen
modellerin yeni parametrelerle tekrar yorumlanmasına sebep olmuştur.
Bu çalışmada öncelikli olarak Endüstri 4.0 kavramı ile birlikte günlük hayatımıza giren nesneleri
interneti başlığı, diğer teknolojik gelişmelerle birlikte detaylı olarak incelenecektir. Üçüncü bölümde ise
öncelikle ısıl konfor alanında nesnelerin interneti uygulamalarına olanak sağlayan teknolojiler,
devamında ise klasik ısıl konfor modeli, nesnelerin interneti tabanlı ısıl konfor modeli ve kişisel ısıl
konfor modelleri incelenecektir. Sonuç kısmında ise ısıl konfor modellerinde nesnelerin interneti
kullanımı sayesinde klasik modellere göre oluşturduğu avantajlar tartışılacaktır.

2. ENDÜSTRİ 4.0 VE NESNELERİN İNTERNETİ (INTERNET of THINGS (IoT))
Endüstriyel devrimler, önemli kilometre taşlarına göre sınıflandırılmakta ve oluşturdukları etki ile
anılmaktadır. Endüstri 4.0, dokuz ana başlıktan oluşan (Şekil 1), gelecekte endüstriyel alanda temel
teşkil edecek uygulamaları içeren bir kavramdır. Endüstri 4.0 kapsamında öne çıkan konulardan biri
nesnelerin internetidir ve fiziksel nesnelerin, aletlerin, araçların, binaların, diğer elektronik devre
barındıran nesneler, yazılımlar ve sensörlerin ağ üzerinden bağlanarak gerçekleştirilen veri alışverişi
olarak ifade edilmektedir.

Şekil 1. Endüstri 4.0 temel başlıklar [1].
Gartner, her yıl farklı alanlarda teknoloji trendlerini gösteren ve aynı zamanda yeni gelişmekte olan
teknolojilerle ilgili kapsamlı bir rapor hazırlamakta ve ilgili kurumların bilgisine sunmaktadır. Şekil 2.’de
2018 Ağustos ayından itibaren gelişmekte olan teknolojilerin gidişatı ve süreci hakkındaki kestirimleri
belirtmektedir. Bu grafikteki teknolojinin evrimleşme aşamalarını betimleyen süreçler ve açıklamaları
aşağıda belirtilmiştir [2].
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• İnovasyon Tetiklemesi: Potansiyel bir teknoloji atılımı işleri tetikler. Kavramın erken dönem
kanıtları ve medya ilgisi, önemli bir tanıtımı tetiklemektedir. Genellikle kullanılabilir ürünler mevcut
değildir ve ticari uygulanabilirliği kanıtlanmamıştır.
• Şişirilmiş Beklentilerin Zirvesi: Erken tanıtım, çoğu zaman hatalarla birlikte bir dizi başarı
öyküsü üretir. Bazı şirketler harekete geçer bazıları ise herhangi bir aksiyon almaz.
• Hayal Kırıklığı Çukuru: Deneysel çalışma ve pratik uygulamaların sonuç vermemesi
neticesinde ilgi giderek azalır. Teknoloji üreticisi ya silkinip durumu atlatabiliyor ya da başarısızlığa
uğruyor. Yatırımlar, teknolojik gelişmeyi erken benimseyenlerin memnuniyeti sağlandığı sürece devam
etmektedir.
• Aydınlanma Süreci: Teknolojinin işletmeye nasıl fayda sağlayacağı ile ilgili daha fazla örnek
oluşmaya başlıyor ve teknoloji daha geniş anlamda anlaşılmaya başlanıyor. İkinci ve üçüncü nesil
ürünler teknoloji sağlayıcıları tarafından üretiliyor ve daha fazla girişim finanse ediliyor; korumacı
şirketler ihtiyatlı kalıyor.
• Verimlilik Süreci: Ana akım kabulü başlıyor. Sağlayıcının yaşayabilirliğini değerlendirmek için
kriterler daha net olarak tanımlanıyor. Teknolojinin geniş piyasa uygulanabilirliği ve ilgi düzeyi amorti
edilmiş oluyor.
Bu grafikte gelişmekte olan veya yükselen teknolojilerin hangi aşamada olduğu ve kaç yıl sonra
endüstriyel anlamda aktif olarak kullanılabilecekleri konusunda bilgilerden faydalanılmakta ve
endüstriyel kuruluşlar inovasyon ve alt yapı teknolojileri konusunda stratejik planlarını bu veriler
doğrultusunda güncellemektedirler.

Şekil 2. Yeni geliştirilen teknolojiler için Gartner eğrisi[3].
Gartner eğrisine göre (Şekil 2) nesnelerin interneti teknolojisi, 5 ile 10 yıl içinde pazara sunulabileceği
ve teknolojinin birçok internete bağlanabilen unsur ile kullanılabileceği ön görülmektedir. 2020 yılında
şirketlerin %65’den fazlası, nesnelerin interneti ile çalışan ürünleri sistemlerine adapte edeceklerdir ve
2017 yılında 8.4 milyar nesnenin internete bağlandığını ve bir sonraki yıl ise %30 artarak devam
edeceği ve 2020 yılında 20 milyar nesnenin internete bağlanacağı öngörülmektedir [4]. İnternete ve
birbirine bağlanan cihazların sayısındaki dramatik artış, teknoloji kullanımında üsteleneceği rolü ve
birçok endüstriyel alanda tüketici ile etkileşime giren cihazların rekabetçilik ve üretkenlik anlamında
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oldukça üst düzey performans sergileyeceği açıktır. Ayrıca, ürünlerin sahip oldukları fonksiyonelliklerin
dışında nesnelerin interneti kapsamında farklı fonksiyonların yüklenmesi, ürüne ilave değer
sağlamaktadır.
Nesneleri interneti başlığı 3 temel trend ile açıklanabilir;
1- Analitik Devrim (Analytics Revolution) : Nesnelerin internete bağlantısı durumunda çok fazla
veri biriktirilebilecektir ve bu verilerin belli bir amaca yönelik olarak analiz edilmesi durumunda
nesnelerin işleyişi, iyileştirici faaliyetler, verimin arttırılması, müşteri memnuniyetinin en üst
düzeye çıkarılması gibi aktivitelerin gerçekleştirilmesine olanak sağlayacaktır.
2- Sınır Bilişim (Edge Computing) : Hesaplamanın bulutta değil (Cloud Computing) sınır yani en
uç noktada gerçekleştirilmesidir. Böylelikle gecikme süresi çok düşük (low latency) olması
gereken durumlarda verinin buluta aktarılıp işlenmesi önlenmektedir.
3- 5G Altyapısı (5G Cell Processing) : 5G altyapısı ile tüm dünyada cihazların birbiri ile iletişim
kurması ve ayrıca veri aktarımının daha hızlı bir şekilde yapılması planlanmaktadır.
Günümüzde nesnelerin interneti, klima, kombi, akıllı saat, akıllı ev sistemleri, akıllı binalar ve aletleri
gibi birçok uygulamada hayatımıza girmeye başlamıştır. Ayrıca kullandığımız akıllı telefon ve tabletler
de yer alan ev uygulaması ile farklı kanallardan veri alışverişinde bulunabilen cihazların tek bir
yazılımda toplanması ile ev sistemlerinin yönetimine (akıllı ev sistemleri vb.) başlanmıştır.
Örnek olarak çalışan kişilerin mesai saatleri boyunca evde olmamaları ve evde kısıtlı zaman
geçirdiklerinden dolayı uzaktan kontrol edilebilen nesnelere ihtiyaç duymaktadırlar. Endüstriyel
kuruluşlar ise hacimlerin daha verimli ve etkili bir şekilde şartlandırılmasını hedef almaktadır. Tüm bu
talepler karşısında nesnelerin interneti kapsamında cihazların bir biri ile olan iletişimleri sayesinde hem
ısıl konforu yüksek hem de daha verimli şartlandırma prosesleri planlanabilmektedir. Ayrıca konut ya
da ofislerde kişilerin olmadığı durumda enerji sarfiyatına sebep olan sistemlerin çalıştırılmaması ya da
belli bir kısıtlama dâhilinde çalıştırılarak enerji tasarrufu da sağlanabilmektedir.
Isıl konfor modelleri, anket yoluyla sübjektif değerlendirmelerin, ölçülen fiziksel değerlerle korelasyonu
sonucu oluşturulmaya çalışılan modellerdir. Ölçüm faaliyeti anket ile yapıldığından kullanıcı geri
bildiriminin alınması, özellikle nesnelerin interneti sayesinde daha fazla yöntemle yapılabilmektedir.
Örnek olarak herkeste mevcut olan mobil telefonlar, anket tabanlı çalışmalarda verilerin iletilebilmesi
için oldukça önemli bir altyapı sağlamakta ve aynı zamanda giyilebilir teknolojiler ve mobil cihazların
sağladığı diğer veriler sayesinde sadece anket geribildirimleri değil farklı bilgilerde toplanabilmektedir.

3. ISIL KONFOR
Bu bölümde ısıl konfor konusu kapsamında öncelikli olarak nesnelerin interneti kullanımın ısıl konfor
modeline katkı sağladığı çevresel sensörler, giyilebilir teknolojiler ve makine öğrenme algoritmaları
incelenecektir. Metabolik ısı üretimi, insan vücudunun termal enerji dengesi ile elde edilmekte ve ısıl
konfor üzerinde oldukça önemli rol oynamaktadır. Kişinin metabolik olarak ürettiği ısı, terleme ve
titreme gibi kişisel denetim mekanizmaları devreye girmeden çevreye olan ısı kaybına eşit olduğu ısıl
denge pozisyonu, ısıl konfor noktasıdır. İnsanın kor sıcaklığı (core temperature) 37°C’dir ve
Hipotalamus (Beyinde kor sıcaklığı kontrol eden merkez) dış çevresel koşullarda bir değişim
algıladığında vücudun diğer kısımlarına sinyal göndererek titreme ya da terleme yolu ile sıcaklığın
düzenlenmesini sağlar. Bütün bu etkileşimler esnasında kişi kendini ısıl konfor anlamında konforlu
hissetmez.
Tropikal ülkelerde termal konforun iç mekânlarda sağlanması oldukça önemlidir. Bireyler genellikle
mevcut hava şartlandırma sistemlerinde minimum sıcaklık, maksimum fan ayarı yaygın olarak
kullanılmaktadır fakat bu durum ısıl konfor şartlarını sağlamamaktadır ve aynı zamanda insan sağlığı
üzerinde negatif etkilere neden olmaktadır[5]. Mevcut iklimlendirme sistemleri ısıl konfordan ziyade
enerji tüketimi ve regülasyonlar üzerine odaklanmıştır. Binalarda havalandırma kaynaklı elektrik
tüketimi, global tüketimin yarısından fazlasının oluşturmakta ve ilerleyen yıllarda bu oran giderek
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artacaktır [6]. Enerji tüketiminin azaltılması için, binalarda ısıl konfor ve bireylerin üretkenliklerinin
sürdürüldüğü veya iyileştirildiği etkili stratejilere ihtiyaç duyulmaktadır. Önceki çalışmalar sonucunda
ısıtma, havalandırma ve şartlandırma (HVAC) ve aydınlatma sistemlerinde, her hacimdeki kullanım
durumu (occupancy detection) dikkate alınarak yapılan iyileştirme ve optimizasyon neticesinde %30
enerji tüketim tasarrufu sağlanabilmektedir [7,8].
Isıl konfor, ortamdaki kişilerin memnuniyetini [9,10], sağlığını [11,12] ve üretkenliklerini [13-16]
etkileyen önemli bir hedeftir. IJzerman ve Semin [17] ofis ortam sıcaklığının çalışanlar arasındaki
yakınlığı ve arkadaşlık ilişkilerini arttırdığını bildirmişlerdir. Ayrıca ofis ortam sıcaklığının ısıl konfor
açısından optimum düzeyde tutulmasının şirketler açısından rekabetçi bir avantaj sağladığı, personel
giderlerinde %12.5’e kadar tasarruf sağlanabileceğini bildirmişlerdir. Hedge ve ark. [18] kadın ofis
çalışanlarının sıcaklığın azaltılması ile serin hissettiklerini ve yazım hataları %74 artarken
üretkenliğinde %46 azaldığını belirtmişlerdir.
Isıl konfor konusunda, klasik modeller ve nesnelerin interneti tabanlı modeller çalışmanın devamında
verilmiştir. Isıl konforda nesnelerin interneti uygulama unsurları ve ısıl konfor modelleri olmak üzere iki
ana başlıkta incelenmiştir.
3.1. ISIL KONFORDA NESNELERİN İNTERNETİ UYGULAMA UNSURLARI
Isıl konfor uygulamalarında klasik veya nesnelerin interneti tabanlı modellerde ölçümler için farklı
sensörler ve teknolojiler kullanılmaktadır. Ayrıca elde edilen verilerin değerlendirilmesi amacı ile
makine öğrenme algoritmaları çalıştırılmaktadır.
3.1.1. ÇEVRESEL SİSTEM ve SENSÖRLER
Çevresel sensörler, ortam değişkenlerini kayıt altına alan; sıcaklık, nem, hava hızı değerleri ve
kullanım durumu (occupancy detection) algılanması gibi işlevleri yerine getirirler. Sıcaklık, basınç, nem
ve ışık sensörleri de kullanım durumunu algılamada kullanılabilir[24]. Bu sensörlerden elde edilen ham
data gürültülü sinyal (noisy signal) olacağından özelliklerin belirlenmesi (feature extraction) ve sinyal
verisinin tekrar düzenlenmesi gerekmektedir. Düzenlenen sinyal makine öğrenme algoritmaları ile
sınıflandırılarak kullanım durumunu algılamada kullanılabilir ve akıllı binaların çoğunda bu sensörler
yer almaktadır. Sistemin dezavantajı ise ortam değişimlerinin sensörler tarafından geç algılanması ve
dolayısıyla verimdeki düşüş olarak gösterilebilir.
Bina yönetim sistemleri veya akıllı binalar, havalandırma sistemlerini kişilerin olmadığı yerlerde
(kullanım olmayan durumda – no occupancy) kapatarak veya hacimdeki kişi sayısına göre
havalandırma prosesini ayarlayarak enerji tüketimini azaltarak enerji kullanımını optimize
etmektedir[19]. Bunun yanında kalabalık içinde kişi sayımı (crowd counting) ısıl konfor ve bina yönetim
sistemleri dışında da çeşitli uygulamalarda da faydalanılabilir. Örnek olarak restoran servislerinde,
alışveriş merkezlerinde ve ulaşım ağlarında müşteri memnuniyeti kapsamında kullanılabilecek
teknolojiler arasında yer almaktadır. Ayrıca gerçek hayatta, acil durumlarda tahliye prosedürlerinin de
iyileştirilmesi gibi hayati noktalarda uygulanabilmektedir.
Pasif Infra-Red (PIR) Sensörler: Günümüzde en yaygın olarak kullanılan algılama sensörü Pasif
Infra-Red (PIR) sensörleridir. En büyük dezavantajı, statik haldeki kişileri algılamamasıdır. İkili,
algılama sistemlerinden (var/yok) farklı olarak belli bir bölgede kalabalık içindeki kişi sayısını
belirleyebilmektedir.
Kamera Tarama: Kamera tarama sistemleri de kişilerin sayımı konusunda en çok kullanılan
yöntemlerden biridir fakat bakış açısı ve yeterli aydınlatma koşulları sistemin doğru işleyişi açısından
önemlidir. Yüksek işlemci maliyeti, data işleme ve en önemlisi sürekli kamera ile izleme yapmak
kişilerin mahremiyeti açısından dezavantaj teşkil etmektedir.
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RFID (radyo frekansı tanımlaması): Bluetooth veya kombinasyonları şeklinde RF (radyo frekansı) ile
algılama cihazları kullanım durumunu (occupancy detection) belirlemek için kullanılmaktadır fakat bu
durumda kişilerin üzerinde ilgili cihazların veya bu unsurları ihtiva eden teknolojilerin olması
gerekmektedir. Bu da geniş ölçekte kişilerin sayımı için elverişli olmamaktadır.
Akıllı Sayaç (Smartmeter): Akıllı sayaç, kullanıcı ile elektrikli aletlerin etkileşimini analiz ederek enerji
tüketimini ölçmektedir. Örnek olarak güç verisinin istatistiksel değişimi incelenerek kullanım durumu
(occupancy detection) analizi gerçekleştirilebilir[20]. Elde edilen güç-kullanım verisi makine öğrenme
algoritmaları kullanılarak, kullanım durumu modeller (pattern) ile sınıflandırılır. Sonuç olarak ikili veri
sağlar (kullanım var ya da yok), kişi sayısını tahmin etmek için kullanılamaz.
CO 2 Sensörleri: Belli bir hacmin kullanım durumunun belirlenmesinde kullanılan en etkili
yöntemlerden biridir [21]. Weekly ve ark. [22] tarafından kısmi ve adi diferansiyel eşitlik (partial
differential equation – ordinary differential equation PDE-ODE) bazlı algoritma kullanarak ortamdaki
CO 2 konsantrasyonunu, kişi sayısını ve havalandırma seviyesini belirlemek için model önermişlerdir.
Ayrıca Jiang ve ark. [23] dinamik fiziksel modele ilave olarak makine öğrenmesi algoritmaları ile CO 2
seviyesi ve kullanım durumunu (occupancy level) ilişkilendirmişlerdir. CO 2 sensörlerinin en büyük
handikabı, CO 2 algılama esnasında geçen zaman ve değişimlere geç cevap vermesidir. Tüm bu
gelişmelerden farklı olarak Endüstri 4.0 kapsamında ön plana çıkan makine öğrenmesi (machine
learning), derin öğrenme (deep learning) algoritmaları ile farklı fonksiyonları gerçekleştirmek üzere
tasarlanmış sistemler farklı olguları algılayacak şekilde farklı işlevler yüklenebilmektedir. Bu açıdan
değerlendirildiğinde günümüzde hali hazırda kullandığımız birçok sistem veya sensör kendi işlevlerinin
dışında farklı fonksiyonları da yerine getirebilme kabiliyeti kazanması muhtemeldir.
Bluetooth Cihazlar: Mobil cihazların çoğunda bluetooth özelliği mevcuttur ve düşük enerji
tüketiminden dolayı tercih edilen iletişim/aktarım uygulamalarındandır. Mobil cihazlardaki
uygulamalarla kalabalık sayımı (crowd counting) yapılabilir fakat kişilerin mobil cihazı taşıması ve
bluetooth özelliğini aktif konuma almaları gerekmektedir [25].
Kablosuz Ağlar (WiFi) :Günümüzde neredeyse her cihazın bir kablosuz ağa bağlı olması, kullanım
durumu algılama (occupancy detection) veya kalabalık sayımı(crowd counting) açısından en kullanışlı
yöntemlerden biridir. Mevcut cihazlar kullanılarak yapılacak algılama işleminde sonuçlar oldukça net
ve kesin bir şekilde elde edilebilir fakat algılanma kullanıcının mobil cihaz taşıması durumunda
gerçekleşecektir.
Kablosuz ağları kullanarak pasif algılama işlemi için Zou ve ark. [19], kablosuz ağ sinyallerinin
ortamdaki kişiler tarafından değişimini ortama yerleştirdikleri verici (TX transmitter) ve alıcı (RX
receiver) router yardımıyla ölçmeye çalışmışlardır. Bu işlemde alıcı ve verici router arasında durum
bilgisi kanalı (Channel state Information (CSI)) kullanılarak, insan hareketi kaynaklı sinyal yayılımının
farklı durumları odanın boş olması ve farklı mevcudiyet durumlarına göre sinyal toplayarak analiz
etmişlerdir. Elde edilen sinyaller gürültülü (noisy) veri olduğundan, sinyal verisi işlenerek farklı yapılar
(pattern) makine öğrenme algoritmaları ile tanımlanmaya çalışılmıştır. Başlangıçta elde edilen veriler,
modelin öğretilmesi (training) aşamasında kullanılmıştır.
Alıcı ve verici router yerleştirilen, çalışmada kullanılan odalar Şekil 3’de, veri toplama esnasında oda
görüntüsü ve kişilerin hareketi Şekil 4’de gösterilmiştir. Algılama testlerinde 3 farklı oda tipi için 4,7 ve
11 kişi veri toplama aşamasında görevlendirilmiştir. Farklı iki günde deneyler iki defa tekrarlanarak her
kullanım durumu için 21.000 örnekleme yapılmıştır. Sonuç olarak elde ettikleri model ile kullanım
durumunu (occupancy detection) %99.1, kalabalık sayımını (crowd counting) ise %92.8 doğruluk ile
sağlamışlardır. Sistem belirlenen alanda, kişilerin internete veya ağa bağlı mobil cihaz taşıma
zorunluluğu olmadığından pasif algılama sistemi olarak nitelendirilmektedir.
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Şekil 3. Algılama testlerinde kullanılan oda tipleri ve ölçüleri.

Şekil 4. Algılama testlerinde kişilerin hareketleri [19].
Sıcaklık: Çalışmalarda sıcaklık ölçümü için farklı tipte cihazlar kullanılmıştır.
•
•
•

NEST Termostat (NEST learning thermostat) : NEST API üzerinden NEST hesabı ile
erişilmektedir.
Omega iSD-TC : Endüstriyel termokupl.
DHTII : Arduino platformu için sıcaklık ve nem sensörü

Nem: Nem ölçümünde Nest Learning Thermostat ve DHTII Arduino sensörleri sıcaklıkla beraber nem
ölçümü de yapabilmektedir. Bu sensörler odanın farklı lokasyonlarına yerleştirilmek suretiyle
havalandırma sisteminin (HVAC) ürettiği ısı kaynaklı bağıl nem gradyanını algılayabilmektedir.
Hava Hızı: İç ortam ısıl konfor anemometreleri ile ölçülür.
Ağ ve Bağlanabilirlik: Cihazlardaki veriler, kablolu veya kablosuz olarak farklı iletişim kanalları ile
(WiFi, RFID, Bluetooth, Cellular, Ethernet) sunucu ya da yerel ağa veri olarak aktarılabilir.
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Merkezi Sunucu: Merkezi sunucu sırasıyla aşağıdaki görevleri yerine getirmektedir.
A) Veri Depolama: Geçmiş ve gerçek zamanlı verilerin toplanmasını sağlar.
B) Hesaplama (Analytics) : Isıl konforun iyileştirilmesi için gerçek zamanlı veri modelini
sentezleyerek hangi kontrollerin yapılacağı belirlenir.
C) Optimizasyon: Bir önceki basamaktan farklı olarak diğer hedeflerin (enerji verimliliği, enerji
tasarrufu) birleştirilmesi sağlanır.
D) Komutların harekete geçirilmesi: Kontrol üniteleri ile ilgili komutların gönderilmesi ve işlemin
başlatılması aşaması gerçekleştirilir.
Şekil 5’de kişisel ısıl konfor sisteminin yapısı gösterilmiştir. Çevresel sensörler, giyilebilir teknolojiler ve
diğer bilgiler, nesnelerin interneti yardımıyla sunucuya ilettikleri veriler değerlendirildikten sonra
havalandırma sistemi ya da kişisel ısıl konfor unsurlarındaki bileşenleri harekete geçirerek kullanıcı
için en uygun konfor noktası ayarlanabilmektedir.

Şekil 5. Kullanıcı odaklı çevresel kontrol sistem mimarisi[26].
Kişisel ısıl konfor sistemleri, cihazlarla ısıtma ya da soğutma yaparak bireylerin lokal ısıl çevresini
kontrol ederek ısıl konfor gerekliliklerini veya taleplerini karşılamaktadır [28,29]. Kişisel ısıl konfor cihaz
uygulamaları içeren bir ofis koltuğu Şekil 6’da gösterilmiştir.

Şekil 6. Kişisel ısıl konfor sistemleri içeren ofis koltuğu, bu koltuktaki ısıtıcı şeritler ve fanların kontrol
edilmesinde kullanılan kontrol ünitesi [27].
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3.1.2. GİYİLEBİLİR TEKNOLOJİLER
Giyilebilir teknolojiler; akıllı telefonlar veya saatler, üzerlerindeki biyolojik sensörler sayesinde nabız
sayısı, stress indeksi, oksijen saturasyonu, uyku saatleri, adım sayısı gibi bilgiler ölçülebilmektedir.
Nabız sayısı, ivmelenme gibi değerleri ölçen çok sayıda giyilebilir sensörler mevcuttur. Akıllı bileklik
(Şekil 7) üzerindeki sensörler ile; nabız sayısı, deri sıcaklığı, ortam ışığı, galvanik deri sıcaklığı,
atmosfer basıncı, yükseklik, adım sayısı, ivmelenme, jiroskop, mesafe ölçümü, kalori ve UV ışın
ölçümü yapabilmektedir. Ayrıca açık API üzerinden, bileklikte yer alan tüm sensörlere ait veri erişimi
sağlanabilmekte ve iç algoritma sayesinde sinyal üreterek iletilmektedir. Bu bileklikler ofis içi ısıl konfor
optimizasyonu için oldukça uygundur. Cep telefonlarının IoT özelliği giriş (gateway) olarak kullanılarak
ve ses tanıma özelliği ile kullanıcılardan durumlarını çok soğuk, soğuk, konforlu, ılık, sıcak veya çok
sıcak şeklinde geri bildirimler olarak alınabilmektedir.

Şekil 7. Akıllı bileklik
3.1.3. MAKİNE ÖĞRENME ALGORİTMALARI
Nesnelerin interneti tabanlı ısıl konfor modelinde elde edilen verilerin sınıflandırılması ve
değerlendirilmesi aşamasında makine öğrenme algoritmalarından faydalanılmaktadır ve bu
algoritmalar klasik ısıl konfor modellerinden büyük oranda ayrışmayı sağlayan en önemli unsurlardan
biridir.
Regresyon Algoritmaları: Cevap değişkenlerini, farklı değişkenler arasında matematiksel ilişki
kurarak tahmin eder. En küçük kareler yöntemi, lineer ve lojistik regresyon örnek olarak verilebilir.
Regresyon algoritmalarının hassasiyeti, kurulan matematiksel modelin gerçeği ne kadar yansıttığına
bağlıdır.
Karar Ağaçları Algoritmaları (Decision Trees) : Elde edilen verilerden karar ağacı oluşturarak model
kuralı belirlenir ve mevcut veriler bu kurala göre analiz edilerek sonuç elde edilir. Sınıflandırma ve
regresyon ağacı ve şartlı karar ağaçları (Conditional Decision Trees), en yakın K komşusu (k nearest
neighborhood) örnek olarak verilebilir. Hem nümerik hem de kategorik yaklaşımlar için kullanılabilir,
algoritma büyük kapsamda veri ile çalışmaya uygun ve aşırı uygunluk (over fitting) durumuna
yatkındır. Dolayısıyla Rastgele Orman (Random Forest) ya da Gradyan Arttırma (Gradient Boosted
Trees) kullanılarak aşırı yatkınlık (overfitting) riski azaltılabilir.
Bayesian Algoritmalar: Önceki, olayların olasılığına dayanarak Bayes teoremini uygular. Naive
Bayes ve Bayesian Network örnek olarak verilebilir. Bayes’ teoremi bütün giriş özelliklerinin birbirinden
bağımsız olduğunu kabul eder. Bayes algoritmaları oldukça hassas ve büyük veri grupları çalışması
için uygundur. Hem sayısal hem de kategorik veriler için uygundur.
Kernel Algoritmaları : Kernel algoritmaları giriş verisi, çok boyutlu vektör uzayında pattern veya non
lineer bağıntılar modeller. Destek vektör makinaları (Support Vector Machines), radyal tabanlı yapay
sinir ağları (Radial Basis Function), Gaussian Prosesi ve Linear Diskriminant analizleri örnek olarak
verilebilir. Kompleks problemlerin modellenmesinde kullanımları uygundur fakat sayısal hesaplama
maliyetleri yüksektir. Kategorik ve sayısal veri için uygundur.
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3.2. ISIL KONFOR MODELLERİ VE UYGULAMALARI
Kabul edilebilir iç ortam koşullarının sağlanması, çalışanların memnuniyeti ve üretkenlikleri açısından
önemlidir. EN ISO 7730 [30] standardında ısıl konfor “Isıl olarak memnuniyet verici ortam koşullarının
hazırlanması” veya ASHRAE 55 [31] normunda ise “Öznel değerlendirme soncunda ısıl çevreden
memnun olma durumu” olarak tanımlanmıştır. Bu tanımlara dikkat edilirse memnuniyet kişiden kişiye
değişebilen öznel bir olgu olduğundan, ısıl konfor objektif olarak ölçülebilen bir nicelik değildir.
Isıl konfor uygulamaları fonksiyonel olarak çalışan memnuniyeti üzerine odaklanmış gibi görünse de
aynı zamanda ısıl konfor ihtiyaçlarının doğru bir şekilde belirlenmesi ve kaynakların verimli bir şekilde
kullanımı açısından enerji tüketimi konusunda verimlilik sağlamaktadır. Isıl konfor, özellikle
havalandırma (HVAC) sistemlerinin operasyonlarında önemli rol oynamaktadır ve gelişmiş ülkelerde
havalandırma sistemleri bina kaynaklı enerji tüketiminin %50’sini oluşturmaktadır[32]. Nesnelerin
interneti tabanlı modellerde, ısıl konfor anketi sonuçlarının HVAC sistemine geri bildirim vererek ısıl
konfor alanı doğrultusunda çalışmasını sağlaması hem konfor hem de enerjinin verimli kullanımı
açısından farklı bir yaklaşım sunmuştur. Bu bölümde klasik ısıl konfor modelleri, nesnelerin interneti
tabanlı ısıl konfor ve kişisel ısıl konfor modelleri detaylı olarak incelenecektir.
3.2.1. KLASİK ISIL KONFOR MODELLERİ
Tahmini Ortalama Oy Modeli (PMV)
Isıl denge teorisini kullanarak, kişinin çevresi ile olan etkileşiminden kaynaklı ısıl konforunu belirlemek
için PMV yaklaşımı Fanger [32] tarafından geliştirilmiştir. Fanger, kişinin ısıl konforunu belirleyen altı
parametreyi; operatif sıcaklık, bağıl nem, hava hızı, ortalama ışınım sıcaklığı, giysi yalıtımı ve
metabolik oran olarak belirtmiştir.

(1)

(2)

(3)

(4)

Bu denklemlerde,
2

metabolik oran (W/m )
2
efektif mekanik güç (W/m )
2
giysi yalıtımı (m K/W)
giysi alan faktörü
hava sıcaklığı (°C)
ışınım sıcaklığı (°C)
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hava hızı (m/s)
su buharının kısmi basıncı (Pa)
2
ısı taşınım katsayısı (W/(m K))
giysi yüzey sıcaklığı (°C)
olarak tanımlanmaktadır. Fanger, PMV endeks değerlerinin anket yolu ile sübjektif olarak
ölçülmesinde Tablo 1.’de verilen 7 kademeli ölçek kullanmıştır. Bu ölçeğe göre soğuk (-3), nötr (0) ve
sıcak (3) değerleri arasında denekler ısıl hissiyatlarını ifade etmişlerdir.
Tablo 1. PMV endeks değerleri
Ölçek
-3
-2
-1

Isıl Konfor Durumu
Soğuk
Serin
Biraz Serin

0

Nötr

1
2
3

Biraz ılık
Ilık
Sıcak

Adaptif Model
PMV modeli kişinin ısıl hissiyatını, insan vücudu ve çevresi arasındaki ısı transferinin bir çıktısı olarak
kabul eder. Buna karşın adaptif modeller insanın kendi içinde var olan değişken koşullara uyum
sağlama yeteneğini, iç ortam konfor koşullarını meteorolojik verilerden elde edilen dış ortam sıcaklığı
arasında lineer bir ilişki kurarak hesaba katmaktadır. İki farklı adaptif yöntem mevcuttur, ASHRAE 55
adaptif modeli Dear ve Brager [33] tarafından, EN15251 adaptif modeli Nicol ve Humphreys [34]
tarafından önerilmiştir.
Nicole ve Humphreys [34] tarafından EN15251 normunda doğal havalandırma şartlarında konfor
sıcaklığı tanımı Eşitlik 5’de verilmiştir. Farklı kategoriler (Tablo 2.) için maksimum ve minimum operatif
ısıl konfor sıcaklığı ±2 ila 4 arasında değişmektedir.
Tablo 2. EN15251 Adaptif model kategori açıklamaları

I

Açıklama
Ortamdaki kişilerin kırılgan, oldukça hassas, çok genç veya yaşlıların yer aldığı, ısıl konfor
açısından beklentilerin yüksek olduğu durum

II

Yeni binalar veya tadilatlar için normal seviyedeki beklentiler

III

Mevcut binalar için kullanılabilen ortalama kabul edilebilir beklentiler

Kategori

IV

Yukarıdaki kategorilerin dışındaki değerler için yılın sadece belli zaman dilimlerinde
kullanılabilir.

Dear ve Brager [33] tarafından tanımlanan ASHRAE 55 normunda adaptif model alt ve üst limitleri
maksimum ve minimum değerleri Eşitlik 6 ve 7’de verilmiştir. Eşitlik 5-7’de T comf operatif sıcaklığı, T rm
ise ortalama dış ortam sıcaklığını °C olarak ifade etmektedir.
(Kategori tipine göre

)

(5)

(%80 kabul edilebilirlik üst limit)

(6)

(%80 kabul edilebilirlik alt limit)

(7)
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İki farklı modellerin (PMV ve adaptif) uluslararası standartlarda tanımlanmasına rağmen binalarda ısıl
konfor yönetimi açısından kendilerine özgü limitleri vardır. PMV modelinin uygulanması için gerekli
spesifik değişkenler nedeni ile PMV modellerinin tam uygulaması oldukça maliyetli ve güçtür. Özellikle
ortamla ilgili hava hızı ve ışınım sıcaklığı tipik olarak monitörize edilen veriler değildir ve ölçümleri
(özellikle hava hızı) maliyetli cihazlarla gerçekleştirilmektedir. Bunun yanında iki bireysel parametre
olan giysi yalıtımı ve metabolik oran ölçümlerinin otomatik olarak ölçülemeyen ya da basitleştirilmeyen
parametrelerdir ve modelin tahmin doğruluğunu olumsuz etkilemektedir [35].
Tüm verilerin doğru bir şekilde elde edilmesine rağmen, her iki modelde bireyler üzerinde farklı
sonuçlar vermektedir [36,37]. Çünkü bu modeller geniş bir kitlenin ortalama ısıl konfor algısını tahmin
etmek için geliştirilmişlerdir ve dolayısıyla bireylerin ısıl konfor için verdikleri cevapların geniş bir
dağılımda gerçekleşmesi model hassasiyetini azaltmaktadır. Aynı zamanda bu modeller adapte
edilemez veya tekrar öğrenme uygulamalarını gerçekleştiremezler. Model parametreleri açısından bu
modeller geliştirilmeye açık değildir, sadece mevcut parametrelerle ısıl konfor algısı tahmin
edilebilmektedir. Yeni parametrelerin (cinsiyet, vücut kitle endeksi, günün zamanı, yaş, sağlık durumu
vd.) eklenmesi ve adaptasyonu için uygun değillerdir.
3.2.2. NESNELERİN İNTERNETİ TABANLI ISIL KONFOR MODELLERİ VE UYGULAMALARI
Nesnelerin interneti ile cihazların bir biri ile olan bağlantılarının artması ve iletişim protokollerinin
ortaklaşması sonucunda, ısıl konfor modellerinde çevresel parametreleri ölçen sensörler aktif olarak
kullanılmaya başlanmıştır. Giyilebilir teknolojilerinde kullanıldığı sistemlerde, farklı kaynaklardan elde
edilen verilerin zaman serisinde açılımları ile makine öğrenme algoritmaları kullanılarak klasik ısıl
konfor modellerinden çok daha iyi sonuç veren modeller oluşturulmuştur. Bu bölümde değerlendirme
ölçeği Tablo 1.’de verilen PMV modeli ile aynı olan fakat PMV modelinde ölçümü zor olan ve sabit
kabuller yapılan değerler yerine, sensörler yardımı ile ölçülebilen değerler hesaba katılarak
modellenmeye çalışılmıştır. Burada en önemli noktalardan biri PMV anketinin cihazlarla gerçek
zamanlı gerçekleştirilmesi ve algoritma yardımıyla bu değerlerin baz alındığı bir ısıl konfor modeli
geliştirilmesidir.
Laftchiev ve Nikovski [38] nesnelerin interneti ve giyilebilir teknolojileri kullanarak, kişiselleştirilmiş
makine öğrenmesi modellerini (Machine Learning Models) ısıl konfor anlayışına uyarlamışlardır.
Çalışmalarında akıllı bileklik kullanarak nabız sayısı, deri sıcaklığı gibi biometrik ölçümler yaparken
aynı zamanda oda ölçümleri kapsamında oda sıcaklığı, nem, hava hızı ölçümlerini günün zamanı,
mevsim, gün uzunluğu gibi ortama bağlı olmayan parametrelerle kombine etmişlerdir. Kişisel ısıl
konfor modelinin giyilebilir teknolojilerden elde edilen verilerle oluşturulması, ısıl konforu termodinamik
perspektif ya da iç veya dış ortam sıcaklıklarını kullanarak oluşturan modellerden ayrışmaktadır. Akıllı
bileklik tarafından elde edilen veriler cep telefonu bağlantısıyla kablosuz ağ üzerinden aktarılmıştır.
Giyilebilir teknoloji ve cep telefonu kullanımının entegrasyonu günün belirli saatlerinde verilerin
toplanması ve belli aralıklarla cihazların aktif olmasından dolayı şarj kullanımlarını olumlu yönde
etkilemektedir. Bu çalışmada kullanılan ses tanıma özelliği ile kullanıcılara anket cevaplarını çok
soğuk, soğuk, serin, konforlu, ılık, sıcak, çok sıcak şeklinde sesli yanıtlarla da cevaplama seçeneği
sunulmuştur.
Yöntemde elde edilen veriler makine öğrenmesi modelinin kalibrasyonu için geribildirim olarak
değerlendirilmiştir. PMV modelinde, ısıl konforun hesaplanabilmesi için metabolik oran, vücut
tarafından üretilen efektif mekanik güç, giysi yalıtımı, vücut yüzey alanı, ortalama ışınım sıcaklığı,
hava hızı, nem, konvektif ısı transferi ve giysi yüzey sıcaklığı bilgileri gerekmektedir. Bu değerler kabul
yapılıp ya da iteratif olarak çözülebilmektedir. Bu kabuller Fanger’in [32] deneysel çalışmasında
odaklandığı kısıtlı ölçekteki Kuzey Avrupa erkeklerinden elde ettiği bulgulara dayanmaktadır. Bu
modeldeki kritik eleştirilerden biri, bu grubun metabolik hızlarına yönelik olmasıdır.
Çalışmada veri toplamak için sensörler kullanılarak sıcaklık, nem, hava hızı ve kullanım durumu
(occupancy) olmak üzere dört farklı ölçüm yapmışlardır. Sıcaklık ölçümü için 3 sensör farklı
lokasyonlarda sıcaklık gradyanı oluşumlarını algılayacak şekilde konumlandırılmıştır. Makine
öğrenmesi sayesinde algoritmada yazın güneş ışınlarının ısınmaya etkisi ya da kışın pencerelerin
soğutma etkisi gibi ilave değişkenler incelenmiş ve deneyde 530 veri değerlendirilmiştir. Veriler pasif
olarak termostat kontrollü oda sıcaklığı aktif durumda iken oda sıcaklığı ve nem ayarı değiştirilerek
kullanıcı geri bildirimleri elde edilmiştir.
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Tüm makine öğrenme yaklaşımlarında kullanılan modeller ile Fanger modeli hatalarının ortalama
karekökü Tablo 3.‘de verilmiştir. Modellerin performansı karşılaştırıldığında en iyi sonuç veren makine
öğrenmesi yönteminin doğruluğu Fanger yöntemine göre %50 daha yüksektir. Şekil 8’de kırmızı bar
modellerin hatalarının ortalama karekökünü göstermektedir. Örnek olarak Fanger modelinde 1.15
değeri %33 memnuniyetsizliğe tekabül etmektedir. En iyi makine öğrenmesi metodu Destek Vektör
Makinesi (SVM) 0.56 hata payı ile %11.5 memnuniyetsizliğe tekabül etmektedir. Bu durum Fanger
modeli referans alındığında hataların kare ortalamalarının köküne göre %50, memnuniyetsizlik
oylarında ise ofis çalışanları açısından %21.5 düşüş sağlamaktadır. Bu fark Fanger modelinin insan
vücudunun, çevre ile olan etkileşimine dayalı bir ısı transfer modeli olarak geliştirilmesi ve modelde
bazı değerlerin sabit olarak kabul edilmesi sonucundan kaynaklanmaktadır. Ayrıca Fanger modeli IoT
alt yapısından yararlanamamaktadır. Örnek olarak nabız sayısı, metabolik hızla ilişkilendirildiğinde
makine öğrenme yönteminde daha doğru şekilde tahmin edilmiştir. Sonuç olarak IoT tabanlı kişisel ısıl
konfor modelinin geliştirilmesi ile klasik modellere göre %50 iyileştirme sağlandığı ve bu çalışmanın
ofislerin ısıl konfor probleminin çözümüne uyarlanabileceği belirtilmiştir.
Tablo 3. Laftchiev ve Nikovski [38] çalışmasında kullanılan sapma oranı 0.6’dan az olan yöntemler ve
Fanger Modeli için hataların ortalama karekökü değerleri.
Yöntem
Destek vektör makineleri (SVM)
Kernel ridge regresyonu
Lojistik regresyon
Destek vektör regresyonu (SVR)
Bayesian ridge resgresyonu
Ridge regresyonu
LASSO
Fanger Yöntemi

Hataların ortalama karekökü (RMSE)
0.560
0.574
0.575
0.585
0.589
0.597
0.601
1.15

Şekil 8. Isıl konfor modellerinde ortalama hatalarının kare ortalamalarının kökünün (RMSE), Fanger
modelinin PPD değerleri le karşılaştırılması [38].
Park ve Rhee [39], çalışmalarında akıllı binaların, nesnelerin interneti tabanlı cihazların birbiri ile olan
bağlantısının ısıl konfor üzerine uygulamalarını incelemişlerdir. Akıllı binalara, iletişim altyapısı ile
birlikte HVAC sistemleri, aydınlatma, perde (shading) sistemleri, cam açma-kapama, asansör, hava
kalite kontrol ve diğer elektrikli aletler ve uygulamalar dahil edilmiştir. Fakat bu sistemlerde farklı
Isıl Konfor Sempozyumu

14. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 17-20 NİSAN 2019/İZMİR

____________________ 1037 _______

iletişim protokolleri kullanıldığından birbirleri ile direk iletişimleri mevcut değildir. Bu durumun
çözümlenmesi için protokollerin standartlaştırılması ve aynı platformda entegre edilmesi açısından
birçok girişim gerçekleştirilmiştir. Nesnelerin interneti ile birçok cihazın ortak platformlara bağlanması
veya kendi içlerinde bağlanabilmesi sayesinde iletişim protokollerinden kaynaklı problemlerin birçoğu
çözümlenmiştir. Akıllı binalar, kullanıcılara bağlanarak, kullanıcı taleplerine anlık ve hızlı bir şekilde
cevap verebilmektedir. Bu mimarinin 3 katmanlı şematik gösterimi; algılama, işleme ve çoğaltma
katmanları olmak üzere Şekil 9’da verilmiştir.
Algılama katmanında toplanan veriler, kullanıcıların bireysel şartları, cihazların ve ekipmanların
operasyonel durumu, sıcaklık, aydınlık ve nem gibi iç ortam değerlerinden oluşmaktadır. Bu veriler
internet bağlantılı geçit (gateway) ile aktarılarak büyük veri bulutlarında (big data cloud)
saklanmaktadır. Veri işleme katmanında, veriler binadaki ya da sistemdeki cihazların operasyonel
durumlarını kontrol etmek için sınıflandırılır ve işlenir. Isıl konfor ile ilgili aktüatörler (HVAC
sistemindeki aktüatörler), ışıklandırma sistemi ve diğer sistemlerin bireyler tarafından kullanımı
değerlendirilir. Çoğaltma (türetme) aşamasında ise sınıflandırılmış ve işlenmiş veri cihaz ile kullanıcı
arasında ilişkilendirilerek tekrar türetilir ve veri, zaman serileri olarak kayıt edilir. Bu veri kullanıcıların
bilgisine dönüşür ve kullanıcılar için daha iyi bir servis sağlarken aynı zamanda daha yararlı ve verimli
çalışacak şekilde sistemi bilgilendirir.

Şekil 9. Akıllı binalarda nesnelerin interneti tabanlı platform mimarisi [39].
Bina koşulları, binanın dış ortam ve diğer alt sistemlerle olan etkileşiminden kaynaklanmaktadır.
Aktüatörlerin, ısıl konfor odaklı olarak çalıştırılması için kullanıcı aktiviteleri ve bu aktivitelerin bina
koşullarına etkisi gibi ilave veriler gerekmektedir. Park ve Rhee [39] çalışmalarında, temel olarak klasik
ısıl konfor modelini ele almışlardır ve konfor şartlarını ISO EN 7730 [30] normunda yer aldığı şekilde
kategori A sınıfında belirtilen beklentilerin yüksek olduğu hassas ve kırılgan bireyler sınıfını baz alarak
PMV değerlerini -0.2 ile 0.2 arasında belirlemişlerdir. Isıl konfor modelinde yer alan altı parametreden,
metabolik aktivite hariç diğerlerini Fanger modelinde olduğu gibi ölçümleyerek ya da kabul ederek
almıştır. Bu çalışmada bireyin aktivitesinin iç ortam sıcaklığına etkisi statik ve dinamik model olmak
üzere iki farklı yaklaşımla hesaplanmıştır. Kişi odada günün büyük bir kısmını dinlenme durumunda
115 W metabolik ısı yayınımı yaparak geçiriyor ve saat 16:00 ile 18:40 arasında 2 saat 40 dakika
kollarını ve ellerini kullanarak çalışıyor. Bu aktivite sonucunda metabolik ısı yayınımı 295 W olarak
artış gösteriyor. Park ve Rhee [39], MATLAB/Simulink yazılımını kullanarak statik ve dinamik model
olmak üzere iki farklı model geliştirerek dinamik modelde insan vücudunun global ısıl direncini 30
W/mK ve global ısıl kapasitesini 3770 J/kg/K olarak almışlardır.
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Şekil 10-a.’da bireyin ısı üretimi zaman aralıklarına göre, Şekil 10-b’de ise bireyin ısı üretiminin oda
sıcaklığına etkisi verilmiştir. Şekil 10-b’de zaman aralığı 40:00 ile 42:40 veya 16:00 ile 18:40 arasında
iç ortam sıcaklığı aktiviteden dolayı artış göstermiştir ve genel düşüş trendinden çıktığı görülmektedir.
Statik model, bireyin ısı üretimini sadece aktif ve dinlenme durumu olmak üzere iki değerde sürekli
rejimde ifade ederken, dinamik model bireyin ısıl direncini ve ısıl kapasitesini hesaba kattığından
dolayı sürekli ve geçici rejim koşullarında değerleri hesaplamaktadır. Çalışmada, PMV tabanlı
algoritma, öncelikle ortam kullanım durumunu sensörler yardımıyla algılamakta ve kullanım olması
durumunda HVAC sistemi devreye girmekte ve PMV ölçülen ve kabul edilen değerler üzerinden
hesaplanmaktadır. Bu aşamada bireyin metabolik ısıl yayınımı tavsiye edilen dinamik termal model ile
hesaplanmakta ve sistem kontrol edilmektedir. Örnek olarak kış mevsiminde hesaplanan PMV değeri
0.2 olduğunda, ısıtma sistemine “1” şeklinde sinyal gitmekte ya da diğer durumda “0” olarak sinyal
gitmektedir. Çalışma sonucunda oluşturulan yeni termal model ile birlikte PMV değeri hesaplanarak
gerçekleştirilen şartlandırma işleminde PMV değeri -0.2 ile 0.2 arasında olacak şekilde
sağlanmaktadır.

Şekil 10. Bireyin ısıl yayınımı (a), ısıl yayınımın oda sıcaklığına etkisi (b)[39], mavi kesik çizgi statik
modeli, kırmızı çizgi ise dinamik modeli temsil etmektedir.
Salamone ve ark. [40], ısıl konfor alanında gerçekleştirdikleri saha çalışmalarında PMV modelini
anketlerde geribildirim için kullanmışlardır. Çalışmada nem, hava sıcaklığı, ortalama ışınım sıcaklığı ve
hava hızı ölçülmüştür. Akıllı bileklik (Class II medikal amaçlı cihaz) kullanılarak; fotoplestimografi
(PPG) sensörü ile nabız ölçümü, elektroderma (EDA) sensörü ile aktivite, infrared sensörle deri
sıcaklığı ve 3 eksenli ivme ölçer ile hareket durumu ölçülmüştür. Clo değeri için EN ISO 7730 [30]
normu referans alınmıştır ve metabolik oran için tüm kullanıcılar için klavyede yazma işlemi referans
alınmıştır.
Isıl performans değerlendirmesi için, kullanıcılardan bilgi toplama işleminde Google forms kullanılmış
ve sonuçları Google tablosunda toplayarak, Ladybug araçlarını kullanarak ısıl konforu PMV, PPD ve
grafik metodu temel alarak değerlendirmişlerdir. Verilerin değerlendirilmesinde, mevcut toplanan
verinin %80’i modelin kurulması ve %20’si ise modelin doğrulaması için kullanılmıştır. Değerlendirme
sonuçlarını lineer (lojistik regresyon, linear diskriminant analizi) ve lineer olmayan (K en yakın komşu,
sınıflandırma ve regresyon ağaçları, Gaussian Naive Bayes ve destek vektör makineleri) farklı makine
öğrenme algoritmaları ile test ederek en az sapmanın sınıflandırma ve regresyon ağaçları
(Classification and Regression Tress (CART)) yönteminde gerçekleştiğini bildirmişlerdir.
Salamone ve ark. [40] çalışmada kullanıcı geri bildirimlerinin nesnelerin interneti yaklaşımı ile
parametrik modellerin fonksiyonelliği kombine edilerek klasik ısıl konfor modellerindeki enerji dengesi
denklemindeki kısıtların önüne geçmişlerdir.
3.2.3. NESNELERİN İNTERNETİ TABANLI KİŞİSEL ISIL KONFOR MODELİ UYGULAMALASI
Kim ve ark. [27] bireylerin cevaplarına göre belli bir kitlenin ortalamasını baz alan ısıl konfor
modellerine yeni bir yaklaşım getirerek kişisel ısıl konfor yaklaşımını geliştirmişlerdir. Bireylerin ısıtma
ve soğutma davranışları konusundaki geribildirimleri kişisel ısıl konfor sistemi kullanılarak
araştırılmıştır. Kişisel konfor modeli geniş bir kitlenin ortalamasına göre değil, bireyin ısıl konforunun
tahmin edilmesine dayanmaktadır. Bu modelin kurulmasındaki önemli hususlar;
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1) Kitle veya grup yerine, bireyin kendisinin analizde birim olarak yer alması,
2) Bireyin geri bildirimlerinin direk kullanımı (ısıl konfor algısı, memnuniyet) ayrıca bazı
parametrelerin ilave edilerek (kişisel, çevresel ve teknolojik) modelin denenmesi,
3) Maliyet ve elde edilebilirlik açısından verinin önceliklendirilmesi,
4) Veri güdümlü model kullanımı, farklı modelleme yöntemleri ve potansiyel açıklayıcı
değişkenlerin örnek olarak test edilmesine olanak sağlanması,
5) Modele yeni bir parametrenin uyarlanmasına olanak sağlaması,
olarak sıralanabilir. Ayrıca kişisel konfor modelleri, binaların dışında araç, uçak gibi farklı sistemlerde
de ısıl konfor memnuniyeti ve enerji verimliliğini arttırmak için kullanılabilir. Geçmişte kişisel konfor
modelleri için farklı çalışmalar yapılmıştır. Bunlardan bazıları veri güdümlü olarak modellenip, kitlelerin
ısıl konforunu tahmin etmeye çalışmışlardır [41-45]. Bazıları ise bireylerin ısıl performansını belirlemek
için model verilerini, bireylerin geri bildirimi sonucunda elde edilen verilerle eş zamanlı olarak
kullanmışlardır [46-49].
Kişisel konfor modelinin oluşturulması aşamaları Şekil 11’de verilmiştir ve bu aşamalar;
•
•
•
•
•

Veri Toplama: Makine öğrenme algoritması için temel teşkil edecek verilerin ve bu verilerin
nasıl toplanacağının belirlenmesi,
Veri Hazırlama: Toplanan verilerin model için hazır duruma getirilmesi, işlenmesi ve
hazırlanması,
Model Seçimi: Toplanan veriler ve uygulama hedefleri açısından en uygun makine
öğrenmesi algoritmasının belirlenmesi,
Model Değerlendirmesi: Modelin tahmin performansı ve uygulama hedeflerine yönelik
olarak değerlendirilmesi,
Sürekli Öğrenme: Toplanan yeni verilerle modelin güncellenmesi, doğruluğunun test
edilmesi,

olarak tanımlanabilir. Bireylerin ısıl konforunun modellenebilmesi için bireylerin ısıl konfor algılarının
ifade edilmesi ve bu algıyı etkileyen faktörlerin belirlenmesi gerekmektedir. Tablo 4.’de kişisel ısıl
konfor modelinin geliştirilmesinde toplanacak verilerin kategorik dağılımı ve türleri verilmiştir.

Şekil 11. Kişisel konfor modeli oluşturma aşamaları [26].
Tablo 4. Kişisel konfor modelleri için veri tipleri ve toplama yöntemleri [26].
Kategori
1
Isıl konfor algısı
Kişisel faktörler
Fizyolojik
Davranışsal
Çevresel faktörler
3
İç ortam
4
Dış ortam

Veri Türü
Hissiyat, tercih, kabul edilebilirlik, memnuniyet
Deri sıcaklığı , nabız sayısı , metabolik aktivite
Giysi yalıtımı
Cinsiyet, yaş, vücut kitle indeksi, sağlık durumu
Isıtıcı ya da fan açıp/kapama, termostat ayarlama, cam açma/kapama
2

2

Hava sıcaklığı, ortalama yüzey sıcaklığı, operatif sıcaklık, bağıl nem, hava hızı
Hava sıcaklığı, ortalama dış ortam sıcaklığı, nem, ortalama yağış, iklim,
mevsim
Diğer faktörler
Zaman, lokasyon, ortam (ev, ofis, araba, dış ortam), kullanım durumu (özel
veya paylaşımlı)
Isıl geçmiş, kültürel beklentiler (ör: kılık kıyafet yönetmeliği vb.)
Mekanik sistem ayarları (termostat ayar noktaları), kullanım durumu kontrolleri
1
2
3
*Sıklıkla kullanılan veri toplama metotları; anket, giyilebilir teknolojiler, çevresel sensörler,
4
5
meteoroloji istasyonları, bina otomasyon sistemleri, vb.
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Isıl konfor, anket yardımıyla ısıl hissiyat, kabul edilebilirlik, tercih, memnuniyet veya kombinasyonları
şeklinde değerlendirilebilir. Elde edilen algısal veriler zaman ekseninde fiziksel verilerle eşleştirilir. Isıl
hissiyat, PMV modeli ile ilişkisinden dolayı ısıl konfor uygulamalarında en çok kullanılan
parametrelerden biridir ve nötr duruma göre izafi olarak ısıl hissiyat değerlendirmesi yapılır. Kabul
edilebilirlik, bireyin ısıl konfor açısından kendisini nötr duruma yakın hissedebilir veya tolere edilebilir
bir aralıkta olduğunu belirtebilir. Tercih ise bireyin ısıl konforunun sağlanması için havalandırma
sistemlerinin hangi doğrultuda çalışması gerektiğinin belirlenmesinde kullanılmaktadır. Isıl memnuniyet
ise mevcut koşulun memnuniyet açısından ne kadar uygun olduğunun belirlenmesinde
kullanılmaktadır. Tablo 5. ‘de ısıl konfor anketinde kullanılan ölçekler verilmiştir.
Tablo 5. Isıl konfor ölçekleri (ISO 10551’den uyarlanmıştır [50])
Isıl Hissiyat
Sıcak
Ilık
Biraz ılık
Nötr
Biraz serin
Serin
Soğuk

Kabul Edilebilirlik
Kesinlikle kabul edilebilir

Isıl Tercih
Daha sıcak

Kabul edilebilir
Nötr
Kabul edilemez
Kesinlikle kabul edilemez

Daha soğuk

Isıl Memnuniyet
Oldukça memnun
Kısmen memnun
Memnun
Nötr
Memnun değil
Kısmen memnun değil
Hiç memnun değil

Isıl hissiyatın belirlenmesinde değerlendirme ölçeği, mevcut standart referans alınarak sıcak ve soğuk
arasında 7 noktalı ölçek kullanılmıştır. Isıl tercih için 3 noktalı (Daha Sıcak/Nötr/Daha soğuk) ölçek
kullanılmıştır. Kişinin 5 ila 7 noktalı bir ölçeklendirme üzerinde daha sağlıklı karar verebilirken 7 nokta
üzerinde ise karar verme yeteneğinde önemli derecede düşüş olduğu gerçekleştirilen çalışmalarda
belirlenmiştir [51]. Yapılan çalışmalarda kişisel ısıl konfor modeli kullanımında bireylerin ısıl konfor
hissiyatı sadece bireylerin anket sonucunda geri bildirimi ile ölçülebiliyordu. Bu durum veri
toplanmasında gün boyu yorgunluk, günlük olarak katılım sayısının değişkenliği gibi faktörlerden
etkilenmektedir. Ayrıca anket yöntemi bireyin ısıl konfor tercihlerinin belirlenmesinde müdahaleci bir
yöntemdir. Bunun dışında bireysel ısıl konfor sistemlerinde bireyin ısıl konfor hissiyatının sadece anket
sonucu geri bildirim olarak değil, aynı zamanda havalandırma sıcaklığında yaptığı değişiklik, pencere
açma kapama, ofis koltuğundaki fan ve/veya ısıtıcıların ayarlarındaki değişiklikler gibi ısıl konfor
davranışını müdahale olmadan veri toplanabilmektedir. İlave olarak kişilerin taktığı bileklik ya da akıllı
saatler yardımı ile bireyin fizyolojik koşulları hakkında da veriler toplanabilmektedir.
Kişisel ısıl konfor sistemleri, kişisel fanlar ( masaüstü, kule tipi vb.), kişisel ısıtıcılar (konvektif, radyan
ısıtıcılar vb.) ve ısıtmalı veya soğutmalı ofis koltuk sistemlerini içermektedir. Bu cihazlar ısıl konfor
açısından hassas bölgelere yönlendirilerek kişisel ısıl konforun iyileştirilmesini sağlamaktadır. Kim ve
ark. [27] çalışmalarında Kuzey Kaliforniya’da yer alan ofis binasında 2016 yılında Nisan ve Ekim ayları
arasında yapılan saha çalışmalarında kişisel konfor sistemli ofis koltukları kullanan 38 bireyden ısıl
konforu algılarını veri olarak toplamışlardır. Çalışmada kaydedilen veriler;
•

•
•
•
•

Kişisel ısıl konfor sistemli ofis koltuğu verileri (Şekil 12): Isıtma veya soğutma yoğunluğu
(ölçek % 0-100) ve ısıtma/soğutma lokasyonu (koltuk oturak bölgesi/sırt bölgesi), koltuk
kullanım durumu, 20 s aralıklarla hava sıcaklığı ve bağıl nem. Şekil 13’de kişisel ısıl konfor
sistemli ofis koltuğu ile elde edilen veriler belirtilmiştir.
HOBO data toplayıcılar hava sıcaklığı, bağıl nem, ortam sıcaklığını her 5 dakikada bir
kaydetmektedir.
Anket verisi için günde üç kez ısıl performans tercihi ve giysi yalıtımı bilgileri toplanmaktadır.
Havalandırma sistemi verisi (HVAC data): Değişken hava hızı ve termostat ayarları her 5
dakikada bir kaydedilmektedir.
Hava durumu bilgisi: Meteoroloji istasyonundan her saat veriler kaydedilmektedir.
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Şekil 12. Kişisel ısıl konfor sistemli ofis koltuğu [52].
Kişisel ısıl konfor sistemi, binada tek bir sıcaklık ayarının korunabilmesi açısından sistem vücudun ısıl
olarak hassas noktalarına; yüz, baş, torso ve ayaklar kısmına odaklanmıştır. Ortalamada, kişisel ısıl
konfor, 2 watt soğutma ve ısıtma için 40 watt kullanmaktadır (geleneksel elektrikli ısıtıcılar 1500
Watt’dır). Komple sistem tekrar şarj edilebilir lityum ferrofosfat (ferrophosphate) pil ile çalışmakta ve
çalışan masayı terk ettiğinde sistem otomatik olarak kapanmaktadır[52].
Şekil 13’de kişisel ısıl konfor sisteminin bir parçası olan ofis koltuğuna ait veriler sergilenmiştir.
Öncelikli olarak sistem koltuğun kullanım durumunu (occupancy detection) ve beraberinde kullanıcının
diğer ısıl konfor davranışlarının kablosuz ağ üzerinden sisteme aktarmaktadır. Grafikte koltuktaki
ısıtma ve soğutma kullanım durumu gösterilirken iç ortam sıcaklığının değişimi de aynı grafikte
verilmiştir. Bu grafiğe göre sabah saatlerinde ısıtma gerçekleşirken öğleden sonra ise soğutma işlemi
ofis koltuklarında gerçekleştirilmiştir. Çalışmada kullanıcılardan, havalandırma sistemi ve diğer
sistemlerden elde edilen verilerin detayı Tablo 6.’da kategorik olarak birimleri ile verilmiştir.

Şekil 13. Kişisel ısıl konfor sistemli ofis koltuğu veri grafiği [27].
Tablo 6.’da belirtilen veriler toplandıktan sonra, tüm veriler, kullanılacak model için uygun duruma
getirilir ve normal aralıkların dışında gerçekleşen veriler filtre edilerek veriler hazır duruma getirilir. Kim
ve ark. [27] çalışmalarında 6 farklı makine öğrenmesi algoritmasını elde ettikleri veriler ile deneyerek,
kalan verilerle de doğrulamasını gerçekleştirmişledir. Bu algoritmalar;
Isıl Konfor Sempozyumu

14. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 17-20 NİSAN 2019/İZMİR

123456-

____________________ 1042 _______

Sınıflandırma Ağacı (Classification Tree)
Gaussian Sınıflandırması (Gaussian Process Classification)
Gradyan Arttırma (Gradient Boosting Method)
Çekirdek Vektör Makinesi (Kernel Vector Machine)
Rastgele Orman Algoritması (Random Forest)
Düzenlenmiş Lojistik Regresyon (Regularized Logistic Regression)

olarak özetlenebilir. Çalışma sonucunda Rastgele Orman (Random Forest) algoritmasının 0.71
doğruluk oranı ile en iyi sonucu verdiğini tespit etmişlerdir.
Tablo 6. Kişisel konfor modeli için toplanan veriler ve tanımları [27].
Kategori
Anket

a

Birim
daha sıcak / nötr / daha
soğuk
clo
oturak / sırtlık / ikisi / hiç biri

Tip
C

%
Kontrol yoğunluğu
kullanım sayısı
X geçmişteki kontrol sıklığı (x=1, 4 saat, 1 gün, 1
hafta)
koltuk dolu / boş / bilinmiyor
Kullanım durumu
kullanım sayısı
X geçmişteki kullanım sıklığı (x=1, 4 saat, 1 gün, 1
hafta)
%
X geçmişteki kontrol süresinin kullanım süresine
oranı (x=1, 4 saat, 1 gün, 1 hafta)
Zaman
saat (0-23)
Saat
gün (0-6)
Gün
İç Ortam
°C
Hava sıcaklığı
°C
Operatif sıcaklık
%
Bağıl nem
°C/sa
Hava sıcaklığındaki meyil
Dış Ortam Dış ortam sıcaklığı
°C
açık / kapalı
Gökyüzü durumu
°C
Aylık ağırlıklı ortalama sıcaklık
var / yok
Yağış
HVAC
°C
Oda sıcaklığı
3
ft /dak
Hava debisi
%
Damper pozisyonu
%
Isıtma
°C
Deşarj edilen hava sıcaklığı
a
b
C: Kategorik, N: Nümerik veriyi, KKS: Kişisel konfor sistemini ifade etmektedir.

N
N

b

KKS
Kontrol
Davranışı

Özellik
Isıl tercih
Giysi yalıtımı seviyesi
Kontrol bölgesi

N
C

C
N
N
N
N
N
N
N
N
N
C
N
C
N
N
N
N
N

Şekil 14-a’da kişisel konfor modelinin oluşturulmasında kullanılan ve veri olarak toplanan değişkenlerin
farklı kombinasyonları ile hesaplandığında, kombinasyonların tahmin doğruluğuna etkisi verilmiştir. Bu
durumda kişisel konfor davranışı tek başına ortalamada %69 tahmin doğruluğu sağlayabilmektedir ve
tüm değişkenler dikkate alındığında %73 ortalama tahmin doğruluğu sağlanabilmektedir. Sistemdeki
tüm değişkenlerin hesaba katıldığı durumda kişisel konfor sistemi ile elde edilen doğruluk değerine %4
katkı sağlanabilmektedir ve dolayısıyla kişisel konfor sistemi, ısıl konforun tahmin edilmesi açısından
değerlendirildiğinde, sistemin en önemli parçasını oluşturmaktadır.
Şekil 14-b’ de kişisel ısıl konfor sistemi tahmin doğruluğu açısından en iyi sonucu verirken, dış ortam
koşullarının tahmin doğruluğuna etkisi %60 olarak en az seviyede gerçekleşmiştir. Klasik ısıl konfor
modellerinde dış ortam sıcaklığı tahmin doğruluğu üzerinde oldukça önemli etkiye sahipken bu
modelde en az derecede etkiye sahiptir. Kişisel ısıl konfor sisteminde, tahmin edilen ortalama
hassasiyet 0.73 olarak hesaplanırken geleneksel ısıl konfor modelinde 0.51 olarak hesaplanmıştır.
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Kişisel ısıl konfor modellerinde birey sayısı arttırılarak, model güncellenebilir ve tahmin doğruluğu
arttırılabilir hatta derin öğrenme (deep learning) ile sistem sürekli olarak kendini güncelleyebilir. Bu
çalışmaya ilave olarak kişisel ısıl konfor sistemine bağlı cihazların sayısı arttırılarak tahmin doğruluğu
artırılabilir. Örnek olarak havalandırma sisteminin termostatı kişisel konfor sistemine bağlanarak
kontrol edilebilir ve bireylerin ısıl konforu üzerinde etkisi incelenebilir.

Şekil 14. Farklı değişken kombinasyonları için tahmin doğrulunun değişimi (a), farklı değişkenlerin
tahmin doğruluna etkisi (b) [27].

SONUÇ
Isıl konfor modelleri uzun zamandır çalışılmaktadır. Isıl denge kabulüne dayanan klasik modellerde,
ısıl konforun hesaplanmasında belirli bir popülasyonun tercihlerinin dikkate alınması ve ölçülmesi zor
olan parametrelerin sabit alınarak hesaba katılması, ısıl konfor memnuniyeti açısından önemli
sapmalara neden olmaktadır. Endüstri 4.0 kapsamında yaygınlaşan nesnelerin interneti ve yapay zeka
algoritmaları sayesinde makine mühendisliği ve bilgisayar biliminin birleşmesi sonucunda daha hassas
ve daha kullanışlı modellerin oluşturulması imkan bulmuştur. Klasik ısıl konfor modellerinin sadece
belli bir topluluğu referans alması ve yeni parametrelerin adaptasyonuna açık olmamasından dolayı,
nesnelerin interneti bazlı ve daha çok kullanıcı odaklı olan ısıl konfor modellerine göre ısıl konfor
memnuniyetini tahmin etme performansı yeni modellere kıyasla oldukça düşüktür. Ayrıca kişisel ısıl
konfor sistemleri ile bireyin yakın çevresindeki unsurlarla etkileşiminin ısıl konfor modeline dahil
edilmesiyle ısıl konfor memnuniyet yüzdesinin arttığı gösterilmiştir. Bunun yanında kişisel ısıl konfor
sistemleri iç ortam sıcaklığı sabit iken düşük enerjili çevre birimler ile bireylerin ısıl performansını lokal
olarak iyileştirmeye çalıştığından enerji kullanımında da tasarruf sağlamaktadır.
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ISIL KONFOR İÇİN NESNELERİN İNTERNETİ KULLANIMI
Usage Of Internet Of Things For Thermal Comfort

M. Özgün KORUKÇU
Muhsin KILIÇ

ÖZET
Isıl konfor bireyin içerisinde bulunduğu ya da çalıştığı koşullardan memnun olma durumudur. Isıl
konfor indeksi ise bireyin daha etkili ve verimli çalışması için bulunulan ortamdaki koşulların en uygun
duruma getirilmesi için önemlidir. Isıl konfor indeksinin sürekli olarak izlenip ısıtma-havalandırma
sistemininin en uygun değerlere ayarlanması nesnelerin interneti ile mümkündür. Bu çalışmada WSN
(Kablosuz Sensör Ağı), Android, WI-FI (Kablosuz Bağlantı) gibi değişik platformlar kullanılarak ısıl
konfor parametrelerinin Nesnelerin İnterneti ile izlenmesi, kontrol edilmesi ve sonuç olarak ısıl konfor
indeksinin iyileştirilmesi üzerine yapılmış bazı çalışmalar incelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Isıl Konfor, Nesnelerin İnterneti, Isıl Konfor İndeksi

ABSTRACT
Thermal comfort is the state of being satisfied with the conditions in which the individual is working or
occupying. The thermal comfort index is important for optimizing the conditions in the environment for
the individual to work more effectively and efficiently. It is possible to monitor the thermal comfort
index continuously and to adjust the heating-ventilation system to the most suitable values. In this
study, some studies on the monitoring and controlling of thermal comfort parameters hence
improvement of thermal comfort index with internet of things (IOT) by using different platforms like
WSN, Android and WI-FI were investigated.
Key Words: Thermal Comfort, Internet of Things, Thermal Comfort Index

1. GİRİŞ
Gelişmiş ülkelerdeki insanların büyük bir çoğunluğu zamanlarının %90’ını iklimlendirilme yapılan
kapalı ortamlarda geçirmektedir [1]. İnsanların sıklıkla kullandığı hemen hemen tüm hacimler yaz ve
kış koşullarına bağlı olarak değişik sistemler ile iklimlendirilmektedir. Kapalı ortamlarda yetersiz
iklimlendirme ve havalandırma kişilerin rahatsız olmasının yanı sıra üretkenliğini de etkilemektedir.
Fanger, binaların ısıtılması ve soğutulması için kullanılan klima sistemlerinin, bazı durumlarda, ortamın
konforlu olarak algılanmasına yeterli olmadığı ve var olan iklimlendirme anlayışının sorgulanması
gerektiğini vurgulamaktadır [2]. İç ortam hava kalitesine ve havalandırma oranına bağlı olarak “hasta
bina sendromları” çeşitli çalışmalarda ele alınmıştır [3].
Isıl konfor kişisel tercihleri de içerisinde barındıran bir kavram olduğundan, literatürde birkaç değişik
tanımı yapılmıştır. ASHRAE [4], ısıl çevreden hoşnut olunan düşünce durumu; ASHRAE [5], iç vücut
sıcaklığının düzenlenmesi için minimum fizyolojik çabaya gerek duyulması durumu; ISO [6], ısıl
çevreden tatmin olunan koşulları, ısıl konfor olarak nitelendirmektedir. İnsanların zihinsel, fiziksel ve
algısal performansları, ısıl konforda bulundukları durumda genelde en üst seviyededir.
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Birçok araştırmacı ısıl konfor parametrelerinin ölçülmesi, izlenmesi ve bireyin içerisinde bulunduğu
ortamı ısıl konfor açısından daha iyi duruma getirmek üzerine çalışmaktadır. Endüstri, bireylerin
bulunduğu ortamlarda ısıtma ve soğutma sağlamak için gelişmiş analitik ve bulut tabanlı kontrollerden
yararlanıyor. Uluslararası standartlara başarılı bir şekilde adapte olmalarına rağmen, her PMV ve
adaptif modellerin binalarda konfor yönetimine uygulandığında çeşitli kısıtlamaları vardır. İlk olarak,
PMV modelinin tam olarak uygulanması, binalarda elde edilmesi pahalı ve zor olan çok spesifik girdi
değişkenleri gerektirmektedir. İkincisi, tüm girdi değişkenleri doğru bir şekilde elde edilmiş olsa bile,
her iki model de bireylere uygulandığında zayıf tahmini performans gösterir. Üçüncüsü, her iki model
de uyum sağlamaz veya yeniden öğrenmez.
Nesnelerin İnterneti’nin ortaya çıkmasıyla birlikte, çok ayrıntılı ve kişisel veriler üretmemiz ve bireylerin
ısıl konfor durumunu analiz etmek için kullanılmaya başlanmıştır.
Nesnelerin İnterneti fiziksel nesnelerin birbirleri ile ya da daha büyük sistemlerle bağlantılı olduğu
iletişim ağı olarak tanımlanabilir. Nesnelerin ya da cihazların birbirleri ile sürekli haberleşerek alış veriş
yaptıkları verileri akıllı bir ağa bağlanması olarak da adlandırılabilir. Bireyin bulunduğu ortam
içerisindeki ısıtma-soğutma ve havalandırma koşullarını değiştirmesi ya da belirli zaman diliminde
ısıtma-soğutma cihazını belirli bir ayarda tutması veri olarak kaydedilerek daha sonra kullanılabilir.
Bulunulan ortam içerisindeki hava sıcaklığı, bağıl nem, hava hızı, oksijen miktarı, kirletici madde
konsantrasyonu (PM) izlenebilir ve aynı zamanda kontrol edilebilir. Nesnelerin interneti ile kişisel ısıl
konfor modelinin uygulanması şematik olarak Şekil 1’de gösterilmiştir.

Şekil 1. Kişisel ıIsıl konfor çalışmalarında nesnelerin interneti kullanımı. [7]

2. ISIL KONFOR İÇİN NESNELERİN İNTERNETİ KULLANIMI
Kim ve ark. [7] 2016 yazında, Kaliforniya’da bir ofis binasında çalışan 37 kişinin sandalye kullanımını
inceleyerek kişisel konfor sistemi geliştirmişlerdir. Çalışmada 5 milyondan fazla veri noktası
kullanılırken 4500 anket yapılmıştır. Isıtma-soğutma sistemi ve çevresel koşullar sürekli kaydedilmiştir.
Veri analizine göre; bireylerin tek tek bulunduğu yerel sıcaklıkların, aynı ısıl bölgede bile, binanın farklı
bölümlerinde oldukça geniş ölçüde değiştiğini göstermektedir, aynı ısıl koşullar altında bile bireylerin
çoğu zaman farklı ısıl tercihleri vardır, kişisel konfor sistemi kontrol davranışı, bireylerin ısıl tercihlerini
dinamik olarak tanımlayabilir, kişisel konfor sistemi sandalyeleri binalarda elde edilenden çok daha
yüksek konfor memnuniyeti (% 96) sağlamıştır.
Ray [8] Nesnelerin İnterneti kullanan bulut tabanlı MISSENARD endeksinin ölçümü önerildi.
MISSENARD endeksi, iç mekan sakinleri için termal konfor bulmada güçlü bir etkiye maruz kalan en
uygun tekniklerden biridir [6]. Sistem Arduino tabanlı bir mikrodenetleyici, iç havanın sıcaklık ve bağıl
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nemini ölçen bir algılayıcı, bir iletişim protokolü ve nesnelerin interneti için bulut etkileşimi
kullanılmıştır. 24 saat süresince yapılan deney sonucunda kişinin MISSENARD indeksi incelenmiş ve
kaydedilmiştir. Kullanılan cihaz avuç içi kadar olup bir cebe bile sığmaktadır, iç ortamlarda olduğu
kadar dış ortamlarda da etkili bir şekilde kullanılabilmektedir.
Shetty ve ark. [9] ağaç tabanlı yöntemler kullanarak ortak ofislerde kişiselleştirilmiş ısıl konfor için
çalışma masası fanı kullanım tercihlerini öğrenme üzerine çalışmışlardır. Çalışmada, masa vantilatörü
kullanım tercihleri, iç ve dış ortam çevre koşullarının kullanıcı varlığı bilgilerinin yanı sıra iki paylaşımlı
ofiste bir kablosuz sensör ve aktüatör ağı (WSAN) kullanılarak toplanmıştır. Masaüstü fan kullanımının
kişisel tercihlerini tahmin etmek için, fan durumu bir sınıflandırma problemi olarak modellenmiş ve fan
hızı, sadece fan durumunun açık olduğu durumları göz önüne alarak bir regresyon problemi olarak
modellenmiştir. Veri setindeki altı kullanıcının fan durumunu tahmin etmede ortalama % 97.73 test
doğruluğu ile en iyi performansı elde etmek için rastgele ormanlar yöntemi bulunmuştur. Ayrıca,
kullanıcının bulunduğu durumlarda% 95,42 ortalama test doğruluğu elde etmiş ve fan hızı, fan
ayarının 15,83'lük ortalama kök-ortalama kare hatası (RMSE) ile tahmin edilmiştir.
Chaudhuri ve ark. [10] giyilebilir algılama teknolojisi kullanılarak cinsiyete özgü fizyolojik
parametrelerden rastgele orman temelli ısıl konfor tahmini üzerine çalışmışlardır. Cinsiyet farkı ısıl
konfor algısı ile geniş çapta bağlantılı olduğundan, dört aşamalı bir amaç benimsenmiştir: birincisi,
öznel ısıl algıdaki cinsiyet farklılıklarını araştırmak, ikincisi, farklı termal durumlar altındaki fizyolojik
tepkilerde cinsiyet farklılıklarının araştırılması, üçüncüsü, ısıl durumu tahmin etme potansiyeline sahip
olan fizyolojik özellikleri belirleme ve dördüncü olarak veri odaklı bir ısıl durum tahmin modeli
oluşturulmuştur. Deneklerden el cilt sıcaklığı, el iletkenliği, nabız hızı, kan oksijen doyumu ve kan
basıncı değerleri ölçülürken, ısıl konfor, ısıl tercih, nem duyum ve hava hızı duyumu içeren anket
yapılmıştır. Sonuçlar, çeşitli öznel ve fizyolojik yanıtlarda anlamlı bir cinsiyet farkı olduğunu
göstermiştir. Erkek ve kadınların ısıl durumlarının sırasıyla% 92,86 ve% 94,29'unu doğru bir şekilde
tahmin edebildiği gözlenmiştir.
Garin ve ark. [11] bir binanın yenilenmesi için Açık Kaynak Platformuna ve Nesnelerin İnterneti'ne
dayalı çevresel izleme sistemi geliştirmişlerdir. Çevresel verileri toplamak için ekli sensörlere sahip bir
kablosuz mikrodenetleyici kullanılmıştır. Sensörlerden
elde
edilen
bilgiler
bir
flash bellek
kartında toplanıp, saklanırken aynı anda Wi-Fi yoluyla buluta gönderilmiştir. Bu veriler, gerçek
zamanlı olarak bilgiye erişilmesini sağlayan çevrimiçi bir elektronik tabloda saklanmıştır. Sıcaklık ve
CO 2 sensörlerinin pencere sensörüyle birlikte kullanılmasıyla, iç hava kalitesinin apartman sakinleri
tarafından pencere kullanımı konusundaki davranışları ile doğrudan etkisini göstermiştir.
Ramli ve ark. [12] okul sınıflarındaki ısıl konfor parametrelerinin nesnelerin interneti ile incelenmesi
üzerine çalışmışlardır. Giysi ve metabolik aktivitenin yanı sıra kuru termometre sıcaklığı, ortalama
ışınım sıcaklığı, nem ve hava hızı değerlerini kullanarak öğrencilerin ısıl konfor düzeyleri ölçülmüştür.
Giysi ve metabolik aktivite parametreleri bir Android cihaz ile ölçülürken diğer parametreler sınıf
içerisine yerleştirilmiş statik sensörler ile izlenmiştir. Öğrencilerin içinde bulundukları ortam
iklimlendirme sistemine aktarılmış ve Tahmini Ortalama Oy (PMV) 0 olacak şekilde ısıtma-soğutma
yapılarak ısıl konfor koşulları ayarlanmıştır.
Laftchiev ve Nikovski [13] kişiselleştirilmiş bir ısıl konfor modeli yaratan yeni bir nesnelerin interneti
tabanlı sistem geliştirmişlerdir. Sistem Nİ sensör ağı ve kullanıcı girişi üzerinden telemetriyi topladıktan
sonra, kullanıcı için kişiselleştirilmiş bir ısıl konfor modelini sürekli olarak kalibre eden ve güncelleyen
makine öğrenme algoritmalarına girer. Isıl konfor tahmininde Tahmini Memnun Olmayanların Yüzdesi
(PPD) değerlerinin hataların ortalama kare kökü değerlerini birçok karşılaştırmışlar ve ısıl konfor
tahmininin doğruluğunu yaklaşık %50 oranında artırmayı sağlayan bir Nİ yöntemi bulmuşlardır.
Jia [14] nesnelerin internetini kullanarak ev ortamı izleme sistemi tasarlamıştır. Sistem, izleme
sisteminin daha kapsamlı, ağa bağlı ve uzaktan olmasını sağlayarak ev yaşamının güvenliğini,
rahatlığını ve sağlığını güvence altına alan, uzaktan görüntüleme ve uzaktan alarmları olan Nesnelerin
İnterneti'ne dayanmaktadır. Ana tasarım metan, su akışı, sıcaklık, nem, hava basıncı, toz ve
formaldehit gibi parametrelerin izlemektedir. Test sonuçları, tasarlanan internet tabanlı ev ortamı
izleme sisteminin çeşitli çevresel parametrelerin izlenmesini gerçekleştirebileceğini ve temel olarak
tasarım endeksi gereksinimlerini karşıladığını göstermektedir.
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Kumar ve ark. [15] ticari binalarda gerçek zamanlı algılama yardımıyla iç hava kalitesi ve enerji
yönetimi üzerine çalışmışlardır. Binaya sıcaklık, nem, aydınlatma, enerji tüketimi, insan hareketliliği,
hava kalitesi ve gürültü seviyesi sensörleri yerleştirmişler ve gerçek zamanda izleyerek ticari binaların
içerisindeki konfor seviyesini ölçmüşlerdir. Sensör maliyetlerinin gelişen teknoloji ile birlikte düşmesini
de öngörerek gelecekte bir evin enerji yönetimi için 1000 £’dan daha az bir maliyet gerekeceğini
vurgulamışlardır.
Zhang ve ark. [16] küçük ve orta ölçekli ticari binalar için güvenilir, uygun maliyetli ve çok yönlü bir
enerji yönetim sistemi oluşturmak için Nesnelerin İnterneti (IoT) kullanma çalışmalarını incelemişlerdir.
Düşük maliyetli tek kartlı bir bilgisayarda dağıtımı mümkün kılmak üzere gömülü sistemlerin ve yazılım
optimizasyonunun seçimi ve değerlendirilmesi ile ilgili akıllı sorunları ve akıllı binanın çalışmasını
sağlamak için IoT cihazlarını entegre etme deneyimini ele almışlardır.
Ciabattoni ve ark. [17] gürültü, koku, görsel ve ısıl konfor düzeylerini izleyebilen düşük maliyetli
nesnelerin interneti tabanlı bir sistem geliştirmişlerdir. Farklı ortam sensörleri, bilgi işlem ve bağlantı
özellikleri ile donatılmış bir sistem kullanmışlardır. Cihazın akıllı bir saat ile entegrasyonu sayesinde
kişisel konfor parametrelerini analiz edebilmişlerdir.
Happle ve ark. [18] Singapur’da klima kullanım modellerinin, taşınabilir sensörlerle belirlenmesi
üzerine çalışmışlardır. Singapur Ulusal Bilim Deneyi, ülke çapında 43000’den fazla öğrencinin küçük
taşınabilir bir sensör aracılığıyla alınan sıcaklık, nem ve basınç verilerini analiz ederek öğrencilerin
gün içinde maruz kaldıkları iklimlendirme koşullarını belirlemişlerdir. Elde edilen verilerin, ısıl konfor ve
enerji tüketimi davranışlarının belirlenmesi ve kontrolü konularında kullanılabileceğini belirtmişlerdir.
Lachab ve ark. [19] nesnelerin interneti ve büyük veri teknolojileri kullanarak havalandırma sistemleri
kontrolü için akıllı bir yaklaşımda bulunmuşlardır. Laboratuar ortamında yaptıkları deneylerde iç
ortamdaki karbondioksit konsantrasyonu, sıcaklık, bağıl nem ile hava değişim oranı, fanların devri ve
enerji tüketimi verilerini izlemişlerdir. Aç-kapa, PID ve durum geribildirim denetleme sistemlerini
karşılaştırmışlardır. Önerdikleri sistem ile kişisel konforu sağlamanın yanı sıra enerji tüketiminde
%30.25 oranında azalma sağlamışlardır.
Carreria ve ark. [20] konfor ve enerji kullanım optimizasyonu için oylamanın etkinliği üzerine
simülasyon temelli bir çalışma gerçekleştirmişlerdir. Bireylerin grup tercihlerini izleyen, onlardan
öğrenen ve ısıtma-soğutma ve iklimlendirme cihazlarını otomatik olarak yöneten bir sistem
önermişlerdir. Önerdikleri sistem konfor düzeyini en üste çekerken enerji tüketimini de en aza
indirmeyi amaçlamıştır. Geliştirdikleri prototipi simülasyon ile doğrulamışlar ve sonuç olarak makine
öğrenme tekniği ile bir ortam içerisinde kabul edilebilir konfor koşullarının sağlanabileceğini ve aynı
zamanda enerji tüketiminin de düşürülebileceğini göstermişlerdir.
Lillis ve ark. [21] yeni nesil akıllı binalara doğru geçiş tasarımı için bir öneri ile mevcut otomasyon ve
gelecekteki nesnelerin interneti tabanlı sistemlerin değerlendirmesini yapmışlardır. Öncelikle akıllı bina
tanımı ve potansiyellerinin ardından mevcut teknolojinin durumu belirtilmiştir. Daha sonra akıllı
şehirlerdeki eski otomasyon sistemlerinin eksikliği vurgulanmış, gelecekti bina yönetimi teknolojilerini
tanıtmışlardır. Birlikte çalışabilen bir hibrit yazılım-donanım çerçevesi önermişlerdir. Eski ve
gelecekteki sistemlerin entegrasyonu için önerilen çerçevenin değerlendirilmesinin ardından son
olarak akıllı binanın daha hızlı gelişmesi için azaltılmış yatırım maliyetleri ve riskleri incelemişlerdir.

SONUÇ
Bu çalışmada nesnelerin interneti kullanılarak iç ortam koşullarında sıcaklık, hava hızı, bağıl nem,
ortalama ışınım sıcaklığı, giyim, metabolik aktivite, aydınlatma, iç hava kalitesi, karbondioksit sensörü
ve enerji tüketimi parametrelerinin izlenmesi ve kontrolüne ilişkin çalışmalar derlenmiştir.
Gelişen teknoloji ile birlikte hayatımızın her alanına giren internet gelecekte ev, işyeri ve araba gibi
değişik yerlerdeki iç ortam koşullarını izleme, denetleme ve en uygun değerlere getirmek için
kullanılacaktır. Şu andaki sensör maliyetleri gittikçe düşecek, öncelikle belirli bir alan daha sonra ev,
işyerlerinin tüm alanları için gerçek zamanlı izleme tabanına dayalı kontrol sistemleri kullanılacaktır.
Isıl Konfor Sempozyumu
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BİNALARDA ISIL KONFOR HESAPLAMA YÖNTEMLERİ VE
KULLANICI DEĞERLENDİRMESİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI
Thermal Comfort Models And Comparison With User Feedbacks

Nurdil ESKİN
Tuğçe AKER

ÖZET
Binalarda ısıl konfor hem bina enerji harcamalarına, hem de kullanıcıların sağlıklarına, üretkenliklerine
doğrudan tesir eden önemli bir kavramdır. Konfora etki eden kişisel ve çevresel değişkenler temel
alınarak, bir ortamın ısıl konfor seviyesini hesaplamak için farklı matematiksel modeller çeşitli
araştırmacılar tarafından geliştirilmiş ve ulusal ve uluslararası kaynaklarda yayımlanmıştır. Bu
çalışmada kısaca bu modellerden bahsedilerek özellikle ASHRAE standartlarında temel alınan
uyarlamalı (adaptive) model ile ISO standardında esas alınan ve kullanılan Fanger modellerinin temel
aldıkları değişkenler ve hesaplama metotları ele alınmış ve örnek bir uygulamada performanslar
karşılaştırılmıştır. Bunun yanında bu iki en yaygın matematiksel modelin sonuçları kullanıcıların kişisel
konfor değerlendirmeleri ile de karşılaştırılarak sonuçlar irdelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Isıl konfor modelleri, Dinamik konfor anketi, Sıcaklık ölçümü

ABSTRACT
Thermal comfort in buildings is an important concept that directly affects the energy consumption of
the building as well as the health and productivity of users. Based on personal and environmental
variables affecting comfort, different mathematical models have been developed by various
researchers to calculate the thermal comfort level of an environment. In this study, these models are
briefly mentioned and the performance and calculation methods of two different models; the adaptive
model and the static model are examined. Besides, the results of these two most common
mathematical models were compared with the personal comfort feedback of the users and the results
were examined.
Key Words: Thermal comfort models; Dynamic comfort questionnaire, Temperature measurement

1. GİRİŞ
Günümüzde insanlar, Çevre Koruma Ajansı (EPA)’nın verilerine göre zamanlarının %90’ınını kapalı
ortamlarda geçirmektedir [1]. Bina kullanıcılarına sağlıklı ve konforlu bir iç ortam sunmak amacıyla
geliştirilen İklimlendirme sistemlerinin yetersiz kapasitelerde seçilmesi ve uygun olmayan tipteki
iklimlendirme sistemlerinin binalara uygulanması, bunun yanında yetersiz şekilde kontrol edilmeleri
kullanıcıların konfor, sağlık ve üretkenlikleri üzerinde ciddi sorunlara neden olmaktadır [2], [3]. Bu
sorunların ortadan kaldırılması, ideal ortam koşullarının araştırılması ve kullanıcıların konfor algılarının
modellenmesi konusunda birçok çalışma yapılmıştır. Bu çalışmalar sonucunda birçok matematiksel
model geliştirilmiştir.
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Çalışmada kapsamında geliştirilen en temel iki standardın temelini oluşturan matematiksel modeller;
uyarlamalı (adaptive) model ile Fanger tarafından geliştirilen statik PMV modelinin temel aldıkları
değişkenler ve hesaplama metotları ele alınmış ve örnek bir uygulamada performanslar
karşılaştırılmıştır. Bunun yanında bu iki model bir açık ofiste yer alan kullanıcılar ile test edilmiş ve
hesaplanan değerler ile kullanıcıların kişisel konfor değerlendirmeleri de karşılaştırılarak sonuçlar
irdelenmiştir.

2. ISIL KONFOR
Isıl konfor ile ilgili genel olarak kabul gören ve kullanılan üç adet standart olduğu görülmektedir.
Bunlar; ASHRAE 55, ISO 7730 ve CEN Standardı EN 15251dir. [4], [5]. Bu standartlar iç ortam
koşullarının ısıl konfor açısından uygunluğunun değerlendirilmesi için birtakım kriterler sunmaktadır.
Bu kriterlerin temeli ise 1970’de Fanger tarafından geliştirilen statik model ile 1998 yılında de Dear ve
Brager tarafından oluşturulan adaptif konfor modelini temel almaktadır. Statik model insan vücudunun
dış ortam ile olan ısıl dengesini temel alarak kullanıcıların ısıl konfor algısını formüle etmekte iken,
Adaptif yöntemde kullanıcıların ısıl konfor algılarının iç ortam ve dış ortam sıcaklığı arasındaki ilişkiye
de bağlı olduğunu ortaya koyan bir matematiksel yaklaşım ile model oluşturulmuştur. Statik model tüm
standartlarda iklimlendirme sistemine sahip binalarda ısıl konforun incelenmesi için temel alınırken,
adaptif yöntem ASHRAE 55 ve EN 15251 standardında doğal havalandırmaya sahip binalarda ısıl
konforun tespiti için önerilen bir metottur [4], [6].

2.1. Statik Model – PMV Modeli
Statik model, iklim odasında gerçekleştirilen deneylerini temel alan ve sürekli halde kullanıcı ile çevre
arasındaki ısıl denge denklemini baz alan analitik yöntemdir. Bu metot Fanger tarafından yapılan
deney çalışmaları ile geliştirilmiştir ve kullanıcıların ısıl dengesini ve ısıl konfor durumunu ifade eden
matematiksel modeller oluşturulmuştur. Böylece bir ortamın konforlu olarak algılanıp algılanmadığı
belirlenebilmektedir.
Fanger tarafından geliştirilen matematiksel model ile ortamın Tahmini Ortalama Oy (PMV) değeri
belirlenebilmekte ve bu değer ile 7 noktalı ısıl duyum ölçeği karşılaştırılarak kullanıcıların ortam ile ilgili
nasıl hissettiklerini belirlenebilmektedir. Hesaplanan PMV değerinden yola çıkarak ortam koşulları
nedeniyle kendini rahatsız hisseden insan sayısını tahmin etmek için Öngörülen Memnuniyetsizlik
Yüzdesi (PPD) değeri de hesaplanabilmektedir [7]. PMV değerinin hesaplanması için oluşturulan
matematiksel model formül 1de verilmiştir.

(1)

Modelde ısıl konfor tayini altı ana parametre ile belirlenmektedir. Bunlar; hava sıcaklığı (t a ), ortalama
ışınım sıcaklığı (t r ), bağıl hava hızı, havanın nemi, aktivite düzeyi (M), kıyafet ısıl direncidir. Bunun
yanında formülde yer alan yardımcı ifadeler ise şöyle tanımlanabilir; Efektif mekanik iş (W), Su buharı
kısmi basıncı (p a ), kıyafet yüzey alan faktörü (f cl ) ve kıyafet yüzey sıcaklığı (t cl ). PMV formülü ile
hesaplamalar gerçekleştirildiğinde elde edilen sayısal değer yedi puanlık ısıl duyarlılık ölçeği ile
değerlendirilerek anlamlandırılmaktadır. Ölçek ve her bir değerin karşılığı Tablo 1de verilmiştir [7].
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Tablo 1. Fanger 7 noktalı ısıl duyarlılık ölçeği
PMV
3
2
1
0
-1
-2
-3

Karşılık
Sıcak
Ilık
Hafif Ilık
Nötr
Hafif Serin
Serin
Soğuk

2.2. Adaptif Model
Adaptif model, kullanıcıların bulundukları ortamın konfor durumuna göre kıyafet ve aktivite düzeylerini
değiştirmelerini ve uyum sağlamalarını temel alırken statik model iklim odasında sabit koşullardaki
kullanıcıların tepkilerinin gözlemlenmesini temel almaktadır. Bu durum statik modelin kullanıcıların
adaptif rolünü hesaba katmamasına ve modelin iklimlendirilmiş alanlar gibi daha statik bir ortamda
uygulanması ile sınırlandırılmasına neden olmaktadır.
Pratikte insanların deneylerde yer alan katılımcılar gibi pasif alıcılar olmadığı gözlemlenmektedir.
Kullanıcılar bulundukları ortama adapte olmakta ve herhangi bir konforsuz durum oluşması
durumunda ısıl konfor durumlarını korumak için çeşitli davranışlarda veya eylemlerde
bulunmaktadırlar. Kullanıcıların bu şartlara göre kendilerini uyarlamaları) adaptif modelin temelini
oluşturan üç adaptasyon kategorisini altında gözlemlenebilmektedir: Bunlar fizyolojik, davranışsal ve
psikolojik uyarlamalardır.
Sonuç olarak adaptif model kullanıcıların bulundukları ortama
adaptasyonlarını ele alan bir temele sahiptir [4], [6].
Kullanıcıların gerçek durumlarını incelemek ve yeni bir ısıl konfor modeli oluşturmak amacıyla 1995te
ASHRAE RP-884 projesi uygulamaya geçirilmiştir. Bu proje kapsamında dünya çapında 4 farklı kıtada
yer alan 160 binadan 21.000 veri toplanmıştır. Farklı iklim bölgelerinde binaların ısıl konfor koşullarının
incelenmesinin yanında bu projede farklı iklimlendirme sistemlerine sahip binalardaki kullanıcıların ısıl
konfor algıları da incelenmiştir. Bu kapsamda seçilen binalar merkezi iklimlendirme sistemine ve doğal
havalandırma (mekanik soğutma sistemi olmayan binalar) sistemine sahip binalar olarak ikiye
ayrılmıştır. İki farklı bina tipi için konfor sıcaklığı ile ortalama dış ortam sıcaklığı arasındaki ilişki Şekil
1de verilmiştir. [8], [9].

Şekil 1. Doğal Havalandırmaya sahip ve İklimlendirme sistemine sahip binalarda
konfor sıcaklıklarının değişimi [8], [9]
Bu çalışmanın en önemli bulgusu aylık ortalama dış hava sıcaklığı (T m ) ile iç ortam konfor sıcaklığı
(T n ) arasındaki korelasyonun regresyon modeli kullanılarak matematiksel bir ifade haline getirilmesidir.
İklimlendirme sistemine sahip binalar için de Bear ve Brager tarafından oluşturulan konfor sıcaklığı
ifadesi denklem (2) de verilmiştir [10].
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2

T n =22,6+0,04T m

(R =0,5)

(2)

Humphreys ve Nicol (2000) daha sonra ASHRAE RP-884 veri tabanını temel alarak oluşturdukları
konfor sıcaklık ifadesi veya eşitliği ise (3) de verilmiştir [11].
T n =20,1+0,0077T m

2

2

(R =0,44)

(3)

Yapılan çalışmalarda konfor sıcaklığı her zaman dış ortam sıcaklığına bağlı olarak incelenmemektedir.
Humphreys tarafından yapılan çalışmada iç ortam operatif sıcaklığı (T op ) ile konfor sıcaklığı arasındaki
ilişki hem doğal havalandırmaya sahip hem de iklimlendirme sistemlerine sahip binalarda incelenmiştir
[4]. Konfor sıcaklığı ile operatif sıcaklık arasındaki ilişkiyi veren bağıntı (4) numaralı formülde
verilmiştir.
T n =4,65+0,785T op

2

(R =0,95)

(4)

Bu çalışma hem iklimlendirme sistemine sahip hem de doğal havalandırmaya sahip binalarda operatif
sıcaklık ile konfor sıcaklığı arasında yüksek bir korelasyon olduğunu göstermektedir.

3. METHODOLOJİ
Çalışma kapsamında kullanıcıların ısıl konfor algıları bir açık ofis için statik ve adaptif model
kullanılarak incelenirken, bunun yanında her bir kullanıcının kişisel konfor algıları ile ilgili veriler de
gerçek zamanlı oylamalar ile toplanmıştır. Bu amaçla kullanıcıların davranışlarındaki herhangi bir
değişikliği gözlemlemek için yeterli bir süre olan 21-29 Nisan arasındaki 4 günlük sürede çalışmalar
gerçekleştirilmiştir.
Çalışma için seçilen ofis İstanbul’da bir üniversite kampüsünde yer alan Teknokent binasında yer
almaktadır. Ofis binanın kuzey cephesinde ve ikinci kattadır. Şekil 2’de binanın bulunduğu konum ve
2
2
kat planı görülmektedir. Toplamda 108 m kapalı alana sahip olan ofisin 36 m ’si toplantı odası olarak
2
kullanılırken geriye kalan 72 m ise açık ofis şeklinde kullanılmaktadır.

Şekil 2. Çalışma için seçilen ofisin planı ve bina içindeki yerleşimi
İç ortam koşullarının gün içindeki değişimini dinamik olarak gözlemlemek amacıyla ofise sıcaklık ve
nem sensoru yerleştirilmiştir. İç ortam sıcaklığı ile bağıl neme ait veriler 10 dakikalık aralıklarla
datalogger üzerine kaydedilmiştir.
Ofiste çalışan 8 kullanıcıya ölçümlerin gerçekleştirildiği dönem içerisinde ısıl konfor durumları ile ilgili
anlık geri bildirimlerini paylaşabilecekleri bir internet sitesi hazırlanmıştır. Kullanıcılar kendilerine ait
kullanıcı adı ve şifre ile giriş yaptıkları sayfa üzerinden anlık konfor durumlarını Fanger’ın 7 noktalı ısıl
duyarlılık ölçeği üzerinden oylamışlardır. Ofiste yer alan ve çalışmaya katılan kullanıcılara ait bilgiler
Tablo 2’de verilmiştir.
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Tablo 2. Çalışmaya katılan kullanıcıların bilgileri
Kullanıcı
Kullanıcı 1
Kullanıcı 2
Kullanıcı 3
Kullanıcı 4
Kullanıcı 5
Kullanıcı 6
Kullanıcı 7
Kullanıcı 8

Cinsiyet (E/K)
E
E
E
E
K
E
E
E

Yaş
27
26
29
25
26
26
28
27

Boy (m)
1,7
1,68
1,8
1,82
1,6
1,78
1,89
1,92

Kilo (kg)
68
77
94
86
45
60
90
80

4. ANALİZ SONUÇLARI
21-29 Nisan tarihleri arasında gerçekleşen oylama esnasında 8 kullanıcıdan geri bildirimler
toplanmıştır. Sonuçlar incelendiğinde oylama süresince kullanıcılarının %57’sinin konforsuz hissettiği
tespit edilmiştir. Kullanıcıların gerçek zamanlı oyları (AMV) ile yapılan saha ölçümlerine göre
hesaplanan PMV değerleri Şekil 3’te karşılaştırılmıştır. Kullanıcılardan elde edilen ısıl konfor ile ilgili
verilerin elde edildiği anket sonuçlarına, psikolojik parametrelerin de etkilediği düşünüldüğünde
2
operatif sıcaklık ile arasında hesaplanan korelasyonun (R =0,36) iyi olduğu söylenebilir.

Şekil 3. Operatif sıcaklık ile hesaplanan PMV ve kullanıcı oylarının (AMV) karşılaştırılması
Çalışmada incelenen ofis için adaptif modelin çıkarılması amacı ile lineer regresyon modeli
kullanılarak operatif sıcaklık ile PMV arasındaki ilişki modellenmiştir. Yapılan ölçümlerden elde edilen
değerlere ve kullanıcıların gerçek zamanlı olarak ısıl konfor durumları ile ilgili vermiş oldukları geri
bildirimleri kullanarak oluşturulan ısıl konfor modeli ile incelenen açık ofis için konforlu iç ortam
sıcaklığının 24,8°C olduğu hesaplanırken, PMV değerinin 0 olduğu konfor sıcaklığının ise 24,4°C
olarak tespit edilmiştir.
Konfor sıcaklığı, operatif sıcaklığın ısıl konfor oyunun 0 olduğu duruma en yakın olan sıcaklık değerine
karşılık gelmektedir [8]. Operatif sıcaklık hava hızının 0.4m/s’den az olduğu ortamlarda yaklaşık olarak
ortalama ışınım sıcaklığı ile iç ortam hava sıcaklığının ortalamasına eşit olacağından ısıl konfor
tespitinde efektif bir ifade haline gelmektedir [12].
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Humphreys tarafından ortaya konulan formül ile hesaplanan konfor sıcaklığı ile kullanıcılardan gelen
oylara ve saha ölçümlerine göre belirlenen konfor sıcaklıklarının karşılaştırılması 4’te gösterilmektedir.

Şekil 4. Konfor sıcaklığı modellerinin karşılaştırılması
Ortaya konulan model ile operatif sıcaklıktaki 1°Clik bir değişim konfor sıcaklığında 0,5°C artışa yol
açtığı tespit edilmiştir.

SONUÇ
Çalışmanın amacı iki temel ısıl konfor modeli olan adaptif metot ile statik metot arasında performans
karşılaştırması yapmak ve çıkan sonuçları kullanıcıların sübjektif ısıl konfor oyları ile karşılaştırmaktır.
Bu kapsam yapılan çalışma sonuçları incelendiğinde adaptif metot ve statik metot kullanılarak
çıkarılan konfor sıcaklıklarının 0,5°C derece fark ile benzer sıcaklıklarda olduğu tespit edilmiştir.
Bu çalışmada oluşturulan adaptif model tek bir ofis üzerinde yapılan bir incelemeyi kapsamaktadır.
Statik modelin kullanıcıların ortama olan adaptasyonlarına dikkate almaması hesaplanan PMV ile
oylanan değerler arasındaki farklar incelendiğinde görülebilmektedir. Kullanıcıların da durumları göz
önüne alınarak oluşturulan adaptif model kullanıcıların ısıl konfor algılarını daha iyi yansıtılmaktadır.
Farklı iklim bölgelerinde yaşayan kullanıcıların konfor tanımlarında yaşanan değişim literatürde farklı
ülkeler ve iklim bölgeleri için yapılan adaptif çalışmalarda görülmektedir. Bu nedenle Türkiyede adaptif
modelin oluşturulması adına farklı binalardan alınacak ölçümler ile daha kapsamlı bir modelin
oluşturulması gerekmektedir.
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ISIL KONFOR VE ENERJİ TÜKETİMİ AÇISINDAN İKİ
ÜNİVERSİTE BİNASININ İNCELENMESİ
Investigation Of Two Unıversity Buildings In Terms Of Thermal Comfort And Energy Consumption

Nurdan YILDIRIM
Hacer ŞEKERCİ
Şadiye Birce ONGUN

ÖZET
Binalar ve sanayi toplam enerji tüketiminin en büyük payını kapsamaktadır. Binalardaki enerji
tüketiminin dağılımına bakıldığında da en önemli kısmını iklimlendirme sistemlerinin oluşturduğu
görülmektedir. Bu nedenle iklimlendirme sistemlerinin enerji tüketimlerinin iyileştirilmesi veya daha
verimli sistemlerin kullanılması büyük önem taşımaktadır.
İklimlendirme sistemlerinin enerji
tüketimlerini etkileyen faktörlerin başında sistem tipi, kapasitesi, tasarım şekli, işletme ve iklim koşulları
ve kullanıcı müdahaleleri gelmektedir.
Yaşar Üniversitesi 5 Ocak 2016 tarihinde TS EN ISO 50001:2011 Enerji Yönetim Sistem (EnYS)
Standardı belgesini ülkemizde alan ilk üniversite olmuştur ve o günden bu yana enerji verimliliği ile
ilgili araştırma ve çalışmalar artarak devam etmektedir. Bu kapsamda üniversitemizin kullanım alanı
en büyük ve farklı iklimlendirme sistemleri ve tasarımına sahip olan iki binamız enerji verimliliğimizi
arttırmak açısından öncelikli olarak ele alınmıştır. Binalarımızın birim kullanım alanına göre enerji
performans değerleri hesaplanmış ve bu değerlerin analizinde binalardaki ısıl konfor koşullarının da
dikkate alınması gerektiği anlaşılmıştır. Bu nedenle her iki binamızda bazı ofis ve sınıflarda sıcaklık,
nem, CO2 ve basınç gibi ısıl konfor ve iç hava kalitesi parametrelerinin ölçümleri yapılmaya
başlanmıştır.
Bu çalışmada söz konusu mahallerden alınan ölçüm sonuçları, analizörlerden elde edilen enerji
tüketim değerleri ve meteorolojik veriler kullanılarak, binalarımızdaki iklimlendirme sistemlerimizin
birim ısıtma sıcaklığına karşılık enerji tüketim değerleri hesaplanmıştır. Böylelikle binalardaki enerji
tüketimi ve ısıl konfor açısından performans göstergeleri ortaya çıkarılarak enerji verimliliğinin
arttırılması amacıyla öneriler sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Bina, enerji tüketimi, ısıl konfor, enerji verimliliği, iklimlendirme sistemleri.

ABSTRACT
Buildings and industry cover the largest share of total energy consumption. When the distribution of
energy consumption in buildings is examined, it is seen that the most important part is air conditioning
systems. Therefore, improving the energy consumption of air conditioning systems or using more
efficient systems have great importance. The factors affecting the energy consumption of air
conditioning systems are system type, capacity, design, operation and climate conditions and user
interventions.
On 5 January 2016, Yaşar University became the first university in Turkey to receive the TS EN ISO
50001: 2011 Energy Management System (ENYS) Standard certificate. In this context, our two
buildings with biggest-floor area , which have different air-conditioning systems and operation
conditions, have been evaluated as priority in terms of increasing our energy efficiency. Energy
performance values were calculated according to the unit usage area of our buildings and it was
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understood that thermal comfort conditions in buildings should be taken into consideration in the
analysis of these values. For this reason, measurements of thermal comfort and indoor air quality
parameters such as temperature, humidity, CO 2 and pressure have been started to be performed in
some offices and classes in both buildings.
In this study, the energy consumption values of the air conditioning systems in our buildings were
calculated by using the measurement results obtained from the mentioned locations, energy
consumption values obtained from the analyzers and meteorological data. Thus, the performance
indicators of energy consumption and thermal comfort in buildings are revealed and suggestions are
presented to increase energy efficiency.
Key Words: Buildings, energy consumption, thermal comfort, energy efficiency, HVAC-R systems.

1. GİRİŞ
2015 yılı itibariyle bina ve hizmet sektörünün enerji tüketimi, toplam enerji tüketiminin % 32,8’lik
kısmını, elektrik enerjisi tüketimi ise, toplam elektrik enerjisi tüketiminin %49,9’luk kısmını tüketerek,
her iki enerji türünde de sanayi tüketimlerinin önene geçmiş durumdadır [1]. Üstelik bu enerjinin %85
civarındaki bir kısmı da ısıtma ve soğutma amacıyla harcanmaktadır [2]. Bu derece yoğun enerji
tüketiminin olduğu bir yerde insanların ısıl konforunun ne derecede sağlandığı önemli bir araştırma
konusu olmaktadır.
Modern çağda insanlar vakitlerinin çok büyük bir kısmını kapalı mekânlarda geçirmekte ve taze hava,
ortamdaki CO 2 miktarı, bağıl nem, iç ortam hava sıcaklığı gibi kişisel konforunu etkileyen birçok
parametrenin sağlanmasını beklemektedir. Konfor hissini etkileyen yaş, kilo, giyim tarzı, fiziksel
aktivite, alışkanlıklar ve benzeri birçok kişisel ölçüt olmakla birlikte, ulusal (TS-EN-ISO 7730) ve
uluslararası
(ASHRAE (The American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning
Engineers) Standart 55) standartlarda bu ısıl konfor kavramı verilmektedir.
Kişilerin ısıl çevre memnuniyet algısı ısıl konfor olarak tanımlanmaktadır. Isıl konfor yetişkinler için
üretkenliği ve iş verimini, öğrenciler için ise dikkatlerini ve öğrenme düzeylerini direk olarak
etkilemektedir [3-5]. İş verimi veya eğitimdeki öğrenme düzeyindeki artış kadar önemli bir başka konu
ise iç hava kalitesinin insan sağlığı üzerindeki etkileridir. Kapalı Bina Sendromu ve Bina Bağlantılı
Hastalıklar tanımları ile iç hava kalitesinin etkileri artık literatürde yerini almıştır. İç hava kalitesi ise
şöyle tanımlanmaktadır; bilinen kirleticilerin hava içinde yasal limitleri aşmadığı ve ortamda bulunan
kişilerin yaklaşık %80’inin bir memnuniyetsizlik hissetmediği durum kabul edilebilir iç hava kalitesine
sahiptir [6].
Isıl konfor araştırmalarının farklı iklim bölgelerinde, farklı zaman dilimlerinde ve farklı eğitim
seviyelerine ait yapılarda yapıldığı literatürde görülmekle birlikte, kişilerin algısını ölçebilmek adına
kullanılan yöntem genellikle aynıdır. Kullanıcılara anketler yapılması ve Ortalama Tahmini Oy
(Predicted Mean Vote/PMV) ile Memnuniyetsizlerin Tahmini Yüzdesi (Predicted Percentage
Dissatisfied/PPD) değerlerinin hesaplanması ve sonuçlar üzerinden değerlendirme yapılması en
yaygın kullanılan yöntemdir [4,7].
2002 yılında eğitim faaliyetlerine başlayan Yaşar Üniversitesi, günümüzde onbini aşan öğrencisi ile
eğitimine devam etmektedir. Alanında hep ilkleri yapmayı amaçlayan Yaşar Üniversitesi, enerji
konusunda da 5 Ocak 2016 tarihinde, TS EN ISO 50001:2011 Enerji Yönetim Sistem (EnYS)
Standardı belgesini ülkemizde alan ilk üniversite olmuştur. TS EN ISO 50001:2011 Enerji Yönetim
Sistem (EnYS) Standardı belgesinin alımı ve sonrasındaki süreçlerde üniversitemizde enerji verimliliği
çalışmaları hız kazanmıştır. Elektrik kullanımı ile ilgili verileri daha sağlıklı bir şekilde toplayabilmek ve
enerji performans göstergelerine daha sağlıklı veriler sağlamak amacıyla binalarımıza enerji
analizörleri bağlanmıştır. Üniversitemizde kullanılan binalar hem fiziksel hem de donanımsal olarak
birbirlerinden farklı özelliktedirler ve bu nedenle de binalarımızdaki iklimlendirme sistemleri farklı
şekilde işletilmektedir. Bu kapsamda, mevcut iklimlendirme sistemlerimizin binalarımızda standardların
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izin verdiği ısıl konforu ve iç hava kalitesini sağlamaları amacıyla en uygun işletme koşullarını bulmak
için bazı binalarımızdaki ofis ve sınıflarımızda sıcaklık, nem, CO 2 seviyesi ölçümleri yapılmakta ve
bulut üzerinden düzenli olarak izlenmektedir. Bu çalışmada bu projenin bir ürünüdür ve çalışmamızda
üniversitemizdeki kullanım alanı en büyük ve de en yeni iki binasını (Y ve T Binası) ele alarak, bu
binalarımızdaki sınıflarımızda yaptığımız ısıl konfor ölçüm ve anket çalışmalarının sonuçları
paylaşılmıştır. Elde edilen sonuçlar ile iki eğitim binası sağlanan ısıl konfor ve enerji verimliliği
açısından analiz edilmiştir.

2. SİSTEM TANIMLAMA
Çalışmada ele alınan iki üniversite binamız olan Y ve T binaları Şekil 1’de gösterilmektedir. Her iki
binada 2 bodrum katına sahipken, Y binası zeminin üzerinde 6, T binası ise 7 kata sahiptir. Y ve T
2
2
binalarının toplam kullanım alanları sırasıyla 24024 m ve 9056 m olup, binalarda, ağırlıklı olarak
sınıflar, ofisler, laboratuvarlar bulunmakta ve her iki binada bunların bağıl oranları birbirine oldukça
benzerdir.

(a)

(b)

Şekil 1. Çalışmaya konu olan bina fotoğrafları a) Y Binası b) T Binası.
Binaların fiziksel özellikleri ve yalıtım durumlarına ait teknik özellikler Tablo 1’de özetlenmiştir.
Tablo 1. Bina yapı elemanları U değerleri [W/m .K]
2

Y Binası
Bina Yapı Elemanı

Alan
2
(m )

Dış Duvar
Kolon & Kiriş

3008,4
1781,3
424,2
753
232,4
479,3
2023,2
2493,5
207,4
4439,9

Pencereler

K
G
B
D
Toplam

Çatı
Döşeme (Hava ile temaslı)
Döşeme (Toprak ile temaslı)
2
Birim dış yüzey alanı için ortalama U değeri (W/m K)
Pencere/Dış duvar oranı

T Binası

U
2
(W/m K)

Alan
2
(m )

0,670
0,486

2,100

0,310
0,680
0,450
0,648
0,42

1367,1
723,9
312,8
260,1
553,3
438,0
1564,2
855,2
132,9
1185,0

U
2
(W/m K)
0,508
0,638

1,120

0,424
0,592
0,551
0,631
0,72
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Tablo 1’den görüldüğü gibi 2017 yılında hizmete giren T Binası’ndaki yapı elemanları, Y Binası’na
göre daha yalıtımlıdır. Özellikle T Binası’nda kullanılan pencereler yüksek enerji verimliliğine sahiptir.
Fakat T Binası mimari özellik olarak dış cephesinde %72 pencereye sahip iken bu değer Y Binası’nda
%42’dir. Her iki bina için ortalama U değeri hesaplandığında, her ne kadar çok yalıtımlı pencereler
kullanılsa da, dış cephede yüksek pencere yüzeyi kullanılmasından dolayı T Binası’nın U değeri 0,648
2
2
W/m K iken Y Binası’nın ortalama değeri de bu değere yakın olarak 0,631 W/m K’tır.
Binalarda bulunan iklimlendirme sistemlerinin teknik özellikleri ve işletme koşulları Tablo 2’de
verilmektedir. Tablo 2’den görüldüğü üzere Y Binası chiller ve klima santraline sahip merkezi bir
iklimlendirme sistemine olup, aynı zamanda sistemde ısıtma amaçlı doğalgaz kazanları da
kullanılmaktadır. Diğer yandan T Binası’nda ise merkezi istenildiğinde de bireysel (özellikle ofislerde)
kullanıma müsait ısı geri kazanımlı VRF sistemi mevcuttur. Dolayısı ile Y Binası’nda enerji kaynağı
olarak hem elektrik hem de doğalgaz kullanıyor iken, T Binası’nda sadece elektrik kullanılmaktadır.
Tablo 2. Binalardaki iklimlendirme sistemleri ve ısıtma işletme koşulları.
Y Binası

T Binası

Tür ve kapasitesi

Chiller (750 kW) + Kazan (5x100 kW)
+ Klima santrali (440.3 kW soğutma,
360.8 kW ısıtma)

VRF 590.832 kW + Isı geri
kazanım sistemi 673.91 kW

Isıtma işletme saatleri

06:00 -18:00 (hafta içi)

08:00 - 17:30 (hafta içi)

İşletme tipi
sıcaklıkları

Merkezi, 22 °C

Merkezi + Bireysel, 22-25 °C

ve

set

3. YÖNTEM
Isıl konfor, insanların bulunduğu ortamdaki iç hava koşullarından memnun olması halini ifade etmekte,
yani kişinin ortamın ne daha sıcak ne de daha soğuk olmasını istememesi durumudur. Isıl konforu
etkileyen birçok parametre vardır ve bunlar genel olarak kişisel ve çevresel parametreler başlığı
altında toplanabilir. Kişisel parametrelerden başlıcaları kişinin fiziksel yapısı, yaşı, cinsiyeti, aktivite
seviyesi (met) ve giyinme durumudur. Çevresel parametreler olarak da hava sıcaklığı, ortalama
radyasyon sıcaklığı, hava hızı ve bağıl nem sayılabilir.
Isıl konforun göstergesi olarak standardlarda PMV (tahmini ortalama oy) değeri kullanılmaktadır.
Avrupa’da ISO 7730 [8] ve Amerika’da ASHRAE 55 [9]’ ısıl konfor konusunda rehber standard olarak
kullanılmaktadır. ASHRAE 55 Standardı’nda ısıl konfor göstergesi Tablo 3’de verildiği gibi 7 ölçek
şeklinde tanımlanmıştır.

Tablo 3. ASHRAE 55 Standardına göre PMV göstergesi.
Çok soğuk
-3

Soğuk
-2

Biraz soğuk
-1

Normal
0

Biraz sıcak
1

Sıcak
2

Çok sıcak
3

Kişilerin ısıl hassasiyetlerindeki farklılıklar nedeniyle bir mahaldeki bireylerin tümünün mahalin ısıl
konforundan memnun olmaları beklenemez. Bu yüzden PMV modelinde mahaldeki kullanıcıları
tamamının değil, çoğunluğunun memnun olmasını amaçlayarak ısıl konfor seviyesi kategorileri
belirlenmiştir (Tablo 4). Isıl konfor açısından en yüksek beklenti seviyesi, A kategorisi olarak
adlandırılmakta olup PMV değerinin -0,2:+0,2 aralığında olması beklenir. Özel bakım gerektiren
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engelli, hasta kişiler, yaşlılar ve çocukların bulunduğu mahaller için tavsiye edilmektedir. B kategorisi
için PMV değerinin -0,5:+0,5 arasında olması istenir ve bu kategori yeni ve tadilat görmüş binalar için
normal beklenti seviyesini ifade eder [8, 9].
Tablo 4. Isıl konfor kategorileri.
Kategori
A
B
C

PMV
-0,2<PMV<+0,2
-0,5<PMV<+0,5
-0,7<PMV<+0,7

Binalardaki ısıl konfor durumunu belirlemek için binaların farklı yön ve katlarında konumlanan sınıf ve
ofislere buluta veri aktaran ölçüm cihazları monte edilerek mahallerdeki sıcaklıki nem, basınç, CO 2
seviyesi vb. özellikleri 5 dk’lık periyotlarla ölçümlenmekte ve bulut üzerinden takip edilmektedir. Y
Binası’nda toplam 10 mahalde, T Binası’nda ise 17 mahalde benzer ölçümler yapılmaktadır.
Ölçümlerden elde edilen veriler ile mahallerdeki kullanıcıların ısıl konfor konusundaki memnuniyet
seviyesini öğrenmek amacıyla ASHRAE 55 standardı baz alınarak Tablo 5’te soruları verilen kullanıcı
anketleri oluşturulmuştur ve online olarak yaptırılmıştır.
Çalışmada Kasım 2018 verileri göz önüne alınarak binaların enerji performansını karşılaştırmak için
birim kullanım alanı ve birim ısıtma derecesi başına harcanan enerjiyi ifade eden Enerji Performans
Göstergeleri (EnPG) kullanılmıştır.
Birim kullanım alanı başına olan EnPG:

𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑚𝑚2 =

Birim ısıtma derecesi başına olan EnPG:
𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸∆𝑇𝑇 =

𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 𝑡𝑡ü𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘
𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎

𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 𝑡𝑡ü𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘
𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓

(1)

(2)

Denklem (1) ve (2)’de belirtilen enerji tüketimi binalarda iklimlendirme sistemleri için kullanılan kWh
cinsinden toplam enerji tüketimi ifade etmektedir. 2 nolu denklemdeki sıcaklık farkı, mahallerden
ölçülen ortalama iç hava sıcaklığı ile dış hava sıcaklığının aylık ortalama değerlerinin farkı olarak
alınmıştır.
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Tablo 5. Isıl konfor memnuniyetliğini ölçmek için yapılan kullanıcı anketi
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4. BULGULAR VE TARTIŞMA
Çalışmanın genelinde hem sınıflar hem de ofislerdeki ısıl konfor incelenmiş olmasına rağmen,
ofislerde iklimlendirme sistemlerine kullanıcı müdahaleleri daha çok olduğundan dolayı, bu çalışmada
sadece sınıflara odaklanılmıştır.
4.1. Ölçüm Sonuçları
2018 yılı Kasım ayı boyunca genel kullanım saatleri için (hafta içi 8:30-18:30 arası) Y binasında 4
sınıftan, T binasında 8 sınıftan alınan iç hava sıcaklıkları ile dış hava sıcaklığının değişimleri Şekil 2’de
gösterilmektedir. Şekil 2’den görüldüğü üzere, T Binası’nda daha dengeli iç hava sıcaklığı sağlanırken,
Y Binası’nda sınıflarda ölçülen iç hava sıcaklıklarının önemli ölçüde salınım yaptığı, dolayısı ile Y
Binası’nda gün içerisinde iç hava sıcaklığının çok fazla değiştiği görülmektedir.
Şekil 3’te yaz ve kış dönemi için ASHRAE ısıl konfor bölgeleri görülmektedir. Şekil 3’ten görüleceği kış
dönemi için iç hava konfor sıcaklıkları 20 °C- 24 °C iken, yaz dönemi için 23 °C -26 °C arasındadır. Bu
kapsamda Şekil 2’de bir aylık dağılımları verilen iç hava sıcaklıklarının aylık ortalaması sadece genel
kullanım saatleri dikkate alınarak Y Binası için 23,8 °C, T Binası için ise 23,4 °C olarak hesaplanmıştır.
Bu sonuçlar aylık ortalama değerlere göre ısıl konfor sıcaklık koşullarını sağladığımızı gösterse de
özellikle, Y Binası’nda gün içerisinde mahal sıcaklıklarında ciddi değişimler olduğundan dolayı, Y ve B
Binası günün değişik saatlerinde sağlanan iç mahal sıcaklıkları açısından analiz edilmiştir. Sınıfların
kullanıma başlandığı ilk yarım saat (8:30-9:00), gün ortasında yarım saat (13:30-14:00) ve kullanımın
son yarım saat (18:00-18:30) aralığında ölçümlenen iç hava sıcaklıkları ile o saatlerdeki dış hava
sıcaklığının dağılımı Şekil 4’te verilmektedir. 2018 yılı Kasım ayındaki binaların ağırlıklı ortalama iç
hava sıcaklığının saatlik değişimi ise Şekil 5’te gösterilmektedir. Şekil 4 ve 5’ten açıkça görüldüğü
üzere,

Şekil 2. Dış hava sıcaklığı ve sınıflardaki iç hava sıcaklığı ölçüm sonuçları a) Y Binası b) T Binası.
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Şekil 3. ASHRAE ısıl konfor bölgeleri [10]
sınıflardaki iç hava sıcaklığı gün içerisinde özellikle dış hava sıcaklığının daha yüksek olduğu öğlen
saatlerinde artarak yaklaşık 2 °C civarında salınım yapmaktadır. İdeal olan durum, mahallerin iç hava
sıcaklığının dış hava sıcaklığı ne olursa olsun gün içerisinde stabil olmasıdır.

Şekil 4. Kasım 2018’de günün değişik saatlerinde (08:30-9:00, 13:30-14:00, 18:00-18:30) ölçülen dış
hava sıcaklığı ile sınıflardaki iç hava sıcaklıkları.
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Şekil 5. Kasım 2018’de dış hava sıcaklığının ve binaların iç hava sıcaklığının ağırlıklı saatlik ortalama
değeri.
4.2. Anket Sonuçları
Mahallerdeki ısıl konfor memnuniyet durumunu belirlemek için Kasım ayı içerisinde günün değişik
saatlerinde 44 adet sınıflarda ve 18 Adet ofislerde olmak üzere toplam 62 Adet anket
gerçekleştirilmiştir. Bu anketler ile toplamda 881 kullanıcının görüşleri alınmıştır.
Tablo 5’de detayları verilen anketlere soru bazında verilen cevapların bazılarına ait istatiksel
dağılımlar Şekil 6-1 arasında verilmektedir.

Şekil 6. Ankete katılanların yaz ve kış dönemleri için iç hava sıcaklığı beklentileri.
Ankete katılanların çoğunluğunun kış dönemi için iç hava sıcaklığı beklentileri 21-23 °C iken, yaz
dönemi için beklentileri 18-20 °C olarak belirtilmiştir (Şekil 6).
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Şekil 7. Ankete katılanların anket yapıldığı andaki mahalin iç hava sıcaklığı hakkındaki görüşleri
Şekil 7’den görüldüğü gibi, ankete katılan 881 kişinin %54,8’si anketin yapıldığı andaki mahalin iç hava
sıcaklığını normal bulurken, %15,2’si biraz sıcak, %11,7’si biraz soğuk bulduğunu belirtmişlerdir.

Şekil 8. Ankete katılanların mahallerde gözlemledikleri olumsuz konfor koşulları hakkındaki görüşleri
Ankete katılanların çoğunluğu mahallerin sabah ve akşam saatlerinde çok soğuk olduğunu, öğle ve
öğleden sonraki saatlerde ise çok sıcak olduğunu belirtmişlerdir (Şekil 8).
Sınıflarda yapılan Tablo 5’de detayları verilen anketlerde “Mahaldeki ŞU ANKİ iç hava sıcaklığı
hakkındaki görüşünüz?” sorusuna verilen cevaplara göre mahallerin ortalama PMV değeri
hesaplanmış ve anketin yapıldığı andaki iç hava sıcaklığı ile birlikte analiz edilmiştir. Elde edilen
sonuçlar Y Binası için Şekil 9’da, T Binası için Şekil 10’da sunulmaktadır. Şekil 9 ve 10’dan görüldüğü
üzere genel olarak T204, T203 ve T214 sınıflarında anket cevapları sınıfların yeterince ısıtılmadığı
(biraz soğuk) olarak tanımlanmış, geri kalan sınıflarda normal veya biraz sıcak olarak görüş
bildirilmiştir. Sınıflardaki anket sonuçlarına verilen cevaplar ile PMV=0 değerine (konforlu) karşılık
gelen iç hava sıcaklığı Y Binası için 24,9 °C, T Binası için ise 22,3 °C olarak belirlenmiştir.
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Şekil 9. Y Binası’ndaki sınıflarda yapılan anketlere göre PMV ve iç hava sıcaklığı ilişkisi

Şekil 10. T Binası’ndaki sınıflarda yapılan anketlere göre PMV ve iç hava sıcaklığı ilişkisi
Diğer yandan kasım ayı boyunca genel kullanım saatlerinde sınıflarda ölçülen bağıl nem değerlerinin
%32-%69 arasında değiştiği görülmüştür. Bu değerler, Şekil 3’te verilen ASHRAE ısıl konfor
bölgelerine göre ısıtma için verilen bağıl nem aralıkları (%30-%70) ile paralellik göstermektedir.

5. SONUÇLAR
Bu çalışmada Yaşar Üniversitesi kampüsünde bulunan kullanım alanları en büyük ve değişik
iklimlerde sistemlerine sahip 2 binasında yer alan sınıflardaki ısıl konfor koşullarının belirlenmesi
amacıyla yapılan ölçüm ve anketler çalışmalarının sonuçları aktarılmıştır. Binalarda seçilen bazı
sınıflara ölçüm cihazları monte edilerek, bu mahallerin iç hava sıcaklıkları, basınçları, bağıl nem
değerleri ve CO 2 seviyeleri 5 dakikalık periyotlar ile ölçülmekte ve bulut üzerinden takibi yapılmaktadır.
Ölçüm sonuçları filtrelenerek bu çalışmada sadece hafta içi 8:30-18:30 saatleri arasındaki genel
kullanım durumundaki sonuçlar aktarılmıştır.
Çalışmadan elde edilen başlıca sonuçlar:
•
•

Yapılan ölçümlere göre 2018 yılı Kasım ayı için sınıfların iç hava sıcaklıklarının aylık
ortalaması Y Binası için 23,8 °C, T Binası için ise 23,4 °C olarak hesaplanmıştır.
Binalarda sağlanan iç hava sıcaklıkları ortalamaları ASHRAE-55 standardında ısıtma için
belirlenen 20-24 °C aralığında olmasında rağmen sınıfların iç hava sıcaklıklarında gün
içerisinde yaklaşık 2 °C’lik değişim söz konusu olmaktadır.
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Isı geri kazanımlı VRF sistemi ile ısıtılan T Binası’ndaki çoğunlukla stabil iç hava sıcaklıkları
sağlanır iken, doğalgaz yakıtlı kazanlarla ve de klima santrali ile ısıtılan Y Binası’nda
sıcaklıklar gün içerisinde çok fazla değişmektedir. Burada binalardaki iklimlendirme tiplerinin,
bunların kurulum ve işletim şeklinin ısıl konfor açısından çok önemli olduğu bir kez daha
açıkça ortaya çıkmaktadır.
Yapılan kullanıcı anketlerinin sonuçlarına göre, kullanıcıların %54,8’si anketin yapıldığı andaki
mahalin iç hava sıcaklığını normal bulurken, %15,2’si biraz sıcak, %11,7’si biraz soğuk
bulduğunu belirtmişlerdir.
Sınıflarda gerçekleştirilen toplamdaki 44 anketin sonuçları analiz edildiğinde Y Binası için
ortalama PMV 0,466 olarak belirlenirken, T Binası için ortalama PMV değeri 0,281 olarak
hesaplanmıştır. Y Binası’nın ortalama iç hava sıcaklığı T Binası’ndan daha yüksek olarak
ölçümlendiğinden ortalama PMV değerleri ile tutarlılık göstermektedir.
Kasım 2018 ayı için binaların birim kullanım alanı başına göre olan enerji performans
göstergesi Y Binası için 1,91 kWh iken T Binası için 2,93 kWh olarak gerçekleşmiştir.
Kasım 2018 ayı genel kullanım saatlerindeki dış hava sıcaklığının ortalaması 17,2 °C,
binaların aylık ortalama iç hava sıcaklıkları ise 23,4 °C ve 23,8 °C olarak ölçülmüştür. Bu
değerler baz alınarak Y ve T Binası’ndaki mahallerin birim kullanım alanının iç hava sıcaklığını
bir °C arttırmak için harcanan ortalama enerji sırasıyla 0,29 kWh ve 0,47 kWh olarak
hesaplanmıştır. Bu sonuçlar T Binası’ndaki ısıtma amaçlı birim enerji kullanımının Y Binası’na
göre yaklaşık %63 daha fazla olduğunu göstermektedir.

Sonuç olarak binaların enerji tüketimlerinin ve de ısıl konfor koşullarının sahip oldukları iklimlendirme
sistemleri ve onların işletme durumları ile yakından ilişkili olduğu bilinen bir gerçektir. Bu kapsamda
bina iklimlendirme sistemleri seçiminde ve tasarımında binanın fiziksel özellikleri, kullanım amaçları
dikkate alınmalı ve seçilen sistemler binanın değişebilen ihtiyaçlarına cevap verebilecek özellikte
olmalıdır. Enerji verimliliği açısından en önemli noktalardan birisi de iklimlendirme sistemlerinin tüm
sezon boyunca tek bir set sıcaklığına göre değilde, özellikle de dış hava sıcaklığına göre gün
içerisinde değişen set sıcaklıklarına göre işletilmesidir. Bu şekilde hem mahallerde sezon boyunca
daha homojen bir ısıl konfor koşulları sağlanırken, hem de sistemlerin enerji verimlilikleri de
arttırılabilinir.
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EĞİTİM YAPILARINDA ISIL KONFOR ÜZERİNE YAPILAN
ÇALIŞMALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Evaluation Of The Studies On Thermal Comfort In Educational Buildings

Esra LAKOT ALEMDAĞ
Çağla SAYİTOĞLU TAŞ

ÖZET
İnsanların ısıl çevresinden memnuniyet hali olarak tanımlanabilen ısıl konfor, bina tasarımcılarını ve
kullanıcılarını oldukça ilgilendiren bir konudur. Eğitim yapılarında öğrenciler zamanlarının büyük bir
çoğunluğunu kapalı ortam olarak adlandırabileceğimiz sınıflarda geçirmektedirler. Bu sınıfların ısıl
konfor koşulları hem öğrencilerin sağlığını, öğrenme kalitesini, algılama düzeylerini ve derse
odaklanmalarını hem de öğretmenlerin çalışma verimini büyük ölçüde etkilemektedir. Sınıflardaki ısıl
konfor düzeyi, iç ortam sıcaklığı, bağıl nemi, hava hızı, iç yüzey sıcaklıkları ve binada kullanılan
ısıtma-soğutma-havalandırma sistemlerinin işletme özellikleriyle yakından ilişkilidir. Özellikle kullanıcı
yoğunluğunun fazla olduğu eğitim yapılarında son yıllarda ısıl konforla ilgili teorik ve deneysel olmak
üzere birçok çalışma yapılmaktadır. Bu bağlamda eğitim yapılarında farklı sınıf ortamlarının ısıl konfor
koşullarını sağlayıp sağlamadığı üzerine yapılan araştırmaları incelemek ve bu araştırma yöntemlerini
karşılaştırmalı olarak değerlendirmek çalışmanın amacını oluşturmaktadır. Çalışma iki aşamadan
oluşmaktadır. İlk aşamada ısıl konfor parametreleri ve standartlar üzerine literatür incelemesi
yapılmıştır. Ardından anaokul, ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite binaları üzerine ısıl konfor
araştırması yapılan nesnel ve öznel çalışmalar literatürden seçilerek irdelenmiştir. Örnek binaların
bulunduğu iklim koşulları, binalarda kullanılan iklimlendirme sistemleri, ısıl konfor modelleri, PMV-PPD
indisleri, iç ortam ısıl konfor parametrelerine ait değerler çalışmada kullanılacak ana başlıklar olarak
belirlenmiş ve her bir örnek için karşılaştırmalı olarak değerlendirilmiştir. Bu çalışmanın eğitim yapıları
ve ısıl konfor ilişkisi üzerine yapılacak çalışmalara yol göstereceği öngörülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Eğitim yapıları, Isıl konfor, Konfor modelleri, Standartlar, Kullanıcı memnuniyeti
ABSTRACT
Thermal comfort, which can be defined as the satisfaction of people's thermal environment, is a matter
of great concern to building designers and users. In educational buildings, students spend most of
their time in classrooms, which can be called closed places. The thermal comfort conditions of these
classes both affect the students' health, learning quality, perception levels and ability to focus on the
lesson, and also affect the working efficiency of teachers. The thermal comfort level in the classes is
closely related to indoor temperature, relative humidity, air velocity, internal surface temperatures and
to the operating characteristics of the the heating-cooling-ventilation systems used in the building. In
recent years, many theoretical and experimental studies about thermal comfort have been carried out
in the educational buildings where the density of users is high. In this context, it is aimed to examine
the researches about whether different classroom environments provide thermal comfort conditions in
educational buildings and to evaluate these research methods comparatively. The study consists of
two stages. In the first stage, literature review on thermal comfort parameters and standards was
done. Then, the objective and subjective studies in thermal comfort studies made in nursery,
elementary, secondary, high school and university buildings were selected from the literature. The
climatic conditions of the sample buildings, the air conditioning systems used in the buildings, thermal
comfort models, PMV-PPD indices, the values of the indoor thermal comfort parameters were
determined as the main titles to be used in the study and evaluated comparatively for each sample. It
is predicted that this study will guide the studies about the relationship between educational buildings
and thermal comfort.
Key Words: Education buildings, Thermal comfort, Comfort models, Standards, User satisfaction.
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1. GİRİŞ
Bina tasarımlarında estetik ve fonksiyonel çözümler kadar önemli olan bir diğer nokta kullanıcı
konforudur. Tasarlanan mekan için söz konusu olan kullanıcı konforu, görsel, işitsel ve ısıl konfor
olmak üzere 3 ana başlıkta değerlendirilmektedir. Çalışma kapsamında ele alınan ısıl konfor,
insanların bulundukları ısıl çevreden hoşnut olmaları anlamına gelmektedir. Özellikle her türlü eğitim
yapısında öğrencilerin zamanlarının büyük bir çoğunluğunu kapalı mekanlarda (sınıflarda) geçirdikleri
gözönünde bulundurulduğunda, ısıl konfor koşulları / parametreleri bina tasarımcılarını ve
kullanıcılarını yakından ilgilendirmektedir.
Bir mekanı sınırlayan yapı kabuğu dış iklimsel koşullar haricinde iç mekanda bulunan hava ve bu iç
ortamdan etkilenen kullanıcı ile ilişkilidir. Bina kabuğuna ait yüzey sıcaklıkları, iç ortamın hava
sıcaklığı, bağıl nem oranı ve hava hareketleri iç mekandaki ısıl konfor seviyesini doğrudan
etkilemektedir [1]. Dolayısıyla sınıfların ısıl konfor düzeyi, öğrencilerin öğrenme kalitesini, odaklanmaalgılama performanslarını ve öğretmenlerin çalışma verimini de önemli ölçüde etkilemektedir.
Sınıfların yaz ve kış dönemlerinde iklimlendirilmesinde kullanılan sistemler, sınıf içinin doğal yolla
havalandırılabilmesi, sınıfların dış iklimsel koşullara maruz kalan duvarlarının malzemeleri, yalıtım
değeri vs. de sınıf ısıl konfor koşullarının belirlenmesinde etkilidir. Sadece eğitim yapılarında değil her
türlü yapıda iç mekân ısıl konforu sağlanamadığında iklimlendirme sistemleri için tüketilen yakıt miktarı
ve dolayısıyla da çevre kirliliği artmaktadır.
Özellikle kullanıcı yoğunluğunun fazla olduğu eğitim yapılarında son yıllarda ısıl konfor koşulları ile
ilgili teorik ve deneysel olmak üzere birçok çalışma yapılmaktadır. Çalışmalardan bazıları ise ısıl
konfor düzeyinin sadece fiziksel koşullarla ilişkili değil aynı zamanda insan hislerinin karmaşıklığından
ötürü psikolojik bir durum olduğunu da belirtmektedir [2].

2. ISIL KONFOR PARAMETRELERİ
Isıl konfor ile ilgili uluslararası standartlardan olan ASHRAE 55-92R ve EN ISO 7730 ısıl konforu,
‘kişinin ısıl çevresinden memnun olduğu koşullar’ olarak tanımlamaktadır [3,4]. Günümüze dek yapılan
ısıl konfor araştırmalarının en önemli isimlerinden biri olan Fanger, ısıl konforu etkileyen parametreleri,
fiziksel ve çevresel parametreler olmak üzere iki ana başlıkta değerlendirmiştir [5].
1. Fiziksel parametreler: Aktivite Seviyesi (Metabolik Oran), Giysi Isıl Direnci
2. Çevresel parametreler: Hava Sıcaklığı, Ortalama Işınım Sıcaklığı, Hava Hızı ve Bağıl Nem
Aktivite seviyesi: Günlük hayatta farkında olmasak da bulunduğumuz ortamdaki herhangi bir
aktivitemiz ısıl konfor üzerinde etki göstermektedir. İnsan vücudu metabolizması tarafından yayılan
toplam ısı, söz konusu kişinin aktivite seviyesine bağlıdır. Aktivite seviyesi genellikle ‘met’ birimiyle
ifade edilir. 1 met dinlenen veya oturan bir insanın metabolizmal ısı üretimine eşittir [4]. (1 met=58,2
2
W/m ).
Giysi ısıl direnci: Üzerimize giydiğimiz giysiler de bulunduğumuz ortamda ısıl konforumuzu etkileyen
olgulardan biridir. Vücudumuzdan gerçekleşen ısı transferi giyilen giysilerin cinsinden ve dolayısıyla
ısıl dirençlerinden etkilenir. Giysilerin ısı geçiş direnci ‘clo’ (clothing) birimi ile ifade edilir. 1 clo=0,155
2
m ºC/W. Aktivite veya giysi yalıtımı arttıkça ısıl konforun sağlandığı ortam sıcaklığı azalmaktadır.
Aktivitenin artması durumunda vücudun ürettiği ısı fazlalaştığından, giysi yalıtımının artması
durumunda ise üretilen ısı kolayca çevreye atılamadığında ortam sıcaklığının azaltılması
gerekmektedir [6].
Hava sıcaklığı: Isıl konforu etkileyen en önemli fiziksel parametre hava sıcaklığıdır. Hava sıcaklığı,
insanları çevreleyen havanın ortalama sıcaklık değeridir. Bu değer yer ve zamana göre farklılık
gösterir [3]. Hava sıcaklığı, insanın çevresiyle konveksiyon (taşınım) yoluyla yaptığı ısı alışverişi
miktarını belirleyen en önemli parametredir. İnsan vücudu ile çevresi arasındaki ısı taşınımı, metabolik
ısı üretimi sürdüğü müddetçe devam eder. ºC ile ifade edilir.
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Ortalama ışınım sıcaklığı: Güncel ısıl konfor göstergelerinde “Hava Sıcaklığı” yerine “Ortalama
Işınım Sıcaklığı’nı” da dikkate alan operatif sıcaklık girdi olarak kullanılır [7]. Ortalama Işınım Sıcaklığı;
farklı yüzey sıcaklıkları olan gerçek bir mekânda, iç yüzey sıcaklıklarına bağlı olarak meydana gelen
ısıl ışınım sıcaklığıdır [3]. ºC ile ifade edilir.
Hava hızı: İnsan ve çevre arasındaki ısı alışverişlerini ve dengesini etkileyen faktörlerden birisi de,
hava hareketleridir. Hava hızı arttıkça insanın üşümesi artmaktadır. Hava hareketlerinin artması
insanın çevresindeki hareketsiz hava tabakasının azalmasına neden olur, bu da üşüme hissini
oluşturur. Hava hareketlerinin artması durumunda iç ortamda, rahatsızlık hissi veren esintiler
olabilmektedir. Yüksek hava hızları ısı kayıplarının artmasına neden olmakta ve ısıl konforu koşullarını
olumsuz etkilemektedir. Düşük hava hızlarında ise ortamdaki havanın hareketi azaldığından bireyler
için havasızlık söz konusu olmaktadır [8]. Hava hızı, m/sn birimi ile ifade edilir. Szokolay hava
hızındaki artışın insan üzerindeki etkilerini aşağıdaki gibi değerlendirmiştir [9].
<0,1 m/sn: havasız
0,2 m/sn : fark edilmeyen
0,5 m/sn : makbul değer
1 m/sn
: fark edilen
1,5 m/sn : cereyanlı (hava akımlı)
>1,5 m/sn : rahatsız edici
Bağıl nem: Havadaki gerçek su buharı miktarı ile o sıcaklıkta havanın tutabileceği maksimum su
buharı miktarı arasındaki orandır. % olarak ifade edilir. Szokolay’ a göre ortalama bağıl nem oranı (%
30 - % 70) insanların ısıl konfor durumu üzerine fazla bir etkisi olmayıp kabul edilebilir bir değer
aralığıdır. Bağıl nem üzerine yapılan çoğu çalışmada ise %50 bağıl nem oranı konfor durumu için en
çok kabul edilen değerdir. Bağıl nem miktarı %75’in üzerine çıktığında yapılarda yoğuşma yanında
mantar, küf gibi bakterilerin üremesi hızlanır. Düşük bağıl nem ortamlarında ise solunum problemleri
başlar [9].
İç mekan ısıl konforu etkileyen en önemli parametrelerden biri de yapı kabuğuna ait iç yüzey
sıcaklıklarıdır. İç ortamdaki kullanıcı ile kabuğun iç yüzeyi arasında devamlı ısı alışverişi
gerçekleşmektedir. Yapı kabuğunun ısıl açıdan geçirimsiz olması ile iç yüzey sıcaklıklarının konfor
sınırında olması doğru orantılıdır. İç mekan kuru termometre sıcaklığı ile iç yüzey sıcaklıkları farkı <
±3°C olduğunda ışınımsal sıcaklık noktasında konfor oluşmaktadır [10]. ASHRAE 55 ve ISO 7730
standartlarındaki iç ortam ısıl konfor seviyesi için belirlenmiş şartlar ile yapı kabuğu iç yüzey
sıcaklıkları da ilişkilendirilmektedir. ASHRAE 55 ve ISO 7730 standartlarında ayrıca ‘iç ortam sıcaklığı
ile, iç ortamı sınırlandıran yapı kabuğunun iç yüzey sıcaklıklarının ortalaması’ olarak tanımlanan
“operatif sıcaklık” değeri de önemlidir. Bu standartlarda iç ortamdaki hava hızı da ortam sıcaklığıyla ve
iç yüzey sıcaklığıyla ilişkilidir [3,4].Yaz ve kış mevsimlerinde ısıtma-soğutma dönemleri için ISO
7730’da ısıl konforun sağlanmasında gerekli olan ortam şartları önerilmektedir. Bu standartta önerilen
ortam şartlarında kişinin hafif ve çoğunlukla oturularak yapılan aktivite seviyesinde olduğu kabul
edilmiştir.
Soğutma dönemi (yaz şartları, giysi 0,5 clo kabul edilmiştir) için;
•
•
•

Bağıl nem %30 ile %70 aralığında,
o
o
Operatif sıcaklık 24,5 C ± 1,5 C,
o
Zeminden 0,1 m ve 1,1 m yükseklikler arasındaki düşey hava sıcaklığı farkının 3 C den az
olması önerilmektedir.

Isıtma dönemi (kış şartları, giysi 1 clo kabul edilmiştir) için;
•
•
•

Bağıl nem oranı %30 - %70 aralığında,
o
o
Operatif sıcaklık 22 C ± 2 C,
o
Zeminden 0,1 m ve 1,1 m yükseklikler arasındaki düşey hava sıcaklığı farkının 3 C den az
olması önerilmektedir [4,11].

Şekil 1’de ise operatif sıcaklık ile ortamın bağıl nemine bağlı olarak konfor bölgesi görülmektedir.
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Şekil 1. Operatif sıcaklık ve ortamın bağıl nemine bağlı olarak konfor bölgesi [3,12].
2.1. PMV ve PPD İndisleri
Termal duyarlılık çalışmalarında kullanılan en popüler method Fanger tarafından önerilen PMV
indisidir. PMV (Tahmini Ortalama Oy / Predicted Mean Vote) indisi bir ortamın insanlar tarafından
konforlu olarak algılanıp algılanmadığı ortalama olarak tahmin edilebilen, 7 noktalı ölçeğe dayalı bir ısıl
duyum indisidir [5]. Bu skala aşağıdaki şekilde ifade edilir;
Tablo 1. Termal duyarlık skalası [3,5].
+3 sıcak

+2 ılık

+1 ılıkça

0 nötr

–1 serince

–2 serin

–3 soğuk

Isıl konfor parametrelerinde yer alan 2 fiziksel parametre ile 4 çevresel parametrenin etkisini göz
önünde bulunduran bir hesaplama ile PMV indisi bulunmaktadır [3,13]. Isıl konforun belirlenmesinde
kullanılan bir diğer indis ise PPD (Tahmini Doyumsuzluk Yüzdesi / Predicted percentage of
dissatisfaction) indisidir. PMV indisine bağlı olarak geliştirilen PPD indisi, serin veya ılık ortamda
memnun olmayan, kendini rahatsız hisseden insan sayısının oranını vermektedir [14]. PMV termal
duyarlık skalasına göre ortam nötr (0) olarak çıksa bile memnuniyetsizlik oranı %5 olabilmektedir [15].
PMV ve PPD indislerinin değerlendirilmesinde ASHRAE Standart 55-2013 ve ISO 7730-2005
standartları kullanılmaktadır. Bu indisler haricinde kullanıcı ısıl konfor durumunun incelenmesi için
AMV (Gerçek Ortalama Oy / Actual Mean Vote) indisi ve APD (Memnuniyetsizliklerin Gerçek Yüzdesi /
Actual Percentage of Dissatisfied) indisi kullanılmaktadır. Bu indislerin hesaplanabilmesi için ısıl konfor
ölçümleriyle aynı zamanda yapılan kullanıcı anket sonuçlarından faydalanılmaktadır [14].

Şekil 2. PMV ve PPD değerleri [3].
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Şekil 2 ve Tablo 2’de ASHRAE-55 ve ISO-7730 standartları için genel konfor koşullarında kabul
edilebilir ısıl çevre PPD ve PMV sınır değerleri verilmektedir.
Tablo 2. Genel konfor koşulları için kabul edilebilir ısıl çevre PPD ve PMV sınır değerleri [3,4].
ASHRAE-55

PPD (%)

PMV

ISO-7730

< 10
PPD (%)

-0.5 < PMV < +0.5
PMV

A
B
C

<6
< 10
< 15

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

Operatif sıcaklık
o
( C,kış sezonu)
20-24
Operatif sıcaklık
o
( C,kış sezonu)
22±1.0
22±2.0
22±3.0

2.2. Adaptif Isıl Konfor Modeli (ATC/Adaptive Thermal Comfort)
Termal konfor çalışmalarının çoğu özellikle Fanger’ın ısıl konfor modeli, doğal havalandırmanın
yapılmadığı mekanlarda, insanlar ve çevreleri arasındaki ısı transferinin ve ısıl konfor için gereken
fizyolojik koşulların değerlendirilmesine dayanmaktadır. Bina kabuğu, bina kullanıcıları ve ısıtmasoğutma sistemleri (HVAC) arasındaki ısıl etkileşim göz önüne alındığında, gerçek binalarda sabit ısıl
durum koşulları daha az rastlanan bir durumdur. Dünya genelinde yapılan saha konforu çalışmaları
[16,17,18] adaptif yaklaşım olarak adlandırılan modelin, merkezi ısıtma-soğutma sistemi olmayan
binalardaki konfor koşullarını daha iyi tanımladığını göstermektedir. Bu konfor modelinde kişisel
kontrol ön plandadır. Kullanıcı ortamın sıcaklığını veya hava hızını pencere açarak konrol edebilir
yada giysi durumunu değiştirebilir [19,20].

3. YÖNTEM
Farklı iklim bölgelerinde ve farklı tip eğitim yapılarındaki sınıf ortamlarının ısıl konfor koşulları üzerine
yapılan araştırmaları incelemek ve bu araştırma yöntemlerini karşılaştırmalı olarak değerlendirmek
çalışmanın amacını oluşturmaktadır. Çalışmada ilk olarak ısıl konfor parametreleri ve standartlar
üzerine literatür incelemesi yapılarak genel bilgiler verilmektedir. Ardından anaokul, ilkokul, ortaokul,
lise ve üniversite binaları üzerine ısıl konfor araştırması yapılan nesnel ve öznel çalışmalar literatürden
seçilerek irdelenmiştir. Çalışmada çoğunluğu yurt dışında yapılan son 10 yıldaki araştırmalar
incelenmiş ve aralarından 20 örnek seçilmiştir. Örnek binaların bulunduğu ülkeler ve bu ülkelere ait
iklim koşulları, binalarda kullanılan iklimlendirme sistemleri, çalışmada tercih edilen ısıl konfor
modelleri, PMV-PPD indisleri, ölçüm ve anket bilgileri, iç ortam ısıl konfor parametrelerine ait bazı
değerler çalışmada kullanılacak ana başlıklar olarak belirlenmiş ve her bir örnek için karşılaştırmalı
olarak değerlendirilmiştir.

4. BULGULAR
Çalışma kapsamında farklı tipteki eğitim yapıları için yapılan ısıl konfor araştırmaları incelenmiştir.
Literatüre girmiş 20 adet örnek çalışmaya ait bulgular tablolar halinde sunulmuştur. Tablo 3’de
incelenen çalışmaların genel içerikleri verilmiştir.
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Tablo 3. Çalışma içerikleri

Ç1 [21]

Ç2 [22]

Ç3 [23]

Ç4 [24]

Ç5 [25]
Ç6 [26]
Ç7 [14]
Ç8 [27]
Ç9 [28]
Ç10 [29]
Ç11 [30]
Ç12 [31]

Ç13 [32]
Ç14 [33]
Ç15 [34]

Ç16 [35]
Ç17 [36]

Ç18 [37]
Ç19 [38]
Ç20 [39]

Örnek Çalışmaların İçerikleri
Çalışmada Southhampton’da 1894, 1929, 1978 ve 2013 yıllarında farklı tekniklerle inşa edilen 4
okulda çocuklar için düzeltilmiş konfor kriterleri kullanılarak binanın termal performansı
incelenmiştir.
Çalışmada ikisi Malezya’da biri Japonya’da olmak üzere üç üniversitenin klimalarının soğutma ve
kapatıldığı durumda öğrencilerin konfor sıcaklıklarını ve adaptif davranışları tespit edilmeye
çalışılmıştır.
Çalışmada Eindhoven Üniversite’sinde öğrencilerin iç-dış mekan geçişleri sonrası termal algılarını
ve bina değerlendirmelerini tespit etmek amacıyla farklı sıcaklık ortamları oluşturularak anket ve
ölçüm yapılmıştır.
Çalışmada Romanya’da üniversite binasında kış aylarında anket ve ölçüm çalışmaları yapılmış
olup simülasyon çalışmasıyla termal konforu kabul edilebilir tutup enerji tasarrufu optimize
edilmeye çalışılmıştır.
Çalışmada Çin’in Hangzhou kentinde eğitim gören 19-21 yaş arası öğrencilerin sınıf termal
çevresi algısını ölçmek amaçlanmıştır.
Çalışmada Çin’in Xi’an bölgesinde ısınma öncesi geçiş döneminde doğal havalandırmalı
üniversite sınıflarındaki termal konfor değerleri incelenmiştir.
Çalışmada eğitim binasında ısıtma ve soğutma dönemleri için algılanan ve hesaplanan ısıl konfor
koşullarını karşılaştırmak amaçlanmıştır.
Çalışmada sınıfların iç mekan termal koşullarını belirlemek ve bu alanlardaki oturanların termal
algılarını, ısıl tercihi ve ısıl kabul edilebilirliği karşılaştırmak amaçlanmıştır.
Çalışmada doğal havalandırmalı ve merkezi ısıtmalı bir üniversite binasında sınıfların ısıl konfor
düzeyini değerlendirmek amaçlanmıştır.
Çalışmada Kahire’deki bir devlet ilkokulunun yıllık termal performansı, yazılım modellemesi ve
sayısal simülasyonlar kullanarak incelenmiştir.
Çalışmada Hollanda'da üç farklı okulda klimalı olmayan sınıflarda çocukların gerçek termal hissi
ve kıyafet yalıtımı tespit edilmeye çalışılmıştır.
Çalışmada Avustralya’da farklı seviyelerdeki okullar için tercih edilen sıcaklıkları, nötr sıcaklıkları
ve kabul edilebilir sıcaklık aralıklarını ampirik olarak belirlemek ve bunları yetişkin
popülasyonlarından gelen bulgular ile karşılaştırmak amaçlamaktadır.
Çalışma İngiltere'de doğal olarak havalandırılmış bir ilkokul binasında yapılan termal konfor
anketleri ve iç mekan çevresel değişkenlerinin eşzamanlı ölçümlerini içermektedir.
Çalışma, tropikal Makassar kentindeki ortaöğretim ve liselerde öğrencilerin termal konfor
seviyelerini analiz etmeyi amaçlamaktadır.
Tahran’da yaz mevsiminde termal performans analizi için ortaokul binasında ölçüm ve anket
yapılmış, gereksinimleri ve pasif tasarım stratejilerine dayanarak termal performansı
değerlendirmek ve geliştirmek için simülasyon çalışmaları yapılması amaçlanmıştır.
Çalışmada çocuklar ve yetişkinler arasında ısıtma mevsiminde termal duyumdaki farkların kış
mevsiminde de geçerli olup olmadığını araştırılmıştır.
Çalışmada İtalya’da bir lise binasının termal konfor seviyesi araştırılken değerlendirme
yaklaşımları, ölçümler ve anketlerin kıyaslaması yapılıp herbirinin güçlü-zayıf yönlerinin ortaya
koyulması hedeflenmiştir.
Çalışmada çocuklar için yeni bir termal konfor, clo, ve metabolizma verisi sağlamak amacıyla 10
farklı anaokulunda ölçümler yapılmıştır.
Çalışmada çocukların algısal fikirlerini EN ISO Standartlarıyla karşılaştırmak ve bu bağlamda
anket ve ölçümler yapmak amaçlanmaktadır.
Çalışmada 4-5 yaş arası çocukların termal ortamlarının değerlendirilmesinde kullanılan oyun
şeklinde bir yöntem test edilmiştir.

Çalışma kapsamında farklı ülkelerde yeralan eğitim yapılarına ait bir çok çalışma incelenmiş olup bu
yapılara ait veriler Tablo 4’de yer almaktadır. İncelenen çalışmaların 3’ü anaokulu binasında, 5’i ilkokul
binasında, 4’ü ortaokul binasında, 3’ü lise binasında ve 7’si üniversite binasında yapılmıştır.
Çalışmaların hemen hemen hepsinde yöntem olarak ölçüm ve anket tekniği kullanılmıştır. 3 çalışmada
ise bu yöntemlere ek olarak simülasyon programlarının da (Energyplus, Designbuilder) kullanıldığı
görülmüştür. Örnekler 2010 yılı ve sonrasında yapılan çalışmaları içermektedir. Örnek çalışmaların
bazıları tek bir okulda inceleme yaparken bazıları ise 10 okulda incelemelerde bulunmuşlardır.
İncelenen sınıf sayısı ise okul sayısına bağlı olarak değişmektedir (Tablo 4).
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Tablo 4. Çalışmada yer alan okullara ait bilgiler
Çalışma
yılı

İlkokul

Çalışmada
incelenen toplam
okul sayısı
4

Çalışmada
incelenen toplam
sınıf sayısı
43

Anket-Ölçüm

Üniversite

2

24

Anket-Ölçüm

Üniversite

1

1

Ülke

Okul tipi

Çalışma
yöntemi

Ç1 [21]

2011-15

Ç2 [22]

2013

Ç3 [23]

2016

İngiltere
Malezya ve
Japonya
Hollanda

Ç4 [24]

2015

Romanya

Üniversite

1

1

Ç5 [25]
Ç6 [26]
Ç7 [14]
Ç8 [27]
Ç9 [28]

2017
2018
2017
2018
2016

Çin
Çin
Türkiye
Nijerya
Türkiye

Üniversite
Üniversite
Üniversite
İlkokul
Üniversite

3
4
1
2
1

6
7
1
2
3

Ç10 [29]

2016

Mısır

İlkokul

1

1

Ç11 [30]

2010

Hollanda

3

3

Ç12 [31]

2013

Avusturalya

9

9

Anket-Ölçüm

Ç13 [32]

2011

İngiltere

1

8

Anket-Ölçüm

Ç14 [33]

2017

Endonezya

İlkokul
Ortaokul
Lise
İlkokul
Ortaokul
Lise

Anket-Ölçüm
Anket-Ölçüm
Simülasyon
Anket-Ölçüm
Anket-Ölçüm
Anket-Ölçüm
Anket-Ölçüm
Anket-Ölçüm
Ölçüm
Similasyon
Anket-Ölçüm

8

48

Anket-Ölçüm

Ç15 [34]

2010

İran

Ortaokul

1

6

Ç16 [35]
Ç17 [36]
Ç18 [37]
Ç19 [38]
Ç20 [39]

2015
2015
2013
2012
2013

İsveç
İtalya
Kore
İtalya
Kolombiya

Ortaokul
Lise
Anaokulu
Anaokulu
Anaokulu

3
1
10
1
2

5
2
10
2
2

Anket-Ölçüm
Simülasyon
Anket-Ölçüm
Anket-Ölçüm
Anket-Ölçüm
Anket-Ölçüm
Anket-Ölçüm

Farklı tipteki eğitim binalarının değerlendirilmesinin yapıldığı çalışmaların hemen hemen hepsinde ısıl
konfor seviyesini belirlemek amacıyla deneysel ölçümler yapılmıştır. Bu ölçümlere ait teknik bilgiler
Tablo 5’de yer almaktadır. Çalışmaların çoğunda met değeri 1.0 ile 1.2 aralığında alınmıştır. Ölçüm
alınan konum ise oturan bir insan yüksekliği baz alınarak çalışmaların büyük bir çoğunluğunda 1-1.1 m
arasında değişmektedir. Ancak bazı çalışmalarda 0.6 m ile 2-2.5 m gibi ölçüm yükseklikleri de yer
almaktadır: Ölçüm süreleri ve ölçüm günleri için çalışmalarda fazla bir benzerlik bulunmamaktadır.
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Tablo 5. Örnek çalışmalardaki ölçümlere ait bilgiler
Ölçüm
saatleri

Ölçüm
günleri

Ç1 [21]

8.00-16.00

Hafta içi

Ç2 [22]

Sabah ve
akşam

-

90 dakika

Haftaiçi

Tüm gün

1 Hafta
boyunca

Ç3 [23]
Ç4 [24]
Ç5 [25]
Ç6 [26]

Ç7 [14]
Ç8 [27]
Ç9 [28]

8.00-20.00
20.00- 8.00
10.00-12.00
8.00-18.00
Tüm gün
Sabahtan
akşama
kadar
Toplam 8
ölçüm
7.30-14.30
10.3012.30-14.30

Ölçüm
süresi
5 dakika
aralıklarla

Ölçüm aleti

Konum

Met
değeri

Madgetech 2.04 miniature

-

-

1.1 m

1.2

1.1 m

1.0

Ders saati

Thermorecorder,
Hot-wire anemometer
VelociCalc9565
ICMS
Termometre
ComfortSense device

1.50 m

1.4

Tüm gün

T-type thermocouple

1.1 m

1.0

2 hafta

Gün içi

SWEMA03
SWEMA05

1.1 m

1.2

Isıtma ve
soğutma
dönemlerinde
Hafta içi

45 dakika

TESTO Termo
Anemometre

1.1 m

1.0

1 saat

Tinytag Ultra 2

0.6 m

1.2

Hafta içi

45 dakika

TESTO 480

1.1 m

1.2

Ç10 [29]

8.30-14.30

Hafta içi

10 dakika
aralıklarla

Elitech tempreture–humidity
data logger

0.65 m

0.75

Ç11 [30]

Sabah ve
öğleden
sonra

Toplam 24
gün

6 dakika
aralıklarla

-

0.60 m

-

Ç12 [31]

-

-

15 dakika
aralıklarla

2-2.5 m

1.2-3.0

Ç13 [32]

-

12 gün

30 dakika

1.1 m

1.2

Ç14 [33]

8.30-15.30

Her okul için
1 gün

Tüm gün

1m

1.2

Ç15 [34]
Ç16 [35]

7.00-21.00
Ders
saatinde

1 hafta
Haftaiçi

45 dakika

Vaisala INTERCAP
Humidity and Temperature
Probe
Testo 400
Black Globe Radiant
temperature, Psychrometer
Sensor,
Hot wire anemometer,
HOBO Temp/RH logger,
HOBO
Temp/RH/Light/External,
Hot wire anemometer
HOBO data loggers
DeltaOhm HD32.3

1.1 m

1.5
1.2

2 gün

30 dakika

INNOVA 1221

1.1 m

1.2
0,96-2,64

Ç17 [36]
Ç18 [37]

10.0013.00-16.00

Her okul için
farklı
günlerde

30 dakika

TESTO 480

1.1 m

Ç19 [38]

8.30-3.40

2 gün

Tüm gün

-

1.6 m

Ç20 [39]

Sabah

Haftaiçi

-

Termometre

1.1 m

1.0-1.21.6
1.0

Anaokulundan üniversite binasına kadar farklı tipteki ve farklı iklim bölgelerindeki eğitim binalarında
yapılan çalışmalar incelendiğinde, çalışmaların çoğunda PMV konfor indisi, bazılarında da ATC konfor
indisi dikkate alındığı görülmektedir. Okul tiplerine bağlı olarak öğrenci sayılarının ve yaş aralıklarının
farklılık gösterdiği gözlemlenen çalışmalarda anket ölçeği olarak büyük çoğunlukla Ashrae 7’li ısıl
duyum ölçeği kullanılmıştır. Ayrıca çalışmalarda incelenen okulların iklimlendirilmesinde okulların
bulunduğu iklim bölgesine bağlı olarak hem doğal hem de yapay havalandırma sistemlerinin
kullanıldığı görülmektedir (Tablo 6).
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Tablo 6. Örnek çalışmalardaki anket bilgileri
Öğrenci
sayısı

Yaş
aralığı

Anket ölçeği

Konfor
indisleri

Ç1 [21]

2784

-

Ashrae 7’li ısıl duyum
ölçeği

ATC

Ç2 [22]

1415

20-23

Ashrae 7’li ısıl duyum
ölçeği

ATC

Ç3 [23]

384

18-20

Ç4 [24]

93

24-54

Ç5 [25]

384

19-21

Ç6 [26]

992

20

Ç7 [14]

314

-

Ç8 [27]

134

7-11

Ç9 [28]

-

18-24

Ç10 [29]

-

-

Ç11 [30]

-

9-11

Ç12 [31]

2850

10-18

Ç13 [32]

230

7-11

Ç14 [33]

1594

11-18

Ç15 [34]

126

-

Ç16 [35]

124

8-11

Ç17 [36]

90

-

Ç18 [37]

119

4-6

Ç19 [38]

78

4-5

Ç20 [39]

-

4-5

Dersin 10.,20. ve 45.
dakikalarında anlık anket
10.15 – 11.15 – 12.00
anket
Ashrae 7’li ısıl duyum
Ashrae 7’li ısıl duyum
ölçeği
Ashrae 7’li ısıl duyum
ölçeği

Ilıman
okyanusal
iklim
Tropikal,
Nemli
Subtropikal

Havalandırma
tipi
Doğal hav.
Klima

-

Klima

-

Doğal hav.

PMV

Yazın sıcak
Kışın soğuk

Doğal hav.

PMV
ATC

-

Doğal hav.

PMV

Akdeniz

Merkezi ısıtma
ve soğutma, fancoil

ATC

Sıcak nemli

Doğal hav.

PMV

Karasal

-

PMV

Ashrae 7’li ısıl duyum
ölçeği
Ashrae 7’li ısıl duyum
ölçeği
Ashrae 7’li ısıl duyum
ölçeği
Ashrae 7’li ısıl duyum
ölçeği
Ashrae 7’li ısıl duyum
ölçeği
Ashrae 7’li ısıl duyum
ölçeği

Sıcak-Yarı
kurak

Merkezi ısıtma
ve Doğal hav.

PMV
ATC
PMV
ATC

-

Doğal hav.

Sıcak ılıman

Doğal hav., klima

PMV

Ilıman iklim

Doğal hav.

Tropikal

Doğal hav.

-

Sıcak- Kurak

Doğal hav.

PMV

-

-

Ashrae 7’li ısıl duyum
ölçeği

PMV

Kışın ılıman
Yazın sıcak
nemli

ISO 7’li ısıl duyum ölçeği

PMV

-

Yazın doğal
hav., kışın
kalorifer
Havalandırma
sistemleri kapalı

PMV

-

-

-

-

-

Fanger 7’li ısıl duyum
ölçeği
Ashrae 7’li ısıl duyum
ölçeği
Fanger 7’li ısıl duyum
ölçeği

Çocuklar için özel
tasarlanmış resimli anket
Ashrae 7’li ısıl duyum
ölçeği

-

İklim bölgesi

PMV

PMV

Doğal hav.

SONUÇ
Örnek çalışmaların karşılaştırılmalı olarak incelendiği araştırma sonucunda ileride eğitim yapıları ve
ısıl konfor ilişkisi üzerine yapılacak çalışmalarda gözönünde bulundurulması gereken bazı noktalar
tespit edilmiştir. Bu değerlendirmeler aşağıda maddeler halinde verilmiştir.
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Araştırma sonucunda literatürdeki çoğu çalışmanın yöntemlerini net bir şekilde belirtmediği
görülmektedir. Araştırma yöntemlerinin tam olarak işlenmemesi sağlıklı bir şekilde sayısal
karşılaştırma yapmayı engellemektedir. Ayrıca termal konfor araştırmalarında ölçümün önemli
bir yere sahip olduğu vurgulanmıştır. Ancak çoğu çalışmada daha geniş çaplı bir araştırmaya
ihtiyaç duyulduğu belirtilmiştir.
Anket ile ölçümü karşılaştıran çalışmalarda, kişinin o anki algısının mevsim geneli algısını
yansıtamayacağına değinilmiştir. Doğru sonuçlar için özel odalar oluşturulup yıl boyunca belirli
bir zaman diliminde ölçüm yapılması önerilmiştir.
Araştırma sırasında en çok çalışmanın üniversite ve ilkokul binalarında yapıldığı
gözlemlenmiştir. Anaokulu çalışmalarının daha az sayıda olmasında 3-6 yaş grubundaki
çocukların okuma yazma bilmemesi ile iklim ve sıcaklık kavramları ile yaşayabileceği
zorlukların etkisi olduğu düşünülmektedir.
Anket çalışmalarında anaokulu anketleri dışında genellikle aynı tip sorular gözlenmiştir.
Anaokulu anketleri çocukların okuma yazma bilmemesi sebebiyle özel bir çalışma
gerektirmektedir. Anaokulu çocukları için yapılan çalışmalarda çocukların kendilerini rahat
hissetmesi için öğretmenleri gibi tanıdıkları biriyle çalışmanın yürütülmesi önerilmektedir.
Çocuklar yetişkinlere göre daha yüksek termal duyum göstermektedir. Bunun sebebi bir çok
çalışmada daha yüksek aktivite (metabolizma) oranına sahip olmaları yönünde
yorumlanmıştır.
Kız öğrencilerin erkek öğrencilerden daha yüksek clo değerlerine sahip olduğu gözlenmiştir.
Teli [32], çalışmasında 1890 yılı ile 2013 yılları arasında yapılmış farklı malzeme kullanılarak
inşaa edilen okullardan daha eski tarihli olanın yaz aylarında daha iyi performans sergilediğini
tespit etmiştir. Ancak eski binaların kış ayları için yalıtıma ihtiyaç duyduğuna değinilmiştir.
Dış mekan iç mekan geçişlerinde öğrencilerin yaklaşık 20 dakika sonra sınıf koşullarına
adapte olduğu tespit edilmiştir. Bu geçiş sürecinde geldikleri ortamın etkisi sürmektedir [23].
Sıcak iklim bölglerinde yapılan çalışmalarda iç ortam koşullarındaki ısının düşürülmesi yerine
hava hızını arttırmanın enerji tüketimi ve kullanıcı memnuniyeti açısından daha etkili sonuçlar
verdiği anlaşılmaktadır. Hava hızını arttırmak doğal havalandırmalı binalarda memnuniyeti
arttırmak için en etkili yöntemlerden biri olarak gösterilmiştir [25].
Nem oranının çok yüksek olmadığı sürece tropik iklimlerde termal konfor algısına etki etmediği
anlaşılmaktadır.
Araştırmaların genel kanısı PMV ve PPD değerlerinin çoğunlukla öğrencilerin algılarını
yansıtmadığı yönündedir. Çalışmalarda AMV değerleri de genelde PMV değerlerinden yüksek
çıkmaktadır.
Cam kenarında oturan öğrencilerin iç kısımda oturan öğrencilere göre ısıtma döneminde
bulundukları ortamı daha serin, soğutma döneminde ise daha sıcak algıladığı
düşünülmektedir. Daha çeşitli iç ve dış termal ortamlara maruz kalan öğrenci grubu daha
yüksek derecede ısıl adaptasyon göstermektedir.
Öğrencilerin genel olarak algılanan rahatlığı her zaman termal durumlarıyla ilişkili değildir,
bazıları sıcak hissedebilir, ancak kendilerini rahat hissettiklerini ifade eder. Yorgunluk hisleri,
ortalama sıcaklık hissi, CO 2 veya günün saati ile zayıf bir korelasyona ve sınıfın çalışma
sıcaklığıyla biraz daha güçlü bir korelasyona sahiptir.
Çalışmalar farklı iklim bölgelerinde yaşayan öğrencilerin termal rahatlığını sağlamak için
alternatif pasif ısıtma/soğutma stratejilerini veya enerji verimli ısıtma/soğutma sistemlerini sınıf
içi çalışmalara entegre etmenin önemini göstermektedir.

Eğitim yapılarında ısıl konfor ile ilgili yapılan çalışmalar incelendiğinde özellikle ülkemizde anaokulu
yaş grubuyla ilgili çalışmaların oldukça az olduğu, daha çok üniversite öğrencileri üzerinde
çalışmaların yapıldığı dikkat çekmektedir. Anaokulu yaş grubu için ileride yapılacak çalışmalarda diğer
yaş gruplarında kullanılan yöntemler yerine farklı yöntemler geliştirilerek (küçük çocukların psikolojik
durumları ile konfor algısı arasındaki ilişki değerlendirilmesi vb.) karşılaştırılmalı olarak
değerlendirilebilir. Ayrıca ülkemizde farklı iklim bölgelerinde yeralan, HVAC sistemlerinin devamlı
kullanılmadığı, doğal havalandırmalı mekanlardaki ısıl konfor değerlendirmeleri için PMV modeli yerine
daha çok adaptif ısıl konfor modelinin (ATC) kullanıldığı çalışmaların sayısı arttırılabilir.
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METABOLİK AKTİVİTENİN IŞINIM ETKİSİ ALTINDA ISIL
KONFOR ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ
Investigation Of The Effect Of Metabolic Activity On Thermal Comfort Under Radiation Effect

Nurullah ARSLANOĞLU
Abdulvahap YİĞİT

ÖZET
Bu çalışmada, aydınlatma lambalarından gelen ışınım etkisi altında metabolik aktivite düzeyinin ısıl
konfor üzerine etkisi incelenmiştir. Isıl konfor üzerinde metabolik aktivite düzeyinin etkisini
belirleyebilmek için iki bölmeli anlık enerji dengesi modeli (Gagge modeli) kullanılmış olup, model
üzerinde bazı değişiklikler yapılmıştır. Isıl konfor veya konforsuzluk durumu deri sıcaklığı ve ıslaklığı
üzerinden değerlendirilmiştir. Sonuç olarak, deri sıcaklığının ve ıslaklığının metabolik aktivitenin
artmasıyla arttığı görülmüştür.
Anahtar kelimeler: Metabolik aktivite, ışınım, ısıl konfor

ABSTRACT
In this study, the effect of metabolic activity level on thermal comfort under the effect of radiation from
the lighting lamps was investigated. In order to determine the effect of metabolic activity on thermal
comfort, Gagge’s two node model was used and some changes were made on the model. Thermal
comfort or discomfort was evaluated with skin temperature and wetness. Consequently, It was
observed that the skin temperature and wetness increased with the increase in the level of metabolic
activity.
Keywords: Metabolic activity, radiation, thermal comfort

1. GİRİŞ
Metabolik aktivite düzeyini iç ortamlarda incelemek ısıl konfor açısından önemlidir. Yang ve ark. [1]
farklı ısıl çevre şartlarında insan metabolik hızının dalgalanma aralıklarını incelemişlerdir. Ji ve ark. [2]
metabolik aktivite değişimini farklı antreman düzeylerinde incelemişler ve bu değişimin ısıl konfor ve
duyum üzerine etkisini tanımlamışlardır. Angelova ve ark. [3] ısıl konfor üzerine metabolik aktivitenin
ve giysi direncinin etkisini hesaplamalı akışkanlar mekaniği ile incelemişlerdir. Uğursal ve ark. [4] ısıl
konfor üzerine sıcaklığın, metabolik aktivitenin, dinamik hava hareketinin etkisini incelemişlerdir. Luo
ve ark.[5] iç ortam ısıl şartlarının metabolik aktivite üzerine etkisini incelemişlerdir. Luo ve ark [6]
metabolik aktivite ve ısıl konfor üzerine derleme çalışma yapmışlardır. Hong ve ark. [7] ofis
çalışanlarının saatlik metabolik aktivite değişimlerini dikkate alarak, çalışanların ısıl konfor algısını
incelemişlerdir. Zhai ve ark.[8] 60 tane lise öğrencisinin ofis aktiviteleri yaparken metabolik aktivite
değerlerini ölçmüşlerdir.
Literatürde, aydınlatma sistemlerinden gelen ışınımın etkisi altında metabolik aktivite düzeyinin ısıl
konfor üzerine etkisini inceleyen hiçbir çalışma mevcut değildir. Bu çalışmada, farklı metabolik aktivite
düzeylerinde deri ıslaklığı ve sıcaklığı simülasyon modeli kullanarak hesaplanmıştır. Isıl konfor veya
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konforsuzluk durumu deri sıcaklığı ve ıslaklığı üzerinden tartışılmıştır. Simülasyon modeli olarak
üzerinde bazı değişiklikler yapılmış 2 bölmeli anlık enerji dengesi modeli (Gagge) [9-11] kullanılmıştır.

2. MATEMATİKSEL MODEL
Matematiksel modelde faydalanılan denklemler, Matlab programına aktarılarak simülasyon programı
geliştirilmiştir. Simülasyon modeli, yaz şartlarında insan vücudu ve çevresi arasında ısı ve kütle
transferini hesaplayabilme ve belirlenen süre sonunda deri ıslaklığı, kor ve deri sıcaklığını elde
edebilme imkanı sağlamaktadır. Daha önce literatürde mevcut çalışmalarda Gagge modeli tüm
vücuda uyarlanmıştır, bu simülasyon modelinde ise vücut 16 parçaya ayrılmıştır. Her bir parça kor ve
deri, giysi tabakasından oluşmaktadır. Kor ve deri tabakası için kullanılan ısı depolama denklemleri
aşağıdaki gibidir [11].
𝑆𝑆𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘 (𝑖𝑖, 𝜃𝜃) = 𝑀𝑀 − 𝑊𝑊 − [𝐶𝐶𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 (𝑖𝑖, 𝜃𝜃) + 𝐸𝐸𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 (𝑖𝑖, 𝜃𝜃)] − 𝑄𝑄𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘,𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 (𝑖𝑖, 𝜃𝜃)

(1)

𝑆𝑆𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 (𝑖𝑖, 𝜃𝜃) = 𝑄𝑄𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘,𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 (𝑖𝑖, 𝜃𝜃) − [𝐶𝐶(𝑖𝑖, 𝜃𝜃) + 𝑅𝑅(𝑖𝑖, 𝜃𝜃) + 𝐸𝐸𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 (𝑖𝑖, 𝜃𝜃)]

(2)

𝑆𝑆𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 (𝑖𝑖, 𝜃𝜃) = 𝑄𝑄𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘,𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 (𝑖𝑖, 𝜃𝜃) + 𝑄𝑄𝚤𝚤ş𝚤𝚤𝚤𝚤𝚤𝚤𝚤𝚤,𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 (𝑖𝑖) − [𝐶𝐶(𝑖𝑖, 𝜃𝜃) + 𝑅𝑅(𝑖𝑖, 𝜃𝜃) + 𝐸𝐸𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 (𝑖𝑖, 𝜃𝜃)]

(3)

Burada M metabolik ısıl enerji üretimi veya metabolik aktivite düzeylerini gösterir. Bu çalışmada farklı
metabolik aktivite düzeylerinin ısıl konfor üzerine etkisi incelendiğinden, farklı metabolik aktivite
düzeyleri Tablo 1’ de sunulmuştur. W yapılan mekanik işi, C taşınım ile ısı geçişini, E buharlaşma ile
olan ısı geçişini, Q kor tabakasından deri tabakasına olan olan iletim ve kan akışı ile olan taşınımla ısı
geçişinin toplamı, R ışınım ile ısı geçişini ifade etmektedir. Bu çalışma kapsamında Gagge modelinde
yapılan diğer bir değişiklik, simülasyon modeline ışınım ısı akısının ilave edilmesidir. Bu çalışmada
ışınım ısı akısının sadece deri tabakasını etkilediği varsayılmıştır. Işınım ısı akısı simülasyona
aşağıdaki gibi ilave edilmiştir.

Işınım ısı akısı değerleri deneysel olarak elde edilmiş ve simülasyon modelinde deri tabakası için
kullanılan ısı depolama denklemine dahil edilmiştir.

Tablo1. Çeşitli Metabolik aktivite düzeyleri [11]
Aktiviteler
Rahat bir şekilde ayakta durmak
Temizlik yapmak
Sosyal aktivite (dans etmek vb.)
Antreman yapmak (Jimnastik vb.)

2

Metabolik aktivite düzeyi (W/m )
70
115
140
175

Deneysel çalışmalar, ısı tekniği laboratuvarımızda bulunan ısıl konfor odasında gerçekleştirilmiştir. Isıl
konfor odasında 1 adet split klima ve hava kurutucu, nemlendirici mevcuttur. Isıl konfor odasının
tavanına, halojen lambalar monte edilmiştir. Deneklerin üzerine açık durumda bulunan halojen
lambalardan gelen ışınım ısı akı değerleri piranometre ile ölçülmüş ve Tablo 2’de verilmiştir.
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Tablo 2. Vücut parçalarına halojen lambalardan gelen ışınım ısı akısı değerleri [12]
Vücut Parçası
Sol ayak
Sağ ayak
Sol diz altı
Sağ Diz altı
Sol bacak
Sağ bacak
Pelvis
Baş
Sol el
Sağ el
Sol dirsek altı
Sağ dirsek altı
Sol kol
Sağ kol
Göğüs
Sırt

Işınım ısı akısı değerleri (W/m2)
25
25
16
16
16
16
18
80
12
12
14
14
40
40
50
50

Kor ve deri tabakasında depolanan ısı, bu tabakalarda anlık sıcaklık değişimlerine sebep olur ve
aşağıdaki gibi gösterilir [11].
𝑆𝑆𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘 (𝑖𝑖, 𝜃𝜃) = [1 − 𝛼𝛼(𝜃𝜃)]. 𝑚𝑚(𝑖𝑖). 𝑐𝑐𝑝𝑝,𝑏𝑏 . �

𝑑𝑑𝑑𝑑𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘 (𝑖𝑖, 𝜃𝜃)�
𝑑𝑑𝑑𝑑� /𝐴𝐴(𝑖𝑖)

𝑑𝑑𝑑𝑑 (𝑖𝑖, 𝜃𝜃)�
𝑆𝑆𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 (𝑖𝑖, 𝜃𝜃) = 𝛼𝛼(𝜃𝜃). 𝑚𝑚(𝑖𝑖). 𝑐𝑐𝑝𝑝,𝑏𝑏 . � 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑 � /𝐴𝐴(𝑖𝑖)

(4)

(5)

Burada 𝛼𝛼 deri bölgesinde bulunan vücut kütlesini, m vücut parçalarının kütlesini, 𝑐𝑐𝑝𝑝,𝑏𝑏 vücudun özgül
ısısını ifade etmektedir, i herbir vücut parçasını, 𝜃𝜃 ise zaman adımını göstermektedir.
Deri ıslaklığı (w) aşağıdaki gibi hesaplanmıştır[11].
𝑤𝑤(𝑖𝑖, 𝜃𝜃) = 0,06 + 0,94.

𝐸𝐸𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 (𝜃𝜃)
𝐸𝐸𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 (𝑖𝑖, 𝜃𝜃)

terin buharlaşması ile olan ısı kaybı, 𝐸𝐸𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 ise insan vücudundan buharlaşma ile olan
𝐸𝐸𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟
maksimum ısı kaybıdır. Simülasyonda kullanılan matematiksel modelin detaylarına literatürden [12]
ulaşabilirsiniz. Tablo 3’ de simülasyonda kullanılan vücut parçaları numaralandırılmıştır.
Tablo 3. Simülasyonda kullanılan vücut parçaları ve numaraları
i
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Vücut Parçası
Sol ayak
Sağ ayak
Sol diz altı
Sağ diz altı
Sol bacak
Sağ bacak
Pelvis
Baş
Sol el
Sağ el
Sol dirsek altı
Sağ dirsek altı
Sol kol
Sağ kol
Göğüs
Sırt
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Simülasyonda kullanılan kumaş karakteristikleri ile ısıl ve buharlaşma dirençleri Tablo 4’ de verilmiştir
Tablo 4. Kumaş karakteristikleri ile ısıl ve buharlaşma dirençleri [13]
Kumaş
kodu

Kumaşın tanımı

1

Jersey RL örme kumaş,
%100 pamuk
Poplin kumaş, %60 pamuklu,
%40 polyester

2

Kalınlık
(mm)
1,270

Isıl direnç
Rf
2o
(m C/W)
0,036

Buharlaşma direnci
R e,f
2
(m kPa/W)
0,0040

0,787

0,026

0,0041

Simülasyonda kullanılan yazlık erkek giyiminde kullanılan elbiseler Tablo 5’ de verilmiştir.
Tablo 5. Yazlık erkek giyiminde kullanılan elbiseler
Elbise
Kumaş kodu*
Giyimli vücut parçaları
Kilot
1
Pelvis
Tişört
1
Sağ ve sol kol, göğüs, sırt
Uzun pantolon
2
Sağ ve sol diz altı, sağ ve sol bacak, pelvis
Çorap
1
Sağ ve sol ayak
*
kumaş koduna bağlı olarak kumaş tanımları Tablo 4’ den bulunabilir.

3. SONUÇLAR VE TARTIŞMA
Bu çalışmanın amacı, metabolik aktivitenin, iklimlendirilmiş ortamda ışınım ısı transferi altındaki
insanların ısıl konforları üzerine etkilerini sunmaktır. Çalışmada metabolik aktivite değerleri
simülasyonda iç ortam hava hızı 0.2 m/s alınmıştır. İç ortam sıcaklıkları 22 °C, 24 °C, 26°C, bağıl nem
ise 50% değerinde çalışılmıştır. Şekil 1’de 22 °C iç ortam sıcaklığında metabolik aktivitenin deri
sıcaklığı ve ıslaklığı üzerine etkisi görülmektedir. En yüksek değer, ayak deri sıcaklığı ve pelvis
ıslaklığı değeri 35.15°C ve 0.61’ e ulaşmıştır.
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37

Deri sıcaklığı (°C)

35
M=70 W/m2

33

M=115 W/m2
M=115
M=140
M=140 W/m2

31

M=175
M=175 W/m2

29
27

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Vücut parça numarası
0,7
M=70
M=115

Deri ıslaklığı

0,6

M=140
M=175

0,5

0,4

0,3

0,2

0,1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16

Vücut parça numarası
Şekil 1. 22 C operatif sıcaklık için ışınım etkisi altında metabolik aktivitenin deri sıcaklığı ve ıslaklığı
üzerine etkisi
o

Şekil 2’de 24 °C iç ortam sıcaklığında metabolik aktivitenin deri sıcaklığı ve ıslaklığı üzerine etkisi
2
görülmektedir. En yüksek deri sıcaklığı ve ıslaklığı değeri M=175 W/m ’ de görülmüştür. Ayak
sıcaklığı 35.44 °C ve pelvis deri ıslaklığı değeri 0.70’ e ulaşmıştır.
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37

Deri sıcaklığı (°C)

35
M=70
W/m2

33

M=115
31

29

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16

Vücut parça numarası
0,7
M=70
M=115

Deri ıslaklığı

0,6

M=140
M=175

0,5

0,4

0,3

0,2

0,1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16

Vücut parça numarası
Şekil 2. 24 C operatif sıcaklık için ışınım etkisi altında metabolik aktivitenin deri sıcaklığı ve ıslaklığı
üzerine etkisi
o

Şekil 3’de 26°C iç ortam sıcaklığında metabolik aktivitenin deri sıcaklığı ve ıslaklığı üzerine etkisi
2
görülmektedir. En yüksek deri sıcaklık ve ıslaklık değerleri gene M=175 W/m düzeyinde olmuştur.
o
Ayak sıcaklığı 35.7 C ye, pelvis deri ıslaklığı değeri ise 0,81 değerine ulaşmıştır.
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37

Deri sıcaklığı (°C)

35
M=70 W/m2
M=115

33

M=140
M=175
31

29

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16

Vücut parça numarası
0,85
M=70
M=115

0,75

Deri ıslaklığı

M=140
M=175

0,65
0,55
0,45
0,35
0,25
0,15

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16

Vücut parça numarası
Şekil 3. 26 C operatif sıcaklık için ışınım etkisi altında metabolik aktivitenin deri sıcaklığı ve ıslaklığı
üzerine etkisi
o

Giysi direncinin deri ıslaklığını artırıcı bir etkisi vardır. Pelvisin giysi direnci diğer vücut parçalarına
göre daha yüksek olduğu için deri ıslaklık değerleri daha yüksektir. Başın deri ıslaklık değerinin düşük
olmasının sebebi giysi direncine sahip olmamasıdır.
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SONUÇ
Bu çalışmada, ışınım etkisi altında metabolik aktivitenin deri sıcaklığına ve ıslaklığına etkisini
araştırmak için 2 bölmeli 16 parçaya ayrılmış anlık enerji dengesi modeli (Gagge Modeli)
geliştirilmiştir. Işınım etkisi altında, insan vücudunda lokal sıcaklık ve deri ıslaklık farklılıkları meydana
getirdiğinden ısıl konforsuzluk oluşur. Operatif sıcaklık arttıkça, vücuttan olan ısı transferi azaldığı için
deri sıcaklıkları ve ıslaklıklarının artmakta olduğu görülmektedir. Metabolik aktivite oranı arttıkça,
depolanan enerji arttığından dolayı deri sıcaklıklarının ve ıslaklığının arttığı görülmektedir. Özellikle
yüksek operatif sıcaklıklarda, yüksek metabolik aktivite düzeyi sağlayan aktivitelerden ısıl konforsuzluk
oluşmaması için kaçınılmalıdır.
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ALTTAN ISITMA SİSTEMİNİN KULLANILDIĞI BİR OFİS
ODASINDA ISIL KONFOR VE İÇ HAVA KALİTESİNİN
SAYISAL OLARAK İNCELENMESİ
Numerical Investigation of Thermal Comfort and Indoor Air Quality In A Office Room Using Floor Heating System

Bahadır Erman YÜCE
Erhan PULAT

ÖZET
İklimlendirme sistemleri dünya enerji tüketiminde %40`lık bir paya sahiptir. Bu sistemler ofis
odalarında yaygın olarak kullanılmakta ve performanslarının çalışanların üretkenliğine doğrudan etki
ettiği bilinmektedir. Bu çalışmada alttan ısıtma ile ısıtılan bir ofis odasında nefes alıp veren bir termal
manken modeli yardımı ile hava dağılımı, karbondioksite bağlı iç hava kalitesi ve ısıl konfor sayısal
olarak araştırılmıştır. Ofis odası geometrisi için Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makina
Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi ofislerinden birinin ölçüleri kullanılmıştır. Oda içerisindeki akış üç
boyutlu, zamana bağlı, türbülanslı, çok fazlı (Mixture) ve sıkıştırılabilir (ideal gaz yaklaşımı) olarak
kabul edilmiştir. Scalable Wall Function yaklaşımıyla Standard k-e türbülans modeli kullanılmıştır.
Korunum denklemleri Ansys-Fluent 18.0 yazılımı kullanılarak çözülmüştür. Isıl konfor PMV (predicted
mean vote), PPD (Predicted Percentage Dissatisfied) ve PD (Percent Dissatisfaction) ile ifade
edilmiştir. Ofis odasının tanımlanan sınır şartlarına göre ısıl konforu ve iç hava kalitesi incelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Alttan ısıtma, İç hava kalitesi, Isıl konfor, Türbülans, Hesaplamalı akışkanlar
dinamiği.

ABSTRACT
Air conditioning systems use about 40% of global energy. These systems are widely used in office
rooms and it is known that their performance directly affects the productivity of employees. In this
study, air distribution, , indoor air quality based on carbondioxide and thermal comfort are investigated
numerically by using a breathing thermal mannequin model in an office room which is heated by
underfloor heating. For office room geometry, the measurements of one of the faculty member offices
of Uludag University Faculty of Engineering Department of Mechanical Engineering is used. The air
flow in the room is considered as three-dimensional, time-dependent, turbulent, multiphase and
compressible (ideal gas approach). Standard k-e turbulence model is used with Scalable Wall
Function. Conservation equations were solved using the Ansys-Fluent 18.0 software. Thermal comfort
is indicated by PMV (Predicted Mean Vote), PPD (Predicted Percentage Dissatisfied) and PD (Percent
Dissatisfaction). Thermal comfort and indoor air quality were examined according to the defined
boundary conditions of the office room.
Key Words: Floor heating; Indoor air quality, Thermal comfort, Turbulence, Computational fluid
dynamics.
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1. GİRİŞ
Binalar, Birleşmiş Milletler Çevre Programı verilerine göre [1] küresel enerjinin yaklaşık % 40'ını, suyun
% 25'ini, kaynakların ise % 40'ını kullanmaktadır. Enerji verimliliğini artırmaya yönelik yatırımlarsa,
kısa vadeli yatırım getirisi sağlayarak artan maliyetleri dengelemeye yardımcı olur, doğrudan ve dolaylı
tasarruflar sağlar. Binalarda havalandırma, enerji tüketiminde önemli bir role sahiptir. Buna ek olarak,
bina içerisindeki çalışanların üretkenliği ve verimliliği termal çevrenin koşullarıyla ilişkilidir [2][3].
İklimlendirme ve havalandırma sistemlerinin ana amacı, temiz havanın sağlanması ve iç mekan hava
şartlarının düzenlenmesidir [4]. Oda havalandırması, farklı dağıtım sistemlerine göre sınıflandırılabilir.
Havalandırma, doğal, karışımlı ve deplasmanlı havalandırma olarak sınıflandırılabilir. Karışımlı ve
deplasmanlı havalandırma türleri yaygın olarak kullanılan havalandırma türleridir. CFD simülasyonları
ve ölçümler, deplasmanlı havalandırmanın bir karıştırma sisteminden daha enerji verimli olduğunu
göstermektedir [5]. Geleneksel karışımlı sistemlerin havalandırma verimliliği ve enerji verimliliği düşük
olmasına rağmen, halen pazarın büyük bir bölümünde yer edinmektedir.
Binalardaki havalandırma sistemleri Awbi [6] tarafından tartışılmış ve özetlenmiştir. Havalandırılan
hacimlerin bazı bölgelerinde hız düşük değerlerde olmasına rağmen, sistemde hava akışı genellikle
mekanik üfleme sistemi nedeniyle türbülanslıdır.
İç mekan havasına karışan kirleticiler, binadaki insanların sağlığını etkileyebilecek olan, havada
bulunan parçacıklar, damlacıklar veya diğer benzer maddeler olarak kabul edilebilir. Son yıllarda, farklı
iç mekan ortamlarındaki kirletici madde ve parçacıkların dağılımını incelemek için hem deneysel hem
de sayısal bir çok araştırma yapılmıştır [7][8][9]. Bununla birlikte, farklı solunum aktiviteleri sırasında
ortaya çıkan patojenleri içerebilecek parçacıkların yayılması, araştırmacılar arasında ilgi çekmiştir. Bu
parçacıklar havada yayılabilmekte ve diğer insanlar için enfeksiyon riski oluşturabilmektedir. Bu
nedenle, solunum esnasında verilen havadaki partiküllerin büyüklüğü, sayısı ve dağılımı hakkında
birçok araştırma yapılmıştır [10][11].
HAD, hem havalandırılmış alanlarda [12] havanın hareketini ve hem de solunum sonucu atılan kirletici
parçacıkların havadaki dağılımını tahmin etmek için güçlü bir araç olarak kabul edilmektedir [13].
Bu çalışmada alttan ısıtma sisteminin kullanıldığı ve küçük bir kapı aralığı dışında hava akışı olarak
neredeyse izole edilmiş bir ofis hacminde ısıl konfor ve karbondioksite bağlı iç hava kalitesi sayısal
olarak incelenmiştir.

2. METERYAL VE METOT
Çalışma için Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi
ofislerinden birinin ölçüleri kullanılmıştır. Odanın detayları ölçüleri Şekil 1. de gösterilmiştir. Oda
içerisinde oturan bir manken modellenmiştir. Mankenin arkasında ise bir pencere ve pencerenin
altında bulunan mermer çıkıntı modele eklenmiştir. Şekil 1.a’da manken yüzünde gösterilen dikdörtgen
yüzey ise nefes alıp verme eylemi için kullanılacaktır. Şekil 1.b’ye göre odanın sağ alt kenarında
15mm yüksekliğinde bir kapı aralığı bulunmaktadır. Bu aralık aynı zamanda çıkış olarak
tanımlanmıştır. Şekil 1. d’de ise oda üzerinde bulunan on iki adet floresan lamba gösterilmektedir.
Çalışmada lambalar ve diğer tüm yüzeyler sabit sıcaklık sınır şartı ile tanımlanmıştır. Akış mükemmel
gaz yaklaşımı ile sıkıştırılabilir kabul edilmiştir.
Manken üzerinde sıcaklık 33.7 °C olarak tanımlanmış olup tabanda 26 °C, duvarlar ve mermer
yüzeyde 18 °C, pencere de 15 °C, lambalar üzerinde 60 °C ve verilen nefes için ise 34.5 °C’dir.
Nefes alıp verme eyleminin tamamlanması için Denklem 1. kullanılmıştır. Denklemde t zamanı ifade
etmektedir.
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V sin = 4.5* sin(1.79*t)
(1)
Bu denkleme göre maksimum 4.5 m/s ve frekans ise f = 1.79/2π s−1’dir. Kullanılan denklem daha
önce yapılmış deneysel ve nümerik çalışmalarla [14] doğrulanmıştır.

Şekil 1. Çalışmada kullanılan odanın geometrik özellikleri.

Şekil 2. Kullanılan yapılandırılmış ağ yapısı
Yapılandırılmış bir ağ yapısı oluşturmak için geometri alt parçalara bölünmüştür ve Şekil 2’de bu yapı
gösterilmiştir. Manken etrafındaki bölgeye tetrahedral elemanlar atanmış olup geometrinin geri kalan
kısmına ise hexahedral elemanlar atanmıştır. Böylece eleman sayısı azaltılmış ve yapılan ağdan
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bağımsızlık çalışmaları sonucunda nihai olarak 789412 elemana sahip yapıda çalışmalar
sürdürülmüştür.
Çalışma zamana bağlı olduğundan hesaplama maliyeti de yüksek olmaktadır. Bu sebeple gerek
literatürdeki sık kullanımı ve pek çok doğrulama çalışmasının yapılmış olması sebebi ile Standard k-ε
türbülans modeli kullanılmıştır. Manken gövdesindeki karmaşık yüzeylerden dolayı uygun y+
değerlerini elde etmenin hesaplama yükü göz önünde alındığında daha pratik olması sebebiyle
cidarlarda Scalable Wall Function kullanılmıştır.
Akış çok fazlı (Mixture) olarak tanımlanmıştır. Başlangıç durumunda odada yalnızca oksijen
bulunurken, denklem 1. de ifade edilmiş olan sıklıkta nefes alıp verme sırasında odaya karbondioksit
verilmektedir. Zamana bağlı çözüm 0.01 zaman adımında otuz dakika için çözülmüştür. Yakınsama
-4
kriteri için ise 10 değeri baz alınmış ve her bir zaman adımında bu değere ulaşılmıştır.
Yapılan simülasyonlarda hedef çıktı olarak konfor değerlendirmesi yapılacağından PMV, PPD and PD
değerleri tüm zaman adımlarında her bir nokta için bulunmuş ve kontur olarak ifade edilmiştir. Bu
işlem için Ansys Fluent programına ek işlevler kazandıran UDF (User Defined Function) dosyaları
hazırlanmıştır. Nefes alma işlemi için de aynı eylem yapılmıştır.
PMV, insan vücudunun ısıl dengesine dayanarak, büyük bir grup insanın Tablo 1’de gösterilen 7noktalı ısıl duyarlılık ölçeğindeki oylarının ortalama değerini öngören bir endekstir. Vücuttaki iç ısı
üretimi ile çevreye olan ısı kaybı eşit olduğunda ısıl denge elde edilir. Dengeli bir ortamda, insan ısıl
duyarlılık sistemi, ısı dengesini korumak için cilt sıcaklığını ve ter salgısını değiştirmeye çalışacaktır
[15].
Tablo 1. Yedi noktalı PMV ölçeği
+3
+2
+1
0
-1
-2
-3

Çok Sıcak
Sıcak
Ilık
Nötr
Serin
Soğuk
Çok Soğuk

4
= 0.303e − −0.036 M +0.028 {( M − W ) − 3.96 E −8 f cl ( tcl + 273) − (tr + 273) 4  −
PMV



f cl hc ( tcl − ta ) − 3.05 5.73 − 0.007 ( M − W ) − pa  − 0.42 ( M − W ) − 58.15 −

(2)

0.0173M (5.87 − pa ) − 0.0014 M ( 34 − ta )}
2
1.0 + 1.29l
cl lcl ≤ 0, 078m
f cl =
1.05 + 0.645l lcl > 0, 078m 2
cl

(3)

Rcl = 0.155cl

(4)

hc = 12.1(V )1/2

(5)

PMV, aynı çevreye maruz kalan büyük bir grup insanın konfor oylarının ortalama değerini tahmin eden
bir endekstir. Bireysel oylar bu ortalama değerin etrafına dağılmıştır ve kendilerini rahatsız edici bir
şekilde sıcak ya da soğuk hissedebilecek insanların sayısını tahmin edebilmek için kullanışlıdır.
PPD, kendilerini aşırı sıcak ya da aşırı sıcak hisseden termal olarak tatminsiz insanların yüzdesinin
nicel bir tahminini yapan bir endekstir. Bu değere göre ısıl olarak konforsuz hisseden insanlar, Tablo
Isıl Konfor Sempozyumu

14. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 17-20 NİSAN 2019/İZMİR

____________________ 1098 _______

1'de verilen 7 noktalı ısıl algılama ölçeğinde sıcak, çok sıcak, soğuk veya çok soğuk oy verecek
olanlardır.

(

)

 − 0.3353 PMV 4 + 0.2179 PMV 2 


= 100 − 95e 
PPD
e
fcl
hc
lcl
M
pa
Rcl
ta
tcl
tr
V
W

(6)

Euler’s number (2.718)
Giysi Faktörü
Konvektif ısı transfer katsayısı
Giysi Yalıtımı [clo]
Metabolizma hızı [W/m2]
Havanın buhar basıncı [kPa]
Giysi ısıl yalıtımı
Hava sıcaklığı [°C]
Giysi yüzey sıcaklığı [°C]
Ortalama radyant sıcaklık [°C]
Hava hızı [m/s]
İş (kabul edilen = 0)

Cereyan, hava hareketinin neden olduğu insan vücudundaki istenmeyen lokal soğumadır. Cereyan
sadece binalarda değil, otomobillerde, trenlerde ve uçaklarda da ciddi bir sorundur. Ofis ortamında en
büyük havalandırma problemlerinden biridir. Havalandırma sisteminin cereyana sebep olması daha
fazla sıcaklık veya havalandırma sisteminin durdurulması talebine sebep olur. Fanger ve ark. [16],
türbülans şiddetinin cereyan hissi üzerindeki etkisini araştırmıştır. Türbülans şiddeti, Denklem 7.’de
gösterilmiştir ve cereyan hissini önemli ölçüde etkilemektedir.

PD =(34 − ta )(V − 0.0)0.62 (0.37Tu + 3.14)

(7)

PD’nin %100’den büyük olması durumunda PD değeri 100’e eşitlenir. Hız değerinin ise 0.05’ten küçük
olması durumunda, hız 0.05’e eşitlenir [17].

3. SONUÇLAR VE TARTIŞMA
Yapılan sayısal çalışma sonucunda elde edilen konfor verileri Şekil 3’te kontur olarak ifade edilmiştir.
Şekil 3.a’da PMV verileri gösterilmiş olup odanın büyük bir çoğunluğunun yaklaşık nötr veya sıcak
olarak tanımlandığı görülmektedir. Soğuk veya serin olarak hissedilen bölge sayısı ise çok azdır. En
düşük PMV değeri cama ve soğuk duçara yakın bölgelerde görülmektedir ve sebebi sabit sıcaklık sınır
şartıdır.
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Şekil 3. 30. dakikada a) PMV sonuçları b) PPD sonuçları c) PD sonuçları
Şekil 3b’de PPD sonuçları yer almaktadır. Otuz dakikanın ardından odadaki hacmin büyük bir kısmı
%5 ile %10 arasında PPD değerine sahiptir ve genel olarak kabul edilebilir düzeydedir. Şekil 3.c’de ise
cereyan veya diğer bir ifade ile PD değerleri gösterilmektedir. PD değerleri Şekil 4c’de gösterilen hız
sonuçları ile tutarlı olup hızın yüksek olduğu yerlerde %37 değerine kadar çıkarken düşük olduğu
yerlerde sıfır değerini almaktadır. En yüksek değerler ısınan havanın yoğunluğunun düşmesi
sonucunda yükselmesine sebep olan sıcak yüzeyler etrafında görülmektedir. Taban ve manken
sıcaklığının ortama göre yüksek olması sebebi ile etraflarındaki hava da yukarı doğru hareket etmekte
ve hız kazanmaktadır. Fakat hızın yükselmesine en büyük etkenin doğal taşınım olması ve bu etkinin
diğer parametrelere nazaran düşük olması ile PD değerleri de yüksek değildir. Bu bağlamda da oda
içerinde ki ısıl ortamın konforlu olduğu çıkarımı yapılabilir.
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a)

b)

c)

Şekil 4. 30. dakikada a) Sıcaklık sonuçları b) Hız sonuçları (vektör) c) Hız sonuçları (kontur)
Şekil 4’te hız ve sıcaklık sonuçları gösterilmiştir. Şekil 4a’da manken etrafındaki sıcaklık verileri
incelendiğinde değerlerin yaklaşık olarak 26-32 °C arasında olduğu görülmektedir. Otuz dakikalık bir
sürenin ardından oda hacmi sıcaklığının büyük bir çoğunluğu yaklaşık olarak 22 °C’dir. Şekil 4b-c’de
ise hız verileri gösterilmektedir. Hız değerleri yalnızca doğal taşınıma bağlı olduğundan bu sebeple
genel olarak düşük hız değerleri söz konusudur.
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SONUÇ
Bir ofis odasındaki hava akışı, sıcaklık, hız, PMV, PPD ve PD dağılımları termal konforu yorumlamak
adına, hafif kış koşulları için nümerik olarak hesaplanmıştır. Bu amaçla Standard k-ɛ türbülans modeli
Scalable duvar yaklaşımı ile birlikte, gerek yaygın kullanımı gerekse doğrulama çalışmalarındaki
başarısı sebebiyle kullanılmıştır. 26 °C’lik taban sıcaklığı ile alttan ısıtmanın yapıldığı çalışmada, oda
içerinde konforlu bir sıcaklık hacmi elde edilmiştir. Manken etrafındaki hava sıcaklığı 26-32 °C
arasında değişmektedir. PMV değerleri incelendiğinde oda içerisinde genellikle nötr hissi uyandıran 0
değerinin etrafında salınım yaptığı görülmektedir. PPD endeksinde ise değerler % 0-10 arasında
değişmekte ve makul bir aralıktadır. Düşük hıza ve makul oda sıcaklığına bağlı olarak PD değerleri de
genel olarak düşüktür ve odada cereyan kaynaklı bir hava hareketinden memnuniyetsizlik yaşama
riski çok düşüktür. Bu sonuçlara dayanarak oda içinde konforlu bir alanın oluştuğu yorumu yapılabilir.
Otuz dakikanın ardından nefes alıp verme eylemi sonucunda odada toplam 0.224273 kg CO 2
birikmiştir. Oda içerisinde, kış mevsimi koşulları göz önüne alındığında, pencerenin açılması her
zaman mümkün olmayacağından taze hava miktarı zaman içerisinde azalacaktır. Bu sebeple iç
mekan tasarımında taze hava girişinin konfor parametrelerine uygun olarak sağlanması önemlidir.
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AMELİYATHANE İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİNDE HAVA
GİRİŞ SICAKLIĞININ MAHAL İÇERİSİNDEKİ HAVA
DAĞILIMINA ETKİSİ
Inlet Air Temperature Of An Operating Room Air Conditioning System Effect On Indoor Air Distribution

Hande UFAT
Giray GONCAGÜL
Recep YAMANKARADENİZ

ÖZET
Ameliyathane iklimlendirme sistemlerinde, uygun bir hava dağılımı için hava giriş sıcaklığının oda
sıcaklığından birkaç derece düşük olması istenir. Bu sayede hava kendi yoğunluğu ile zemine kadar
bir perde oluşturur ameliyat bölgesindeki partikül sayısı düşük seviyelerde kalır. Bu çalışmada,
Laminer Akış Ünitesi (LAF) bulunan bir ameliyathanede farklı oda sıcaklıklarında, hava giriş
sıcaklığına bağlı olarak odadaki hava dağılımı incelenmiştir. LAF ünitesi altında belli bir hat üzerinden
zemine kadar belirli aralıklarla hava hızı ölçümleri alınmış ve odanın hesaplamalı akışkanlar dinamiği
programı ile analizi yapılarak hava dağılımı incelenmiştir. Alınan ölçümlerle analiz sonuçlarının
birbirine yakın çıktığı görülmüştür. Analiz sonuçlarındaki hava dağılımına bakıldığında giren hava
sıcaklığı ile oda sıcaklığı arasındaki farkın LAF ünitesi altındaki bölgede hava hızını etkilediği açıkça
görülmektedir.
Anahtar Kelimeler: ameliyathane iklimlendirmesi, hesaplamalı akışkanlar dinamiği, hava dağılımı
ABSTRACT
It is desirable that the inlet temperature a few degrees lower than room temperature for a suitable air
distribution in an operating room air conditioning system. Through the air creates a air curtain up to the
ground with its own density, the number of particles in the surgical zone remains low. In this study, air
distribution in an operating room with Laminar air flow (LAF) unit was investigated in different room
temperatures, depending on the inlet temperature. Air velocity measurements were taken at certain
intervals up to the ground through a certain line under the LAF unit and air distribution was analyzed
by CFD software. It has been found that experimental and numerical results are in good agreement.
Air distribution analysis results show that, it is clear that the difference between the inlet air
temperature and room temperature affects the air velocity in the area under the LAF unit.
Key Words: operating room air conditioning, computational fluid dynamics, air distribution

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]
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HAVA

GİRİŞ

HIZININ

VE

İklimlendirme sistemlerinde havanın mahale giriş hızı ve sıcaklığı oldukça önemli iki konfor
parametresidir. Bu değerlerin standartlarda hangi aralıklarda olması gerektiği belirtilmiştir.
Ameliyathane iklimlendirme sistemlerinde ise bu iki parametre konforun yanında ortamın iç hava
kalitesini de oldukça etkilemektedir.
Ameliyathanelerde kullanılan Laminer akış (LAF) ünitelerinden çıkan havanın, ameliyat alanındaki
partikülleri süpürerek uzaklaştırması gerekir ve bunun için hava giriş sıcaklığı ve hızı değerlerinin
oldukça iyi ayarlanması gerekir. Uygun hava giriş sıcaklığı ve hızı ameliyat alanında partiküllerin
azalmasında oldukça etkilidir [7].
ASHRAE standartlarına göre hava giriş sıcaklığı 20-24 °C, DIN 1946-4 standardında 19-26 °C ve VDI
2167 standartlarına göre 22 °C arasında olmalıdır [2].
Eski standartlarda daha çok karışık hava akışlı sistemler önerilmekteydi. Ancak bu sistemlerde
parçacıklar tüm ortama dağılmaktadır [8]. 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 özellikle personelin üzerinde türbülanslı hava akış
bölgeleri oluşmaktadır. Ayrıca steril cerrahi aletlerin bulunduğu masa bu akış bölgesinin dışında
kaldığından dolayı bu aletlerin üzerinde de yüksek miktarda bakteri üremesi görülmekteydi [9].
Sonrasında VDI 2167 standardında 320 x 320 cm boyutlarında LAF ünitesi tavsiye edilmiştir. Bu
sayede hastayla birlikte ameliyathane personeli ve steril aletlerin bulunduğu masa da laminer akış
altına alınmıştır [10]. Partiküllerin ortamdan uzaklaştırılması için hava giriş hızı da oldukça önemlidir.
Hava giriş hızı ise ASHRAE standardlarında 0.25-0.45 m/s, VDI 2167’de ise minimum 0.22 m/s
civarlarında tavsiye edilmektedir [9]. Ancak çalışmalarda 0.45 m/s hızın ameliyathane personelini
rahatsız ettiği belirtilmiştir [2].
Yapılan çalışmalarda hava giriş sıcaklığının da LAF ünitesi altındaki havanın dağılımını etkilediği
görülmüştür. Laminer bir hava akışı oluşturup partikülleri ameliyat bölgesinden uzaklaştırmak için
mahale giren hava sıcaklığının, oda sıcaklığından mutlak birkaç derece düşük olması gerekmektedir
[11]. Bu sayede iklimlendirme sisteminden giren havanın yoğunluğu, odadaki havanın yoğunluğundan
daha fazla olacağından dolayı hava kendi ağırlığı ve yerçekimi etkisiyle bir hava perdesi oluşturup
partikülleri uzaklaştırabilecektir.

3. ÇALIŞMANIN YAPILDIĞI AMELİYATHANE VE ÖLÇÜM YÖNTEMLERİ
3.1 Çalışmanın Yapıldığı Ameliyathane
Ölçümlerin alındığı ameliyathanenin iklimlendirmesi 300 x 300 cm boyutlarında LAF ünitesi ile
yapılmaktadır. Ünite etrafında 50 cm genişliğinde kısmi perde vardır. Ameliyat masası ünitenin
altındaki alanın ortasında konumlandırılmıştır. Odanın çapraz iki köşesinden toplamda 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.
Sıcaklık ölçüm cihazlarıyla LAF ünitesinin izdüşümü dışarısında kalan bölgedeki dört noktadan
ölçümler alınmış ve bu ölçümlerin ortalaması alınarak odanın sıcaklığı belirlenmiştir. LAF ünitesi
yüzeyinden de 6 noktada hava hızı ölçümü alınıp ortalaması bulunarak yaklaşık hava giriş hızı
hesaplanmıştır. Başka bir sıcaklık ölçüm probu ile ölçümler süresince LAF ünitesi yüzeyinden hava
giriş sıcaklığı ölçümü alınmıştır.
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.
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Şekil 1 Laminer Flow üniteli ameliyathane

3.1 Çalışmada Kullanılan Ölçüm Cihazları
3.1.1 Ameliyathane sıcaklık ölçümü
Oda içerisindeki sıcaklık kararlı hale geldikten sonra oda içerisinde, hava dağıtım difüzörü izdüşümü
alanı dışında ve duvarlardan 0.5 m uzaklıkta eşit mesafede 4 nokta belirlenerek, yer seviyesinden
1.5m yükseklikte sıcaklık ölçümleri yapılmıştır [12].
Cihazlar online olarak çalışmakta ve alınan ölçümler bir baz ünitesine iletilmektedir ve ölçümler
buradan bilgisayara aktarılabilmektedir. Cihazlar dakikada bir ölçüm alacak şekilde ayarlanmıştır.
Cihazların bulundukları noktalarda 30’ar dakika boyunca ölçüm alınmış ve ortalamaları alınarak
odanın sıcaklık değeri belirlenmiştir. Şekil 2 ve Şekil 3’te baz ünitesi ile radyofrekanslı sıcaklık ve bağıl
nem ölçer görülmektedir.

Şekil 2 Baz Ünitesi

Şekil 3 Online sıcaklık ve bağıl nem ölçer
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3.1.2 Hava giriş sıcaklığı ve hızı ölçümü
Ortalama giriş havası hızının belirlenmesi için en az 100 saniye ölçüm alınması gereklidir [12]. Hava
giriş hızını belirlemek için laminer flow üzerinde belli noktalardan Şekil 5’de gösterilen transmitter ve
online hız probu ile 5 dakika boyunca ölçüm alınarak bu ölçümlerin ortalaması alınmıştır. Probun biri
de ölçümler süresince LAF ünitesi yüzeyinde tutularak hava hızının değişimi de ölçülmüştür.

Şekil 4 Transmitter ve hız/sıcaklık probu
Ayrıca LAF ünitesi altında kalan bölgedeki bir hat üzerinden, ilk 50 cm olan kısım 10 cm aralıklar ile
daha sonra da 20 cm aralıklarla laminer flow yüzeyinden yere kadar ölçüm alınmıştır. Ölçümler için
Şekil 5’te görülen Testo 435 ölçüm cihazı ve buna bağlı Şekil 6’da görülen hız/sıcaklık probu
kullanılmıştır.

Şekil 5 Testo 435 ölçüm cihazı

Şekil 6 Hız/Sıcaklık Probu

4. AMELİYATHANENİN SAYISAL MODELLEMESİ
Sayısal modelleme kısmında akış ve ısı transferi mekanizmalarını temsil eden korunum denklemleri
çözüldü. Bunun için literatürde çokça tercih edilen sonlu hacim metodu kullanılmıştır ve çözüm için bu
yöntemi kullanan ANSYS-Fluent 14.5 paket programı tercih edilmiştir.
4.1 Korunum Denklemleri
Çözümlemelerde kullanılan sürekli rejim için korunum denklemleri aşağıdaki gibidir.
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4.2 Kütlenin Korunumu
En genel halde kütle korunum denklemi aşağıdaki gibidir.

S m terimi faz değişimi sırasında değişen kütle miktarıdır.
4.3 Momentumun Korunumu Denklemi

değeri gerilme tensörü olup aşağıdaki şekilde hesaplanır.

µ: Moleküler viskozite
I: Birim tensör
p: statik basınç
4.4 Enerjinin Korunumu Denklemi
Enerjinin korunumu denklemi en genel halde aşağıdaki şekilde verilmiştir.

4.5 Türbülans Modelleri
Literatür taramalarında 3 boyutlu oda iklimlendirmelerinde en çok kullanılan modeller Standart k-ε [13,
14, 15] ve RNG k-ε [6, 16] modelleridir. Yapılan çalışmada standart k-ε modeliyle çözüm yapılmıştır.
Standart k-ε Türbülans Modeli
Türbülans kinetik enerjisi, k, ve onun yayılma oranı, ε, aşağıdaki transport denklemlerinde elde edilir:
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Türbülans viskozitesi µ t ;

Şeklinde ifade edilir. C µ sabit sayıdır ve 0.09 olarak alınır.
C 1ε , C 2ε , σ k ve σ ε değerleri şu şekilde verilir;
C 1ε =1.44, C 2ε =1.92, σ k =1.0 ve σ ε =1.3

G k değeri Boussinesq modeline uygun şekilde yazdığımızda,

S, zorlanma tensörü modülü olup

şeklinde ifade edilir.
G b , Buoyancy etkisine bağlı olarak yazılan türbülans kinetik enerjisidir ve aşağıdaki şekilde ifade
edilir;

Pr t : Prandtl sayısı
G i : i yönündeki yerçekimi vektörü
Standart k-ε modelinde Pr t =0.85 olarak

alınır. ise aşağıdaki şekilde hesaplanır.

Y M ise sıkıştırılabilir türbülansın dalgalı yayınımının genel dağılıma etkisini ifade eder.

şeklinde bulunur.
M t türbülans Mach sayısı olup

şeklindedir. α ses hızı

olup şeklinde bulunur.
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4.6 Geometri ve Sınır Şartları
Çalışma yapılan ameliyathaneler ANSYS Workbench programında modellenerek Fluent ile analizi
yapılmıştır. Şekil 7’de ameliyathanenin modeli görülmektedir.
Program, sayısal çözümleme için bazı sınır şartlarına gerek duymaktadır. Bu sınır şartlarına deneysel
verilerden elde edilen ortalama değerler girilmiştir.

Şekil 7. Ameliyathane Modeli
Çalışmada kullanılan sınır şartları aşağıdaki gibidir;
Giriş: “Inlet” sınır şartı kullanılmış ve laminer flow için sadece z yönünde değer verilmiştir. Difüzör için
ise teğetsel ve eksenel yönlerde hız verilmiştir. Hava giriş hızı ve sıcaklık değerleri deneysel verilerin
ortalaması olarak alınmıştır.
Çıkış: “Outflow” sınır şartı girilmiştir.
Lamba 1 ve Lamba 2: Programda “Wall” sınır şartı girilmiş ve “Temperature” seçeneğiyle sabit yüzey
sıcaklığı verilmiştir.
Yan duvarlar, Tavan ve Zemin: Programda sınır şartı olarak “Wall” girilmiş ve bitişik mahaller için
ortalama bir sıcaklık ve duvarlar için ortalama bir ısı transfer katsayısı seçilerek “Convective Heat
Transfer” seçeneği girilmiştir.
Türbülans modelleri ve duvar fonksiyonu: Standart k-ε türbülans modeli ve “standart wall function”
duvar seçenekleri ile çözümlemeler yapılmıştır.
Yakınsama kriteri olarak “second order upwind scheme” seçilmiş, “Buoyancy” etkisi göz önüne
-5
alınarak “Boussinesq” modeliyle çözümlemeler yapılmıştır. Yakınsama kriteri 1x10 , türbülans şiddeti
%5 ve hidrolik çap da 3m olarak alınmıştır. Hava giriş hızı “inlet” değeri 0.2 m/s, oda sıcaklığı 19-22°C
arasında birer derecelik fark olacak şekilde belirlenmiştir. Giriş havası sıcaklığı da oda sıcaklığından
3°C aşağıda ve oda sıcaklığına eşit olarak girilerek ayrı ayrı çözümlenmiştir.
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4.7 Ağ Yapısı ve Kontrolü
Şekil 7’da görülen modelin istenilen sınır şartları altında, sonlu hacimler metodu ile çözülebilmesi için
bu metodun gerektirdiği şekilde sonlu hacimlere ayrılması gerekmektedir. Bu işleme “ağ” veya “mesh”
oluşturma işlemi denmektedir. Üç boyutlu ağ yapısı tetrahedral ve hexahedral elemanlar şeklinde
oluşturulabilmektedir. Şekil 8’de odanın “Hexahedral Mesh” ile ağlara ayrılmış şekli görülmektedir.

Şekil 8 Ameliyathane modelinin ağ yapısı

5. BULGULAR VE TARTIŞMA
Hava giriş hızı standartlarda 0.22 - 0.45 m/s arasında olması gerektiği belirtilmekle birlikte ölçüm
alınan ameliyathanedeki klima santrali en yüksek çalışma hızına ayarlandığına bile ortalama yaklaşık
olarak 0.2 m/s hızında girmektedir. Şekil 9’de giren havanın 100 dakika boyunca olan değişimi
görülmektir.

Şekil 9 Ölçümler sırasındaki hava giriş hızının değişimi
İklimlendirme sistemin çalışma şeklinden dolayı giriş havası sıcaklığı sürekli olarak değişmektedir. Bu
değişiklikten dolayı havanın LAF ünitesinden yere kadar olan hızı sürekli olarak değişmektedir. Odanın
soğutulması esnasında, giren hava sıcaklığı oda sıcaklığının altına indiğinde (T g < T o ) aşağı inen
havanın hızı belirli bir hızın üzerinde kalmakta ve bir hava perdesi oluşturabilmektedir. Giren havanın
sıcaklığı oda sıcaklığına çok yakın veya oda sıcaklığının çok üzerinde olduğunda (T g ≥ T o ) ise yere
inen havanın hızı çok fazla düşmektedir. Bu yüzden her iki süreçte tavandan zemine olan hız ölçümleri
ayrı ayrı alınmıştır.
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Yapılan ölçümler sonunda elde edilen değerler analizlerin sınır şartları olarak kullanılmıştır. Analizlerin
öncesinden çözümleme yapılacak modelin ağdan bağımsızlık çalışması yapılmıştır. 176.069, 248.562,
287.310, 316.591, 416.471 ve 532.420 ağ sayılarında çözümlemeler yapılmış ve belli bir çizgi
üzerinden yükseklik-hava hızı grafiği oluşturulmuştur ve şekil 10’da gösterilmiştir.

Şekil 10 Yükseklik-Hava hızı grafiği
Grafikten görüldüğü üzere 316.591, 416.471 ve 532.420 ağ sayılarındaki yükseklik-hız değerlerini
gösteren grafikler neredeyse çakışık çıkmıştır. Analiz süresinin kısa sürmesi amacıyla 316.591 ağ
sayısında analizler yapılmıştır.
Şekil 11-12’de oda sıcaklığı 19°C iken odaya giren havanın hızı 0.2 m/s ve sıcaklığı oda sıcaklığından
3°C düşük olması durumunda sırasıyla xz ve yz düzlemlerinin orta kesinde oluşan hava dağılımı
görülmektedir. Şekil 13-14’te ise hava sıcaklığının oda sıcaklığıyla aynı olması durumundaki hava
dağılımı görülmektedir. Şekillerde görüldüğü gibi hava giriş hızı ve oda sıcaklığı aynı olmasına rağmen
odaya giren hava sıcaklığının oda sıcaklığından düşük olduğunda hava kendi yoğunluğuyla hızlanarak
zemine doğru inmekte ve standartlarda verilen hız değerlerinde olmaktadır. Ayrıca partiküllerin
ameliyat alanından uzaklaştırılması için iyi bir hava perdesi oluşturmaktadır. Giren havanın hızı oda
sıcaklığına eşit olduğunda ise ameliyat alanındaki havanın hızı düşmektedir. Bu durum ameliyat
alanındaki partiküllerin uzaklaştırılması açısından olumsuz bir durum oluşturmaktadır.

Şekil 11 T o =19°C’de T g <T o için xz düzleminde
oda içindeki hava hızı dağılımı

Şekil 12 T o =19°C’de T g <T o için yz düzleminde
oda içindeki hava hızı dağılımı
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Şekil 14 T o =19°C’de T g =T o için yz düzleminde
oda içindeki hava hızı dağılımı

Şekil 15-16, 19-20, 23-24‘te ise sırasıyla oda sıcaklığının 20°C, 21°C ve 22°C olması durumunda şekil
10-11’deki gibi hava giriş sıcaklığının oda sıcaklığından 3 °C aşağısında, şekil 17-18, 21-22, 25-26’da
ise sırasıyla oda sıcaklıklarının 20°C, 21°C ve 22°C olması halinde şekil 13-14’teki gibi odaya giren
hava sıcaklığının oda sıcaklığına eşit olması durumundaki hava dağılımlarını göstermektedir. Bu
şekillerde de görüldüğü gibi hava giriş hızı hepsinde aynı olmasına rağmen oda sıcaklığından düşük
sıcaklıkta hava girdiği durumda hava dağılımının daha iyi olduğu görülmektedir.

Şekil 15 T o =20°C’de T g <T o için xz düzleminde
oda içindeki hava hızı dağılımı

Şekil 16 T o =20°C’de T g <T o için yz düzleminde
oda içindeki hava hızı dağılımı

Şekil 17 T o =20°C’de T g =T o için xz düzleminde
oda içindeki hava hızı dağılımı

Şekil 18 T o =20°C’de T g =T o için yz düzleminde
oda içindeki hava hızı dağılımı
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Şekil 20 T o =21°C’de T g <T o için yz düzleminde
oda içindeki hava hızı dağılımı

Şekil 21 T o =21°C’de T g =T o için xz düzleminde
oda içindeki hava hızı dağılımı

Şekil 22 T o =21°C’de T g =T o için yz düzleminde
oda içindeki hava hızı dağılımı

Şekil 23 T o =22°C’de T g <T o için xz düzleminde
oda içindeki hava hızı dağılımı

Şekil 24 T o =22°C’de T g <T o için yz düzleminde
oda içindeki hava hızı dağılımı
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Şekil 26 T o =22°C’de T g =T o için yz düzleminde
oda içindeki hava hızı dağılımı

Ayrıca odaya giren hava sıcaklığı ile oda sıcaklığı arasındaki fark ile giren hava hızı aynı olmasına
rağmen oda sıcaklığı arttıkça ameliyat bölgesindeki hava hızının düştüğü görülmektedir. Daha yüksek
sıcaklıktaki bir ameliyathanede çalışılmak istendiğinde, ameliyat bölgesindeki hava hızının
standartlara uygun olması için mahale biraz daha yüksek hızda hava girmesi gerektiği sonucuna
varılabilir. Üflenen hava sıcaklığının oda sıcaklığından 3-4 °C düşük olması gerektiğinin önemi yapılan
analizlerden açıkça görülebilmektedir.
Ayrıca oda sıcaklığının 19°C olduğu durumda tavandan zemine belli bir hat üzerinden alınan hız
ölçümleri ile aynı hattın analizden elde edilen değerleri için oluşturulan hız-yükseklik grafiği de şekil
27’de verilmiştir.

Şekil 27 T o =19°C için hız-yükseklik grafiği
Ölçümler, hava giriş sıcaklığının oda sıcaklığından düşük olduğu zaman ve oda sıcaklığına çok yakın
olduğu zamanki süreçlerde ayrı ayrı alınmıştır. Analizler sonucunda elde edilen veriler de alınarak
şekil 27’da verilen grafik oluşturulmuştur. Elde edilen sonuçlara bakıldığında analiz ve ölçümlerden
elde edilen sonuçlar yakın çıkmıştır ve yapılan analizlerin doğruya yakın şekilde hava dağılımını
gösterdiği sonucuna varabiliriz.
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6. SONUÇLAR
Yapılan çalışmadan elde edilenlere bakıldığında ameliyathanelerde özellikle LAF ünitesi altında
ameliyat yapılan alanda standartlara uygun ve personeli rahatsız etmeyecek düzeyde hava hızını elde
etmek ve partikülleri ortamdan uzaklaştırmak için düzgün bir hava perdesi oluşturmak gerekir. Bunun
için sadece hava giriş hızının ve oda sıcaklığının standartlara uygun olmasının yeterli olmadığı
görülmektedir. Bunların yanında odaya giren hava sıcaklığının oda sıcaklığının 3-4°C altında olması
gerektiğinin önemi de analizlerde görülen hava dağılımından anlaşılmaktadır. Özellikle ölçüm alınan
ameliyathanede klima santralinin çalışma şeklinden dolayı, oda istenilen sıcaklığa düşürüldükten
sonra üflenen hava sıcaklığının oda sıcaklığına çıktığı süreçten tekrar soğutma moduna geçtiği süreç
arasında hava perdesinin düzgün olmayacağı ve ameliyat alanında partikül sayısının artacağı oldukça
açıktır. LAF ünitesi altında düzgün bir hava dağılımı olmaması ve hava hızının standartlara uygun
olmaması, ameliyat olan hastalardaki enfeksiyon riskini arttıracaktır.
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OFİS İÇİ ISIL KONFOR ŞARTLARININ HESAPLAMALI
AKIŞKANLAR DİNAMİĞİ YÖNTEMİ İLE İNCELENMESİ
Investigation Of Thermal Comfort Conditions Of The Office By Computational Fluid Dynamics Method

Ezgi YAPICI
Türkay GENÇER
Uğur AY

ÖZET
Bu Çalışmada, Tepekule Kongre ve İş Merkezi’nde yer alan 50 𝑚𝑚2 yüzey alanına sahip bir ofisin, belirli
koşullardaki ısıl konforu hesaplamalı akışkanlar dinamiği (HAD) çalışması yaparak incelenmiştir.
Yapılan çalışmada birebir ölçülerdeki ofis geometrisi ANSYS SpaceClaim, sayısal analizler için gerekli
olan sayısal ağ ANSYS Meshing ile oluşturulmuştur. Yapılan analizlerde ANSYS Fluent çözücü olarak
kullanılmıştır.
Ofis konforunu etkileyen ısıl faktörler olarak güneş yükü, dış ortam sıcaklığı, klima, bilgisayar, insan ve
çeşitli ofis araçları tanımlanarak yaz ve kış durumları için ayrı ayrı değerlendirilmiştir. Çalışmada
güneşin ofis içerisine olan etkisinin çalışma alanlarına olan olumsuz etkileri, klimalardan üflenen
havanın oluşturduğu soğuk ve sıcak alan bölgeleri, çalışma bilgisayarlarının kullanıcıya olan etkileri
detaylı olarak incelenmiştir.
HAD çalışması ile yapılan değerlendirmeler sonucunda yaşam alanlarına etkiyen olumsuz faktörlerin
giderilmesine yönelik çözüm önerileri sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: CFD, HAD, Isıl, Analiz, ANSYS, Fluent, HVAC

ABSTRACT
In this study, thermal comfort of an office with a surface area of 50 𝑚𝑚2 located in Tepekule Congress
and Business Center, has been investigated by computational fluid dynamics (CFD).One-to-one office
geometry was designed by using ANSYS SpaceClaim and mesh was created by using ANSYS
Meshing software.
Thermal factors affecting the comfort of the office, solar load, outdoor temperature, air conditioning,
computers, people and various office tools were defined and evaluated separately for summer and
winter situations. In the study, the effect of the sun on the office area, the cold and hot areas of air
blown from the air conditioner and the effects of working computers on the users are examined in
detail.
As a result of the evaluations made by the CFD study, suggestions for solving the negative factors
affecting the living spaces are presented.
Key Words: CFD, HAD, Thermal, Analysis, ANSYS, Fluent, HVAC
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1. GİRİŞ
Isıl konfor, genel olarak bir ortamda bulunan kişilerin büyük çoğunluğunun sıcaklık, nem, hava akımı
gibi iklim koşulları açısından gerek bedensel gerekse zihinsel faaliyetlerini sürdürürken belli bir rahatlık
içinde bulunma durumlarını ifade eder.[6]
Havalandırma sistemlerinin temel unsurları, sıcaklık, hava hızı ve hava temizliğidir. Bu temel unsurlar
dikkate alınarak iç mahalin ısıl konforunun dış hava şartlarından etkilenmeyecek bir değerde sabit
tutulması amaçlanır. Bu durumun gerçekte sağlanabilmesi için uygun bir sistemin kurulmasına özen
gösterilmelidir ve sistemin yıl boyunca çalışması kontrol edilmelidir.
Çalışma ortamlarındaki ısı etkilenmeleri ve konforsuz ortam şartları, verimin düşmesine sebep
olmaktadır. Ofislerde çalışan kişilerin haftalık 45 saat çalıştığı göz önünde bulundurulursa günlük
yaşamlarının ortalama %37.5’si ofis içerisinde geçmektedir.[5] Bu sebeple kişinin rahat bir ortamda
çalışması, yaşam ve iş kalitesi açısından oldukça önemlidir.

2. İKLİMLENDİRME YÜKÜ HESABI [2]
Isıl konforun sağlanabilmesi için, havalandırma cihazlarının seçimi öncesinde iklimlendirme yükü
hesabı yapılmalıdır.
İklimlendirme yükü hesabında iç ısı kaynaklarından elde edilen değerlerin yanı sıra belirlenmiş bir
tasarım gününde, dışarıdan iç ortamı etkileyen ısınında hesaba alınması gerekmektedir.
2.1 Dış Yükler
1- Pencerelerden gelen güneş ışınımı : Pencerelere düşen güneş ışınımı mahal içerisine girerek belirli
yüzeyler tarafından soğurulduktan sonra, zamanla mahal havasına karışır ve bir soğutma yükü
bileşeni oluşturur.
2- Dış duvarlardan ve çatıdan iletimle ısı kazancı
3- Dış duvarlar ve çatı dışındaki yüzeylerden iletimle ısı kazancı
4- Hava sızması
5- Havalandırma için gerekli dış hava
2.2 İç Yükler
1-İnsanlar : İnsanlar bulundukları ortama belirli miktar karbondioksit gazı, ısı, su buharı ve çeşitli
kokular bırakırlar.
2- Aydınlatma : Sahip oldukları elektrik enerjisini, ışık ve ısıya dönüştürürler ve bu enerji çevreye ısı
olarak geçer.
3- Cihazlar ve makineler : İç mahallerde, farklı ihtiyaçlar için kullanılan elektrik enerjisi, gaz yakıt veya
buhar ile çalışan tüm makineler çevreye belirli miktarlarda ısı yayarlar.
4- Sıcak akışkan boruları ve tankları
5- İklimlendirme sistemi elemanları
6- Diğer Kaynaklar
Tüm bu hesaplamalar ile birlikte, ofiste çalışan kişi sayısı, çalışan kişilerin oturma düzenleri, ısı
kaynağı olabilecek bilgisayarların konuşlandırılması vb. faktörler, ısıl konforu etkileyen etmenlerdir.
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3. ANALİZ ADIMLARI
ANSYS modülleri kullanılarak gerçekleştirilen hesaplamalı akışkanlar dinamiği analizlerinin, basit akış
şeması Şekil 1’de gösterilmiştir.

Şekil 1. Analiz Akış Şeması
3.1. Geometri Oluşturulması
Yapılan çalışmada, Tepekule Kongre ve İş Merkezi’nde Güney-Batı cephesinde yer alan bir ofis, belirli
sadeleştirmeler ve kabuller yapılarak birebir ölçülerde ANSYS-SpaceClaim modülü kullanılarak
oluşturulmuştur.
Geometriye, ofis çalışanları, ısı kaynağı olduğu düşünülen bilgisayar kasaları, yer kapladığı ve akışı
yönlendirici veya kesici etkisi olacak belirli ofis mobilyaları eklenmiştir. Oluşturulan geometri Şekil 2 ve
3’te gösterilmektedir.

Şekil 2. Ofis Akış Hacmi Üstten Görünüm
Isıl Konfor Sempozyumu
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Şekil 3. Ofis Akış Hacmi İzometrik Görünüm
3.2 Sayısal Ağın Oluşturulması
Sayısal ağ, ANSYS Meshing’te cut-cell mesh seçeneği ile oluşturulmuştur.
Sayısal ağa ait özellikler aşağıdaki Tablo 1’de paylaşılmıştır.
Tablo 1. Sayısal Ağ Özellikleri
Eleman Sayısı
Maksimum Çarpıklık Değeri (Skewness)
Minimum Orthogonal Kalite Değeri

2683067
0.95119
0.26232

Şekil 4. Sayısal Ağ Gösterimi
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Şekil 5. Sayısal Ağ Kesit Gösterimi
3.3 Sınır Koşullarının Belirlenmesi
Hesaplamalı akışkanlar dinamiği yöntemi ile hem yaz hem de kış hava şartları için, ofis ortamının ısıl
konfor analizleri gerçekleştirilmiştir.
Tablo 2. Sınır Koşulları
Yaz Sınır Şartı
Seçilen Gün
21 Haziran
Saat
16:00
Giriş Menfez Hız - Sıcaklık
3 [m/s] – 291 [K]
Çıkış Menfez Basınç
0 [Pa]
İnsan Vücut Sıcaklığı
310 [K]
Bilgisayar Kasaları Isıl
50 [Watt] – 0.001
Değer - Fan Debi Değeri
[kg/s]
Ofis duvarları – Taşınım
5 [ Watt / 𝑚𝑚2 K]
Sınır Şartı

Kış Sınır Şartı
Seçilen Gün
21 Aralık
Saat
16:00
Giriş Menfez Hız - Sıcaklık 3 [m/s] – 297 [K]
Çıkış Menfez Basınç
0 [Pa]
İnsan Vücut Sıcaklığı
310 [K]
Bilgisayar Kasaları Isıl
50 [Watt] – 0.001
Değer - Fan Debi Değeri
[kg/s]
Ofis duvarları – Taşınım
5 [ Watt / 𝑚𝑚2 K]
Sınır Şartı

ANSYS Fluent içerisinde bulunan Isıl Yük Hesabı yardımıyla, belirlenen parametreler sonucunda
pencerelerden gelen güneş ışınımı hesaplanıp analize dahil edilmiştir.

4.SONUÇLAR VE DEĞERLENDİRME
Sonuç kısmında yer alan görsellerde, gerçekçi ofis ortamı modellenmesi adına render işlemi
uygulanmıştır.

Şekil 6. Render Gösterimi
Isıl Konfor Sempozyumu
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21 Aralık

21 Haziran

Şekil 7. Sıcaklığa Bağlı Akış Çizgileri
Şekil 7’de sıcaklığa bağlı değişen akış çizgileri gösterilmiştir. Havalandırmanın yönlendirmesine ve
konuşlanmasına bağlı olarak ofis içerisinde havanın homojen dağılmadığı gözlemlenmiştir.
Cam kenarına yakın oturan ofis çalışanına direkt olarak etki ettiği, kapı tarafına yakın oturan ofis
çalışanına ise hiç etki etmediği gözlemlenmiştir.
Bu durum ile birlikte cam kenarında oturan kişiye sürekli olarak hava üfleme durumunun birkaç fiziksel
rahatsızlığı tetikleyebileceği kanısına varılmıştır. Örnek verilecek olursa; baş ağrısı, migren atağı vb.
ilk olarak akla gelen rahatsızlıklardandır.
Kapı tarafına yakın oturan ofis çalışanının ise hem yaz hem de kış durumunda havalandırmadan
yararlanamadığı gözlemlenmiştir. Çalışanın bulunduğu yer itibariyle her zaman için daha yüksek
sıcaklığa sahip bölgede oturması ısıl konfor açısından sorun teşkil etmektedir.
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21 Aralık

Şekil 8. Düzlem Üzerinde Hıza Bağlı Akış Çizgileri- Sıcaklığa Bağlı Kontur, Hız Vektörleri
Şekil 8’de örnek bir düzlem üzerinde ilk olarak hıza bağlı akış çizgileri gösterilmiştir, bu görselden yola
çıkarak cam kenarına yakın oturan ofis çalışanının alt tarafında bir hava girdabına maruz kaldığı
gözlemlenmiştir. Bu etki bir süre sonra ofis çalışanını rahatsız edecek ve ısıl konfor bakımından
konforsuz hissetmesine sebebiyet verecektir.
Aynı düzlem üzerinde sıcaklık konturu alınmış ve üzerinde hız vektörleri gösterilmiştir.
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21 Aralık

21 Haziran

Şekil 9. 28 C Üzerinde Olan Bölgeler
0

Şekil 9’da 28 C üzerinde bulunan bölgeler gösterilmiştir. 28 C üzeri bölgeler kişilerin hem yaz hem
de kış sınır şartı için ısıl konfor bakımından konforsuz hissedecekleri sıcaklık olarak belirlenmiştir.
0

0

21 Haziran

21 Aralık

Şekil 10. Düzlem Üzerinde Sıcaklık Konturu
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Giyinik olarak 23-27 C sıcaklıkları arasındaki bir ortamda hareketsiz olarak bulunan bir insan ortam ile
denge sıcaklığındadır ve ortamı konforlu bulmaktadır. [4]
0

Çalışma ortamlarının ısıl konfor durumları, yaz sınır şartı için 23-27 C aralığında, kış sınır şartı için
0
20-24 C aralığında olması gerekmektedir. [8]
0

Çalışmada yaz durumu için ortalama sıcaklık değeri 23 C, kış durumu için 26 C olarak
hesaplanmıştır. Yaz sınır şartı için elde edilen ortalama sıcaklık değeri, belirlenen sınırlar içerisinde
0
kalmasına rağmen kış durumu için 2 C yüksek bir ortalama sıcaklık değeri elde edilmiştir.
0

0

Yaz durumu için havalandırmanın yeterli soğutma işlemini gerçekleştirdiği gözlenmiştir. Kış
durumunda ise ısı kayıplarının az olması, çalışan kişi sayısının çokluğu ve Şekil 10’da gösterildiği
üzere yüksek işlem gücüne sahip bilgisayarların yaydığı ısı miktarının fazla olması ofis içindeki
0
sıcaklığın termal konfor şartlarından 2 C fazla değerde oluştuğu gözlemlenmiştir.
Giriş kısmına yakın oturan ofis çalışanın yaz ve kış durumlarında her ikisinde de termal konfor
bakımından yetersiz bir bölgede çalıştığı gözlemlenmiştir. Sıcaklığın bu bölgede her zaman daha
yüksek olduğu gözlemlenmiştir. Bu tür etkileri önlemek adına havalandırma yeri değiştirilebilir veya
belirli yönlendiriciler ile havanın daha homojen bir şekilde ofiste dağılması sağlanabilir.
Tamamlanan çalışma sonrasında, HAD yöntemi kullanılarak belirlenen iç mahal için yapılacak ısıl
konfor analizlerinin, oldukça faydalı ön bilgi sağladığı gözlemlenmiştir. Yerleşim öncesi yapılacak olan
hesaplama ve nümerik çözüm yöntemlerinin kullanılmasıyla ısıl konfor bakımından belirlenen kriterlere
uygun iç mahal tasarımları geliştirilebilir olduğu tespit edilmiştir.
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FIRIN İÇİ MOMENTUM VE ISI TRANSFERİ
MEKANİZMALARININ NUMERİK İNCELENMESİ
Numerical Analysis Of Heat Transfer And Momentum Mechanisms In Oven

Burak KİŞİN
Mahmut BURHAN
Okyay DEDE
Kağan İLERİ
Canberk ÇELİK
A. Alper ÖZALP

ÖZET
Bu çalışmada amaç, çok tepsili endüstriyel fırının günümüz ihtiyaçları olan en az elektrik tüketimi ile en
fazla verimi alma ve bunun yanında en homojen pişirme şartlarını oluşturma konusunda analiz ve
iyileştirme yapmaktır. Bu amaç doğrultusunda hesaplamalı akışkanlar dinamiği programı olan floEFD
programı kullanılmıştır. Söz konusu analiz turbo fanlı, elektrikli ısıtıcılı, 10 tepsili endüstriyel bir fırın
üzerinden gerçekleştirilmiştir. Analizde, fırın içi hava dağılımı, tepsiler üstündeki eş-sıcaklık eğrileri,
tepsilerdeki en düşük – en yüksek sıcaklık değerleri, fırın içi hava akış yönelimleri gibi sonuçlar elde
edilmiştir. Bunun sonucu olarak ise hava basma-emme ağzı tasarımları, fan seçimi, ısıtıcı gücü
yeterliliği gibi pek çok konuda hem bilgi edinilmiş hem de ileride yapılabilecek iyileştirmeler için veriler
elde edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Endüstriyel fırın, HAD, floEFD, Enerji Verimliliği

Abstract
The aim of this study to catch current trend of world about industrial oven which is efficiency about
electricity, homogeneous baking standart. floEFD, a cfd program, used for this purpose. Our main
interest and analysis material is a 10-tray with an electric heater and turbo fan. Results of the analysis
are air distribution in oven, iso-temp. curves on the tray, max and min temp., etc. On the other hand,
we gather various of data for optimisation and improvement for the future studies.

Key Words: Industrial oven, CFD, floEFD, Energy efficiency

1. GİRİŞ
Fırının ısıl performansının artırılması, içindeki sıcaklık dağılımının homojenleştirilmesi geçmişte
başlayıp, günümüzde hala üzerinde çalışılan bir konudur. Özellikle günümüzde uluslararası
standartlarla fırınların enerji sınıflarının belirlenmeye başlanması, elektrikli fırın üreticilerini düşük
enerji tüketimine sahip fırınlar üretmeye yönlendirmektedir. Bunun yanında kullanıcının istekleri
doğrultusunda sıcaklık dağılımının, pişirmenin mümkün olduğunca homojen olması da fırın
performansı açısından önemli bir noktadır.
Endüstriyel fırınlar termal süreç olarak ele alınırlar ve termodinamiğin birinci ve ikinci yasası
kapsamında sürekli akışlı sistemler olarak analiz edilirler. Endüstriyel fırınlarda gerçekleştirilen
iyileştirmeler ile birlikte fırınlarda yapılan enerji ve ekserji analizleri literatür taramasının kapsamını
oluşturmuştur.
Simülasyon ve Simülasyon Tabanlı Ürün Geliştirme Sempozyumu
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Endüstriyel fırınlarda harcanan enerjinin önemli bir kısmı kayıp olarak gerçekleştiği için kayıpların
azaltılması ve maksimum enerjinin iş görebilmesi için yapılan iyileştirme projeleri enerji verimliliği
adına önem arz eden çalışmalardır. Bu nedenle endüstriyel fırınlarda gerçekleştirilen iyileştirmeler ile
ilgili literatür taranmıştır. (Vatandaş, 2016)
Fırın üreten firmaların tasarladıkları hava dağıtım kanalı geometrilerinin belirlenmesi amacıyla patent
araştırması yapılmıştır. Patent araştırması sonucunda; fanın dönüş yönünden kaynaklanan asimetrik
hava dağılımının iyileştirilmesi amacıyla farklı geometrilerde yönlendirme kanatçıklarının kullanıldığı
belirlenmiştir. (Kantaş, 2007)
İncelenen çalışmalarda en sık, ısıtıcılardan yayılan ısının fırın duvarları tarafından soğurulup, dışarı
yayılmasını önlemek üzere ısıtıcıların etrafına yansıtıcı eleman (yansıtıcı) konulduğu görülmüştür.
Yansıtıcı, çeşitli şekillerde ve çeşitli malzemelerde olabilmektedir ve fırından ısı kaybını azaltıp, ısıyı
direk yiyeceğin üzerine yoğunlaştırdığı için fırının enerji tüketimini azaltmaktadır. Fırının enerji
tüketiminin azaltılması amacıyla yapılan çalışmalarda üzerinde durulan bir konu da fırın duvarlarıdır.
Çalışmalarda duvarların ısıtıcılardan gelen ısıyı soğurması sebebiyle oluşan ısı kaybının azaltılması
için duvarların yayıcılığı (emissivity) düşük malzemelerden üretildiği gözlenmiştir.
Fırının üzerinde yapılan çalışmalarda, mevcut elektrik direnç şeklindeki ısıtıcılara alternatif olacak
ısıtıcı tipleri üzerinde durulmuştur. İncelenen patentlerde, genellikle radyant enerji yayan ısıtıcılar
kullanıldığı görülmüştür. Bu ısıtıcılar, yine elektrik direnç şeklinde olabileceği gibi, çeşitli dalga
boylarında ışık yayan halojen lambalar da kullanılabilmektedir. Lamba şeklinde ısıtıcıların yaydığı
ışığın dalga boyunun yiyecek ve genel olarak pişirme üzerindeki etkileri de bir çalışma konusudur.
Farklı dalga boyu bölgelerindeki ışıklarla gerçekleştirilmiş pişirme denemelerinin sonuçları verilmiştir.
Fırının enerji tüketiminin azaltılmasına yönelik çalışmalarda, mevcut elektrik direnç şeklindeki
ısıtıcılara alternatif olacak ısıtıcı tipleri üzerinde durulmuştur.
Fırınların pişirme performansının belirlenmesi amacıyla oluşturulmuş bir standart bulunmamaktadır.
Bu nedenle pişirme performansının iyileştirilmesi amacıyla homojen sıcaklık dağılımı elde etmeye
yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Homojen sıcaklık dağılımının sağlanması durumunda pişirme
sonrasında yiyecek yüzeylerinde benzer kahverengileşmelerin oluşması beklenmektedir. Homojen
sıcaklık dağılımının yanı sıra pişirme süresinin kısaltılması da pişirme performansını arttıran bir
etkendir.
Literatür araştırması sonucunda, homojen sıcaklık dağılımı elde etmek amacıyla çeşitli hava dağıtım
kanallarının tasarlandığı görülmektedir. Hava dağıtım kanalının tasarlanması aşamasında, tasarım
sürecinin hızlanmasını sağlamak amacıyla, hesaplamalı akışkanlar dinamiği (CFD) yazılımları
kullanılmaktadır. Erboven vd. (1999a) hesaplamalı akışkanlar dinamiği yazılımı kullanarak endüstriyel
bir fırındaki sıcaklık ve hız dağılımlarını belirlemiştir. Sayısal çözümde, RNG k-ε türbülans modeli
kullanılmıştır. Fırın içindeki ısı transferinin sadece iletim ve taşınım ile olduğu kabul edilmiş,
radyasyonla ısı transferi hesaplanmamıştır. Sayısal çözüm ile deneysel çalışmaların sonuçları
karşılaştırıldığında; sıcaklık dağılımında %3-8.8, hız dağılımında ise %22 hata yüzdesi olduğu
görülmüştür.
Akdağ vd. (2006) yaptığı çalışmada, hesaplamalı akışkanlar dinamiği yazılımı kullanarak tasarladıkları
hava dağıtım kanalı ile homojen pişirme elde edildiği, ayrıca enerji tüketiminde 16Wh ve pişirme
süresinde ise 1 dk azalma olduğu belirtilmiştir.
Patent araştırması sonucunda; pişirme performansının arttırılması amacıyla tasarlanmış, farklı
geometrilerde hava dağıtım kanallarına rastlanmıştır. Patentlerde; hava dağıtım kanallarının
geometrileri, yönlendirici parçaların yerleşimi ve geometrileri koruma altına alınmaktadır. Fan dönüş
yönünden kaynaklanan simetri probleminin giderilmesi yönlendirici parçaların yerleşiminin ve
tasarımının önem taşıdığı görülmektedir. (Pehlivan, 2010)
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2. MATERYAL YÖNTEM
2.1.1. floEFD
Mentor Graphics firmasının bir ürünü olan FloEFD, Engineering Fluid Dynamics (EFD) olarak
adlandırılan yeni nesil CFD yazılımlarından biridir. FloEFD, katı modelinizi olduğu gibi analizlerde
kullanmanıza olanak sağladığı için gereksiz zaman ve efor harcamanızı önler. Kısacası FloEFD,
akışkanlar dinamiği uzmanı olmanıza gerek bırakmadan ürün performansını/işlevselliğini arttırmanıza
ve prototip harcamalarını azaltmanıza yardımcı olur.
FloEFD, SolidWorks, Catia, Inventor, NX ve diğer popüler CAD yazılımlarının arayüzünde çalışan, çok
özellikli ve genel amaçlı bir CFD yazılımıdır. FloEFD, üzerine ekleyebileceğiniz “Elektronik Soğutma”,
“Yanma” ve “HVAC” modülleri ile çalışmanıza termal analize yönelik özellikleri de katabileceğiniz bir
yazılımdır.
2.1.2.YÖNETİCİ DENKLEMLER
Kısmi diferansiyel denklem veya integral formda olan yönetici denklemler (kütle korunumu, momentum
korunumu ve enerji korunumu denklemleri) ayrıklaştırılıp matris formuna getirilir.
Kütle korunumu denklemi, bir kontrol hacmi üzerinde kütle dengesi yazılarak geliştirilmiştir.
𝜕𝜕𝜕𝜕

+

𝜕𝜕𝜕𝜕

𝜕𝜕

𝜕𝜕𝑥𝑥𝑖𝑖

(𝜌𝜌𝑢𝑢𝑖𝑖 ) = 0

(1)

Bu denklemde, akışkanın yoğunluğu ρ ile, zaman t ile, yön tensörü x i ile, i yönündeki hız u i ile
gösterilmektedir.
Momentum korunumu denklemi Newton’un ikinci yasasının kontrol hacmi üzerinde uygulanmasıyla
elde edilir. Momentum denkleminin tensör formda yazılışı aşağıdaki gibidir.
𝜕𝜕

𝜕𝜕𝜕𝜕

𝜕𝜕

(𝜌𝜌𝑢𝑢𝑖𝑖 ) +

𝜕𝜕𝑥𝑥𝑗𝑗

𝜕𝜕𝜕𝜕

�𝜌𝜌𝑢𝑢𝑖𝑖 𝑢𝑢𝑗𝑗 � = − 𝜕𝜕𝑥𝑥 +
𝑗𝑗

𝜕𝜕𝜏𝜏𝑖𝑖𝑖𝑖
𝜕𝜕𝑥𝑥𝑗𝑗

+ 𝐵𝐵𝑖𝑖 + 𝐹𝐹𝑖𝑖

(2)

Yukarıdaki denklemde, p basınç, µ dinamik vizkozitedir. Navier-Stokes denklemindeki bileşenlerin
fiziksel anlamları sol baştan başlayarak; ilk terim kontrol hacmindeki zamana bağlı momentum
değişimi, ikinci terim akışkan akısı (ρ ui ) ile kontrol hacminden taşınan net momentum’dur. Sağ taraftaki
terimler ise baştan itibaren basınç kuvvetini, kesme gerilmesini, doğal taşınım kuvveti ve diğer gövde
kuvvetlerini içerir. B i ve F i gövde kuvvetleri terimidir. Yüzeye teğet olarak etkiyen kuvvetlerden oluşan
kesme gerilmesi aşağıda belirtildiği gibidir.
𝜕𝜕𝑢𝑢

𝜏𝜏𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝜇𝜇(𝜕𝜕𝑥𝑥 𝑖𝑖 +
𝜕𝜕𝑢𝑢𝑙𝑙
𝜕𝜕𝑥𝑥𝑙𝑙

=

𝜕𝜕𝑢𝑢𝑖𝑖
𝜕𝜕𝑥𝑥𝑖𝑖

𝑗𝑗

+

𝜕𝜕𝑢𝑢𝑗𝑗
𝜕𝜕𝑥𝑥𝑖𝑖

𝜕𝜕𝑢𝑢𝑗𝑗
𝜕𝜕𝑥𝑥𝑗𝑗

δ ij = 1, i = j ise

+

−

2 𝜕𝜕𝑢𝑢𝑙𝑙
3 𝜕𝜕𝑥𝑥𝑙𝑙

𝜕𝜕𝑢𝑢𝑘𝑘
𝜕𝜕𝑥𝑥𝑘𝑘

𝛿𝛿𝑖𝑖𝑖𝑖

(3)

(4)

δ ij = 0, i ≠ j ise
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Şekil 1. Kontrol Hacmi
Bu çalışmada olduğu gibi, sonlu hacim yöntemi kullandığında, kontrol hacminin tanımının tam olması,
kritik önem taşımaktadır. Ayrıklaştırma işleminde ana kısımlardan biri, kontrol hacmi üzerindeki
yüzeylerdir. Enerji korunumu denklemi termodinamiğin birinci yasasının bir ifadesidir. Çıkarılışı
momentum denkleminin çıkarılışına benzemektedir. Enerji denkleminin vektörel formda yazılışı
aşağıdaki gibidir;
𝐷𝐷ℎ

𝜌𝜌 𝐷𝐷𝐷𝐷 =

𝐷𝐷𝐷𝐷
𝐷𝐷𝐷𝐷

+ 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑(𝑘𝑘Ṽ𝑇𝑇) + 𝜑𝜑

(5)

3 vizkoz yayılımı (viscous dissipation) ifade eder, Newton akışkanları için aşağıdaki şekildedir;
𝜕𝜕𝜕𝜕 2

𝜕𝜕𝜕𝜕 2

𝜕𝜕𝜕𝜕 2

𝜕𝜕𝜕𝜕

𝜕𝜕𝜕𝜕 2

𝜕𝜕𝜕𝜕

𝜕𝜕𝜕𝜕 2

𝜕𝜕𝜕𝜕

𝜑𝜑 = 𝜇𝜇 �2 �𝜕𝜕𝜕𝜕 � + 2 �𝜕𝜕𝜕𝜕� + 2 � 𝜕𝜕𝜕𝜕 � + �𝜕𝜕𝜕𝜕 + 𝜕𝜕𝜕𝜕� + � 𝜕𝜕𝜕𝜕 + 𝜕𝜕𝜕𝜕 � + � 𝜕𝜕𝜕𝜕 +
𝜕𝜕𝜕𝜕

𝜕𝜕𝜕𝜕

𝜆𝜆(𝜕𝜕𝜕𝜕 + 𝜕𝜕𝜕𝜕 +
•

𝜕𝜕𝜕𝜕 2
)
𝜕𝜕𝜕𝜕

𝜕𝜕𝜕𝜕 2
𝜕𝜕𝜕𝜕

� �+

(6)

Boussinesq Yaklaşımı

Isı geçişi nedeniyle oluşan yoğunluk farklarından doğan bir akış göz önüne alındığında, akış, yoğunluk
farkının olduğu herhangi bir yer ile çevre ortam arasındaki hidrostatik basınç gradyeni nedeniyle
oluşur. Bölgesel kaldırma kuvveti DEFEG olarak hesaplanır. 0 indisi çevre ortamı ifade etmektedir ve
bu referans durum ifade edilince, akışkanın yoğunluğu için hal denklemi gerekir.

�⃗ = 𝑔𝑔⃗(𝜌𝜌 − 𝜌𝜌0 ) = −𝑔𝑔⃗(𝜌𝜌0 − 𝜌𝜌)
𝐵𝐵

(7)

Yoğunluğun değişimi, ısı geçişi süresince gözlenen sıcaklık aralığında lineer ise, izobarik hacimsel ısıl
genleşme katsayısı aşağıdaki şekilde tanımlanır.
1 𝜕𝜕𝜕𝜕

𝛽𝛽 = − 𝜌𝜌 (𝜕𝜕𝜕𝜕)𝑝𝑝

(8)

Mevcut akışkanlar ve akış koşulları için, yoğunlukta ani değişimler gözlemlenmediği için, hacimsel ısıl
genleşme katsayısına (β) yaklaşım şu şekilde olur;
1 𝜌𝜌−𝜌𝜌

1 𝜌𝜌−𝜌𝜌

𝛽𝛽 = − 𝜌𝜌 𝑇𝑇−𝑇𝑇∞ = − 𝜌𝜌 𝑇𝑇−𝑇𝑇0
∞

𝜌𝜌0 − 𝜌𝜌 = 𝜌𝜌𝜌𝜌(𝑇𝑇 − 𝑇𝑇0 )

0

(9)
(10)
Simülasyon ve Simülasyon Tabanlı Ürün Geliştirme Sempozyumu

14. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 17-20 NİSAN 2019/İZMİR

____________________ 1131 _______

Yoğunluk farkına basit ve uygun bir yol ile yaklaşım bu şekilde belirlenir. Bu yaklaşım, Boussinesq
yaklaşımı olarak isimlendirilir.

�⃗ = −𝑔𝑔⃗(𝜌𝜌0 − 𝜌𝜌) = −𝑔𝑔⃗𝜌𝜌𝜌𝜌(𝑇𝑇 − 𝑇𝑇0 )
𝐵𝐵
•

(11)

Kapalı Hacimde Doğal Taşınım

Kapalı hacimde taşınım, sonlu hacimlerde akışkan sistemi, onu çevreleyen bütün duvarlarla ısıliletişimin karmaşık etkileşimleri sonucu doğmaktadır. Kapalı hacimlerde doğal taşınım geometri ve
yönelimde çeşitlilik kazansa da sadece iki bölüme ayrılmaktadır; (1) yan duvarlardan ısıtılan kapalı
hacimler (2) alttan ısıtılan kapalı hacimler. Bu ikisinin arasındaki temel fark; oldukça küçük bir sıcaklık
farkında bile yan duvarlardan ısıtılan kapalı hacimlerde doğal taşınımın gözlemlenmesidir. Fakat alttan
ısıtma yapılan hacimlerde akış hareketinin doğması ve taşınımın olabilmesi için sıcaklık farkının belli
bir kritik değeri aşması gereklidir (Bejan, 2004).
Rayleigh sayısı doğal taşınım ile ilgili boyutsuz bir sayıdır. Kaldırma kuvvetlerinin sürtünme
kuvvetlerine oranı olan Grashof sayısı ile momentum ve ısı yayılım katsayılarının oranı olan Prandtl
sayısının çarpımından elde edilir.

𝑅𝑅𝑅𝑅 = 𝐺𝐺𝐺𝐺. Pr =

𝑔𝑔𝑔𝑔(𝑇𝑇𝑠𝑠 −𝑇𝑇∞ )𝐻𝐻 3

(12)

𝑣𝑣𝑣𝑣

Alttan ısıtma yapılan, kenar oranı (yükseklik/genişlik) düşük olan bir kapalı hacimde, taşınımın
başladığı kritik değer Rayleigh sayısı ile belirlenir. Kritik Rayleigh sayısı RaH ≥ 1780 ‘dır. Ra ≈ 1708
olduğunda akışta iki boyutlu döngüler gözlemlenir. Bu akış yapısı Bénard hücreleri veya Bénard
taşınımı olarak isimlendirilir (Bejan, 2004).

Şekil 2. Alttan ısıtılan yatay akış katmanları.
Rayleigh sayısı kritik değerin birkaç katına çıktığında iki boyutlu dönümler yukarıdan bakıldığında
altıgen şekilde olan üç boyutlu hücrelere dönüşür. Daha da yüksek Rayleigh sayılarında hücreler
çoğalır ve en sonunda da türbülans gözlemlenir.
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Şekil 3. Altıgen hücrelerinin yakından görünüşü
Ra sayısı, kritik değerin üzerinde ise, alttan ısıtılan akışkan tabakasındaki taşınım türbülanslı olur.
Akışkan tabasının ortasındaki sıcaklık hemen hemen ortalama sıcaklıkta (Th + Tc) /2 olur. Đki yatay
duvardaki ince akışkan tabakasındaki sıcaklık düşüşü (Th - Tc) /2 olarak meydana gelir. H
kalınlığındaki yatay tabakada, akışkanın ısıtılan alt duvardan yükselmesi ve soğutulan üst tabakadan
aşağıya yönelmesi nedeniyle, termal bükümler gözlemlenir ve türbülans oluşur. Bu sebeple, türbülans
çekirdeği, iki ince iletim tabakası (") arasında oluşur. " yüksekliğine bağlı Ra sayısı 103 mertebesini
aştığında her bir " tabakası dengesiz olur.

Şekil 4. Yüksek Ra sayılarında alttan ısıtılan akışın yapısı
Zamana bağlı olarak alt yüzeyin sıcaklığının arttığı bu çalışmada, Ra sayısı da zamana bağlı olarak
artmaktadır ve kritik değerin oldukça üzerine çıkmaktadır. Türbülans, üç boyutlu bir akış rejimi olduğu
için, sistem geometrisi üç boyutlu hazırlanmıştır. Isınan akışkan hacmin ortasından yukarı doğru
çıkmakta ve soğuk olan yan yüzeylerde soğuyarak aşağıya yönelmektedir.

Şekil 5. Üç boyutlu doğal taşınım
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Türbülans

Türbülanslı akışın genel özellikleri şöyle sıralanabilir:
Düzensizlik; türbülanslı akışlar düzensiz, rastgele ve kaotiktir.
• Yayınırlık (dissipasyon); türbülanslı akışlarda enerjinin yayınması etkindir. Türbülans yayınırlığı,
momentum, enerji ve kütle geçişini artırır.
• Üç boyutluluk; türbülanslı akışlar rotasyonel doğası gereği üç boyutludur.
• Zamana bağlılık; Türbülanslı akışlar zamana bağlıdır.
• Enerji kaybı; Büyük girdaplar enerjilerini küçük girdaplara aktarırlarken (yayınırlık), küçük girdapların
enerjisi iç enerjiye dönüşür.
• Süreklilik; Akış, küçük türbülans ölçeklerinde dahi, moleküler ölçekten daha büyüktür.
Dolayısı ile sürekli ortam kabulü yapılabilir.
Akış türbülanslı olduğunda, akış parametrelerini; ortalama değer (mean value) ve bu ortalamadan
anlık sapmaları ifade eden çalkantılar (fluctuating) olarak ifade etme yöntemi Reynolds (1895)
tarafından geliştirilmiştir (Davidson, 2003). Örneğin x yönündeki hız bileşeni ve basınç bu yöntem ile
ifade edilmek istenirse;

𝑢𝑢𝑖𝑖 = ���
𝑢𝑢1 + 𝑢𝑢́𝚤𝚤

(13)

𝑝𝑝 = 𝑝𝑝̅ + 𝑝𝑝́

(14)

Şekil 6. Durgun olmayan türbülans hızının zamanla değişimi
Ortalama değer, parametre karakterinin üzerinde çizgi ile, çalkantılar ise parametre karakterinin
üzerinde kesme işareti ile sembolize edilmektedir. Ortalama değerin elde ediliş yöntemlerinden biri, bu
modelde kullanılan Reynolds ortalama yöntemidir. Bu yöntemle elde edilen ortalama değer, süreklilik
ve Navier-Stokes denklemlerine uygulandığında aşağıdaki formlar elde edilir;
𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕

𝜕𝜕𝜕𝜕

𝜕𝜕

+ 𝜕𝜕𝑥𝑥 (𝜌𝜌𝑢𝑢�𝚤𝚤 ) = 0

(15)

𝑖𝑖

𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑝𝑝̅
𝜕𝜕
�����
́
(𝜌𝜌𝑢𝑢�𝚤𝚤 ) +
�𝜌𝜌𝑢𝑢�𝚤𝚤 𝑢𝑢�𝚥𝚥 � = − 𝜕𝜕𝑥𝑥 + 𝜕𝜕𝑥𝑥 (𝜏𝜏���
𝚤𝚤𝚤𝚤 − 𝜌𝜌𝑢𝑢𝚤𝚤 𝑢𝑢𝚥𝚥́ )
𝜕𝜕𝑥𝑥

•

Işınım

𝑗𝑗

𝑖𝑖

𝑗𝑗

(16)

Stefan-Boltzman yasasına göre ışınımla ısı geçişi;

𝑞𝑞𝚤𝚤ş𝚤𝚤𝚤𝚤𝚤𝚤𝚤𝚤 = 𝜎𝜎𝜎𝜎(𝑇𝑇𝑦𝑦ü𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧 4 − 𝑇𝑇ç𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 4 )
(17)
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denklemi ile hesaplanır. σ, Stefan-Boltzman sabitidir. Yayma oranı, ε, bir yüzeyin yaydığı ışınımın
siyah cismin yaydığı ışınıma oranıdır. Işınımla ısı geçişi yüksek sıcaklıklarda, taşınım ve iletimle ısı
geçişi yanında ihmal edilemez mertebede olur.
Bir fırın kavitesi içerisindeki akışın ve ısı geçişinin modellendiği bu çalışmasda, yüzeyler arasındaki
ışınımla ısı geçişi yansıtma ve yutma oranları düşük ve partikül sayısı az olan havanın ışınımla
etkileşmediği kabulü yapılarak incelenmiştir. Yüzeyden yüzeye ışınım incelenmesinde çeşitli kabuller
yapılmıştır. Bu kabulleri yapmadan önce, yüzey ışınımı ile ilgili tanımları tekrarlamakta fayda vardır.

Şekil 7. Opak bir yüzey üzerinde ışınım dengesi
Bir yüzeye gelen ışınım, yüzey tarafından yutulur, yansıtılır ve geçirilir. Yüzeyin bu özelliklerine göre,
ışınım özellikleri;
Yansıtma oranı = gelen ışınımın yansıtılan kısmı / toplam gelen ışınım
Yutma oranı = gelen ışınımın yutulan kısmı / toplam gelen ışınım
Geçirme oranı = gelen ışınımın geçirilen kısmı / toplam gelen ışınım
Bütün ışınımın yansıtılacağı, yutulacağı ve geçirileceği için;

𝜌𝜌 + 𝑎𝑎 + 𝜏𝜏 = 1

(18)

𝜌𝜌 + 𝛼𝛼 = 1

(19)

Ortam opak ise ışığı geçiremeyecektir. Bu nedenle;

Opak bir yüzey, ışınım yansıtmıyorsa, mükemmel yutucu yani siyah yüzeydir. Ortamdan yalıtılmış
kapalı bir hacim içinde, biri siyah, diğeri siyah olmayan küçük cisimler varsa, belirli bir zaman
sonrasında Termodinamiğin ikinci yasasına göre, cisimler ve kapalı alanın tamamı eş sıcaklıkta
olacaktır. Bu durum, kapalı alandaki her bir elemanın ışınım yuttuğu kadar yaydığını ifade etmektedir.
Siyah cismin daha çok enerji yuttuğu düşünülürse, daha fazla enerji yayacaktır. Bu durum Kirchoff
yasası olarak bilinmektedir.

Şekil 8. Kirchoff Yasası
Kirchoff yasasını başka bir biçimde ifade etmek gerekirse;
𝜀𝜀1

𝑎𝑎1

𝜀𝜀

= 𝑎𝑎2 = ⋯ = 1
2

(20)

Böylece kapalı çerçeve içindeki her yüzey için
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𝜀𝜀 = 𝛼𝛼

(21)

olur. Kapalı çerçevede ışınımla ısı geçişinin çözümlemesi bazı kabullerle basitleştirilebilir. Kapalı
çerçeveyi oluşturan her yüzeyde gelen ve giden ışınımların düzgün dağılımlı olduğu, yüzeylerin gri ve
opak oldukları, eşit-dağılı yaydıkları, kapalı çerçevenin içindeki ortamın ışınımla etkileşmediği kabulleri
yapılır (Incropera ve diğ., 2001). Yüzeyin gri olması, o yüzeydeki yayma oranı b ve yutma oranı S ‘nın,
dalga boyundan bağımsız olduğu anlamına gelir. Bir yüzey için gri, opak ve difüz kabulünün yapılması,
o yüzeydeki ışınım yayma oranının b, yutma oranına S eşit olduğu anlamına gelmektedir (Kirchoff
yasası).
Bir yüzey üzerinde enerji dengesi kurulursa;

𝑞𝑞 = 𝑞𝑞𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔 − 𝑞𝑞𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔 = �𝑞𝑞𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦 − 𝑞𝑞𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑎𝑎𝑛𝑛 � − 𝑞𝑞𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔 𝚤𝚤ş𝚤𝚤𝚤𝚤𝚤𝚤𝚤𝚤
(22)

Duvardan taşınımla ısı yüzeye geliyorsa, q pozitif olacaktır. Eğer duvara doğru giden ısı gidiyorsa, q
negatif olacaktır. Belirli bir uzaklıkta bulunan başka bir yüzeyin yayılımına bağlıdır. Bu durum Şekil
3.27 ‘de gösterilmektedir (Modest, 2003). Bu nedenle, ışınım enerji dengesinin kurulması için, sonsuz
küçük kontrol hacmi yerine bütünüyle kapalı hacim göz önüne alınmalıdır.

Şekil 9. Işınım ısı akısı
Genel olarak, kapalı hacimde, gelen ışınım görülebilir hacim yüzeylerin katkısını içerir. (Hepgüzel,
2010)
2.2. HEDEF YİYECEK/MALZEME İÇİ ISI GEÇİŞİNİN MODELLENMESİ
Gıdaların ısıtılması, soğutulması, sterilizasyonu ve kurutulması gibi prosesler gıda mühendisliğinin
temel konularıdır ve literatürde bu prosesler sırasında gıdalarda gerçekleşen ısı, kütle ve momentum
transferlerinin modellenmesi hakkında birçok çalışma bulunmaktadır.
Katı gıdaların pişirilmesinin fiziksel prensibi, gıda ile içinde bulunduğu ortam arasında gerçekleşen ısı
ve kütle transferine dayanmaktadır. Katı gıdaların içindeki ısı transferi Fourier kanunuyla, kütle
transferi ise Fick kanunuyla ifade edilir. Akışkan gıdaların pişirilmesinin modellenmesi için ise akışkan
içindeki ısı, kütle ve momentum transferinin birlikte göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Akış
çözümleri için Navier-Stokes denklemleri kullanılır. [4].
Modellerin çözümlerinde sonlu fark, sonlu hacim ve sonlu eleman yöntemleri oldukça sık
kullanılmaktadır. Son yıllarda yapılan çalışmalarda, özellikle sıvı gıdaların ısıl prosesler altındaki
davranışlarının modellenmesinde HAD paket programlarından yararlanılmaktadır. Isıl proseslerin
modellenmesinde, sonlu fark yöntemi kullanılarak plaka, küre ve silindir şekilli gıdalar için yapılmış iki
veya üç boyutlu modelleme çalışmaları bulunmaktadır. Belirsiz şekilli geometriler, karmaşık sınır
şartları ve heterojen yapıdaki gıdalar için sonlu eleman yöntemi daha iyi sonuç vermektedir. Sonlu
eleman yöntemi kullanılarak gıda ısıl proseslerinin modellendiği çalışmalar da mevcuttur. Sonlu
eleman yöntemi, sonlu fark yöntemine göre daha iyi sonuç verdiği halde, işlem süresi açısından sonlu
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fark yöntemine göre daha dezavantajlıdır. Bu sebeple, üç boyutlu, ısı-kütle transferinin birlikte
çözümünün gerektiği çalışmalarda sonlu eleman yöntemi daha az tercih edilmektedir. Sonlu hacim
yöntemine dayanan HAD paket programlarının, gıda proseslerinin modellenmesinde kullanılması daha
yeni bir konudur. HAD, daha çok konserve gıdaların sterilizasyonu, ısı değiştiricilerde ısıtılan akışkan
gıdalar ve fırın içi akış gibi konuların incelenmesi amacıyla kullanılmaktadır [5].
Isıl proseslerin modellenmesi incelendiğinde, yapılan çalışmalar model türüne göre sınıflandırılabilir.
Bunlar, tek başına ısı transferi, tek başına kütle transferi, ısı ve kütle transferi birlikte, yalnızca
reaksiyon kinetiği ve reaksiyon kinetiği ile birlikte ısı ve/veya kütle transferinin birlikte modellendiği
çalışmalardır. Modellerin birbirleriyle entegrasyonunun hatayı azalttığı gözlenmiştir [6].
Gıdalar, mikro yapılarında çoğunlukla hücre, granül grupları barındırdıkları için belirli bir gözenekliliğe
sahip maddelerdir. Isı ve kütle transferi bu gözenekli yapı içinde gerçekleşir. Kütle transferinde en
önemli bileşen sudur. Suyun yanında gıda içine doğru yağ difüzyonu da gerçekleşmektedir. Gıda
içinde ve yüzeyinde su buharı difüzyonu gıdanın çıtırımsı bir doku karakteristiğine sahip olmasında
önemli rol oynar. Yüzeyin kurumaması ve nemli kalması, çıtırımsı özellik istenen gıdalarda hedonik
değerin düşmesine sebep olan bir durumdur.
Wählby ve Skjöldebrand tarafından gerçekleştirilen çalışmada, pişirme karakteristiklerinin çöreklerdeki
kabuk oluşumuna ve oluşan kabuğun ısı ve kütle transferi üzerindeki etkileri deneysel olarak
incelenmiştir. Çalışmada mayalı çörekler pişirilerek kabuk oluşumu sağlanmış, daha sonra bir kısım
çöreğin kabuğu soyularak aynı boyutlarda kabuklu ve kabuksuz olmak üzere çörekler hazırlanmıştır.
Kabuklu ve kabuksuz çörekler tekrar ısıtılarak, çöreklerin farklı davranımları incelenmiştir.
Araştırmacılar, kabuğu 100°C’nin üstündeki sıcaklıklarda ve düşük nem değerindeki bölgeler olarak
kabul etmişler, renk ve kalınlık gibi kabuk karakteristiklerinin farklı ısı transfer modlarının
kullanılmasıyla kontrol edilebilir olduğunu belirtmişlerdir. Gıda yüzeyi sıcaklığı 100°C’nin üstüne çıktığı
andan itibaren merkez noktası sıcaklığında hangi oranda ısı transferi uygulanırsa uygulansın önemli
bir yükselme gözlenmediği rapor edilmiştir.
Merkez noktası sıcaklıklarının zamanla değişimi gözlenerek kabuk oluşumunun etkileri incelenmiştir.
Kabuksuz çöreklerde kütle transferinin daha kolay gerçekleştiği ve bunun sonucunda nemin daha çok
buharlaştığı belirlenmiştir. Kabuksuz çöreklerde transfer edilen ısının büyük çoğunluğu buharlaşma
için harcanmaktadır. Kabuklu çöreklerde ise kabuğun kütle transferine karşı bir bariyer oluşturması
nedeniyle, nem çıkışını zorlaştırdığı ve ısının çörek içinde daha yüksek oranda iletildiği belirlenmiştir.
Özetle, kabuklu çöreklerde sıcaklık yükselmesi daha önce başlamakta, daha yüksek bir denge
sıcaklığı elde edilmekte ve oluşan kabuk ağırlık kaybını azaltmaktadır. Bu gözlem, çörek nem difüzyon
katsayısının kabuk ve iç kısımlarda farklı olması ile açıklanmıştır.
Gıdalarda ısıl işlem esnasında gerçekleşen ısı ve kütle transferinin modellemesi ile ilgili diğer
çalışmalar incelendiğinde, gıdaların pişirilmesi sırasında sadece ısı transferinin modellendiği
çalışmaların sayısının oldukça fazla olduğu görülmektedir. Köfte pişirilmesi, salatalık haşlanması,
meyve ısıtılması ve dondurulması, sığır etinin dondurulması ve hindi etinin pişirilmesi ile ilgili yapılmış
ısı transferi modellenmesi çalışmaları bulunmaktadır. Yapılan çalışmaların bir kısmında sonlu fark, bir
kısmında ise sonlu eleman yöntemi kullanılarak çözüm elde edilmiştir.
Gıdaların kurutulması ve nemlendirilmesi gıda sanayi için önemli bir konudur. Bu nedenle, sadece
kütle transferinin modellendiği çalışmalar da bulunmaktadır. Örnek olarak, suda haşlanan tortillalarda
gerçekleşen nem difüzyonunun modellenmesi ve sebze kurutulması için tasarlanan dönel bir kurutucu
çalışmaları gösterilebilir. (Karataş, 2007)
2.3. SAYISAL MODEL
Geometrik modeller fırın üzerinden ölçüler kullanılarak hazırlanmıştır. Tasarımda kullanılan değerler
mevcut olan teknik özelliklerden alınmıştır. Bununla birlikte fırındaki analiz için önemli olmayan
unsurlar modelden çıkarılmış ve bazı noktalarda analiz kolaylığı açısından sadeleştirmeye gidilmiştir.
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Şekil 10. Dış kabin tasarımı

Şekil 11. Fan tasarımı

Şekil 12. Analiz için sadeleştirilmiş fırının genel görüntüsü
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2.4. SINIR ŞARTLARI
Fırınlarda amaç fırının iç ortam sıcaklığını istenilen seviyede ve istenilen sürede sabit tutarak pişirme
gerçekleştirmektir. Elektrikli ısıtıcıya sahip fırınlarda ise bu amaç rezistanslar ile sağlanmaktadır. Fırın
çalıştırıldığında bu rezistansların yaydığı ısı miktarı ve buna bağlı olarak fırın içi sıcaklığı elektronik
olarak kontrol edilmektedir. Analizin daha hassas sonuçlar verebilmesi adına rezistansın zamana bağlı
olarak yaydığı ısının zamana bağlı değişimi göz önüne alınması uygun olur fakat analizden daha hızlı
sonuç alabilmek adına zamandan bağımsız çözüm elde edilmiştir. Fırında kullanılan malzemelerin
tamamı analiz programımızın kendi kütüphanesinde bulunan “steel stainles 321” ile tanımlanmıştır.
Tablo 1. Analizdeki katı malzemenin özellikleri
Yoğunluk [kg/m ]

8100

Erime sıcaklığı [K]

1683.15

3

Ortalama Isıl Genleşme Katsayısı [μm/m/°C]
Isıl İletkenlik [W/(m*K)]

0-100°C

0-315°C

0-538°C

16,6

17,2

18,6

100°C
16,1

500°C
22,2
0-100°C
500

Özgül Isı [j/(kg*K)]

Fırın içinde bulunan fan 1400d/d hızla dönmektedir. Son olarak sahip olduğumuz elektrikli ısıtıcının
gücü ise 14 kW tır.
2.5. AĞ YAPISI
Analiz sırasında uygulanan ağda toplam olarak 1.828.217 eleman bulunmaktadır.

Şekil 13. Toplam mesh sayısı
Bunun yanında analizden daha hassas ve doğru sonuçlar alabilmek için bazı bölgelerdeki ağlar
sıklaştırılmıştır.
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Şekil 14. Hava giriş yeri bölgesel ağ örgüsü

Şekil 15. Hava çıkış yeri bölgesel ağ örgüsü

Şekil 16. Rezistans bölgesel ağ örgü yapısı üstten görünüm
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3.SONUÇLAR VE DEĞERLENDİRME
3.1. GİRİŞ VE ÇIKIŞ DEBİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
Analizimizin ve sistemimiz doğruluğu için ölçüt olan giriş debisine karşılık gelen çıkış debi miktarı çok
düşük bir sapma miktarıyla birbirine yakın değerler bulunmuştur.

Şekil 17. Giriş debi miktarı

Şekil 18. Çıkış debi miktarı
Şekil 17 ve 18 de görüldüğü gibi giriş kütle debimiz 0,1230 kg/s, çıkış kütle debimiz ise 0,1215 kg/s dir.
İkisinin arasındaki fark %1 civarlarındadır.
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3.2. FIRIN İÇİ SICAKLIK VE HAVA DAĞILIMI

Şekil 19. XY kesitinde sıcaklık dağılımı

Şekil 20. YZ düzleminde sıcaklık dağılımı

Şekil 21. Fırın içi hava dağılımı
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3.3.TEPSİLER ÜZERİNDE SICAKLIK DAĞILIMI
En üst tepside sıcaklık farkı yaklaşık olarak 29°C’dir. Şekil 22 de görüldüğü gibi en yüksek ve en
düşük sıcaklıkların olduğu bölgeler kabinin sağ kenar ve sol arka köşesinde bulunmaktadır. Bu
durumda ise sol köşedeki hava basma kısmından havanın üflendiği, sol köşedeki hava basması
gereken boşluktan ise emiş olduğu gözlemlenmiştir. En yüksek sıcaklık bu tepsi üstündedir.

Şekil 22. 1.Tepsi üzerindeki sıcaklık dağılımı
2. tepside sıcaklık farkı yaklaşık 13°C’dir. En düşük ve en yüksek sıcaklıklar tepsinin sol arka
köşesinde ve sağ kenarında bulunmaktadır. İlk tepside olduğu gibi sağ basma kısmı üfleme, sol
basma kısmı ise emiş olarak çalışmaktadır.

Şekil 193. 2.Tepsi üzerindeki sıcaklık dağılımı
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3. tepside yaklaşık olarak 13°C sıcaklık farkı vardır. 1. ve 2. tepsiden farklı olarak 3. tepside en yüksek
ve en düşük sıcaklık değerleri tek bir tarafta bulunmaktadır. Bunun yanında Şekil 24’de de
görülebileceği üzere ısı dağılımında tam olarak homojenlik bulunmamaktadır. Isı genel olarak tek bir
tarafta toplanmıştır. Ayrıca yine merkezden emiş kenarlardan basma olması gereken durum
sağlanamamıştır. En düşük sıcaklık farkının bulunduğu tepsidir.

Şekil 24. 3.Tepsi üzerindeki sıcaklık dağılımı
4. tepside sıcaklık farkı yaklaşık olarak 14°C’dir. Şekil 25’de görülebileceği gibi en yüksek ve en düşük
sıcaklıklar önceki tepsilerden farklı olarak tepsinin ön tarafına doğru konumlanmıştır. Tasarımda arzu
edilen hedefe yakın olarak homojen bir ısı dağılımı bulunmuştur. Sıcaklık dağılımı konturlarına
bakıldığında tasarım hedefi olan merkezden emiş kenarlardan üfleme durumu sağlandığı görülmüştür.

Şekil 205. 4.Tepsi üzerindeki sıcaklık dağılımı

Simülasyon ve Simülasyon Tabanlı Ürün Geliştirme Sempozyumu

14. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 17-20 NİSAN 2019/İZMİR

____________________ 1144 _______

5.tepsideki yaklaşık olarak sıcaklık farkı 17°C’dir. Sıcaklık farkı bu tepside arzu edilen aralıktan
uzaklaşmış olsa da ısının homojen şekilde dağılımı hedeflenen duruma yakındır. Simetrik sıcaklık
dağılımı tam olarak sağlanamamış olsa da 1., 2. ve 3. Tepsilere oranla sıcaklık dağılımı daha uygun
konumdadır.

Şekil 216. 5.Tepsi üzerindeki sıcaklık dağılımı
6. tepside sıcaklık farkı 19°C’dir. Bu tepside ise hem sıcaklık farkının fazla hem de ısı dağılımının
homojenlikten uzaklaştığı gözlemlenmiştir.

Şekil 27. 6.Tepsi üzerindeki sıcaklık dağılımı
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7.tepside sıcaklık farkı yaklaşık olarak 18°C’dir. Sıcaklık farkı yaklaşık 5. ve 6. Tepsilere yakın
olamasının yanında bu tepside genel olarak sıcaklıkların daha düşük olduğu görülmektedir.

Şekil 228. 7.Tepsi üzerindeki sıcaklık dağılımı
8. tepside yaklaşık olarak sıcaklık farkı 23°C ye kadar çıkmaktadır. 3.tepsiye benzer şekilde en düşük
ve en yüksek sıcaklıklar tepsinin bir kenarında konumlanmıştır. Bunun yanında en düşük sıcaklık
değerinin fark edilir miktarda düştüğü gözlemlenmiştir.

Şekil 29. 8.Tepsi üzerindeki sıcaklık dağılımı
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9.tepside sıcaklık farkı yaklaşık olarak 25°C’dir. En yüksek ve en düşük sıcaklıklar 3. ve 8. Tepsilerde
olduğu gibi tepsinin sağ kenarında bulunmaktadır. Ayrıca ısı homojenliğinden uzaklaşılığı şekil 30’da
görülmektedir.

Şekil 30. 9.Tepsi üzerindeki sıcaklık dağılımı
10.tepside sıcaklık farkı yaklaşık olarak 39°C civarındadır. En düşük sıcaklık bu tepsi üstündedir. Bu
tepside diğer tepsilerden farklı olarak üfleme sol kenardan, emiş ise sağ kenardan gerçekleşmektedir.

Şekil 31. 10.Tepsi üzerindeki sıcaklık dağılımı
Tablo 2. Sıcaklık değerleri
Tepsi
1.Tepsi
2.Tepsi
3.Tepsi
4.Tepsi
5.Tepsi
6.Tepsi
7.Tepsi
8.Tepsi
9.Tepsi
10.Tepsi

En düşük °C
122,37°C
128,51°C
131,27°C
130,83°C
128,27°C
125,43°C
124,31°C
119,32°C
105,89°C
100,79°C

En yüksek °C
150,99°C
141,40°C
143,69°C
144,71°C
145,20°C
144,43°C
141,91°C
141,76°C
140,61°C
139,45°C

Ortalama °C
136,68°C
134,95°C
137,48°C
137,77°C
136,75°C
134,93°C
133,11°C
130,54°C
123,25°C
120,12°C

Fark °C
28,62°C
12,89°C
12,42°C
13,88°C
16,93°C
19,00°C
17,60°C
22,44°C
34,72°C
38,66°C
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Yapılan analizden sonra bütün tepsilerin ortalama sıcaklıkları göz önünde bulundurulduğunda en sıcak
ortalama ile en soğuk ortalama arasında 17,65°C’lik fark olduğu, fırın içindeki tepsiler arasında
değerlendirme yapıldığı zaman ise en sıcak nokta (1.tepsi) ve en soğuk nokta (10.tepsi) arasındaki
farkın ise 50,2°C olduğu görülmektedir. Hem ortalama olarak hem de tekil olarak en sıcak değerleri
fırının üst bölgelerinde fanın havayı fırına üflediği bölgelerde olduğu tespit edilmiştir. Tepsilerin kendi
içindeki sıcaklık farklarına bakıldığı zaman ise en düşük sıcaklık farkı 12,89°C ile 3. tepsi, en yüksek
sıcaklık farkı ise 38,66°C ile 10.tepsidir. Tepsiler üzerindeki sıcaklık dağılımlarına bakıldığında
sıcaklığın en düşük olduğu bölgeler ya hava akışının tam olarak sağlanamadığı bölgeler ya da fanın
emiş bölgesinde olduğu görülmektedir.
Firmamızda bulunan AR-GE merkezimin bünyesine kattığı hesaplamalı akışkanlar dinamiği programı
floEFD ile daha önce imalattan sonra uygulamalı olarak yaptığımız testler ve onlara bağlı aldığımız
sonuçları bilgisayar ortamında sayısal olarak elde edebilir hale geldik. Bu kabiliyet sayesinde
fırınlarımızın HAD üstünde ayrıntılı şekilde analizi ve iyileştirilme yapılabilecek noktalarının tespitine
imkân sunmuştur. Aynı zamanda fikir aşamasındaki tasarımların ürünleştirme sürecinde optimizasyon
ve iyileştirmeye imkân sunup son ürün haline gelecek fikrin çok daha iyi performansla piyasaya
sunulabilmesini sağlamıştır.
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BİR ŞOFBEN EŞANJÖRÜNÜN BORU İÇ YÜZEYLERİNE
ELİPS BOŞALTMALI KANATLI TÜRBÜLATÖR
EKLENMESİNİN ŞOFBEN VERİMİNE OLAN ETKİSİ
Efficiency Affection Of Involving Finned Turbulators With Eliptical Formed Holes To Pipe Inlet Surfaces Of A Gas Water
Heater Heat Exchanger

Hamdi Selçuk ÇELİK
Mehmet UÇAR
L. Berrin ERBAY

ÖZET
Bu çalışma kapsamında, hermetik şofbende kullanılan bakır malzemeden üretilmiş kanatlı gövde
borulu, su soğutmalı bir eşanjöre ait boruların iç yüzeyine, elips form boşaltmalı ve patlatma kanatlı
borular boyunca uzanan türbülatör görevi üstlenen bakır plakaların, sisteme eklenmesinin, tüm eşanjör
sisteminde akışkanın sistemi terk etme hızı, ısı transferi, basınç ve sıcaklık dağılımı üzerine olan
etkileri CFD-Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği yaklaşımı yardımıyla şofben çalışma şartlarında su ve
baca gazı için hesaplama ağından bağımsız olacak şekilde ticari kod kullanılarak analiz edilmiştir.
Sayısal analizler iki aşamalı olarak yapılmıştır. İlk aşamada, eşanjör boruları içinde türbülatör plakalar
kullanılmadan iç akış analitik yöntemle analiz edilerek suyun borudan çıkış hızı, boru iç yüzey
sürtünme katsayısı ve enerjinin korunumu ilkesi kullanılarak, tüm sistemde oluşan basınç kaybı
hesaplanmıştır. Sonrasında aynı parametreler altında tüm eşanjör geometrisi Fluent programında, üç
boyutlu olarak modellenerek, stabil ve optimum çözüm için seçilmesi gereken hücre sayısı
belirlenmiştir. Çözüm sonrasında; analitik ve sayısal analiz sonuçları karşılaştırılmıştır. Sonuçlar
arasında eşanjöre aynı hızla giren suyun sistemi terk etme hızları arasında %1.3, tüm sistemde iç akış
basınç kaybı açısından da %3 fark olduğu hesaplanmıştır. İkinci aşamada, aynı parametre ve sınır
şartları altında boruların iç yüzeyine türbülatörler dik şekilde yerleştirilmiş ve hesaplama ağından
bağımsız olarak sistem analiz edilmiştir. Türbülatörlü sistemde, tüm eşanjör sistemi için, suyun
sistemden çıkış hızı %2 azalma gösterirken, eşanjör boru giriş ve çıkışında oluşan basınç farkının
%34 artış gösterdiği anlaşılmıştır. Tüm eşanjör boyunca sisteme türbülatör eklenmesi sonucunda,
eşanjör ısı transfer performansında yaklaşık %3 artış olduğu ve türbülatör geometrisinin daha
geliştirilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Isı transfer performansı, Türbülatörler, Verimlilik

ABSTRACT
In this study, the turbulator affection on heat transfer performance, velocity and pressure loss of fluid
which is located in the elliptical pipe inlet surface of the hermetic Gas Water Heater copper made heat
exchanger is analysed and the results are investigated. Numerical analysises are made with
Computational Fluid Dynamics approach which have independency of mesh numbers. Numerical
analysises are completed in two steps. For the first step, the heat exchanger system is analysed
without any turbulators and calculations are done by analytical analysis, water pressure loss and
ourlet velocity has been calculated with with heat transfer and fluid mechanics principles. Accordingly,
numerical analysises are completed with identical parameters and conditions. The results are
compared and It is found that both numerical and analytical analyses are agreed with each other.
Consequently, 1.3% difference is found about pressure loss and 3% for the fluid outlet velocity values.
Once it is ensured the numerical analysis parameters are right, as the second step, four turbulators
are involved the system and numerical analysises are made with 3D modelled. Eventhough, involving
turbulators to the system makes water outlet velocity value about 2% less and higher the pressure
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loss of the fluid about 34%, the heat transfer performance is increased about 3% heat transfer
performance is found as a consequence that means the geometry is needed to improve for the getting
more efficiency..
Key Words: Heat transfer performance, Turbulators, Efficiency.

1. GİRİŞ
Isı transferi, tüm dünyada yaşam ve canlılığın sürdürülebilmesi açısından büyük önem arz etmektedir.
Özellikle tüm ısıl cihazlarda ısı transferinin iyileştirilmesi yüksek verimliliğe sahip, çevreci cihazların
kullanılmasına olanak sağlamaktadır.
Şofbenler; doğal veya likit gazların yakılması sonucunda oluşan ısının cihaz içinde bulunan su
soğutmalı ve yanma odalı bir eşanjör içinden geçen suya transfer edilmesi sonucunda atık baca
gazının sistemden atmosfere transferini sağlayan ısıl cihazlardır. Bu cihazlarda esas amaç; yakılan
doğalgazın veya likit gazın enerjisinin en verimli şekilde suya transferinin sağlanmasıdır. Bu tip ısıl
cihazlarda kullanılan eşanjörler için ısı transfer performansının arttırılması doğrudan cihazların
veriminin arttırılmasını sağlamaktadır. Eşanjör veriminin arttırılması için özellikle iç akış karakteristiğini
türbülanslı yapıya çeviren türbülatörler kullanılmaktadır. Bu sayede ısı transfer performansı
arttırılmaktadır. Literatürde benzer çalışmalar geniş yer tutmaktadır.
Baysal ve Şahin; yapmış oldukları doktora tez çalışmasında eş merkezli borulu eşanjörlerde kullanılan
borular içine helisel ve adım mesafeleri 20, 40, 60, 80 olan türbülatörler eklemişlerdir. Reynolds sayısı
3000 ve 14000 arasında kabul edilmiştir. Yapılan sayısal ve deneysel analizlerin uyum içinde olduğu
ispatlanmış olup 20, 40, 60, 80 adım sayılarına göre sırasıyla ısı transfer performansında %291,
%241, %218 ve %199 artış olduğu sonucuna varılmıştır. Bu çalışma sonucunda türbülatör modeli
adım sayısına göre Nusselt sayısı ifadesinde Reynolds sayısı ile ilişkili olan korelasyonlar
geliştirilmiştir. [1]
Kyner, Despande ve Wadley, yaptıkları akademik çalışmada, eğimli yüzeylerde hava akışının düz
olanlara göre daha hızlı olduğunu ve dolayısıyla eğimlendirilmemiş yüzeylerde hava sürtünmesinin
yükseldikçe hızın ve momentum transferinin azaldığı sonucuna varmışlardır. Yaptıkları deneysel
analizde taban düzlemine paralel ve 53° eğim açılı iki farklı Alüminyum plaka üzerinden 350-500 m/s
hızlarında sentetik bir kumun geçirilmesini sağlamış ve eğimli olan yüzeyde, düz olan yüzeye göre
kumun ortalama hızının 55-70 m/sn aralığında artış gösterdiği sonucuna varılmıştır. [2]
Eiamsaard vd., yaptıkları deneysel çalışmalarda helezon şekilli türbülatörlerin; ısı transferi, sürtünme
kaybı ve ısıl performans faktörü özelliklerine etkilerini boru içerisinde incelemişlerdir. Dokuz farklı
helezon şekilli türbülatör eğilme oranı, üç farklı derinlik oranı (0.11, 0.22 ve 0.33 ) ve üç farklı genişlik
oranıyla (0.11, 0.22 ve 0.33) analiz edilmiştir. Deneysel analiz çalışmaları 1000 ila 20.000 aralığındaki
Reynolds sayısı ile tekrar edilmiştir. Deney düzeneğinde akışkan olarak suyun kullanılması tercih
edilmiştir. Deney sonuçlarına göre helezon türbülatör ilavesiyle hem ısı transfer oranı hem de
sürtünme katsayısı özellikle laminer akış için, eğik boru ve düz boruya göre artış göstermiştir. Elde
edilen sonuçlarda, derinlik oranının arttırılıp, genişlik oranının azaldığı çalışmalarda, ısı aktarma
performansının da arttığı gözlemlenmiştir. İncelenen aralıkta; helezon şekilli türbülatörde, Nusselt
sayısının düz boruya göre türbülanslı akış şartlarında 2.6 kat artış gösterirken, laminer akışta 12.8 kat
arttığı gözlemlenmiştir. Bu değerler türbülanslı akış için 1.29, laminar akış içinse 4.88 maksimum
performans faktörüne karşılık gelmektedir. Bu çalışmadan özellikle sisteme türbülatör eklenmesinin ısı
transfer performansına etkilerinin analizinin amaçlandığı nümerik analiz çalışmalarında laminer akış
madelinin tercih edilebileceği ve iç akış karakteristiğinin türbülatörsüz olarak analitik yolla analiz
edilmesinin faydalı olacağı anlaşılmıştır [3].
A.R. Anvari, R. Lotfi, A.M. Rashidi, S. Sattari, yatay borulara konik tip türbülatör eklenmesiyle
zorlanmış taşınım şartlarında ısı transferine olan etkisi üzerine çalışma yapmışlardır. Deneyler için
geçici akış rejimi kullanılmıştır. Deneysel sonuçlar, korelasyon bağıntıları ile doğrulanmıştır.
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Türbülatörler sisteme iki farklı şekilde yerleştirilmiştir: Daralan konik tip (DR dizisi olarak) ve genişleyen
konik tip (GR dizisi). Nusselt sayısı için deneye farklı olarak iki korelasyonla başlanmıştır. Türbülatör
eklenmesiyle basınç farkında belirgin bir artış olmasına rağmen GR dizisinde %521, DR dizisinde ise
%355 oranında Nusselt sayısının artış gösterdiği gözlemlenmiştir [4].
V. Kongkaitpaiboon, K. Nanan, S. Eiamsaard, yaptıkları akademik çalışmada eşanjördeki bir boruda
dairesel halka türbülatörü (DHT)’nün ısı transferi ve sıvı sürtünme karakteristikleri üzerindeki etkileri
incelemişlerdir. Deneyler, DHT nin çeşitli geometrilerde; üç farklı çap oranı (DR = d / D = 0.5, 0.6 ve
0.7) ve üç farklı eğim oranı (PR = p / D = 6, 8 ve 12)’na göre tekrarlanmıştır. Deney sırasında hava 27
°C ‘deki üniform ısı akışı koşulları altında kontrol edilen deney borusundan geçirilmiştir. Reynolds
sayısı 4000 ila 20.000 arasında değiştirilmiştir. Deney sonuçlarına göre, DHT ile donatılmış boruda,
boru içinde ısı transfer oranlarının, çalışma koşullarına bağlı olarak, düz bir boruya göre 57% ila 195%
arasında artış gösterdiği sonucuna varılmıştır. [5].
Bu çalışmanın amacı örnek bir hermetik şofbende kullanılan eşanjör boruları içine ısı transfer
performansını arttırmak ve daha sonra uygulanacak karmaşık modellere esas teşkil etmesi için, elips
form boşaltmalı ve patlatmalı kanatlı bakır türbülatörlerin dik konumda eklenmesinin ısı transfer
performansına olan etkisinin sayısal yöntemlerle analiz edilmesidir. Belli parametrik veriler ve şartlar
altında türbülatörsüz boruda akış analitik yöntemlerle analiz edilerek iç ortalama hızı ve boru içi basınç
kaybı değerleri hesaplanmıştır. Aynı şartlar altında sayısal analizler yapılmıştır. Sonuçların birbiriyle
uyumlu olduğu anlaşıldıktan sonra geometrisi belirlenmiş olan türbülatör sisteme eklenerek yapılan
sayısal yöntemle eş parametrelerde analiz edilerek sonuçlar değerlendirilmiş ve yapılan değişikliğin
şofbenin ısı transfer performansına etkileri ile türbülatör kaynaklı basınç kaybı yaşanması sonucu,
çevrimin sirkülasyonunun sağlanabilmesi için ilave pompa gereksinimi olup olmayacağı
yorumlanmıştır.

2. ŞOFBENLER
Şofbenler sıcak kullanım suyu ihtiyacının karşılanması amacıyla doğalgaz veya likit yakıtların
yakılmasıyla, gerekli enerjinin elde edildiği cihazlardır. Şofbenler baca tiplerine göre aşağıdaki gibi
sınıflandırılmaktadır.
1- Bacalı (Atmosferik ) Şofbenler
2- Hermetik Şofbenler
2.1. Bacalı Şofbenler
Bu tip şofbenlerde yanma sonucu sıcak gazlar, içinden su geçen eşanjörden geçtikten sonra suya
enerjilerinin büyük bir kısmını aktararak davlumbaz olarak adlandırılan basınç farklılığına göre yanmış
gaz akışı ile sisteme taze hava gönderimini sağlayan elemanı kullanarak sistemi terk ederler.
Davlumbazın geometrik yapısı sayesinde basınç farklılığından ötürü yanmış gazlar atmosfere atılırken
şofbenin bulunduğu ortamdan yakma havası yanma odasına alınır. Bacalı şofbenler bulunduğu
ortamdan yalıtılmış bir yanma odasına sahip olmadığı ve yanmada ortam oksijenini kullandığı için son
zamanlarda kullanımı güvenlik amacıyla azalmaktadır.
2.2. Hermetik Şofbenler
Bu tip şofbenlerde yanma odası gerekli sızdırmazlık şartlarını sağlayan kabin kapağıyla yalıtılmıştır.
Yanmış gazlar bir fan yardımıyla sistemden uzaklaştırılır. Kullanılan atık gaz baca düzeneği çift cidarlı
olup iç borudan yanmış gazlar, dış borunun iç boru ile arasından ise atmosferden yakma havası temin
edilmektedir. Yanmada kullanılacak olan taze hava dış ortamdan alındığı ve yanma iç ortamdan
yalıtılmış kabin içinde gerçekleştiğinden dolayı bacalı şofbene göre kullanıcı güvenliği açısından daha
ileridirler. Şekil 1’de bacalı ve hermetik şofben çalışma prensip şeması verilmiştir.
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.
a.

b.

Şekil 1. Şofben çalışma şematik görünümü (a. bacalı b. hermetik) [6]
2.3 Şofben Eşanjörü ve Düz Türbülatör Geometrisi
Analiz edilecek şofbenlerde yanma odası ve eşanjör tümleşiktir. Bu sayede bakır gövde etrafına sarılı
serpantin borularından geçirilen su gövdeyi de soğutarak eşanjör içindeki borulara doğru yönlendirilir.
Sonrasında ısınan su kullanıcıya gönderilmektedir. Şofben yanma odası içinde tüm parametreler sabit
olacak şekilde eşanjör boru iç yüzeyi, türbülatörsüz ve türbülatörlü olarak analiz edilmiştir. Şekil 2’de
her iki senaryo boru içi görünümü verilmiştir. Görüldüğü gibi düz yüzeyli ve elips form boşaltmalı ve
patlatmalı kanatlı bakır türbülatör, dik şekilde konumlandırılmıştır.

Şekil 2. Türbülatörsüz ve türbülatörlü eşanjör borusu iç görseli [6]
Türbülatörlerin dik şekilde geometri içine yerleştirilmesiyle, eşanjör boruları içinde daralma
görülmektedir. Bu türbülatörlerin iç akışta enerji ve momentum transferine olan etkileri sayısal
yöntemle analiz edilmiştir. Şekil 3’de şofbene ait tüm eşanjör ve yanma odası komponentleri
türbülatörlerle birlikte kesit şeklinde gösterilmiştir.
Serpantin boruları içinden ısıtılmak üzere eşanjör içine gönderilen soğuk su geçişi sağlanmaktadır. Bu
sayede bakır yanma odası gövdesi soğutulmaktadır.
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Eşanjör lamelleri
Türbülatörler
Serpantin borusu

Yanma odası gövdesi

Şekil 3. Eşanjör dikey kesit görünümü [6]

3. TÜRBÜLATÖRSÜZ EŞANJÖR BORU İÇ AKIŞININ ANALİTİK YÖNTEMLE ANALİZ EDİLMESİ
Borular elips konstrüksiyona sahip olduğu için iç kesit alan ve çevre formülleri Denklem 1 ve 2’de
gösterilmiştir. Şekil 4’de elips boru konstrüksiyonuna ait genişlik (b) ve yükseklik (a) boyutsal
parametreleri gösterilmektedir.

Şekil 4. Örnek elips geometri yapısı
A=

πab
4

C= π

(a + b)
2

(1)
(2)

Denklem 1’de suyun içinden geçtiği elips geometrili boru iç yüzey alanı (A) verilmiştir. Denklem 2’de
ise boru iç yüzeyinin çevre hesap formülü (C) verilmiştir.
10 kW güç girdisinde olan şofbene ısıtılmak üzere giren yaklaşık 9 lt/dak debili su sıcaklığı (T sugiriş ),
10 °C kabul edilip çıkış sıcaklığı (T suçıkış ), yaklaşık olarak 25 °C olarak hesaplanmıştır. Ortalama su
sıcaklığı,
Tortalama =

Tsugiriş + Tsuçıkış
2

olarak hesaplanmaktadır. Ortalama su sıcaklığına (T ortalama ) bağlı kalınarak eşanjörde dolaşan su için
Tablo 1’de gösterilen termofiziksel özellikler kullanılmıştır.
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Tablo 1. Eşanjörde dolaşan suyun termofiziksel özellikleri [7]
T (°C ) - sıcaklık

17.5

ρ (kg/m ) - yoğunluk

998.5

cp (kj/kg°C ) - sabit basınç özgül ısısı

4.184

k f (W/mK) - ısı iletim katsayısı

0.593

3

-3

-3

M*10 (kg/ms) - dinamik viskozite

1.072x10

ϑ*10 (m /s) - kinematik viskozite

1,073x10

Pr - Prandtl sayısı

7,56

-6

2

-6

İç yüzeyine türbülatör yerleştirilmesi planlanan elips konstrüksiyonlu bakır su borusu için
hesaplamalarda kullanılacak dizayn parametreleri Tablo 2’de verilmiştir.
Tablo 2. Eşanjör borusu dizayn parametreleri
a (m) - Genişlik

0.017

b (m) - Yükseklik

0.022

V su (m³/s)- Debi

0.00043

A (m²)- Akım Kesit Alanı

0.000297

C (m)- Islak Çevre

0.0061

D h (m)-Hidrolik Çap

0.0191

V (m/s)- Hız

1.44

L (m) – Boru Uzunluğu

1.0

Reynolds sayısı (Re) ve hidrolik çapı (D h ) denklemleri Denklem 3 ve 4’de verilmiştir. [7]
𝑉𝑉𝐷𝐷ℎ
𝑅𝑅𝑅𝑅 =
𝜗𝜗

Re =

1.44x0.0191
= 25632
1.073x10−6

𝐷𝐷ℎ =

4 𝐴𝐴𝐴𝐴𝚤𝚤𝑚𝑚 𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝚤𝚤
𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 Ç𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒

(3)
(4)

10 ˃Re˃2300 ise iç akış geçiş bölgesindedir. Bu durumda Nu - Nusselt sayısının bulunması için
aşağıda verilen Denklem 5’deki eşitlik kullanılmalıdır [7]
5

𝑁𝑁𝑁𝑁 = 0.116[𝑅𝑅𝑅𝑅 2/3 −125]. 𝑃𝑃𝑃𝑃 1/3

𝑁𝑁u = 0.116x256322/3 7.561/3 = 170 olarak bulunur.

(5)

Boru içinde oluşan sürtünme faktörü, iç akışın türbülanslı veya laminar akış olmasına göre aşağıda
gösterilmiştir. Eğer iç akış laminerse, f sürtünme faktörü Denklem 6’da verildiği gibi hesaplanmaktadır
[8].
𝑓𝑓 =

64
𝑅𝑅𝑅𝑅

(6)

Eğer iç akış, geçiş bölgesinde ise f sürtünme faktörü, Denklem 7 ve 8’de verildiği gibi değişken
Reynolds sayılarına göre hesaplanmaktadır. [8].
Simülasyon ve Simülasyon Tabanlı Ürün Geliştirme Sempozyumu

14. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 17-20 NİSAN 2019/İZMİR

____________________ 1155 _______

1

𝑓𝑓 = 0.3164𝑅𝑅𝑅𝑅 −4 (2320 < 𝑅𝑅𝑅𝑅 < 105 )

(7)

𝑓𝑓 = 0.0032 + 0.221𝑅𝑅𝑅𝑅 −0,237 (105 < 𝑅𝑅𝑅𝑅 < 108 )

(8)

Reynolds sayısı 10 ‘den küçük olduğu için, Denklem 7 sürtünme faktörü bulunmasında kullanılabilir.
5

1

𝑓𝑓 = 0.3164𝑥𝑥25632−4 = 0.025

Denklem 9 akışta oluşan basınç kaybının hesaplanmasında kullanılmaktadır. f sürtünme katsayısı, L
boru uzunluğu, 𝜌𝜌 akışkan yoğunluğu, V m boru kesiti içindeki ortalama hızdır [8].
∆𝑃𝑃 = 𝑓𝑓 𝑥𝑥

∆𝑃𝑃 = 0.025𝑥𝑥

𝐿𝐿
𝑉𝑉𝑉𝑉2
𝑥𝑥 𝜌𝜌
𝐷𝐷
2

(9)

1
1.442
𝑥𝑥 998.5 𝑥𝑥
= 1355 𝑃𝑃𝑃𝑃
0.0191
2

Suyun giriş ve çıkış basınç farklılıklarını tanımlayarak Denklem 10’da gösterilen Bernoulli teorimi
kullanılmış ve suyun eşanjörden çıkış hızı hesaplanmıştır. [8]
Eşanjöre suyun giriş yaptığı bölge ile çıkış yaptığı bölge arasında yaklaşık 0.3 m (z 2 -z 1 ) fark vardır.

V 2 = 1.55 m/s olarak hesaplanmıştır.

𝑃𝑃1 𝑉𝑉1 2
𝑃𝑃2 𝑉𝑉2 2
+
+ 𝑧𝑧1 =
+
+ 𝑧𝑧2
𝜌𝜌𝑔𝑔 2𝑔𝑔
𝜌𝜌𝑔𝑔 2𝑔𝑔

(10)

4. TÜRBÜLATÖRSÜZ VE TÜRBÜLATÖRLÜ YAPININ SAYISAL YÖNTEMLE ANALİZ EDİLMESİ
Sayısal çözüm, üç boyutlu ve bu geometrideki kütle korunumu, momentum ve enerji korunumu
denklemlerinin çözülmesinde kullanılan bir yöntemdir.
Süreklilik denklemi kütlenin korunumu prensibinden elde edilmektedir. Sabit bir kontrol hacmi için,
kütlenin korunumu oluşturulursa, giren ve çıkan akışkan kütlelerin kontrol hacmindeki zamanla
değişimi süreklilik denklemini verir.
Diferansiyel formda üç boyutlu olarak süreklilik denklemi ifadeleri sonuç olarak Denklem 11’de
verilmiştir. [8]
𝜕𝜕𝜕𝜕
�⃗� +
=0
(11)
𝛻𝛻�𝜌𝜌𝑉𝑉
𝜕𝜕𝜕𝜕
Momentumun korunumu ilkesi Newton’un ikinci yasasına dayanmaktadır. Momentumda zamanla
oluşan değişiklik dışarıdan etki eden kuvvetlerin kontrol hacmine olan toplam etkisini göstermektedir.

Bir boru içinde laminer akış düşünüldüğünde vektörel formda momentum değişikliği Denklem 12’de
verilmiştir.
𝜕𝜕
(𝜌𝜌𝜌𝜌) + 𝛻𝛻 (𝜌𝜌𝜌𝜌) = − 𝛻𝛻𝛻𝛻 − 𝜇𝜇𝛻𝛻 2 𝑉𝑉 + 𝑆𝑆
(12)
𝜕𝜕𝜕𝜕
V hız vektörü, S ise kullanıcı kaynaklı terimdir. [8]

Enerjinin korunumu eşitliği, ısı üretimi olmadığı durum dikkate alınarak, basınç ve dış kuvvetler ihmal
edilerek türetilmiştir. Enerji korunumu denkleminin vektörel formu Denklem 13‘de verilmiştir. [8]
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𝜕𝜕(𝜌𝜌𝜌𝜌)
+ ∇. (𝜌𝜌𝜌𝜌𝜌𝜌) = ∇(k∇T)
𝜕𝜕𝜕𝜕

Enerji korunumu, Denklem 14’deki şekilde, sistem kontrol hacmi değişmedikçe sabittir. [8]
k
DT
=
∇. (∇T)
Dt ρcp

(13)

(14)

Sayısal modellemede bir ticari kod olan ANSYS-FLUENT kullanılmıştır. Analizde kullanılan
‘’Realizable κ-ε modeli’’ için FLUENT taşınım denklemleri çözmektedir. Bu modelde k, türbülans
kinetik enerjisi ve ε yayılma oranını olup, Denklem 15 ve 16’da verilen kısmi diferansiyel denklemler
ile temsil edilmektedir. Türbülans modeline ek olarak analizde gelişmiş duvar fonksiyonları yaklaşımı
kullanılmıştır.
𝜕𝜕
𝜇𝜇𝑡𝑡 𝜕𝜕κ
𝜕𝜕
�𝜌𝜌κ𝑢𝑢𝑗𝑗 � =
��𝜇𝜇 + �
� + 𝐺𝐺𝑘𝑘 + 𝐺𝐺𝑏𝑏 − 𝜌𝜌𝜌𝜌 − 𝑌𝑌𝑀𝑀 + 𝑆𝑆𝑘𝑘
𝜎𝜎κ 𝜕𝜕𝑥𝑥𝑗𝑗
𝜕𝜕𝑥𝑥𝑗𝑗
𝜕𝜕𝑥𝑥𝑗𝑗
𝜀𝜀 2
𝜀𝜀
𝜕𝜕
𝜕𝜕
𝜇𝜇𝑡𝑡 𝜕𝜕𝜕𝜕
�𝜌𝜌ε𝑢𝑢𝑗𝑗 � =
��𝜇𝜇 + �
� + 𝜌𝜌𝐶𝐶1 𝑆𝑆𝜀𝜀 − 𝜌𝜌𝐶𝐶2
+ 𝐶𝐶1𝜀𝜀 𝐶𝐶3𝜀𝜀 𝐺𝐺𝑏𝑏 + 𝑆𝑆𝜀𝜀
𝜎𝜎ε 𝜕𝜕𝑥𝑥𝑗𝑗
k
𝜕𝜕𝑥𝑥𝑗𝑗
𝜕𝜕𝑥𝑥𝑗𝑗
𝑘𝑘 + √𝑣𝑣𝑣𝑣 𝑘𝑘

(15)
(16)

Bu denklemlerde G k türbülans kinetik enerjisi oluşumunu, G b kaldırma kuvveti nedeniyle nedeniyle
türbülans kinetik enerjisi oluşumunu, YM toplam yayılma oranı için sıkıştırılabilir türbülansta
dalgalanan genişlemenin katkısını temsil etmektedirler. C 1 , C 1ε , C 2 , C 3ε sabit değerlerdir. σk veσε , k ve
ε için türbülans Prandtl sayısıdır. S k ve S ε kullanıcı kaynaklı terimlerdir. [9]
4.1 Türbülatörsüz ve Türbülatörlü Eşanjörün Sayısal Analizinin Yapılması
Sayısal çözüm yapılırken programın ısı eşanjörü modülü kullanılmamıştır. Basınç ve hız birleştirme
yöntemiyle yerçekimi ivmesi –y yönünde tanımlanmıştır. Sınır tabakalarda hücre sayısı optimizasyonu
yapılarak, çözüme ulaşılmıştır. Sıvı akışkan olarak su tanımlaması yapılmıştır. Gaz akışkan ise yanma
sonrası ölçülmüş emisyon çıktısı, kimyasal bileşimidir. Yanmış gazların ölçümü yüksek hassasiyetli
emisyon ölçüm ve analiz cihazlarıyla yapılmaktadır. Bu kimyasal bileşimin yüzdesel şekilde programa
tanımlaması yapılmıştır. Tablo 3’de sayısal analiz çalışması için sisteme tanımlanan akışkanların
özellikleri belirtilmiştir
Tablo 3. Sayısal analiz eşanjör akışkan özellikleri

Gaz

Sıcaklık (°C)
627

V (m/s)
0.8

Kimyasal Bileşimi
%15 H 2 O, %4 O 2, %7 CO 2 ve %74 N 2

Su

10

1.44

%100 H 2 O

4.1.1. Akışkan Yüzeylerinin Tanımlanması
Eşanjöre suyun giriş ve çıkışını sağlayan borular bakır (CuSf22) malzeme olacak şekilde seçim
yapılarak programa tanımlanmıştır. Tablo 3’de verilen su hızı ve sıcaklığı sınır şartlarında eşanjöre
giriş tanımlanmıştır. Şekil 5’de borular gösterilmektedir.
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Soğuk su giriş serpantin borusu

Sıcak su çıkış borusu

Şekil 5. Bakır su borularının tanımlanması
Baca gazlarının içinden geçtiği eşanjör dış gövdesi Şekil 6’da verildiği gibi eşanjör üzerinde
tanımlanmıştır. Dış gövde malzemesi bakır (CuSf22) malzeme olarak seçilmiştir. Gövde içinden
belirlenen hız ve sıcaklık sınır şartlarında baca gazı geçmektedir.

Şekil 6. Eşanjör dış gövdesinin tanımlanması
Kimyasal bileşim özellikleri programa tanımlanan baca gazının eşanjöre giriş ve eşanjörden çıkış
yüzeyleri programa tanımlanmıştır. Şekil 7’de eşanjöre baca gazı giriş ve çıkış yüzey tanımlamaları
gösterilmiştir.
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a.

b.
Şekil 7. Gaz akışan yüzeyleri a giriş b. çıkış

Eşanjör gövdesinin içinde bulunan kanatlı ve gövde borulu eşanjör bakır malzeme (CuSf22) olacak
şekilde programa tanımlanmıştır. Sisteme giren su serpantin borularını dolaşıp dış gövdeyi
soğuttuktan sonra Şekil 8’de verilen eşanjörün içine girmekte iken kimyasal bileşimi verilen baca gazı
da kanatların arasından geçerek iki akışkanın arasında ısı transferi sağlanmıştır. Türbülatörlü
senaryoda tek farklılık, bu eşanjör borularının iç yüzeyine, elips borulu ve patlatma yüzeyli 4 adet
türbülatörün eklenerek aynı parametreler altında analiz edilmesi için tanımlama yapılmasıdır.

Şekil 8. Gövde içi su eşanjörünün tanımlanması
Mevcut eşanjörün türbülatörsüz ve türbülatörlü olarak sayısal analizi yapılarak türbülatörün eşanjör
sisteminin verimliliğine etkisi yorumlanmıştır. Şekil 9’da tüm eşanjörün dahil edildiği model görünümü
ve problemin sınır şartları verilmiştir.
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Gaz Çıkış Sıcaklığı (T4) = ? °C
Gaz Çıkış Hızı (V4) = ? m/s

Gaz Giriş Sıcaklığı (T3) = 627 °C
Gaz Giriş Hızı (V3) = 0,8 m/s

Su Giriş Sıcaklığı (T1) = 10°C
Su Giriş Hızı (V1) = 1,44 m/s
Su Giriş Debisi (ṁ) = 9 lt/dak
Su Çıkış Sıcaklığı (T2) = 25 °C
Su Çıkış Hızı (V2) = ? m/s

Şekil 9. Sistem modelinin oluşturulması
4.1.2. Eşanjör Eleman Sayısının Belirlenmesi
Baca gazı ve su akışkanlarının kullanıldığı eşanjör modeli için hücre sayısı belirlenmiş ve yapılan
deneme çalışmaları sonucunda çözümler hücre sayısından bağımsız olacak şekilde yapılmıştır. Şekil
10’da optimum hücre sayısı belirleme çalışma grafiği, baca gazı çıkış sıcaklığına bağlı olacak şekilde
türbülatörlü ve türbülatörsüz durum için gösterilmiştir.

Şekil 10. Eleman sayısının belirlenmesi (a. Türbülatörsüz b. Türbülatörlü)

Türbülatörsüz eşanjör sistemi için 15 milyon hücre sayısı belirlenmiştir. Türbülatörlü eşanjör
sisteminde ise tüm geometri aynı olarak tanımlanmış, sisteme sadece boru iç yüzeylerinde 4 adet
türbülatör eklenmesi sonucunda optimum hücre sayısı 29 milyon adet olarak belirlenmiştir.
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Hücre sayısı belirlendikten sonra sayısal analizde seçilen iterasyon yöntemi ve diğer parametreler
belirlenerek Çizelge 4’de gösterildiği gibi verilmiştir.
Tablo 4. Sayısal çözüm parametreleri
Model

Ayarlar

Boyut

3D

Zaman

Sürekli

Viskoz

Realizable k- ε türbülans model

Isı Transferi
Katılaşma ve Donma

Etkin
Etkin değil

Radyasyon

Etkin değil

Dağıtılmış Faz

Etkin değil

NO x Emisyonları

Etkin değil

SO x Emisyonları

Etkin değil

4.2. Çözümler
Sistem çözüme ulaştırılmış Şekil 11’de her iki durum eşanjörünün bütünsel olarak soldan ve üstten
kesit görünümü verilmiştir. Analiz sonucunda baca gazı dış akış davranışı da incelenmiştir. Sisteme
türbülatör eklenmesinin baca gazı çıkış sıcaklığına etkisi incelenmiş ve iç akış karakteristiğine
odaklanılmıştır. Şekil 12 ve 13’de sırasıyla hız vektörleri ve dağılımı her iki durum içinde verilmiştir.
Şekil 14’de verilen basınç dağılımından türbülatörlü boru sistemlerinde basınç kaybının artış gösterdiği
görülmekte, Şekil 15’de verilen sıcaklık dağılımında ise türbülatörlü senaryoda suyun daha önce
türbülatörsüz senaryo ile aynı sıcaklığa ulaştığı anlaşılmıştır.

a)

b)

Şekil 11. Eşanjör sol yüzey kesit dış akış hız vektörleri görünümü a. Türbülatörsüz, b. Türbülatörlü
Şekil 11’de türbülatörlü ve türbülatörsüz eşanjör üzerinden, baca gazı hız akış vektörleri gösterilmiştir.
Tasarımsal olarak aynı parametreler altında sadece boru içine türbülatör eklemesi yapıldığı için dış
akış hız dağılımı her iki durum içinde aynıdır. Boru kesitleri içinde türbülatörlerin kesit görünümü
görünmektedir.
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a.

b.
Şekil 12. Hız vektörleri, a. Türbülatörsüz, b. Türbülatörlü
Şekil 12’de türbülatörlü ve türbülatörsüz duruma ait hız vektörleri -analiz görselleri suyun sisteme giriş
ve çıkış yönleriyle birlikte verilmiştir. Her iki durumda geometri üzerinden aynı bölgeler A,B ve C olarak
işaretlenerek akım vektörleri ve farklılıklar incelenmiştir. A bölgesinde suyun boru içine giriş yaptığı
bölüm incelenmiştir. Akış incelendiğinde başlangıçta türbülatörsüz durumda homojen akım vektörleri
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görülürken, türbülatörlü durumda türbülatör geometrisi etrafında akış vektörlerinin düzensiz rejimde
olduğu yani türbüle edildiği anlaşılmıştır. Özellikle B bölgesinde boru dirseğinde meydana gelen
düzensizlik karşılaştırmalı olarak gösterilmiştir. Her iki durumda da, aynı sınırlar altında boru içinde
akışta, dirsek dönüşlerinde basınç kaybı kaynaklı akış hızında azalma olduğu anlaşılmaktadır. Bu
kayıpların türbülatörsüz senaryoda daha fazla olduğu görülmektedir. Bu durum sisteme türbülatörlerin
eklenmesi sayesinde iç akış rejiminin düzensizleştiğinin ve bu sayede dirsek dönüşlerinde ortalama
olarak daha az hız ve basınç kaybı yaşandığının göstergesidir. C bölgesinde ise suyun boruyu terk
ederken hız akış vektörleri incelenmiştir. A bölgesiyle benzer şekilde türbülatörlerin etkisiyle akışkanın
düzensiz bir akış rejiminde olduğu görülmüştür.

a.

b.
Şekil 13. Hız dağılımı, a. Türbülatörsüz, b. Türbülatörlü
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Şekil 13’de her iki duruma ait türbülatörlü ve türbülatörsüz durum için hız dağılımları gösterilmiştir.
Belirlenen A,B ve C bölgelerinde sırasıyla suyun boruya girişi, dirsek dönüşü ve suyun boruyu terk
etme davranışı incelenmiştir. Her iki dağılımdan da görüldüğü gibi A ve C bölgesinde, türbülatörsüz
durumda uniform bir akış gözlemlenirken, türbülatörlü durumda, türbülatör cidarları etrafında akışkanın
düzensiz hız dağılımlı bölgelere sahip olduğu görülmektedir. B bölgesindeki dirsek dönüşünde ise
türbülatörlü durumda daha az hız kaybı yaşayan bölge oluştuğu görülmektedir. Bu durum akış
vektörlerinden de anlaşıldığı gibi sisteme türbülatörlerin eklenmesi sayesinde iç akış rejiminin
düzensizleştiğinin ve bu sayede dirsek dönüşlerinde ortalama olarak daha az hız kaybı yaşandığının
göstergesidir.

a)

b)
Şekil 14. Basınç dağılımı, a) Türbülatörsüz, b) Türbülatörlü
Şekil 14’de türbülatörlü ve türbülatörsüz durum için farklılığın basınç dağılımıyla net bir şekilde ayırt
edilebilmesi için aynı limitler dahilinde basınç dağılımı görselleri verilmiştir. Türbülatörsüz senaryoda
sadece son dirsek dönüşünde basınçta düşme yaşanırken, türbülatörlü senaryoda boru akışı boyunca
basınç dağılımında değişiklikler olduğu ve uniform olmadığı anlaşılmıştır. Bu durum türbülatörler
sayesinde akış rejiminde düzensizlikler oluştuğunun göstergesidir.
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,
a)

b)
Şekil 15. Sıcaklık dağılımı, a) Türbülatörsüz, b) Türbülatörlü
Şekil 15’de her iki durum için aynı limitler dahilinde sıcaklık dağılımları verilmiştir. Türbülatörsüz
durumda dirsek dönüşlerinde su sıcaklığında dağılımın düzensiz olduğu görülürken, türbülatörlü
durumda suyun sıcaklığındaki artışın boru içinde akış boyunca daha düzenli bir rejim ve dağılımda
olduğu görülmektedir. Yapılan sıcaklık dağılımı kıyaslamasından sisteme eklenen türbülatörler
sayesinde ısı transfer performansında artış olacağı anlaşılmaktadır.
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SONUÇ
Yapılan çalışma kapsamında türbülatörsüz senaryo için öncelikle analitik analiz yoluyla hesaplamalar
yapılmıştır. Sonrasında hücre sayısından bağımsız olacak şekilde türbülatörsüz ve türbülatörlü
senaryo üzerinden aynı parametre ve şartlar altında sayısal analiz çalışmaları yapılmıştır.
Tablo 5 ve 6’da tüm analiz sonuçları karşılaştırmalı olarak verilmiştir. Türbülatörsüz senaryo için
analitik ve sayısal analizler arasında karşılaştırma yapıldığında su çıkış hızlarında %1,3’lük, suyun
giriş ve çıkışta karşılaştığı basınç farkı arasında ise %7’lik bir fark olduğu görülmüştür. Yapılan analitik
analizler ile sayısal analizlerin yakınsama da bulunduğu anlaşılmıştır. Sonuçların sadece ısı transfer
performansı açısından değil, eşanjörde oluşan basınç kayıplarının da sistemin işletme şartlarına
uygunluğu açısından da kontrol edilmesi gerekmektedir. Sisteme türbülatör eklenmesi sonucunda su
giriş ve çıkış noktaları basınç kaybı değerinde yaklaşık %34 artış olduğu görülmüştür. Bu farklılık su
çıkış basıncında yaklaşık olarak 0.05 bar azalma anlamına gelmektedir. Bu durumun su şebeke
basınçları ve suyun iç tesisatta 1 m/s hızla dolaştığı düşünülerek, şofben ilave pompa gereksinimi
olmadan kullanım için engel teşkil etmeyeceği anlaşılmaktadır.
Tablo 5. Su akışkanı için analiz sonuçları
Su Giriş
Hızı
V 1 (m/s)

Su
Çıkış
Hızı
V 2 (m/s
)

Su Giriş
Basıncı
P 1 (Pa)

Su Çıkış
Basıncı
P 2 (Pa)

Basınç
Farkı
(∆P)

Su Giriş
Sıcaklığı
T 1 (°C)

Su Çıkış
Sıcaklığı
T 2 (°C)

Isı
Transfer
Değişimi

Türbülatörsüz
Analitik Analiz

1.44

1.55

2600

1245

1355

10

25

-

Türbülatörsüz
Sayısal Analiz

1.44

1.511

2600

1206

1394

10

25

Türbülatörlü
Sayısal Analiz

1.44

1.48

2928

1099

1869

10

25.48

Analiz
Sonuçlarının
Karşılaştırılması

+%3

Tablo 6. Gaz akışkanı için analiz sonuçlarının karşılaştırılması
Gaz Giriş
Hızı
V 3 (m/s)

Gaz Çıkış
Hızı
V 4 (m/s)

Türbülatörsüz
Sayısal Analiz

0.8

0.568

627

108

Türbülatörlü
Sayısal Analiz

0.8

0.568

627

93

Analiz
Sonuçlarının
Karşılaştırılması

Gaz Giriş
Sıcaklığı
T 3 (°C)

Gaz Çıkış
Sıcaklığı
T 4 (°C)

Isı Transfer
Performans
Artış Yüzdesi

+%3

Yapılan çalışma sonucunda sisteme eklenen türbülatörlerin, eşanjörün ısı transfer performansını
yaklaşık olarak %3 oranında artırdığı hesaplanmıştır. Sayısal analiz çalışmalarının başlatılmadan önce
en sade geometrinin ilk aşamada mümkün olduğunca analitik analizlerle doğrulanmasının, parametrik
denemeler öncesinde doğru sonuçlara ulaşılması için büyük önem arz etmekte olduğu ve programa
tanımlanan hücre sayısı belirlenirken özel bir çalışma yapılması ile sonuçların istikrarlı olup
olmadığının kontrolü doğru sonuç alma ve çözüm zamanının minimize edilmesi açısından gerekli
olduğu hususunun bu konudaki çalışmacılara belirtilmesinin önemli olacağı anlaşılmıştır.
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BİR BASINÇLI KAP EKİPMANININ SICAK DÖVME SONRASI
SOĞUMA HIZINA BAĞLI MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN
SİMÜLASYON İLE İNCELENMESİ
Examination of a Pressure Vessel Component's Cooling Rate Dependent Mechanical Properties After Hot Forging with
Simulation

Çağlar HOCALAR
Nurşen SAKLAKOĞLU

ÖZET
Bu çalışmada bir basınçlı kap ekipmanının sıcak dövme sonrası soğuma hızının nihai ürünün
mikroyapısı ile mekanik özelliklerine olan etkileri simülasyon yoluyla belirlenmiştir. Bu amaçla
SimufactForming yazılımı kullanılmıştır. Dövme işlemi sonrası gerçek imalat koşullarında uygulanan
soğuma şartlarında simülasyonlar yapılmış ve parçanın akma ve çekme dayanımı, oluşan fazlar, bu
fazların oranları ve dağılımları tespit edilebilmiştir. Böylece yapılacak olan fiziki deneylerde oluşacak
malzeme ve zaman kaybının büyük ölçüde önlenebileceği ve maliyetten tasarruf edilebileceği ortaya
konmuştur. Sonuçlara bakıldığında soğuma hızı düştükçe akma ve çekme mukavemeti azalmıştır.
Yüksek soğuma hızlarında beynit fazı oluşmuştur. Soğuma hızı düştükçe beynitin yerini ferrit ve perlit
fazları almıştır ve bu fazlar daha homojen bir dağılım sergilemiştir.
Anahtar Kelimeler: Soğuma oranı, simülasyon, sıcak dövme, mikroalaşımlı çelik, faz dağılımı
ABSTRACT
In this study, the effect of the cooling rate after hot forging of a pressure vessel equipment on the
microstructure and mechanical properties of the final product was determined by simulation.
SimufactForming software was used for this purpose. After the forging process, simulations were
made under the cooling conditions applied in the actual manufacturing and the yield and tensile
strength of the part, the phases formed, the fractions and the distributions of these phases were
determined. Thus, it is revealed that the material and time loss that will occur in physical experiments
can be prevented and cost saving can be provided. The results showed that as the cooling rate
decreased, the yield and tensile strength were reduced. A bainite phase was formed at high cooling
rates. As the cooling rate decreased, the bainite was replaced by ferrite and pearlite phase and the
phases showed a more homogeneous distribution.
Key Words: Cooling rate, simulation, hot forging, microalloyed steel, phase distribution
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1. GİRİŞ
Sıcak dövme, klasik ve aynı zamanda yaygın olarak kullanılan endüstriyel bir süreçtir. Avrupa'da her
yıl sıcak dövme işlemleriyle milyonlarca ton çelik parça üretilmektedir [1]. Ancak günümüz teknolojileri
ve bu teknoloji eşliğinde doğan ihtiyaçları karşılamak için çeşitli yollar aranmaktadır. Firmalar bu
gereksinimleri karşılamak için kıyasıya bir yarış halindedir. Tabi ki bu yarış içerisinde hem hızlı olmalı
hem de maliyetleri düşürmek zorundadırlar [2].
Gelişen teknolojinin ihtiyaçlarını sağlayabilmek için kullanılan dövme parametrelerine ve dövme
sonrası soğutma hızına bağlı olarak çeliklerde çeşitli mikro yapılar elde etmek mümkündür [3]. Metal
dövme işleminde dövme ürünün kalitesi ve performansı; sıcak dövme işleminden sonraki tane boyutu,
östenitleme sıcaklığı ve soğutma hızı gibi çeşitli parametrelere büyük ölçüde bağlıdır. Mekanik
işlemlerle yüksek mukavemet, daha iyi bir tokluk, daha iyi korozyon ve yorulma direncinin optimal bir
kombinasyonu için uygun bir mikro yapı sağlanmakta ve bu da tamamen üstün teknolojik özellikler,
daha yüksek ürün kalitesi, parçaların ve yapısal bileşenlerin daha iyi performansını sağlamaktadır [45]. Geleneksel yaklaşımda imalat prosedürüne deneyimlere bakılarak karar verilmekte ya da denemeyanılma metodu kullanılmaktadır. Çoğu durumda, deneyime ve sezgiye göre seçilen proses
parametrelerinin değerleri tatmin edici sonuçlar vermemektedir. Deneme-yanılma metodu ise çok
sayıda deneme yapmayı gerektirdiğinden, hem uzun zaman almakta hem de yüksek maliyet
gerektirmektedir. Yüksek takım maliyetleri gerektiren üretim süreçlerinde, bu deneme yanılma
çabaları, ürün geliştirme aşamasının verimliliğini de önemli ölçüde azaltmaktadır. Bilgisayar
teknolojilerinde ve beraberinde benzetim uygulamalarında yaşanan gelişmeler imalat sektörüne büyük
kolaylık sağlamaktadır [1-6]. Sonlu hacimler ve sonlu elemanlar metodlarıyla hazırlanacak
modellemeler için malzeme verileri önemli girdilerdir. Bu veriler yüksek sıcaklık mukavemeti ve
gerilme-gerinim eğrileri (veya akış gerilmesi eğrileri) gibi önemli mekanik özellikler gerektirir ve birçoğu
hazırda olmasına rağmen büyük bir kısmı da deneysel verilere dayanmaktadır. Ancak günümüz
teknolojisinde bu verilere Bilgisayar Destekli Mühendislik (CAE) yazılımları ile kolayca
ulaşılabilmektedir [7]. Malzemelerin maliyetli oluşu, zaman kaybı gibi etmenler de imalat pazarında
optimizasyon için simülasyonları büyük bir ihtiyaç haline getirmiş ve bilgisayar destekli modellemelere
olan ilgiyi artırıştır [8]. Benzetim çalışmaları birçok parametrenin tek tek etkilerini ve bunların
kombinasyonlarını tahmin etmeyi ve birçok adımdan oluşan prosesi bile tasarlamayı mümkün
kılmaktadır. Proses parametrelerinin optimizasyonuyla, ürün kalitesi ve imalat etkinliği arttırılabilir ve
imalat maliyetleri önemli oranda düşürülebilir [8-9-10]. Pek çok araştırmada sıcak dövme prosesini
geliştirmek ve prosesi optimize etmek üzere birçok model geliştirilmiştir. Dövülmüş parçalarda mekanik
özelliklerin ve mikroyapının analiz edilmesi ve buna bağlı olarak prosesin optimize edilmesi sıcak
dövme teknolojilerinde dönüm noktası olmuştur. Alaşımın kompozisyonuna ve dövme koşullarına göre
mikroyapının tahmin edilebilmesini sağlayan bu analizler sıcak dövme endüstrisinde önemli gelişmeler
sağlamaktadır. Mikroyapının ostenit fazından ferrit/perlit/beynit fazlarına geçişinin doğru analiz
edilmesi gerekmektedir. Bunun için sonlu elementler analizine (FEM) dayanan analizler geliştirilmiştir.
Bu analizlerin belirli bir soğuma hızındaki son mikroyapıyı tahmin edebilmesi için faz dönüşümlerini
dikkate alması gerekmektedir [11-12].
Z.Guo ve ark. [7] proses simülasyonu sırasında gereken birçok malzeme özelliği, katılaşma özellikleri
ve yüksek sıcaklık gerilme-gerinim eğrileri gibi dataların artık kolayca sağlanabildiğini vurgulamaktadır.
Malzeme verileri, sonlu-elemanlar ve sonlu-hacimler (FE / FV) analizine dayanan bilgisayar destekli
mühendislik (CAE) işlem simülasyon paketleri için hayati girdilerdir. Bu tür veriler; istenen verilerin
hepsinin hazır bulunmaması ve özellikle yüksek sıcaklık özelliklerinin ölçülmesinin güçlüğü gibi
sebeplerle yazılımın kütüphanesinde bulunan en yakın malzemenin seçilmesiyle elde edilmektedir. Bu
problemin üstesinden gelmek ve proses simülasyonu için güvenilir ve maliyetsiz veriler sağlamak için,
bu tür özelliklerin kolayca hesaplanabilen ve malzeme datası üretebilen bilgisayar tabanlı modeller
gerekmektedir. Jmatpro yazılımı malzeme datası üretebilmek için hızlı ve kolay bir çözüm
sunmaktadır. D. Huang ve ark. [13] sıcak dövme sırasında malzemenin tane boyutundaki evrimin
öngörülebilmesi için modellemeler yapmıştır. Bu amaçla, yeniden kristalleşme ve tane büyümesi
fenomenolojik yaklaşım kullanılarak modellenmiştir ve termomekanik tarihi belirleyen DEFORM
yazılımı metal biçimlendirme modülünde uygulanmıştır. Yapılan çalışmalar sonucunda tatmin edici
sonuçlar alındığı vurgulanmaktadır. Süper alaşımların sıcak dövülmesi sırasındaki mikroyapı evriminin
bilgisayar simülasyonu, özellikle havacılık uygulamaları için kritik bileşenlerin imalatı için büyük ilgi
çekmektedir [13]. P.F. Bariani ve ark. [14] yüksek dayanımlı paslanmaz çelik türbin kanatlarının
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üretilmesi için sıcak dövme işlemlerinin tasarımı ve optimizasyonu için sonlu elemanlar temelli sayısal
simülasyonun ve gerçek malzeme bazlı fiziksel simülasyon teknolojilerinin ortak bir uygulamasını
sunmaktadır. Sayısal ve deneysel sonuçlara dayanarak, gerçek dövme işlemi toplam dövme
adımlarının sayısını azaltarak yeniden düzenlenmektedir. Optimize edilmiş proses parametreleri ile
yürütülen endüstriyel denemeler, geliştirilen prosedürün etkinliğini göstermektedir. Spesifik dövme
problemine kalibre edilmiş bir FE modelinin, fiziksel simülasyon deneyleri ile hazırlanan örnekler
üzerinde sistematik bir mikroyapı analiziyle birleştirilmesinin, sıcaklıkları ve faz dönüşümünü
öngörmede etkili ve başarılı bir araç olduğu kanıtlanmıştır. Bu öngörüler ile deneysel çalışmaların
sayısı en aza indirilmiştir [14].
Bu çalışmada; literatürde gerek dövme prosesinin etkileri gerekse soğuma hızı analizlerine yönelik hiç
çalışma bulunmayan P285NH düşük karbonlu ve mikroalaşımlı çeliğinin soğuma hızına bağlı olarak
oluşacak fazlar ile akma ve çekme mukavemetleri simülasyon yoluyla incelenmiştir.

2. MATERYAL VE METOD
Bu çalışmada, ticari adı P285NH olan düşük karbonlu mikroalaşımlı çelikten bir “basınçlı kap”
ekipmanının üretilmesi için proses adımlarından biri olan soğuma hızı simülasyon çalışmaları
yapılmıştır. P285NH malzemenin kimyasal kompozisyonu Tablo 1’de verilmiştir. Bu parçanın sıcak
dövme aşamaları simülasyon çalışmaları ile daha önceki çalışmalarda optimize edilmiştir [15].
SimufactForming yazılımının sıcak dövme modülü ile elde edilen sonuçlar yine bu yazılıma ait ısıl
işlemler modülüne aktarılmıştır. Yazılım kütüphanesinde bulunmayan P285NH malzemesine ait
sıcaklığa ve fazlara bağlı gerinim-akış eğrileri JMatPro yazılımı ile hesaplanıp SimufactForming
kütüphanesine aktarılmıştır.
Soğutma işlemi firma tarafından geleneksel yöntem olarak adlandırılan kasada toplu olarak soğutma
ve konveyör üzerinde fan yardımıyla soğutma olarak iki şekilde yapılmaktadır. Fan hızı ve üflenen
havanın sıcaklığı gibi faktörler ile soğuma hızı kontrol edilmektedir. Firmada mevcut imalat sürecinde
parçalar üzerinden sıcaklıklar ölçülerek soğuma hızları belirlenmiştir. SimufactForming ısıl işlem
modülü ile bu soğuma hızlarında malzemede meydana gelecek mikroyapılar, akma ve çekme
mukavemetleri, kalıntı gerilmeler tahmin edilmiştir. Müşteri spesifikasyonları gereği, üretilecek olan
basınçlı kap komponentinin akma mukavemeti min. 245 N/mm² ve çekme mukavemetinin 390-510
N/mm² aralığında olması gerekmektedir. Yapılan benzetim çalışmalarıyla istenen spesifikasyonlara
ulaşılabilecek soğuma hızları belirlenmiştir.
Tablo 1. P285NH malzemenin kimyasal kompozisyonu
C
0,10

Si
0,20

Mn
1,08

P
0,009

S
0,002

Cr
0,13

Mo
0,01

Ni
0,07

V
0,01

Al
0,025

Cu
0,04

Sn
0,003

Nb
0,0164

Simülasyon çalışmalarında esas alınan dövme parametreleri Tablo 2’de verilmiştir. Bu çalışmada
simülasyon uygulamaları SimufactForming 12.0 ile yapılmış ve parçanın bir düzlemde simetrik olduğu
belirlenmiş ve çözümlerin hızlandırılması için bu düzlemde simetri ekseni kullanılarak çalışmalar
yürütülmüştür.
Tablo 2. Dövme parametreleri
Üretim adımı

Pres devri

Ön şekillendirme
Son şekillendirme
Çapak alma
Delik açma

60 rpm
60 rpm
60 rpm
60 rpm

Kalıp
Sıcaklığı, 0C
200
200
200
200

Dövme
Sıcaklığı, 0C
1150
-

Numune boyu, mm
(çap=55 mm)
113
-

Sürtünme
Katsayısı
0,8
0,3
-
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a

b

Şekil 1. nihai ürün (a) simülasyon, (b) gerçek

3. BENZETİM SONUÇLARI
Soğutma işlemleri yapılmadan önce JMatPro yazılımı ile CCT (sürekli soğuma dönüşümü) diyagramı
oluşturulmuş ve olası soğuma hızlarına karşılık gelen fazlar doğrultusunda olası mekanik özellikler
tahmin edilmiştir (Şekil 2). Tüm soğuma işlemlerinde sıcaklık, malzeme için faz dönüşüm sıcaklığının
altına düşene kadar devam ettirilmiştir. Şekiller kesit görüntüler olup malzemenin simetri ekseninden
alınmıştır.

Şekil 2. P285NH CCT diyagramı
3.1. Konveyörde Soğuma Analizi
Şekil 3-a ve 3-b’de görüldüğü gibi dövme sonrası konveyörde soğutma esnasında homojen bir
soğuma gerçekleşmemektedir. Hızlı soğuma sırasında malzemenin çekirdeğinden dışına doğru
soğuma hızının arttığı görülmüştür. Bunun nedeni malzemenin yüzeyinde hem taşınım ile hem de
iletim ile ısı akışı gerçekleşmesi, malzemenin çekirdeğine doğru sadece iletim ile ısı transferinin
olmasıdır.
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a

b

Şekil 3. (a) soğuma hızı, (b) anlık sıcaklık dağılımı
Soğuma hızına bağlı olarak CCT diyagramlarında görüldüğü gibi malzemenin içinde ve dışında farklı
faz dağılımları görülmüştür. Bu faz dağılımına bağlı olarak malzemenin farklı yerlerinde farklı
mukavemet değerleri gözlemlenmiştir (Şekil 4). Malzemenin kalın kesitli orta bölgesinde akma
mukavemeti yaklaşık 366 MPa iken kenar bölgelerde 400 MPa’ın üzerine ulaşmıştır. Paralel şekilde
orta kısımdaki çekme mukavemeti 557 MPa seviyelerinde iken, kenarda 600 MPa’dan daha yüksek
değerlere ulaşmıştır.

a

b

Şekil 4. (a) akma mukavemeti, (b) çekme mukavemeti
Akma ve çekme dayanımına bakıldığında, dayanımın iç kısımlarda düştüğü ancak hızlı soğuyan dış
bölgelere gidildiğinde artığı gözlemlenmiştir. Parçadan akma dayanımının minimum 245 N/mm² ve
çekme dayanımının 390-510 N/mm² aralığında olması beklenmektedir. Simülasyon çalışmaları akma
dayanımı malzemeden beklenen kriteri sağlasa da çekme dayanımı beklenenden çok yüksek çıktığını
ortaya koymuştur. Şekil 5’te konveyörde soğutma ile parçada oluşabilecek fazlar ve efektif gerilmeler
görülmektedir. Görüldüğü gibi, parçada beynit ve ferrit fazı hakimdir. Ferrit oranı parçanın iç kısmında
yaklaşık %66’ya ulaşırken, parça kenarlarında yaklaşık % 54 civarındadır. Beynit oranı ise parçanın iç
kısmında yaklaşık %33 ve parça kenarlarında yaklaşık % 45 civarındadır. Beynit oranının yüksek
olması akma ve çekme dayanımının yüksek olmasının sebebini açıklamaktadır. Termal gerilmelere ve
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mekanik gerilmelere bağlı olarak malzemenin akışının ve soğuma hızının yüksek olduğu kesimlerinde
kalıntı gerilmelerin yüksek olduğu gözlemlenmektedir. Ancak malzeme akışının ve soğuma hızının
düşük olduğu iç kesimlerinde kalıntı gerilmeler oldukça düşüktür.

a

c

b

d

Şekil 5. (a) perlit oranı, (b) ferrit oranı, (c) beynit oranı, (d) kalıntı gerilmeler
3.2. Kasada Soğuma Analizi
Bu soğuma hızında daha önce geleneksel yöntem olarak adlandırdığımız kasada soğuma ele
alınmıştır. Şekil 6’da kasada soğuma analizi görülmektedir. Kasada soğutma durumunda sıcaklığın
daha homojen dağıldığı ve buna bağlı olarak anlık bir sıcaklığa bakıldığında parçanın çekirdeği ile dışı
arasında çok fazla fark olmadığı gözlemlenmiştir. Bu da fazların daha homojen olmasını sağlayacaktır.
Şekil 7-a ve 7-b’de simülasyon çalışmasıyla elde edilen soğumaya bağlı mukavemet değerleri
görülmektedir. Soğuma hızındaki homojenlik mukavemet değerlerine de yansımış, malzemede daha
homojen mekanik özellikler elde edilmiştir. Akma mukavemeti iç kısmında yaklaşık 318 MPa iken
kenar kısımlarında yaklaşık 325MPa’dır. Çekme mukavemeti iç kısımlarda yaklaşık 490 MPa iken
kenar kısımlarda yaklaşık 500MPa’dır. Bu sonuçlara göre, akma mukavemeti istenilen değeri sağlamış
ancak çekme mukavemeti parçadan istenilen üst sınıra yakın olduğu görülmüştür. Bu da
simülasyonların yakınsaklığı ve deneme numuneleri üzerinden alınan verilerin doğruluğu göz önünde
bulundurulduğunda güvenli değildir.
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Şekil 8’de görüldüğü gibi malzemede beynit fazı yavaş soğuyan iç kısımlarda yaklaşık %18 iken hızlı
soğuyan kenar kısımlarda %24 civarındadır. Konveyörde soğumaya göre beynit fazı yarı yarıya
düşmüştür. Perlit fazında bir miktar artış gerçekleşmiş parça üzerinde dağılımı %3 ile %5 arasında
değişim göstermektedir. Beynit fazının yerini daha çok ferrit fazına bıraktığı görülmüş; ferrit fazı iç
kısımlarda %80 iken kenar kısımlarda %71 civarındadır. Yavaş soğumaya bağlı olarak kalıntı
gerilmeler büyük ölçüde düşmüştür.

a

b

Şekil 6. (a) Soğuma hızı, (b) anlık sıcaklık dağılımı

a

b

Şekil 7. (a) Akma mukavemeti, (b) çekme mukavemeti

Simülasyon ve Simülasyon Tabanlı Ürün Geliştirme Sempozyumu

14. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 17-20 NİSAN 2019/İZMİR

____________________ 1175 _______

a

b

c

d

Şekil 8. (a) Perlit oranı, (b) ferrit oranı, (c) beynit oranı, (d) kalıntı gerilmeler
3.3. Kasada Soğuma ve Normalizasyon Analizi
Kasada ve konveyörde soğuma ile parçadan beklenen mekanik değerler elde edilemediği için
malzemede hem daha homojen tane boyutu sağlayan hem de daha homojen bir faz dağılımı sağlayan
normalizasyon adımına başvurulmuştur. Kasada soğutulduktan sonra normalize edilen malzeme
tekrar kasada soğutulmuştur.
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a

b

Şekil 9. Soğuma hızı, anlık sıcaklık dağılımı
Şekil 9’dan görüleceği üzere, normalizasyon sonrası malzeme kasada soğutulmuş ve dövme sonrası
kasada soğumaya göre daha yavaş ve homojen bir soğuma gerçekleşmiştir. Bunun sonucunda
mukavemet değerleri daha homojen gerçekleşmiştir. Simülasyon sonucuna göre, akma mukavemeti iç
kısımlarda yaklaşık 310MPa iken kenar kısımlarda 325 MPa kadar ulaşmıştır. Çekme mukavemeti iç
kısımlarda yaklaşık 480MPa iken kenarlarda 500 MPa civarındadır (Şekil 10-a ve 10-b); mukavemet
değerleri parçadan beklenen seviyede ve güvenli bölgededir.

a

b

Şekil 10. Akma mukavemeti, çekme mukavemeti
Şekil 11’de faz dağılımına bakıldığında baskın bir ferrit fazı görülmüştür, beynit fazı oluşumu büyük
ölçüde azalmış perlit fazında da dövme sonrası kasada soğumaya göre küçük bir artış
gözlemlenmiştir. Faz dağılımının homojen gerçekleşmesi, beynit fazı oranındaki düşüş, akma ve
çekme mukavemetinin istenilen sınırlarda olması doğru üretim yönteminin bu olduğunu
göstermektedir. Bu homojen içyapı ve yavaş soğuma sunucunda kalıntı gerilmeler de en aza
indirilmiştir.
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a

b

c

d

Şekil 11. (a) Perlit oranı, (b) ferrit oranı, (c) beynit oranı, (d) kalıntı gerilmeler

SONUÇ
Simülasyon sonuçlarına bakıldığında soğuma hızının düşmesiyle mukavemetin düştüğü ancak parça
üzerinde daha homojen soğuma hızlarının oluştuğu gözlemlenmiştir. Ancak soğuma hızının düşmesi
parçadan beklenen spesifikasyonları sağlamada yetersiz kalmış, daha homojen bir içyapı için
normalizasyon işlemine başvurulmak zorunda kalınmıştır. Ferrit ve perlitin mikroyapı içindeki boyut ve
yüzde dağılımı, nihai mekanik özellikler üzerinde önemli bir rol oynamıştır.
Soğuma hızı arttıkça daha az ferrit oluşmakta ve perlit miktarı artmakta hatta soğuma hızına bağlı
olarak perlit yerine beynit fazı oluşmaktadır. Bu da malzemenin mukavemetinin artmasına ve
parçadan beklenen mekanik özelliklerin sınırların üstüne çıkarak tokluğunun düşmesine sebeb
olmaktadır. Normalizasyon beynit fazının oluşmasını azaltmış ve ferrit miktarını artırarak mukavemet
değerlerini istenen sınırlara getirmiştir.
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Soğuma hızının düşmesi ile parça üzerinde kalıntı gerilmelerde ciddi bir düşüş gözlemlenmiştir.
Yüksek soğuma hızında termal gerilmeler, kalıntı gerilmeler üzerindeki en büyük etkiye sahipken;
soğuma hızının düşmesi ile malzeme akışının etkisi ön plana çıkmıştır. Normalizasyon adımından
sonra malzemede hasar oluşumunun en çok beklendiği yer olan bağlantı noktaları ve çevresinde
kalıntı gerilmelerin azaldığı gözlemlenmiştir. Bu da nihai ürün üzerinde olumlu etki yaratmaktadır.
Sonuç olarak, SimufactForming ısıl işlem modülü ile P285NH düşük karbonlu ve mikro alaşımlı çeliği
için dövme sonrası soğuma hızları analiz edilebilmiş, malzemede soğuma hızına bağlı olarak sıcaklık
değişimi, soğuma hızı, oluşacak fazlar, efektif gerilmeler ile literatürde çok fazla yer almayan soğuma
sonrası akma ve çekme mukavemeti başarılı bir şekilde analiz edilebilmiştir. Bu analiz sonucuna göre
dövme prosesi optimize edilmiştir. Bu sayede fiziksel denemeler için oluşacak malzeme ve zaman
kaybı ile birlikte maliyet kaybının önüne geçilmiştir. Aynı zamanda bu bildiri ile sanayide bu tarz
simülasyonların kullanımı ile elde edilenilecek kazançlar ortaya koyulmuştur.
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KLİMA SANTRALLERİNDE ISI KÖPRÜSÜ OLUŞUMUNUN
DENEYSEL VE SAYISAL OLARAK İNCELENMESİ
Numerical And Experimental Investigation Of Thermal Bridge Formation In Air Handling Units

Mürüvvet ZENGİNOĞLU
Meltem KOÇAK
İ. Mert SALMAN

ÖZET
Bu çalışma kapsamında, klima santrallerinde enerji kaçağının en yoğun olduğu panel ve klima iskeleti
(karkas yapısı) birleşim bölgeleri, termal açıdan sayısal ve deneysel olarak incelenmiştir. Enerji kaybı
sebebi olan ısı köprü bariyersiz klima santrallerinin, aynı zamanda yüzeyde yoğuşma meydana
getirebileceği ve bu sebeple ortaya çıkabilecek hijyen problemlerinden bahsedilmiştir. Farklı ısı iletim
katsayısı ve geometriye sahip ısı köprü bariyerli / ısı köprü bariyersiz ürünlerle yapılan panel ve klima
iskeleti tasarımları, SolidWorks Flow Simulation programında analiz edilerek ısıl köprüleme katsayısı
(k b ) elde edilmiştir. Tasarımın prototip üretimi gerçekleştirilmiştir ve laboratuvarda performans testleri
yapılarak, hesaplamalı akışkanlar dinamiği (HAD) analiz sonuçlarıyla kıyaslanmıştır. Analiz ve testler
EN 1886 [1] standardına uygun olarak yapılmış, elde edilen sonuçlara göre ısıl köprüleme sınıfları
belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Isı Köprüsü, Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği, İklimlendirme, Klima Santrali, EN
1886, Modelbox

ABSTRACT
Within the scope of this study, the connection areas of the panels and air conditioning frame (carcass
structure) with the most energy leakage in the air handling units were investigated in terms of
numerical and experimental. Thermal bridge formation due to energy loss and barrier-free air handling
units can also cause condensation on the surface and hygiene problems that may arise due to this
reason are mentioned. Panel and air conditioning frame designs with different heat transfer coefficient
and geometry with heat bridge barrier / without heat bridge barrier products were analyzed in
SolidWorks Flow Simulation program and thermal bridging coefficient (k b ) was obtained. The
prototype of the design was realized and performance tests were performed in the laboratory and
compared with the computational fluid dynamics (CFD) analysis results. Analyzes and tests were
performed according to EN 1886 [1] standard and thermal bridging classes were determined
according to the results.
Key Words: Thermal Bridge, Computational Fluid Dynamics, Air Conditioning, Air Handling Unit, EN
1886, Modelbox

1. GİRİŞ
Günümüzde nüfus ve sanayileşmeyle artan enerji ihtiyacı, enerjiyi verimli kullanma zorunluluğu
doğurmuştur. Geleneksel enerji kaynaklarının (doğalgaz, petrol, kömür) ömrünün olması ve son
yıllarda çıkan enerji krizleri de enerji verimliliğini önemli hale getirmiştir.
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Amerika Birleşik Devletleri Enerji Bakanlığı’nın 2011 verilerine göre, en yüksek enerji tüketimi sırasıyla
endüstriyel alanda, ulaşımda ve binalarda gerçekleşmektedir [2]. Binalarda (hastane ve alışveriş
merkezleri de dahil olmak üzere) tüketilen enerjinin önemli bir kısmı iklimlendirme için harcanmaktadır
(Tablo 1). Bu sebeple havalandırma ve iklimlendirme sistemlerinin ısı geri kazanımına sahip olması
enerji verimliliğini sağlayacaktır.
Tablo 1. Enerji Tüketim Oranları [2]
Alan
Taşıma
Endüstri
Bina
Ticaret

Dünyada Enerji Tüketim Oranları (%)
28
31
22
19

Havalandırma üniteleri, en az bir fan yardımı ile hava dolaşımı, filtreleme, ısıtma, soğutma, ısı geri
kazanımı, nemlendirme, nem alma ve karıştırma gibi fonksiyonların bir ya da daha fazlasını yerine
getirmek için gerekli ekipmanları bir kasanın içerisinde bulunduran ünitelerdir [3]. Ecodesign [4]
direktifinde havalandırma cihazları, ev tipi olmayan havalandırma cihazları -klima santralleri- (>250
3
3
m /h) ve ev tipi havalandırma cihazları (<250 m /h) olarak sınıflandırılır.
Klima santrallerinde gerçekleşen ısıtma ve soğutma işlemleri sırasında, cihaz içi ve cihaz dışı
arasında oluşan sıcaklık farkı yüzünden, klima santrali kasasında ısı transferi meydana gelmektedir.
“EN 1886 Havalandırma- Binalarda- Hava işleme ünitelerinin mekanik performansı” standardı kasa
yapısının performans sınıflarını belirlemektedir. Standartta, farklı üretici ve modeldeki cihazların
ortaklaştırılması (Modelbox) için gerekli özellikler belirtilmiştir ve Modelbox cihazının test
yöntemlerinden bahsedilmiştir.
EN 1886 standardına göre, belirlenip test edilebilecek beş ana başlık vardır [1];
1.
2.
3.
4.
5.

Kasa mekanik dayanımı (D1, D2, D3)
Kasa hava kaçağı (L1, L2, L3)
Filtre bypass kaçağı (G1-F5, F6, F7, F8, F9)
Kasa ısıl performansı (T1, T2, T3, T4, T5; TB1, TB2, TB3, TB4, TB5)
Kasa akustik izolasyonu

Bu testler arasında incelenecek olan ise ısıl geçirgenlik sınıfı ve ısıl köprüleme sınıfını içinde
barındıran kasa ısıl performansı olacaktır.
Isıl geçirgenliği azaltmak için tasarlanan panel yapısı, panel çevrelerinde ve karkas yapısında
kesintiye uğramaktadır. İzolasyonun kesintiye uğradığı bu bölgelere ısı köprüsü adı verilmektedir. Isı
köprüsü, dış ortam ve iç ortam arasındaki sıcaklık farkına bağlı olarak meydana gelir. Isıl geçirgenliğin
aksine santralin tümüyle ilgilenmez, en yüksek (ya da en düşük) dış yüzey sıcaklığıyla ilgilenir. Isı
köprülerinin önlenememesi durumunda kasanın iç ve dış yüzeyinde noktasal yoğuşmalar meydana
gelebilir. Bu durum korozyona sebep olabilmekle birlikte, yoğuşan suyun havayla birleşmesi sonucu
ortam konfor şartlarını bozan ve hijyenik olmayan koşullanmış hava ortaya çıkabilir.
Isıl köprüleme katsayısının standartta belirtilen şekilde hesaplanması (Denklem 1) ile ısıl köprüleme
sınıfı belirlenir.

𝑘𝑘𝑏𝑏 =

𝑡𝑡𝑖𝑖 −𝑡𝑡𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠
𝑡𝑡𝑖𝑖 − 𝑡𝑡𝑎𝑎

(1)

(1) eşitliğinde, k b ısıl köprüleme katsayısını, t i iç ortam sıcaklığını (K), t a dış ortam sıcaklığını (K), t smax
maksimum dış yüzey sıcaklığını (K) belirtmektedir. Testler sonucunda elde edilen değerler (1)
denklemine konularak elde edilen k b değeri EN 1886 standardında sınıflara ayrılmaktadır (Tablo 2).
Literatürde yapılan bir araştırmada [5], klima santrallerinde ısı köprü bariyerli klima santral panelindeki
ısıl performanslar ANSYS sonlu elemanlar yöntemiyle incelenmiştir. İdeal kaset yapıları hakkında bilgi
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Tablo 2.Isıl Köprüleme Sınıfları [1]
kb
0,75 ≤ kb < 1,0
0,60 ≤ kb < 0,75
0,45 ≤ kb < 0,60
0,30 ≤ kb < 0,45
kb < 0,30

Isıl Köprüleme Sınıfı
TB1
TB2
TB3
TB4
TB5

verilmiş, farklı tip materyal kullanılarak tasarlanan panellerin sıcaklık dağılımları gösterilmiştir. Ayrıca
santral yüzeyindeki sıcaklık dağılımı Thermograph metoduyla belirlenmiştir.
Diğer bir araştırmada ise [6], klima santrallerinde karkas ve panel yapısındaki ısıl köprüleme
incelenmiştir. Araştırmada üç farklı karkas yapısı ve üç farklı panel yapısı kullanılarak altı farklı tip
model oluşturulmuştur (Tablo 3). Malzeme termofiziksel ve mekanik özellikleri hakkında bilgi
verilmiştir.
Tablo 3. Isı Köprü Bariyerli/Bariyersiz Kasa Modelleri ve Malzeme Detayları
No
Model
1

1

Sac

2

Kaya yünü

3

Isı köprü bariyersiz
alüminyum omega profil

4
Model
4

Model
5

Model
6

Malzeme

Vida

5

Cıvata

6

Conta

7

Isı köprü bariyersiz
alüminyum modül
birleştirme profili

8

Isı köprü bariyerli
alüminyum omega profil

9

Isı köprü bariyerli
alüminyum modül
birleştirme profili

10

Propropilen profil

11

PVC-01 profil

12

PVC-02 profil

13

Çelik kutu profil

Tasarlanan modeller SolidWorks Flow Simulation programı kullanılarak ve başlangıç koşulları EN
1886 standardına uygun atanarak HAD yöntemiyle analiz edilmiştir (Şekil 1 ve Şekil 2) [6].
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Model 5

Model 6

Şekil 1. Kasa Dış Yüzeyi Sıcaklık Dağılımı [6]

Model 1

Model 4

Model 5

Model 6

Şekil 2. Maksimum Sıcaklık Kesit Görüntüsü [6]
Elde edilen maksimum yüzey sıcaklığından k b değeri hesaplanmış ve TB sınıfları öngörülmüştür
(Tablo 4) [6].
Tablo 4. Modellerin Isıl Köprüleme Değerleri [6]
Model No
Model 1
Model 2
Model 3
Model 4
Model 5
Model 6

Maksimum Yüzey Sıcaklığı
(t smax ) [°C]
28.5
28.17
28.06
25.76
25.84
23.77

Isıl Köprüleme
Katsayısı (k b )
0,58
0,591
0,597
0,714
0,708
0,811

Isıl Köprüleme
Sınıfı
TB3
TB3
TB3
TB2
TB2
TB1

Çalışma boyunca kullanılan modeller kasa yapısının tamamını değil seçilen bir bölümünü incelediği
için, yapılan sayısal analizler modellerin ısıl köprüleme özelliklerini birbiri ile kıyaslamaya imkân
sağlamasına rağmen ısıl köprüleme sınıfının teyidi için modellerin Modelbox analizlerine ihtiyaç
duyulmaktadır.
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Bu bildiri, 6 numaralı kaynakça olarak belirtilen bildirinin devamı niteliğinde olup yapılacak çalışmanın
amacı, oluşturulan Model 6’nın Modelbox çizimini gerçekleştirerek EN 1886 standardına uygun bir
şekilde HAD analizlerini yapmaktır. Sayısal analizi yapılan modelin deneysel sonuçlarla kıyaslanması
için üretimi gerçekleştirilecek ve ısıl köprüleme testi yapılacaktır.

2. MODELBOX TASARIMI
Farklı üreticiler tarafından, farklı modeldeki klima santrallerinin kıyaslanabilmesi için oluşturulan
Modelbox’ların sahip olması gereken zorunluluklar vardır. EN 1886 standardında açıklanan
zorunluluklar şu şekildedir [1];
1. Üretici tarafından normal üretimde kullanılacak tasarım tipinde ve montaj yönteminde bir
Modelbox yapılmalıdır.
2. Modelbox, aşağıdaki spesifikasyonlar dikkate alınarak tasarlanmalıdır;
a. Yükseklik ve genişlik ölçüsü 0,9 m ve 1,4 m arasında kalmalıdır.
2
2
b. Toplam dış yüzey alanı 10 m ve 30 m arasında olmalıdır.
3. Modelbox, birbirine birleştirilerek oluşturulan simetrik iki bölümden oluşmalıdır.
4. Her bölüm Modelbox içine erişime rahatlıkla izin veren an az bir adet kapı ve bir adet sabit
panel bulundurmalıdır (Gerçek ünitenin her yapı detayı dahil edilmelidir.)
5. Tüm ölçümler alınırken filtre bypass kaçağının ölçülmesine izin veren bir filtre çerçevesi (filtre
olmadan) takılmalıdır. Test filtre çerçevesi olmadan gerçekleştirilirse, test raporunda ayrıca
belirtilmelidir.
6. Yağmurluk sacı, termodinamik değerler belirlenirken dahil edilmemelidir.
7. Modelbox, yerden 300 mm ile 400 mm arasında yükseklikte, tabanından ya da karkasından
destekleyecek şekilde izolasyon blokları üzerine yerleştirilmelidir. Test dış ortamı hava akışsız
(hava akış hızı 0,1 m/s’den az) olmalıdır. İzolasyon blokları yüzey alanı, klima santralinin
taban alanının %5'inden büyük olmamalıdır.
8. Test ortamında radyasyon enerjisine izin verilmemelidir.
9. İç yüzeye aşağıdakiler monte edilmelidir. Ünite içindeki test ekipmanı grubu, kasanın ısı
iletimini etkilememelidir.
a. Harici olarak kontrol edilebilen bir ya da daha fazla elektrikli ısıtıcı bulunmalıdır.
b. Saatte 100 ile 110 arası hava değişimine sahip ve ölçüm noktaları boyunca iç hava
sıcaklığı farkının 2,0 ºC'den fazla olmamasını sağlayan bir veya daha fazla fan
bulunmalıdır.
10. Modelbox, Şekil 3’te gösterildiği gibi 3 ana ölçüm bölgesine ayrılmalıdır.
11. Her biri köşe ve kenarlardan 100 mm uzaklıkta 16 adet sıcak ölçüm cihazları Modelbox içine
yerleştirilmelidir.
12. Modelbox içinde ve dışında kullanılan tüm hava sıcaklığı ölçüm cihazları, ısıl radyasyona karşı
korunmalıdır. Kullanılan hava sıcaklığı ölçüm cihazlarının doğruluğu ± 0,1 ºC, kullanılan yüzey
sıcaklığı ölçüm cihazlarının doğruluğu ± 0,2 ºC olmalıdır.
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13. Dış hava sıcaklığı, Modelbox’ın üst, alt ve dört dikey yüzeyinin merkezinden 0,25 m mesafede
ölçülmelidir.
Eurovent, EN 1886 standardına ek olarak aşağıdaki iki zorunluluğu da belirtmiştir [7].
14. Modelbox’ın sağ ve sol yüzeyinde, sol alt kısımda bulunan (300 mm uzaklıkta), 80 mm (±5
mm) çapına sahip delik olmalıdır.
15. Kapı genişliği en az 400 mm olmalıdır.

Şekil 3. Ölçüm Aletlerinin Montajı ve Uzaklıklar [1]

3. MODELBOX SAYISAL ANALİZ VE DENEYSEL TESTİ
Testine ve analizine karar verilen Model 6’nın Modelbox tasarımı Bölüm 2’de belirtilen gereklilikler göz
önüne alınarak gerçekleştirilmiştir.
Modelbox’ta karkas yapısı olarak çelik kutu profil kullanılmıştır. Panel yapısında izolasyon malzemesi
olarak kullanılan kaya yünü iç ve dış sac arasında ısıl köprülemeyi panel boyunca önlemektedir.
Ancak iç ve dış sacın birleşmesi gereken panel çevrelerinde, sac saca birleşme sonucu oluşacak ısıl
köprülemeyi önlemek için ısıl iletkenlik katsayısı düşük PVC profil kullanılmıştır (Tablo 3).
Modelbox, özel yapısı sayesinde diğer komponentlere göre daha yüksek ısıl iletkenlik katsayısına
sahip karkas yapısı dış ortamla temas etmemekte, böylelikle ısıl köprüleme önlenmektedir. Panel
panele birleşme sırasında karkas yapıya ihtiyaç duyulmamaktadır (Karkastan bağımsız dikme
kullanılmaktadır).
Modelbox üzerinde kullanılan tüm karkas ve panel bileşenleri ile, montaj sırasında ihtiyaç duyulan
menteşe, kilit, vida ve ısıl köprülemeyi önleyen kör tapa içerisinde yer alan cıvatalar gerçek ünitede
kullanılanlar ile aynıdır.
Tasarımı gerçekleştirilen Modelbox’ın boyutları 2840 mm x 1040 mm x 970 mm’dir. Toplam dış yüzey
2
alanı 15.72 m olan Modelbox’ın kapı genişliği 638 mm’dir.
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3.1 HAD Yöntemiyle Sayısal Analiz
Tasarımı gerçekleştirilen Modelbox’ın SolidWorks Flow Simulation paket programı kullanılarak HAD
sayısal analizi gerçekleştirilmiştir. Analiz başlangıç koşulları ve şartları aşağıda verilmiştir.
•

Analizlerde yerçekimi -Y yönünde 9,81 m/s alınarak doğal taşınım aktif hale getirilmiştir.
Programda dış akış seçilerek kontrol hacmi oluşturulmuştur.

•

Dış ortam sıcaklığı 20 ºC ve iç ortam sıcaklığı 40 ºC tanımlanmıştır.

•

Testin başlaması için gerekli koşul iç ve dış ortam arasındaki sıcaklık farkının 20 ºC olmasıdır.
Bu sıcaklık Modelbox’ın iç yüzeyden 100 mm içeriden ölçülmelidir. Oluşturulan Modelbox’ta
tüm iç yüzeylerden 100 mm uzaklıkta bulunan bir katı hacim oluşturulmuş ve hacme 40 ºC
sıcaklık verilerek ısı kaynağı olarak tanımlanmıştır.

•

Profillerin iç boşlukları katı olarak tasarlanmış ve ısıl iletkenlik katsayısı verilerek analize dahil
edilmiştir.

2

Modelbox’ın 3D çizimi Şekil 4’te, kullanılan malzeme ve termofiziksel özellikleri Tablo 5’te verilmiştir.

Şekil 4. Analizi Yapılan Modelbox Çizimi
Tablo 5. Kullanılan Malzemelerin Termofiziksel Özellikleri
Malzeme Adı
Kaya Yünü
Conta
Poli Vinil Clorür (PVC) profil
Sac
Hava

Isı İletim Katsayısı
[W/(m*K)]
0,04
0,2
0,2
15
0,0263

Yoğunluk
3
[kg/m ]
70
1000
1000
7830
1,16

Özgül Isı
[J/(kg*K)]
0,8
2000
2000
500
1007

Kontrol hacmin boyutları X-Y-Z ekseninde 4-2-2,8 m saptanmıştır. 0,001 m boşluk boyutu verilmiş ve
başlangıç mesh seviyesi 3 olarak atanmıştır. Lokal mesh sekmesinde, hava ile temas eden
yüzeylerdeki katı ve katı-akışkan refinement seviyesi 1 olarak verilmiştir. Yapılan seçimler sonucunda
856612 akışkan, 1114604 katı olmak üzere toplamda 1971216 mesh oluşturulmuştur.
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Analizlerin sonucunda maksimum sıcaklık, servis kapısı ve sabit panellerin bulunduğu ön düzlemde
modül birleştirme kısmında 26,25 ºC olarak bulunmuştur (Şekil 5). Denklem 1’de yerine koyulduğunda,
ısıl köprüleme katsayısı 0,688 ve ısıl köprüleme sınıfı TB2 olarak hesaplanmıştır.

Şekil 5. Ön Düzlem Sıcaklık Dağılımı
3.2 Isıl Köprüleme Testi
Sayısal analizlerinden sonra Modelbox, Bölüm 2’de belirtilen şartlara uygun olarak üretilmiştir (Şekil
6).

Şekil 6. Modelbox
İçerisine iç ortam sıcaklığının istenilen değerde sağlanması için 4 adet elektrikli ısıtıcı ve iç ortam hava
sıcaklığını eşitlemek için saatte 100 ile 110 arası hava değişimine sahip 4 adet fan yerleştirilmiştir.
Her bir köşe ve kenarlardan 100 mm uzaklıkta 16 adet sıcaklık sensörü, Modelbox’ın iç ortam
sıcaklığını ölçmek üzere Şekil 7’ de belirtildiği gibi yerleştirilmiştir.
Dış ortam sıcaklığını ölçmek için dış yüzeylerin orta noktasından 250 mm uzaklıkta 6 adet sıcaklık
sensörü kullanılmıştır (Şekil 8).
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Şekil 8. Dış Ortam Sıcaklık Sensörleri

Isıtıcılar ve fanlar, iç ve dış ortam arasındaki sıcaklık farkı 20 ºC olana kadar çalıştırılmıştır. Testte iç
ortam sıcaklığı 33.91 ºC, dış ortam sıcaklığı 13,87 ºC olarak belirlenmiştir.
İç ve dış ortamda, 1,0 ºC’yi geçmeyen standart bir sapma sağlanacak şekilde test 30 dakika boyunca
devam ettirilmiştir.
Ölçüm sırasında, iç ortam ölçüm noktalarındaki sıcaklık farkı 2,0 ºC’den fazla olmamalıdır. Üç ana
bölüme ayrılan Modelbox’ın her bir bölümde elde edilen iç ortalama sıcaklık ölçümleri arasındaki fark
0,5 ºC’yi geçmemelidir. Aynı şekilde dış ortam sıcaklık ölçümleri arasındaki fark 0,5 ºC’yi aşmamalıdır.
Yüzey sıcaklığı ölçüm cihazının çapı 7 mm ile 9 mm arasında olmalıdır, ayrıca sıcaklık ölçümünün
maksimum sapması ± 0,2 ºC aralığında kalmalıdır.
30. dakikanın sonunda yüzey sıcaklıkları ölçülmüştür (Şekil 9). En yüksek sıcaklık 19.9 ºC olarak kapı
ve sabit panellerin bulunduğu ön düzlemde, modül birleştirme karkas yapısı üzerinde ölçülmüştür.
Denklem 1’de yerine koyulduğunda, ısıl köprüleme katsayısı 0,688 ve ısıl köprüleme sınıfı TB2 olarak
hesaplanır.

Şekil 9. Yüzey Sıcaklık Ölçüm Sonuçları
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SONUÇ
Bölgesel ısıl köprüleme incelemesi model kıyaslaması için yeterli olmakla birlikte ısıl köprüleme
sınıfının belirlenebilmesi için EN 1886 standardında belirtilen özelliklere göre üretilen Modelbox’ın,
aynı standarda uygun olarak test edilmesi gerekmektedir.
Modelbox’ın maksimum dış yüzey sıcaklığı testler ve sayısal analizler sonucunda elde edilmiştir.
Değerler, 1 numaralı denklemde yerine koyularak ısıl köprüleme sınıfı TB2 olarak hesaplanmıştır.
Sayısal ve deneysel sonuçların kıyaslanabilmesi için Modelbox üzerinden kritik noktalar belirlenmiştir
(Şekil 10). İşaretlenen noktalar üzerindeki ölçüm sıcaklık değerleri Tablo 6’da verilmiştir. Tablo 6’da
test sonuçları, test ve analiz iç ortam sıcaklıları arasındaki 6,09 ºC fark göz önünde bulundurularak
ötelenmiştir, sonuçların +1,5/-0,2 ºC sapma ile uyumlu olduğu gözlemlenmiştir.

1

5

2

9

6

13
14
15

10

16
3

4

7

8

11

12

Şekil 10. Modelbox Ölçüm Noktaları
Tablo 6. Ölçüm Noktalarının Sayısal ve Deneysel Sonuçlarla Kıyaslanması
No Analiz
Test*
No Analiz
1
5
25,7
25,49
25,5
2
6
24,5
25,59
24,4
3
7
23,9
25,39
24,2
4
8
23,6
25,09
24,1
* Test sonuçları, analiz ve test iç ortam
ötelenmiştir.

Test*
No
Analiz Test*
9
25,79
26,2
25,99
10
25,59
25,2
25,79
11
25,59
24,7
25,59
12
25,19
24,1
24,89
sıcaklıkları arasındaki 6,09 ºC fark

No
Analiz Test*
13
25,8
25,49
14
25,2
25,49
15
24,9
25,69
16
25,7
25,59
göz önünde bulundurularak
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YERALTI RAYLI SİSTEM İSTASYONLARINDA GÜVENLİ
TAHLİYE KOŞULLARININ SAĞLANMASINDA EKİPMAN
KAPASİTE ETKİSİNİN HAD İLE PARAMETRİK OLARAK
İNCELENMESİ
A Parametric CFD Analysis on the effect of the equipment capacity on providing safe evacuation conditions in a subway
station

Ünal ALTINTAŞ
Engin Deniz CANBAZ

ÖZET
Ülkemizde kullanımı ve önemi gittikçe artan yeraltı raylı ulaşım sistemlerinde oluşabilecek acil
durumlarda yolcuların güvenliğini sağlamak temel bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. Acil durum
senaryolarından biri olan tren içerisinde oluşan yangın durumunda, trenin en yakın istasyona intikali ve
trende ve istasyonda bulunan yolcuların belirli bir süre içerisinde güvenli bir şekilde istasyon dışına
tahliye edilmesi beklenmektedir. Bu çalışmada hesaplamalı akışkanlar dinamiği (HAD) yöntemleri ve
paket program kullanılarak bir metro istasyonunda gerçekleşecek olası bir tren yangınında yolcu
tahliyesi için gereken süre içerisinde acil durum mekanik havalandırma sisteminin etkenliği
belirlenmiştir. Acil durum işletmesi için farklı hacimsel havalandırma debileri belirlenerek tahliyeyi
doğrudan etkileyen sıcaklık, hava hızı ve duman dağılımına bağlı görüş mesafesi değişimleri
parametrik olarak incelenmiştir. Çalışmada istasyonlar arası tüneller için sınır koşulları Subway
Environmental Simulation (SES) analizi ile belirlenmiştir. Mekanik havalandırma sistemi sonucu oluşan
akışın türbülanslı olduğu kabul edilmiş ve k-ε türbülans modeli ile akış üzerindeki türbülans etkileri
belirlenmiştir. Yangın, “αt²” yangın büyüme eğrisine göre 12 MW olarak kullanılmıştır. Çalışma
sonucunda sıcaklık, hava hızı ve görüş mesafesi değişimleri NFPA 130 standardına göre irdelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği (HAD), Tünel İçi Yangın, Tünel Havalandırma.

ABSTRACT
Protection of passengers in an emergency situation is an essential subject in the design of subway
systems which are getting widespread throughout Turkey. One of the emergency situations is the
possible fire outbreak in a train. In this case, the train is supposed to move to the nearest station for
the safe evacuation of the passengers within a short time. In this study, the effectiveness of
emergency mechanical ventilation systems, that operates in a fire emergency situation to maintain
safe evacuation conditions inside the station while preventing smoke and heat spread, is numerically
investigated using CFD techniques and commercial solver. A parametric study is conducted on the
performance of mechanical ventilation systems by specifying different operating flow rates and effects
of the fan capacity on the temperature level, smoke distribution, and visibility inside the station and on
the evacuation routes are evaluated. The exact geometry of the selected subway station and the
subway train is used as the computational domain. The flow inside the station which induced by the
mechanical ventilation system is assumed to be fully turbulent and k-ε turbulence model is used to
calculate the turbulence effects on the transport quantities. Fire is modeled as a heat and smoke
source with heat-release rate of 12 MW. Temperature, smoke, and visibility distribution variations
inside the station throughout the expected evacuation time (20 minutes) are obtained from the
transient simulations and these results are discussed in terms of related fire safety requirements.
Key Words: Computational Fluid Dynamic (CFD); Tunnel Fire, Tunnel Ventilation.
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1. GİRİŞ
Ülkemizde son yıllarda artan altyapı yatırımları, kent içi raylı sistem projeleri ile tünellerde ve yeraltı
istasyonlarında acil durum senaryolarının önemi artmıştır. Tünellerde ve istasyonlarda olası bir acil
durum koşulunda en önemli husus yolcuların güvenli bir şekilde tahliyesinin sağlanmasıdır. İstasyon
ve tünellerde teşkil edilen tünel havalandırma sistemi (THS) yolcuların tahliye koşullarını sağlamak için
kullanılmaktadır.
THS fan kapasiteleri aşağıda belirtilen iki durum için belirlenmektedir;
1. Tünelde yangın senaryosu (derayman),
2. İstasyonda tren yangını,
Tünelde yangın senaryosu güncel olarak Subway Environmental Simulation (SES) paket programı ile
çözülmektedir. THS tasarımında öncelikle tünelde derayman olan bir tren için gerekli kritik hızı
sağlayacak fan kapasitesi belirlenmektedir. Tüneldeki yangın senaryosuna göre belirlenen fan
kapasiteleri kullanılarak istasyonda tren yangını durumunda yolcu tahliyesinin şartları hesaplamalı
akışkanlar dinamiği modeli ile incelenmektedir. Şekil 1’de tünelde yangın senaryosunun şematik
gösterimi verilmiştir.

Şekil 1. Tünelde acil durum senaryosu şematik gösterimi [1]
İstasyonda tren yangını senaryosunda, istasyonun her iki ucuna teşkil edilen tünel havalandırma
fanları egzoz modunda çalıştırılarak dumanın istasyon içerisine sirayet etmesi engellenmektedir.
Ayrıca yüzeye açılan merdivenlerden temiz hava girişi sağlanarak yolcuların güvenli bir şekilde
tahliyesi sağlanmaktadır.

Şekil 2. İstasyon ve tren geometrisini şematik gösterimi. Tren konumuna göre tünel havalandırma
fanları egzoz modunda çalışmakta ve kaçış rotası olan merdivenlerden temiz hava akışı
sağlanmaktadır.
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Kapalı bir mekân olan yeraltı raylı sistem istasyonları içerisinde hava hareketinin tayini, sıcaklık ve
duman yayılımının belirlenmesi amacıyla HAD yönteminin kullanımı son yıllarda bilgisayar
kapasitelerinin de artmasıyla sıklaşmıştır. Camelli ve diğ. (2014) HAD yöntemiyle istasyon içi akış
alanı çözümlemesi gerçekleştirmişlerdir [2]. Akış alanı gerçeğe uygun tayini için yeni bir yöntem
geliştiren araştırmacılar elde ettikleri numerik sonuçları deneysel sonuçlarla karşılaştırıp doğrulamıştır.
Geliştirdikleri modelde trenlerin yarattığı hava hareketlerini ve ısıl etkileri de dikkate alan araştırmacılar
hava kirleticilerini yayılımını da hesaplayarak hava kalitesinin de değişimini belirlemişlerdir [2]. Huang
(2012) ise çalışmasında bir metro tüneli için farklı şekilde konumlandırılmış havalandırma tesisatı
tasarımlarının tünel içi akış alanına etkisini HAD yöntemiyle belirlemiştir [3]. Hareket halindeki tren
tarafından oluşturulan akış alanının istasyon içerisindeki havanın tahliyesinde kullanılmasını öngören
farklı tünel havalandırma tesisatı ve geometrilerinin etkinliği numerik olarak belirlenmiş ve olası bir
uygulamada elde edilen sonuçların faydalı olacağı vurgulanmıştır [3].
HAD analizi ayrıca tünel ve istasyon içi yangın simülasyonlarında da kullanılmıştır. Tsukahara ve diğ.
(2011) yaptıkları çalışmada örnek istasyon geometrisi içerisinde büyük çaplı bir yangın senaryosunda
sıcaklık, duman ve zehirli gaz yayılımını incelemişlerdir [4]. Sıcaklık ve duman yayılımının özellikle
yukarı yönlü kaçış rotalarıyla çakıştığını belirleyen araştırmacılar aşağı yönlü kaçış rotasına imkan
verecek şekilde istasyon geometrisinde değişikliğe gitmişlerdir Bu tasarımın etkinliği yine HAD analizi
ile belirlenmiştir [4]. Abu-Zaid 2011 yılındaki çalışmasında HAD yöntemiyle istasyon için acil durum
yangın senaryosunu incelemiştir. İstasyon içerisinde zamana bağlı olarak değişmeyen bir ısı yükü
tanımlamasıyla yangını modelleyen araştırmacı, farklı yangın noktaları için kaçış rotalarındaki sürekli
haldeki sıcaklık ve duman dağılımını belirlemiştir. Kaçış yollarının yolcuları için güvenli hale
gelebilmesinin ancak mekanik havalandırma sistemiyle mümkün olduğunu belirtmiştir [5]. Karaaslan
ve diğ. (2011) yine HAD ile istasyon içi yangın simülasyonu gerçekleştirmişler ancak bu çalışmada
paket program içeriğindeki farklı yanma modelleri kullanılarak çözümler elde edilmiş, elde edilen
çözümlerin gerçeğe uygunluğu irdelenmiştir [6]. SST k-ω türbülans modelinin kullanıldığı bu numerik
çalışmada trenin yarattığı piston etkisinin duman dağılımına nasıl etki ettiği de belirlenmiştir. Çalışma
sonucunda paket program içeriğindeki her yanma modelinin gerçeğin üzerinde sıcaklık tahminleri
yaptığı, en uygun modelin ise reaksiyonları hacimsel olarak ele alan “species transport” modeli olduğu
saptanmıştır [6]. Kayılı ve Eralp’in 2011 yılında yaptığı çalışmada ise yine paket program kullanarak
yangın ve acil durum senaryosu durumunda istasyon içi akış alanı ve sıcaklık dağılımı zamana bağlı
2
olarak belirlenmiştir [7]. Zamana bağlı yangın yükü için “hızlı t büyüme eğrisi” kullanılmıştır. Çalışma
sonucunda kaçış yollarındaki hava hızı, sıcaklık ve görüş mesafesi açısından şartların ilgili
standartlara uygunluğu belirtilmiştir [7].
Bu çalışma kapsamında ise literatürdeki çalışmalardan farklı olarak örnek bir delme tip tünel istasyon
için havalandırma sistemi fan kapasitelerinin istasyonda tren yangını senaryosu durumunda etkisi
hesaplamalı akışkanlar dinamiği (HAD) yöntemi ile incelenmiştir.

2. TASARIM KRİTERLERİ VE STANDARTLAR
Yeraltı raylı sistem projelerinde referans standart olarak NFPA 130 kullanılmaktadır [8]. NFPA 130’ a
göre değerlendirme kriterleri aşağıda özetlenmiştir;
1.
2.
3.
4.

NFPA 130 Tablo B 2.1.1’e göre tahliye yolunda 50 C sıcaklığı aşılmayacaktır.
NFPA 130 B 2.1.3’e göre görüş mesafesi 10 m’nin altına düşmeyecektir.
NFPA 130 B 2.1.4.2 ve göre hava hızı 11 m/s’nin üzerine çıkmayacaktır.
NFPA 130 5.3.3.1’e göre platform 4 dakikada, istasyon 6 dakikada tahliye edilmesi tavsiye
edilmektedir.
o
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Bu çalışma kapsamında kullanılan tasarım kriterleri aşağıda özetlenmiştir;
1. Tren yangın yükü 12 MW olacaktır. Yangın taşınım katsayısı “0,8” olacaktır.
2. Yangın büyümesi “αt²” eğrisine uygun olacaktır ve yangın büyüme hızı (α) “orta” hızda olup 12
W/s² olacaktır [9].
3. İstasyonda yolcu tahliyesinin sağlanabilmesi kaçış yolunda (merdiven güzergâhları ve bilet
o
holü) sıcaklık 50 C değerini aşmayacaktır.
4. Havalandırma hızı “kritik hız” değerinin üstünde olacaktır.
5. Fanların çift yönlü çalışmada “tam tersinir” çalışacağı öngörülmüştür.
6. İstasyonlarda yangın perdesi veya kapısı mevcut değildir.
7. Trenin 8 adet araçtan oluştuğu öngörülmüştür.
Simülasyonlarda kullanılan yangın büyüme eğrisi Şekil 3’te verilmiştir. Yangın kaynaklı toplam ısıl yük
taşınım ve ışınım yükleri olarak ayrılabilir. Bu çalışmada, 12 MW yangın yükünün taşınım ile transfer
edilen kısmı dikkate alınmıştır.

Şekil 3. αt yangın büyüme eğrisi
2

İstasyonda tren yangını durumunda olay sıralaması Şekil 4’te verilmiştir. Şeklin sol tarafında verilmiş
olan rakamlar belirtilen olayların kaçıncı dakikada gerçekleştiğini belirtmektedir. Acil durum olay
sıralamasına göre tren hareket halindeyken ve yangının başlangıcını takiben yangın fark edilmekte ve
güvenli tahliye için tren en yakın istasyona intikal etmektedir. Trenin istasyona gelişi durum
kontrolünün ardından yolcu tahliyesi başlatılmaktadır. Bu çalışmada, trenin istasyona geldiği andan
itibaren havalandırma sisteminin güvenli yolcu tahliyesi için gerekli koşulları sağlayıp sağlayamadığı
parametrik olarak incelenmiştir.
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Tren operatörün alarm
vermesi

Kontrol merkezi ilk rapor
2

Trenin istasyona gelmesi

3

Yolcu tahliyesi için kontrol
merkezi onayı

Tepki süresi
4

Yolcu Tahliyesinin
başlaması

Şekil 4: Acil durum olay sıralaması [10]

3. HAD ANALİZİ
HAD analizi ile amaçlanan, yangın senaryosundaki olay sıralamasına göre trenin istasyona gelip yolcu
tahliyesine başladığı andan itibaren istasyon içerisindeki 3 boyutlu hız, sıcaklık ve duman
dağılımlarının zamana bağlı olarak belirlenmesidir. Bu amaca uygun olarak örnek istasyonun katı
modeli oluşturulmuş, oluşturulan geometri üzerinde paket program yardımıyla ilgili korunum
denklemleri zamana bağlı olarak çözülmüştür. Çözüm sonrasında elde edilen dağılımlar kullanılarak
istasyon içerisindeki görüş mesafesinin değişimi belirlenmiştir.
3.1. Geometri
Çözüm geometrisi için istasyon içerisindeki hava hacminin katı modeli oluşturulmuştur. Bu işlem
sırasında bir sonraki aşamada oluşturulacak çözüm ağını basitleştirmek amacıyla birtakım geometrik
detaylar temizlenmiştir. Tren geometrisine ait detaylar, merdiven detayları bu duruma örnek olarak
verilebilir. Bu detayların akış ve basınç alanını etkileyeceği açıktır ancak bu değişimler, problemin
büyüklüğü de göz önüne alınarak ihmal edilmiştir. Geometriye ait detaylar Şekil 2’de verilmiştir.
3.2. Çözüm Ağı
Çözüm için uygun çözüm ağının belirlenmesi amacıyla çözüm ağından bağımsızlık testi uygulanmıştır.
3
Bu adım için farklı sayıda elemanlardan oluşan çözüm ağları üzerinde, 4x80 m /s kapasiteli acil durum
fanlarının çalıştığı durumda istasyon içi daimi akış çözümü elde edilmiştir. Yangın kaynaklı ısı üretimi
ve duman üretiminin ise çözüme dahil edilmemiştir. Acil durumdaki hacimsel debi sınır koşulları
belirlendikten (Tablo 1) sonra çözüm ağını oluşturan toplam eleman sayısı değiştirilerek atmosferik
basınç sınır şartına sahip yüzeylerdeki toplam kütle debisinin değişimi incelenmiştir. Bu sonuçlar Şekil
5’te verilmiştir.
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Şekil 5: HAD analizi için çözüm ağından bağımsızlık testinin sonuçları
Eleman sayısı arttıkça toplam kütle debisinin belirli bir değere yakınsadığı görülmektedir. Bu sonuçlar
ışığında 1,8 milyon elemana sahip çözüm ağı aşağıda sunulan çalışmalarda kullanılmıştır. Bu kararda
çözüm süresinin de etkili olmuştur.

3.3. Matematik Model
HAD analizinde çözümü elde edilen matematik modele ait korunum denklemleri ve yardımcı
denklemler aşağıda verilmiştir. Problemi belirtilen denklemler oluşturulurken akışın sıkıştırılamaz, tek
fazlı ve türbülanslı olduğu kabul edilmiştir. Enerji korunumda ise dissipasyon terimi ve ışınım kaynaklı
ısı transferi ihmal edilmiştir.
Süreklilik:
(1)
Momentum korunumu:

(2)
(3)

Enerji korunumu:
(4)

(5)
Skaler korunumu (Duman yayılımını modellemek için):
(6)

(7)
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Türbülans denklemleri:
(8)

(9)
Görüş mesafesi formülasyonu:
(10)
Türbülansın akış ve diğer transport olayları üzerinde yarattığı etkiler, k-epsilon türbülans modeli
hesaplanmıştır [11]. Yangın kaynaklı ısı yayılımı, enerji korunum denklemi içerisinde kaynak terim ile
belirtilmiştir. Yangın kaynaklı duman dağılımı ise skaler tanımı ile modellenmiş, skaler korunum
denklemi ile yayılım hesaplanmıştır. Duman yayılımı belirlendikten sonra Eşitlik (10) kullanılarak
istasyon içi görüş mesafesi değişimi belirlenmiştir [12], [13].
3.4. Sınır Koşulları
Yangın kaynaklı hacimsel ısı üretimi için tren geometrisi içerisinde yangın geometrisi oluşturulmuştur.
Zamana bağlı çözüm sırasında hacimsel ısı üretimi de zamana bağlı olarak tanımlanmıştır. Duman
yayılımı için ise yine yangın geometrisi üzerinde skaler tanımı yapılmıştır.
Acil durum fanlarının oluşturduğu hava akışı ve çekiş sonucu oluşan tünel-istasyon bölgelerindeki
hava akışı debi değerlerinin SES programı ile hesaplandığı belirtilmişti. Bulunan bu değerler daha
sonra ilgili yüzeylere hacimsel debi tanımı yapılarak çözümde kullanılmıştır. Parametrik çalışma
kapsamında 3 ayrı fan kapasitesi seçimi yapılmıştır. Tüm farklı fan kapasiteleri için sınır koşulları ve
diğer sınır koşulları Tablo 1’de verilmiştir.
Tablo 1. HAD analizi için belirlenen sınır şartları ve değerleri. Negatif debi değerleri çekiş (egzoz)
durumunu belirtmektedir.
THS Fan Kapasitesi
Tünel Sınır Şartı (I1)
Tünel Sınır Şartı (I2)
Tünel Sınır Şartı (I3)
Tünel Sınır Şartı (I4)
THS Sınır Şartı (I5)
THS Sınır Şartı (I6)
Atmosferik Sınır Şartı
Hacimsel Isı Üretimi
Duman (Skaler) Sınır Şartı

3

4x60 m /s
3
53 m /s
3
33 m /s
3
42 m /s
3
31 m /s
3
-117 m /s
3
-116 m /s

3

4x80 m /s
3
72 m /s
3
47 m /s
3
55 m /s
3
49 m /s
3
-157 m /s
3
-157 m /s
0 Pa, 33 °C
Zamana bağlı 12 MW
1

3

4x100 m /s
3
86 m /s
3
57 m /s
3
64 m /s
3
45 m /s
3
-187 m /s
3
-182 m /s

4. BULGULAR ve DEĞERLENDİRME
Şekil 6’da 6. dakika için peron içi sıcaklık dağılımı 3 farklı THS fan kapasitesi için verilmiştir. 6. dakika
acil durum senaryosunda tahliye süresi açısından kritik bir öneme sahiptir. Bu süre içerisinde yangının
trenin bulunduğu peron bölgesini tamamıyla etkilediği görülmektedir. Kaçış yolları olan koridor ve
merdivenlere, yangından etkilenen havanın sirayet etmemesi için yangından etkilenmiş havanın fanlar
3
tarafından etkili bir tahliyesi şarttır. 60 m /s kapasiteli fanların bu görevi yerine getiremediği
3
görülmektedir. 80 ve 100 m /s’lik fanlar ise etkili bir egzoz yaparak kaçış rotasında yangından
etkilenmemiş bölgelerin sağlayabilmektedirler.
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Şekil 6. 6. dakikadaki peron içi sıcaklık dağılımı a) 4x60 m /s b) 4x80 m /s c) 4x100 m /s
3

3

3

Peron içerisindeki görüş mesafesi değişimi sıcaklık dağılımı doğrudan bağlantılıdır. Aynı süre
içerisinde, fanların duman tahliyesindeki gösterdiği performans, Şekil 7’den anlaşılabilir.

Şekil 7. 6. dakikadaki peron içi bölgesel görüş mesafesi değerleri a) 4x60 m /s b) 4x80 m /s c) 4x100
3
m /s
3

3

Tahliye süresi sonu olan 20 dakika sonundaki merdivenler ve peron içerisindeki sıcaklık dağılımı ve
3
görüş mesafesi değişimi Şekil 8, Şekil 9 ve Şekil 10’da verilmiştir. Çözümler sonunda, 60 m /s
kapasiteye sahip ilk fan grubunun kaçış rotası üzerindeki merdivenlere duman ve sıcak hava sirayetini
engelleyemediği belirlenmiştir. Bu durumda, bu çalışmaya konu olan örnek istasyon için 80 veya 100
3
m /s kapasiteye sahip THS gruplarının kullanılması gerektiği sonucuna varılmaktadır.
Simülasyon ve Simülasyon Tabanlı Ürün Geliştirme Sempozyumu
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Şekil 8: 20. dakikadaki kaçış rotası merdivenlerdeki sıcaklık ve görüş mesafesi değişimi. Sıcaklık
3
3
3
3
dağılımları: a) 4x60 m /s b) 4x80 m /s c) 4x100 m /s. Görüş mesafesi değişimi: a) 4x60 m /s b) 4x80
3
3
m /s c) 4x100 m /s

Şekil 9. 20. dakikadaki peron içi sıcaklık dağılımı. a) 4x60 m /s b) 4x80 m /s c) 4x100 m /s
3

3

3

Simülasyon ve Simülasyon Tabanlı Ürün Geliştirme Sempozyumu

14. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 17-20 NİSAN 2019/İZMİR

____________________ 1200 _______

Şekil 10: 20. dakikadaki peron içi bölgesel görüş mesafesi değerleri a) 4x60 m /s b) 4x80 m /s c)
3
4x100 m /s
3

3

Acil durum yolcu tahliyesi sırasında bir diğer önemli husus yolcuların maruz kalacağı hava hızıdır.
Peron içerisindeki hız dağılımları Şekil 11’de verilmiştir. Beklenildiği gibi en yüksek hız değerleri 100
3
m /s kapasiteye sahip fan grubunda görülmektedir. Bu yüksek hız değerlerinin yolcu tahliyesinde
3
zorluklar yaşatabileceği öngörülmüştür. Bu açıdan bakıldığında, güvenli bir tahliye işlemi için 80 m /s
kapasiteli fan grubun tercih edilmesi önerilebilir.

Şekil 11: 20. dakikadaki peron hız dağılımı. Hız yönü oklarla belirtilmiştir. a) 4x60 m /s b) 4x80 m /s c)
3
4x100 m /s
3

3

Simülasyon ve Simülasyon Tabanlı Ürün Geliştirme Sempozyumu

14. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 17-20 NİSAN 2019/İZMİR

____________________ 1201 _______

5. TARTIŞMA ve SONUÇ
Örnek bir delme tip istasyon için yapılan bu mühendislik çalışmasında acil durum havalandırma
sisteminin kapasitesinin olası bir tren yangınında etkisi belirlenmiştir. İstasyon içi üç boyutlu ve
zamana bağlı akış alanı, sıcaklık ve görüş mesafesi dağılımı HAD analizi ile belirlenmiştir. Seçilen üç
farklı fan kapasitesinin her biri için istasyon içerisinde güvenli tahliye koşullarının sağlanıp
3
sağlanmadığı saptanmış, sonuç olarak 4x80 m /s kapasiteli fan grubunun kaçış yollarının güvenliğini
sağlamada yeterli olduğu görülmüştür. Bu yeterlilik durumu, hava hızı, sıcaklık ve görüş mesafesi
yönünden ilgili NFPA standartlarının belirttiği koşullara göre belirlenmiştir.
Yapılan numerik çözümlemeler sonucunda acil durum fanlarının kapasitesinin yolcu tahliye rotalarının
güvenliğini sağlama açısından önemli bir değişken olduğu da gösterilmiştir. Ayrıca, HAD analizinin ve
hacimsel ısı üretimine dayanan yangın ve duman modellemesinin bu ve benzeri simülasyonlarda
sonuca ulaşmada hızlı ve etkin bir mühendislik yöntemi olduğu gösterilmiştir.
SEMBOL LİSTESİ
Özgül ısı
Ampirik sabit
Skaler türbülanslı difüzivite katsayısı
Yerçekimi vektörü
Görüş mesafesi
Türbülans kinetik enerji
Tabela görünürlük sabiti
Isı iletim katsayısı
Türbülanslı (Eddy) ısı iletim katsayısı
Basınç
Hacimsel ısı üretimi
Sıcaklık
Zaman
İs partikül üretimi
Yunan Harfleri

Özgül tükenme katsayısı
Türbülans enerji disipasyonu
Dinamik viskozite
Eddy viskozite
Yoğunluk
Türbülans Prandtl sayısı
Duman yayılım skaleri
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ISI BORULU ISI GERİ KAZANIM SİSTEMİNİN
PERFORMANSINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN
İNCELENMESİ
Investigation of The Factors That Effect The Performance of a Heat Pipe Heat Recovery System

Abdulkerim OKBAZ
Hüseyin ONBAŞIOĞLU

ÖZET
Isı boruları ilk olarak 1944 yılında kullanılmaya başlanmış ve aradan geçen yıllar boyunca kullanım
alanı uzay araştırmalarından nükleer enerji santrallerine, elektronik devrelerin soğutulmasına,
enjeksiyon kalıplarının soğutulmasına ve ısı geri kazanım ünitelerine kadar geniş bir yelpazeye
yayılmıştır. İklimlendirme sistemlerinde iç hava koşullarının sağlanmasında sağladığı enerji tasarrufu
ile alışveriş merkezleri, hastaneler ve konutlarda geniş bir kullanım alanı bulmuştur. Bu çalışmada ısı
borulu ısı geri kazanım sisteminin (IBIGKS) performansı farklı çalışma koşulları için FRİTERM AR-GE
Merkezi tarafından geliştirilen “Heat Pipe” yazılımı kullanılarak araştırılmıştır. Buharlaştırıcı ve
yoğuşturucu bölümleri için üç farklı ısı değiştiricisi modeli kullanılmıştır. Isı değiştiricileri alüminyum
malzemeli dalgalı kanatlı ve bakır malzemeli yivli borudur. Farklı çalışma koşulları için 2, 3 ve 4 olmak
üzere üç farklı boru sıra sayısı durumunda etkenlik değerleri hesaplanmıştır. IBIGKS etkenliği üzerine
en büyük etkiye sahip parametrenin hava giriş hızı olduğu tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: ısı değiştiricisi, ısı pompası, termosifon, ısı geri kazanım, iklimlendirme
ABSTRACT
The heat pipes were first used in 1944 and over the years, the field of application has been spread
over a wide range from space surveys to nuclear power plants, the cooling of electronic circuits,
cooling of injection molds and heat recovery units. It has found a wide usage area in shopping centers,
hospitals and residences with the energy saving in air conditioning systems. In this study, the
performance of the heat pipe heat recovery system for the different operating conditions was
investigated by using “Heat Pipe” software that is developed by FRİTERM R&D Center. Three
different heat exchanger models were used for the evaporator and condenser sections. Heat
exchangers have grooved pipes of copper material and wavy fins of aluminum material. For different
operating conditions, the efficiency values were calculated in the case of three different number of
tube rows of 2, 3 and 4. It has been determined that the parameter having the dominant effect on heat
pipe heat recovery system effectiveness is air inlet velocity.
Key Words: heat exchanger, heat pump, thermosiphon, heat recovery, air conditioning

1. GİRİŞ
Bir ısı borusu, ısıtılmış ve soğutulmuş bölümleri boyunca neredeyse aynı sıcaklığı korurken, ısının
taşınmasını sağlayan çok yüksek ısıl iletkenliğe sahip bir yapıdır. Isı boruları, ısı borusu boyunca
küçük sıcaklık farkları ile yüksek miktarda ısı aktardıkları için “ısıl süper iletkenler” olarak kabul
edilir[1]. Isı boruları temelde üç bölüme ayrılmıştır: buharlaştırıcı bölümü, adyabatik bölüm ve
yoğuşturucu bölümü (Şekil 2). Buharlaştırıcı bölümüne ısı aktarıldığında çalışma akışkanının
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buharlaşmaya başlamasıyla ısı borusu çalışmaya başlar. Buhar adyabatik bölüm boyunca düşük
sıcaklıktaki yoğuşturucu bölümüne akar. Geleneksel bir ısı borusu ile termosifon ısı borusu arasındaki
temel fark yoğuşturucudaki akışkanın buharlaştırıcıya geri dönmesi sürecinde ortaya çıkmaktadır.
Geleneksel ısı boruları ısı borusu içindeki akışkan hareketini kılcal kuvvetlerin etkisi ile sağlayan fitilli
yapılardan oluşur ve yoğuşturucuda yoğuşan çalışma akışkanı fitillerin yarattığı kılcal kuvvetlerin etkisi
ile buharlaştırıcıya geri döner. Termosifon ısı borularında ise fitilli yapı yoktur, yoğuşturucudaki
akışkan buharlaştırıcıya yer çekimi kuvvetinin etkisi ile geri döner. Bu nedenle termosifon ısı
borularında buharlaştırıcı bölümü yoğuşturucu bölümünün altında olması gerekir. [2] Termosifon ısı
boruları fitilsiz oldukları için geleneksel fitilli ısı borularına göre daha az maliyetlidir.
İklimlendirme uygulamalarında fitilli ısı borusu teknolojisinin sınırlı kullanımının temel nedeni ısı borusu
donanımlarının diğer ısı değiştiricilerine kıyasla ilk yatırım maliyetlerinin yüksek olmasıdır. Daha kolay
imalat tekniklerinin ortaya çıkışı ve yerçekimi destekli (fitilsiz) termosifon teknolojisinin benimsenmesi
ısı borusu imalat sürecindeki maliyetin çoğunu ortadan kaldırmış ve termosifonlar artık birçok sistemde
yaygın olarak kullanılmaya başlamıştır [3]. Atık ısı geri kazanımı için termosifon ısı borularının
kullanılması, enerji tasarrufu sağlamak için mükemmel bir yoldur. Bir ısı borusu ısı değiştiricisi, hem
ticari hem de endüstriyel uygulamalarda hava-hava ısı geri kazanım cihazı olarak kullanılır. Isı borusu
ısı değiştiricisi, egzoz gazı ve besleme havası arasında neredeyse hiçbir sızıntıya neden olmaz. Isı
geri kazanım etkenliği, kompaktlığı, hareketli parçaların az olması, hafifliği, hava tarafındaki küçük
basınç düşüşü, sıcak ve soğuk akışkanların tamamen ayrılması gibi birçok avantaja sahiptir. Isı
borusu ısı değiştiricileri, atık ısı geri kazanım sistemleri olarak birçok sektörde (örneğin enerji
mühendisliği, kimya mühendisliği ve metalurji mühendisliği) yaygın olarak uygulanmaktadır.[4]
Jouhara ve Meskimmon (2010) [3] tasarlamış oldukları deneysel düzenekte iki geçişli ve altı devreli
termosifon ısı değiştiricili at nalı ısı borusunun ısıl performansını farklı çalışma sıcaklıkları ve hava
hızları için deneysel olarak araştırmışlardır. Mevcut test düzenekleri üzerinde enerji tasarrufu analizi
yapmışlardır. Jouhara ve Merchant (2012) [5] geliştirmiş oldukları test düzeneklerinde termosifon ısı
değiştiricili bir ısı pompasının performansını farklı ısı yüklerinde, buharlaştırıcı giriş sıcaklıklarında ve
boru eğim açılarında incelemişlerdir. Deneysel sonuçlarına göre termosifon ısı değiştiricileri farklı
sıcaklıklardaki hava akımlarının ısı enerjilerini transfer etmek için kullanıldıklarında önemli miktarda
enerji tasarrufu sağlayabilmektedir. Jouhara ve Ezzuddin (2013) [6] termosifon ısı değiştiricili at nalı ısı
borusunun performansını deneysel olarak araştırmışlardır. Deneylerinde iki geçişli, her bir geçişi 330
mm uzunluğunda ve boru iç çapı 11.2 mm olan buharlaştırıcı kullanmışlardır. Çalışma akışkanı olarak
ise R134a kullanmışlardır. Deneysel verilerini kullanarak ortalama ısı borusu ısıl direnç ifadesi
geliştirmişler ve mevcut deneysel çalışma koşulları için ısıl performansı karakterize etmek amacıyla bu
ifadeyi kullanmışlardır. Szulgowska ve Jouhara (2014) termosifon ısı değiştiricisinin performansını
tahmin etmek için kullanılan bir yazılım aracı geliştirmişlerdir. Bu yazılım, akış özelliklerine ve ısı
değiştiricisi içindeki termosifon konfigürasyonuna göre genel ısı transfer katsayısı, etkenlik, basınç
düşüşü ve ısı değiştirici kapasitesi gibi değişkenlerin önceden belirlenmesini sağlamaktadır. Bunun
yanında yoğuşturucu ve buharlaştırıcıda kütlesel debinin termosifon ısı değiştiricisinin performansı
üzerine etkisini deneysel olarak araştırmışlardır. Mroue vd. (2015) [7] hava - su termosifon ısı
değiştiricisinin performansını deneysel ve analitik olarak araştırmışlardır. Deneysel çalışmada çoklu
hava geçişinin etkisini ısı boruları dâhil olmak üzere ısı değiştirici ünitesinin ısıl performansı üzerine
etkisini farklı hava giriş sıcaklıklarında ve giriş havası kütlesel debilerinde araştırmışlardır. Mroue vd.
(2017) [8] HAD yaklaşımıyla çoklu geçişli gövde borulu ısı değiştiricisinin geçiş sayısının ısı değiştirici
sistemi üzerine etkisini araştırmışlardır. Test ettikleri ısı değiştiricisi sistemi altı adet düşey yerleşimli
havadan suya ısı transferi gerçekleştiren termosifon ısı değiştiricilerinden oluşmaktadır. HAD
modellerinde termosifonlar içindeki iki fazlı akış olaylarını modellememişler bunun yerine termosifonlar
sabit ısıl dirence sahip katı çubuklar olarak kabul edilmiştir. Çubukların ısıl dirençleri termosifon içinde
meydana gelen taşınım, kaynama ve yoğuşma olayları dikkate alınarak hesaplanmıştır. Termosifon
içindeki iki fazlı akış için ısıl dirençler ise literatürdeki korelasyonlar kullanılarak hesaplanmıştır. Gövde
geçişlerinin artırılmasıyla ısıl direncin azaldığını ve ısı transfer kapasitesinin arttığını belirtmişlerdir.
Bu çalışmada ise kanatlı borulu ısı değiştiricilerinden oluşan bir IBIGKS’nin farklı çalışma koşulları ve
geometrik özellikleri dikkate alınarak etkenlik değerleri “Heat Pipe” yazılımı kullanılarak araştırılmıştır.
Sonuçlar farklı hava giriş sıcaklıklarına, hava giriş hızlarına ve boru sıra sayılarına bağlı olarak etkenlik
ve ısı transfer hızları olarak sunulmuştur.
Simülasyon ve Simülasyon Tabanlı Ürün Geliştirme Sempozyumu

14. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 17-20 NİSAN 2019/İZMİR

____________________ 1205 _______

2. TEORİK ÇALIŞMA
IBIGKS’nin basınç düşüşü ve ısı transferi hesaplamaları “Heat Pipe” yazılımı ile gerçekleştirilmiştir.
“Heat Pipe” yazılımının kullandığı ısı transferi ve basınç düşüşü modelleri test edilmiş ve
doğrulanmıştır. Hava tarafı ısı transfer ve basınç düşüşü hesapları EUROVENT sertifikasına sahip
FRTCOILS ısı değiştirici tasarım yazılımının matematiksel modelleri kullanılarak yapılmaktadır.
İklimlendirme sektörüne önemli bir hizmet sağlama potansiyeli olan “Heat Pipe” yazılımının ara yüzü
Şekil 1’de gösterilmiştir.
Hesaplamalarda 2, 3 ve 4 boru sıra sayılı olmak üzere üç farklı ısı borusu ısı değiştiricisi kullanılmıştır.
Her bir ısı değiştiricisi alüminyum kanat ve bakır borudan oluşmaktadır. Alüminyum kanatlar dalgalı
formda boru ise yivlidir. Çalışma akışkanı olarak soğutucu akışkan R134A kullanılmıştır. IBIGKS’nin
şematik gösterimi Şekil 2’de verilmiştir.

Şekil 1 “Heat Pipe” yazılımı ara-yüzü
Hesaplamalar farklı boru sıra sayılarında, farklı hava giriş hızlarında ve farklı hava giriş sıcaklıklarında
gerçekleştirilmiş IBIGKS’nin performansı etkenlik değerleri dikkate alınarak değerlendirilmiştir.
Etkenlik teorik olarak gerçekleşebilecek maksimum ısı transfer hızının gerçek ısı transfer hızına oranı
olarak aşağıdaki gibi ifade edilir:
𝜀𝜀 =

𝑄𝑄

(2.1)

𝑄𝑄𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

Buharlaştırıcı ve yoğuşturucu bölümlerinin ısı transfer hızları bir birine eşittir. Bu nedenle gerçek ısı
transfer hızı aşağıdaki denklemden hesaplanabilir:
𝑄𝑄 = 𝑚𝑚ℎ 𝐶𝐶𝐶𝐶ℎ �𝑇𝑇ℎ,𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔ş − 𝑇𝑇ℎ,ç𝚤𝚤𝚤𝚤𝚤𝚤ş � = 𝑚𝑚𝑐𝑐 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑐𝑐 �𝑇𝑇𝑐𝑐,𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔ş − 𝑇𝑇𝑐𝑐,ç𝚤𝚤𝚤𝚤𝚤𝚤ş �

(2.2)

IBIGKS’nin performansını değerlendirmek için kullanılan etkenlik ifadesi Denklem 2.3 veya Denklem
2.4 ile hesaplanmaktadır.

𝜀𝜀 =
𝜀𝜀 =

(𝑇𝑇ℎ,𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔ş−𝑇𝑇ℎ,ç𝚤𝚤𝚤𝚤𝚤𝚤ş)
(𝑇𝑇ℎ,𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔ş−
𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙
𝑙𝑙𝑇𝑇𝑐𝑐,𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔ş)
(𝑇𝑇𝑐𝑐,ç𝚤𝚤𝚤𝚤𝚤𝚤ş −𝑇𝑇𝑐𝑐,𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔ş)

(𝑇𝑇ℎ,𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔ş−𝑇𝑇𝑐𝑐,𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔ş)

(2.3)

(2.4)
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Şekil 2 IBIGKS’nin şematik gösterimi

BULGULAR VE TARTIŞMA
Şekil 3’te farklı boru sıra sayıları için farklı hava giriş hızlarında hava giriş sıcaklığına bağlı olarak
IBIGKS’nin etkenlik değerleri verilmiştir. Bütün hava giriş hızları ve hava giriş sıcaklıklarında
IBIGKS’nin etkenliği artmıştır.
Boru sıra sayısının 2 olduğu durumda hava giriş hızları 2 m/s ve 2.5 m/s için hava giriş sıcaklığı
arttıkça IBIGKS’nin etkenlik değeri düşmüştür. Hava giriş hızı 1 m/s olduğunda ise hava giriş sıcaklığı
38 °C’ye kadar etkenlik değeri artmış daha yüksek sıcaklıklarda düşmeye başlamıştır. Hava giriş
sıcaklığı 30 °C’den 44 °C’ye artırıldığında etkenlik değerleri hava giriş hızları 2.5 m/s ve 2 m/s için
sırasıyla %12.24 ve %8.77 oranlarında düşüş göstermiştir. Hava giriş sıcaklığı 30 °C için hava giriş
hızının 2.5 m/s’den 1 m/s’ye düşmesiyle etkenlik değeri %76.2 artarak 0.147’den 0.259’a yükselmiştir.
Hava giriş sıcaklığı 44 °C için ise hava giriş hızının 2.5 m/s’den 1 m/s’ye düşmesiyle etkenlik değeri
%104.7 oranında artarak 0.129’dan 0.264’e yükselmiştir.
Hava giriş hızının düşmesiyle ısı değiştiricisine giren hava daha uzun süre kanat – boru yüzeyi ile
temas emekte ve çıkış sıcaklığı buna bağlı olarak artmaktadır. Bu durum ısı borusu – ısı
değiştiricisinin etkenliğinin artmasını sağlamaktadır [9].
Boru sıra sayısının 3’e yükselmesiyle bütün hava giriş hızları ve sıcaklıklarında etkenlik değeri boru
sıra sayısının 2 olduğu duruma göre artış göstermiştir. Boru sıra sayısının artmasıyla daha büyük bir
yüzey alanından ısı transferi gerçekleşeceği için bu beklenen bir durumdur. Hava giriş sıcaklığı 30
°C’den 44 °C’ye artırıldığında etkenlik değerleri hava giriş hızları 2.5 m/s ve 2 m/s için sırasıyla
%11.86 ve %7.55 oranlarında artış göstermiştir. Hava giriş hızı 1 m/s içinse hava giriş sıcaklığının 38
°C değerine kadar artan etkenlik daha yüksek sıcaklıklarda düşüş göstermiştir. Hava giriş hızının etkisi
Simülasyon ve Simülasyon Tabanlı Ürün Geliştirme Sempozyumu

14. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 17-20 NİSAN 2019/İZMİR

____________________ 1207 _______

hava giriş sıcaklığına göre değişiklik göstermektedir. Hava giriş sıcaklığının 30 °C olduğu durumda
hava giriş hızının 2.5 m/s’den 1 m/s’ye düşmesiyle etkenlik değeri %39.7 artarken 44 °C olduğu
durumda %98.87 oranında artmıştır. Hava giriş sıcaklığının nispeten yüksek değerlerinde hava giriş
hızındaki değişimler etkenlik üzerinde daha büyük değişimlere neden olmuştur.

Şekil 3 IBIGKS’nin etkenliğinin farklı boru sıra sayıları ve hava giriş hızları için hava giriş sıcaklığı ile
değişimi. (a) Boru sıra sayısı 2, (b) boru sıra sayısı (3), boru sıra sayısı (4).

Boru sıra sayısının en yüksek değeri 4 için de diğer boru sıra sayılarındaki ile benzer durumlar
gerçekleşmiştir. IBIGKS bütün hava giriş hızları ve hava giriş sıcaklıkları için en yüksek etkenlik
değerlerini boru sıra sayısının 4 olduğu durumda almıştır. Boru sıra sayısının artması daha önce de
belirtildiği gibi havanın ısı değiştirici yüzeyi ile temas alanını ve süresini artırmaktadır. Dolayasıyla
hava çıkış sıcaklığı artmakta ve hava çıkış sıcaklığı ulaşabileceği en yüksek sıcaklık değerine
yaklaşmaktadır. Yüksek hava giriş sıcaklıklarında hava giriş hızının düşmesi ile etkenlik değerlerinde
ciddi miktarda artış
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Şekil 4 IBIGKS’nin etkenliğinin ve ısı transfer hızının hava giriş hızı ile değişimi. (a) Buharlaştırıcı ve
yoğuşturucu bölümleri hızları eşit, (b) buharlaştırıcı ve yoğuşturucu hava giriş hızlarından biri sabit
diğeri değişken, (c) ) buharlaştırıcı ve yoğuşturucu hava giriş hızlarından biri sabit diğeri değişken,
meydana gelmiştir. 44 °C hava giriş sıcaklığında ve 1 m/s hava giriş hızında 0.423 etkenlik değeri elde
edilirken aynı hava giriş sıcaklığında ve 2.5 m/s hava giriş hızında etkenlik değeri 0.219 olmuştur.
Yukarıda açıklandığı gibi IBIGKS’nin etkenliği hava giriş hızına büyük oranda bağlıdır. Hava giriş
hızının etkisini daha ayrıntılı inceleyebilmek adına Şekil 4a’da hava giriş hızına bağlı olarak etkenlik
değerleri boru sıra sayısının 4 olduğu durum için hava giriş sıcaklığının 30 °C ve 40 °C değerleri için
verilmiştir. Burada hava giriş hızı yoğuşturucu ve buharlaştırıcı bölümleri için aynı değerdedir.
IBIGKS’nin etkenliği her iki hava giriş sıcaklığı için de hava giriş hızı ile düşmektedir. Hava giriş
hızlarının artması yoğuşturucu ve buharlaştırıcı ısı transfer kapasitelerinin artmasını sağladığı halde
geçen havanın ısı değiştiricileri yüzeyiyle temas süresini azaltması sebebiyle etkenlik değerleri hava
giriş hızları ile birlikte önemli ölçüde düşmüştür. Hava giriş sıcaklığı 40 °C ve 30 °C için hava giriş
hızlarının 0.5 m/s’den 2.5 m/s’ye yükselmesi etkenlik değerlerini sırasıyla %62.1 ve %52.2 oranlarında
düşürmüştür. Hava giriş hızlarının 0.5 m/s – 1.5 m/s aralığında IBIGKS’nin etkenlik değeri hava giriş
sıcaklığı 40 °C için daha yüksekken hava giriş hızları 2 m/s ve 2.5 m/s için 30 °C hava giriş
sıcaklığında daha yüksek etkenlik elde edilmiştir.
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Şekil 4b’de hava giriş hızlarının etkisini buharlaştırıcı ve yoğuşturucu bölümleri için ayrı ayrı incelemek
amacıyla farklı hava giriş hızları için etkenlik değerleri verilmiştir. İlk olarak yoğuşturucuya gelen hava
hızı 1 m/s’de sabit tutulmuş ve buharlaştırıcıya gelen hava hızı 0.5 m/s ile 2.5 m/s arasında
değiştirilmiştir. Daha sonra buharlaştırıcıya gelen hava hızı sabit tutularak yoğuşturucuya gelen hava
hızları 0.5 m/s ile 2.5 m/s arasında değiştirilmiştir. Bu sırada buharlaştırıcıdaki kuru termometre
sıcaklığı 30 °C, bağıl nem %90’dır. Yoğuşturucudaki kuru termometre sıcaklığı 24.4 °C ve bağıl nem
ise %50’dir. Şekil 4c’de ise aynı şartlardaki yoğuşturucu ve buharlaştırıcının ısı transfer hızları
verilmiştir. Buharlaştırıcı bölümündeki hızın 1 m/s’de sabit tutulup yoğuşturucu bölümündeki hava giriş
hızının değiştirilmesi etkenlik değerini önemli ölçüde değiştirmiştir. Yoğuşturucu bölümündeki hava
giriş hızının değiştirilmesi buharlaştırıcı bölümündeki hava giriş hızının değiştirilmesine göre
IBIGKS’nin etkenliği üzerinde çok daha büyük bir etki yaratmıştır. Yoğuştucuya gelen hava hızının
artırılması etkenlik değerini düşürürken buharlaştırıcıya gelen havanın hızının artırılması etkenlik
değerini artırmaktadır. Her iki durum için de yoğuşturucu ve buharlaştırıcı ısı transfer kapasiteleri hava
giriş hızının artması ile artmaktadır. Ancak 1 m/s’den yüksek hava giriş hızlarında yoğuşturucu hava
giriş hızının artırılması ısı transfer hızını buharlaştırıcı hava giriş hızının artırılmasından daha çok
etkilemiş ve ısı transfer hızı daha yüksek olmuştur.

SONUÇLAR
Bu çalışmada ısı borulu ısı geri kazanım sisteminin (IBIGKS) performansı etkenlik ifadesi ile farklı
çalışma koşulları ve farklı geometrik özellikler için teorik olarak araştırılmıştır. Hava giriş hızları 0.5 m/s
ve 2.5 m/s arasında, hava giriş sıcaklıkları 30 °C ve 44 °C arasında değiştirilmiş ve 2, 3 ve 4 boru sıra
sayılı ısı boruları için etkenlik ve kapasite hesapları yapılmıştır. Yoğuşturucuya giren havanın kuru
termometre sıcaklığı 24.5 °C yaş termometre sıcaklığı 28.7 °C’dir. Hesaplamalar yaz koşulları için
yapılmıştır. Dışardan gelen besleme havasının iç mekândaki egzoz havası ile soğutulması
amaçlanmıştır. Boru sıra sayısının 2 olduğu durumda 1 m/s, 2 m/s ve 2.5 m/s hava hızları için hava
giriş sıcaklığının (buharlaştırıcıdaki) artmasıyla etkenlik değeri düşmüştür. Boru sıra sayısının 3 olduğu
durumda ise 1 m/s hız için hava giriş hızının artması ile etkenlik çok az artış gösterirken daha yüksek
hava giriş hızlarında hava giriş sıcaklığın artması ile etkenlik değeri düşüş göstermiştir. Boru sıra
sayısının dört olduğu durumda ise hava giriş hızı 1 m/s için hava giriş sıcaklığının artması etkenlik
değerini önemli ölçüde artırmış daha yüksek hava giriş hızlarında yine etkenlik değeri hava giriş
sıcaklığı ile düşmüştür. Buharlaştırıcı ve yoğuşturucudaki hava hızlarının aynı miktarda artırılması ile
etkenlik değeri düşüş göstermiştir. Yoğuşturucu hava giriş hızının sabit tutulup buharlaştırıcı hava giriş
hızının artırılması etkenliği artırırken buharlaştırıcı hava giriş hızının sabit tutulup yoğuşturucu hava
giriş hızının artırılması etkenliği azaltmıştır. IBIGKS’nin etkenliği üzerinde en etkili parametrenin hava
giriş hızları olduğu tespit edilmiştir.
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T c,giriş
T c,çıkış
T h,giriş
T h,çıkış
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Cp
ε

Isı borulu ısı geri kazanım sistemi
Hesaplamalı akışkanlar dinamiği
Isı transfer hızı (kW)
Soğuk akışkan giriş sıcaklığı (°C)
Soğuk akışkan çıkış sıcaklığı (°C)
Sıcak akışkan giriş sıcaklığı (°C)
Soğuk akışkan çıkış sıcaklığı(°C)
Hava kütlesel debisi (kg/s)
Özgül ısı (kJ/Kg°C)
Etkenlik değeri
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BİR KONTROL VALFİNİN DİNAMİK MODELLEMESİ VE
SİMULASYONU
Dynamically Modelling and Simulation of a Control Valve

Erol UYAR
Lutfi MUTLU
Mücahid CANDAN

ÖZET
Bu çalışmada, bir kontrol valfinin dinamik modellemesi yapılarak şaftına gelen basınç değişimlerinin
yarattığı kuvvet zorlamalarına karşın şaftın geçici rejim davranışı ile düzenli rejim konumlaması
incelenmiş ve sonuçlar ayrıca MATLAB simülasyonu ile gösterilmiştir. İkinci mertebeden gecikmeli bir
sistem olarak matematik modeli ele alınan valfin şaft ve disk hareketleri kontrol girdisi ve bozucu etki
yaratan akışkan basınç değişimlerine bağlı olarak incelenmiştir. Özellikle bozucu girdinin yarattığı şaft
ve disk hareketlerinin oturak aşınmasına yol açmaması için gerekli valf parametrelerinin ideal seçimi
yapılmıştır. Çalışmada ayrıca kontrol valfinin statik karakteristiğinin valfin kontrol edeceği ortama
uygun seçiminin önemine değinilmiş ve sonuçları bir uygulama örneği ile gösterilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Kontrol valfi, Kontrol ortamı, sürücü kontrol ünitesi, Sönüm faktörü, Simulasyon,
Dinamik model

ABSTRACT
In this study, dinamic modelling of a control valve as a second order system and its performance
analysis investigated. Valf parameters are optimallly selected to avoid the undesirable stem motions
and seat damages caused by the control input from the actuator and the shaft movements created by
the distorting inputs resulting from the fluid pressure changes The results are also shown with
simulation by MATLAB-Simulink. Also the importance of the selection of the static characteristic of the
control valve to the process to be controllethe valve is mentioned and the results are shown with a
temperature control circuit.
Key Words: Control valve, Simulation, Dynamic performance, Modelling, Statical Characteristic, Valve
stem, Valve seat

1. GİRİŞ
İnsanoğlunun başta su ve hava olmak üzere çeşitli akışkanlara hükmetmek; bu akışkanların geçişini
veya durdurulmasını sağlamak, debisini ayarlamak, geri dönüşünü engellemek, akış yönünü
değiştirmek, akış basıncını sınırlamak ve akış emniyetini sağlamak gibi amaçlara ulaşmak için
kullandığı mekanik cihazlara valf veya vana denir. Diğer bir tanımlama ile valfler; akışkanlara yol
veren, onları durduran, karıştıran veya akışkanın yönünü ve/veya miktarını, basınç veya sıcaklığın
değiştiren cihazlardır.
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Valfler; borulama tesisatlarında ağırlıklı bir yer tutarlar. Günümüzde geniş bir yelpazede; basit açma,
kapama musluklarından, aşırı karmaşık sistemlere uzanan ve akışkanların kontrolü için kullanılan çok
fazla sayıda valf çeşidi bulunmaktadır. Şekil.1’de uygulamalarda en çok kullanılan valf türleri olarak
oturtmalı valfler, sürgülü valfler, kelebek ve küresel valfler ile çalışma prensipleri gösterilmiştir.
Kontrol edilen akışkanın bilinen sıvılar, gazlar, buhar veya katı parçacıklar içeren sıvılar olmasına göre
uygulamada değişik valf türleri kullanılır.[3]

Şekil.1 Değişik Vana türleri ve çalışma prensipleri
Vanaların çoğu el kumandalıdır. Elektrik motoruyla, mekanik olarak dişli mekanizma ile veya pnömatik
kumandalı tipleri de vardır. Boru hatlarının ve elemanlarının montajında standart basınç (PN) ve çap
(DN) gibi kavramlar kullanılan temel kavramlar olup, bunlar vanalar için de geçerlidir. Akış kontrol
şekline göre valfler genelde iki gruba ayrılır [7] Kapama valfleri; akışkanın istenilen yerde olup
olmamasını kontrol eder, akışkanların karışmasına izin verir veya engeller, acil durumlarda akışı
keser. Kapalı konumda belirlenmiş bir sızdırma değerini aşmamaları, açık konumda da basınç kaybını
minimize etmeleri beklenir. Kısma ve kontrol valfleri; debinin zamana bağlı olarak değiştirilmesi veya
ayarlanması istendiğinde kullanılır. Elle veya bir sürücü kumanda mekanizması ile akış debisini,
basıncını ve sıcaklığını düzenler. Ayrıca, değişen çalışma ortamı şartlarına bağlı olarak, etken
faktörlerin kontrolü ile gerekli kontrol parametreleri otomatik olarak ayarlanabilir.

2. OTOMATİK KONTROL VALFLERİ
Isıtma, soğutma, iklimlendirme gibi herhangi bir ortam kontrolünde kullanılan valf ve diğer tesisat
elemanlarının doğru seçimi, işletmelerin ekonomik ve sağlıklı çalışmalarında önem taşır.
Otomatik kontrol valfleri genel olarak bir boru sistemindeki akışkanı istenilen zamanda, kontrol ve
emniyet fonksiyonlarını yerine getirecek şekilde durduran, kısan (ayarlayan) veya akışkana yol
vermeye yarayan otomatik valflerdir. Kontrol valfleri, içinden akışkanın geçtiği kesitin bir kontrol ünitesi
tarafından değiştirilerek akışkan miktarının (debisinin) ayarlanmasını veya akışkanın yön
değiştirilebilmesini otomatik olarak sağlayan valflerdir.[2]
Kontrol Valfleri, otomatik kontrol devrelerinde madde ve enerji akışını ayarlayan akış kontrol
elemanlarıdır. Kontrol valfleri bu ayar işlemini oturak kesitini açıp kapayan bir disk ile gerçekleştirirler.
Kontrol valfleri 2 ana kısımdan meydana gelir. 1-Çalıştırma Ünitesi, 2-Valf Gövdesi. Şekil 2’de bir
elektrikli bir de pnömatik kontrol vanasının belli başlı kısımları görülmektedir.1-Çalıştırma Ünitesi
(Eyleyici):Kontrol vanasının tapasını hareket ettirir elektrik motoru veya pnömatik olabilir. 2-Vana
Gövdesi: Akışkanın geçtiği ve kontrolün sağlandığı kısımdır. Şekil 2'de elektrikli ve pnömatik kontrol
valfi gövdeleri görülmektedir.
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Şekil.2 Elektrik ve pnömatik kontrollu valfler

3.KONTROL VALFİ SEÇİMİ
Kontrol vanası seçiminde şu iki husus göz önüne alınmalıdır.1-Ekonomiklik, 2-Kontrol işleminin
yapılabilmesi. Çok küçük bir valf seçilmesi halinde, valf istenilen debiyi geçirmeyecektir. Çok büyük bir
valf seçilmesi halinde ise lüzumsuz yere fazla ödeme yapılmış olacaktır. Ayrıca büyük çaplı valf
seçilmesi halinde valf sürekli kapalı duruma yakın çalışacak bu ise kontrolü zorlaştırdığı gibi disk ve
oturak arasında artan hızdan dolayı istenmeyen aşınmalara yol açacaktır.[4]

Şekil.3 kontrol valfi statik eğrisi ve uygun valf seçimi
Valf seçiminde statik karakteristik önemlidir. Genelde doğrusal, diş bükey ve iç bükey karakteristiğe
sahip olmak üzere üç valf türü mevcuttur. Valf şaftının hareketine(konumuna) bağlı olarak oturağından
geçen (düzenli rejim) debi miktarını gösteren davranış statik karakteristik olarak tanımlanır. Kontrol
valfi seçiminde önce, akışkanın cinsine, miktarına, kontrol edilecek büyüklüğe ve denetleyicinin
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davranışına göre valf karakteristiği seçilir [2]. Valf diskinin hareket yüzdesi ile geçen akışkan yüzdesi
arasındaki ilişki valf akış karakteristiğidir. Şekil 3’te üç temel karakteristiği gösterilmektedir. Kumanda
Sinyal Sahaları; pnömatik sürücü veya elektrik motoru ile kontrol edilen valflerde genelde pnömatik
olarak 0.2–1 Bar, elektriksel olarak 0-20(4-20) mA veya 0-10 V sahalarında değişen standart sinyaller
kullanılır. Bu sinyal sahaları içinde uygulanan değere göre valf, tam açık konumla tam kapalı konum
arasında otomatik ve doğrusal olarak çalıştırılır (Örneğin; üst değerlerde (10 V) valf tam açık, alt
değerlerde (0 V) tam kapalı konumu alır. 5V uygulandığında yarı açık konumda olur. [1]

4.KONTROL VALFİ DİNAMİK MODELİ
Bir kontrol valfi genel olarak kütle, yay ve sönüm etkileri içeren bir dinamik sistem olarak
modellenebilir. Şekil.4’te Valfin hareketli disk ve şaftı kütle olarak etki ederken, sızdırmazlık elemanı
ve akışkan sönümleme etkisi yaratmakta, şaftı geri getiren yay da esneklik sağlamaktadır. Tüm sistem
Şekil 4’teki gibi ikinci dereceden gecikmeli bir sistem olarak incelenebilir.[1]

Şekil.4 Kontrol Valfi modellemesi ve dürtü cevabı
Valfin matematik modeli Şekil.5’te görüldüğü gibi ikinci dereceden gecikmeli bir sistem olarak
aşağıdaki matematik diferansiyel. denklemi ile verilebilir.

𝑚𝑚. 𝑥𝑥 ′′ + 𝑑𝑑. 𝑥𝑥 ′ + 𝑓𝑓. 𝑥𝑥 = 𝐹𝐹𝑎𝑎 − 𝐹𝐹𝑑𝑑

(1)

Burada 𝑚𝑚:valf diskinin ve şaftın toplam kütlesini, 𝑑𝑑:sızdırmazlık elemanının vizkoz sönüm sabitini, 𝑓𝑓:
yay sabitini, 𝐹𝐹𝑎𝑎 = 𝑝𝑝𝑎𝑎 . 𝐴𝐴𝑎𝑎 : sürücüden gelen kuvvet olarak kumanda etkisini, 𝐹𝐹𝑑𝑑 = 𝑝𝑝𝑑𝑑 . 𝐴𝐴𝑑𝑑 : akışkan
basıncının değişiminden kaynaklanan ters kuvvet etkisini, 𝐴𝐴𝑎𝑎 : sürücü diyafram kesitini, 𝐴𝐴𝑑𝑑 : oturak
kesitini, 𝑝𝑝𝑎𝑎 : kontrol basıncını, 𝑝𝑝𝑑𝑑 : akışkan basınç değişimini göstermektedir.
𝑋𝑋𝑎𝑎 şaft hareketi, 𝑋𝑋𝑒𝑒 kuvvet zorlaması olarak sistemin transfer fonksiyonu aşağıdaki şekilde yazılabilir
[1].
𝜔𝜔 2

𝐺𝐺(𝑠𝑠) = 𝑠𝑠2 +2𝜉𝜉𝜔𝜔𝑛𝑛

2
𝑛𝑛 +𝜔𝜔𝑛𝑛

Transfer fonksiyonu paydasında,

(2)
𝑑𝑑

𝜉𝜉 = 2⍵

n .𝑚𝑚

sönüm faktörünü

⍵n = �𝑓𝑓/𝑚𝑚 şaft doğal frekansını

göstermekte olup, sistemin basamak girdi etkisi sonucu şaftın tapaya zarar vermemesi için titreşimli
(kritik altı) sönümlü bir davranışa sahip olması istenmez. Bu durum ancak sönüm faktörünün 𝜉𝜉 > 1
olması ile mümkün olabilir. Şekil.5’te değişik sönüm faktörlerine bağlı sistemin basamak cevapları
görülmektedir.[1]
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Şekil.5 İkinci derece sistemin geçici durum basamak cevapları
Şekil.5’e göre valf şaftı ile birlikte bağlı diskin oturağa zarar vermemesi için titreşimsiz bir geçici rejime
sahip olması, dolayısı ile en azından kritik Sönümlü bir davranış göstermesi gerekir. Bu durum 𝜉𝜉 > 1
olması durumunda gerçekleşebilmektedir.

Aşağıda ön tasarım örneği olarak yanda prensip şeması ve sayısal değerleri verilen valfin gerekli
parametrelerin hesabı verilmiştir [8].
P,M,F

Verilenler:
Motor Gücü : P=30 W
Redüktör çıkış devri: n=180 d/dak
Valf şaftı toplam kütlesi: m=1 Kg
Valf yayı katsayısı: f=1600N/m
Kremayer pinyon dişlisi yarıçapı: R=0.05 m

f
d

Tasarım ve hesap istenen parametreler:

x

Q

1.Motor redüktörünün çıkışındaki momenti Nm
olarak hesaplamak
.

m

Şekil 6. Valfin prensip şeması

2.Redüktör çıkışından valf şaftına aktarılan kuvveti N olarak hesaplamak. 3.Valf şaftının ikinci
dereceden gecikmeli bir sistem olarak modelleyip hareket denklemini yazmak. 4.Valf şaftına basamak
girdi şeklinde uygulanan bir kuvvet etkisine karşılık şaftın kritik sönümlü bir geçici rejim davranışı
göstermesi halinde sızdırmazlık elemanından şafta uygulanan d sönüm sabitini Ns/m olarak
hesaplamak. 5.Valf şaftının doğal frekansını hesaplamak. 6. Yukarıda hesaplanan kontrol girdisinin
uygulanmasından sonra şaftın düzenli rejimde hangi konumu alacağını hesaplamak.
Önce motor gücü ve devir sayısından motor şaftı momenti ve vana şaftına uygulanan kuvvet
hesaplanırsa; moment:
𝑀𝑀𝑎𝑎 = 2.59 N. m, ve kuvvet 𝐹𝐹𝑎𝑎 = 31.8 N olarak bulunur. Valfin Doğal Frekansı 𝜔𝜔𝑛𝑛 = �𝑓𝑓/𝑚𝑚 = √1600 =
40

1
𝑠𝑠

olarak hesaplanır. Şaftın kritik sönümlü bir davranış göstermesi durumunda 𝜉𝜉 =

𝑑𝑑

2⍵n .𝑚𝑚

≥1

denkleminden 𝜉𝜉 = 2,5 seçilerek d=200 Ns/m olarak hesaplanır. Sönüm sabiti, d bulununca transfer
31,8
𝑋𝑋(𝑠𝑠)
fonksiyonu: 𝐺𝐺(𝑠𝑠) = 2
=
olarak bulunur. Şaftın basamak girdi şeklinde etkiyen eyleyici
𝑠𝑠 +200𝑠𝑠+1600

𝐹𝐹(𝑠𝑠)

kuvveti sonucu kalıcı durum konumu (1) denkleminden 𝑋𝑋 =
Bu durumda vananın transfer fonksiyonu, 𝐺𝐺

(𝑠𝑠) =

1

𝐹𝐹𝑎𝑎
𝑓𝑓

=

𝑠𝑠2+200𝑠𝑠+1600

31,8

1600

= 19,87 𝑚𝑚𝑚𝑚 olarak hesaplanır.

şeklinde olur.
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5. DİNAMİK DAVRANIŞIN MATLAB SİMÜLASYONU
Valf şaftına uygulanan basamak girdiye karşılık şaft ve disk hareketleri (2) transfer fonksiyonu ve
örnekte hesaplanan değerlerle MATLAB Simulink üzerinde incelenmiştir.
Valfin Şekil 7’de verilen simülasyon sonucu elde edilen Şekil.8’deki basamak cevabından görüleceği
gibi, şaft kritik sönümlü titreşimsiz bir geçici rejim davranışı göstererek düzenli rejimde hesaplanan
19.87 mm konumunu almaktadır. Bu konum vananın kontrol sinyaline tepkisi olarak tapanın oturağa
sızdırmazlığı sağlayacak şekilde oturması ve oturağı darbelerle aşındırmaması açısından çok
önemlidir.

Şekil.7 Kontrollü vana MATLAB Simülasyonu
Tasarım açısından valfin verilenlere göre dinamiğinin ön hesabı gereklidir. Burada kontrol basıncının
yarattığı kuvvet girdisine göre etkisi çok küçük olan akışkan basıncının değişimleri ihmal edilmiştir.
Kontrol devresinin kararlılığı ve kritik altı çalışma kipinden kaçınılması için vananın arzulanan geçici
rejim davranışının mutlaka uygun parametre seçimleri ile sağlanması şarttır.

Şekil 8. Vana dinamik davranışının Matlab Simulasyonu
Şekil.9 da periyodik vuru girdi değişimlerine bağlı olarak şaft hareketlerinin gerçek zamanlı
simülasyonu verilmiştir. Görüleceği gibi doğal frekansın uygun hesabı sonucu artarda periyodun %5’i
oranında (0.15 s) darbe sürecinde ve 3 Hz frekans sıklığında gelen, oldukça hızlı girdi değişimlerine
karşı valf şaftı rahatça cevap verebilmektedir.
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Şekil 9. Periodik girdi değişimine karşı şaft harekeleri

6. SONUÇLAR VE İRDELEMELER
Çalışmada bir kontrol valfinin ikinci dereceden gecikmeli bir sistem olarak modellenmesi ve arzulanan
performansla çalışabilmesi için ön tasarım hesapları ve MATLAB Simulink ile gösterilmiştir. Valfin
kontrol devresinde kararlı çalışması için öncelikle kendi eyleyicisinden gelen kumanda girdilerine karşı
göstereceği dinamik davranışın muhtemel oturak zararlarına neden olmayacak şekilde geçici ve kalıcı
durum davranışlarını sağlaması gereklidir.
Bu durum MATLAB-Simulink ile basamak şeklinde verilen bir girdiye karşı vananın gösterdiği
davranışla incelenmiş ve ön tasarımla hesaplanan değerlerin arzulananları çok iyi sağladığı
görülmüştür.
Vananın periyodik değişimlere hızlı reaksiyon gösterip uyum sağlaması, vuru dizisi şeklindeki girdilere
bir test fonksiyonu cevabı ile incelenmiştir. Örnek olarak verilen tasarım uygulamasında doğal frekans
bu koşul göz önüne alınarak hesaplanmıştır.
Pnömatik oransal bir vananın uygulanan aktüatör basıncı ile valf şaftını hareket ettirdiği (strok
değişimi) simülasyonda açıkça izlenmektedir. Tasarım açısından vananın verilenlere göre dinamiğinin
ön hesabı gereklidir. Burada kontrol basıncının yarattığı kuvvet girdisine göre etkisi çok küçük olan
akışkan basıncının değişimleri (Bozucu girdi etkisi) ihmal edilmiştir. Kontrol devresinin kararlılığı ve
kritik-altı çalışma kipinden kaçınılması için vananın arzulanan geçici durum davranışının mutlaka
uygun parametre seçimleri ile sağlanması şarttır.

Şekil.8.Valf’in periyodik bozucu girdi tepkisi
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Valf şaftının bozucu girdi etkisi yaratan akışkan basıncı değişimlerinin diskte yarattığı kuvvetin bozucu
etkisi Şekil.9’daki simülasyon sonuçlarında gösterilmiştir. Basınç değişimlerinin neden olduğu 20 N’luk
kuvvet etkisi kontrolsüz valf durumunda yaklaşık 7-8 mm ‘lik şaft hareketine yol açmaktadır.
Aynı periyodik genlikli vurulara karşılık kontrollü vananın şaftının Şekil.9’da görüldüğü gibi hemen hiç
etkilenmediği ve konumunu koruduğu açıkça gözlenmektedir. Simülasyon eğrileri sadece Oransal (P)
kontrol uygulanmış bir kontrol valfinin kararlılığına olan etkiyi açıkça göstermektedir.
Öngörülen tasarımda valfin doğrusal (oransal) bir karakteristiğe sahip olması, yani şaft hareketine
bağlı olarak debi geçirmesi, kontrol devresinde uygun kontrol parametreleri ayarı ile kontrol kalitesini
arttırıcı bir avantaj sağlamaktadır.
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EŞ-EKSENLİ YİVLİ ISI DEĞİŞTİRİCİ ÜZERİNDE ÖNCÜL VE GERİ
ETKİLERİN TEPKİ YÜZEYİ YÖNTEMİ VE STOKASTİK
OPTİMİZASYON ALGORİTMALARI İLE ANALİZİ
Analysis of Backward and Forward Effects on Grooved Co-Axial Heat Exchanger by Response Surface Methodology and
Stochastic Optimization Algorithms

Şahin GÜNGÖR
Levent AYDIN
Ziya Haktan KARADENİZ

ÖZET
Boru içi akış problemi hakkında araştırmalar yapan literatür çalışmaları, yivli boru geometrilerinin yivsiz
borulara göre daha yüksek ısıl verime sahip olduğu sonucunu ortaya koymuştur. Dikdörtgen, trapez ve
dairesel gibi birçok farklı şekil ve boyutlar ile yapılan deneysel ve numerik çalışmalar neticesinde
dairesel yiv geometrilerine sahip borularda ısı transfer katsayısının daha yüksek olduğu tespit
edilmiştir. Boru içi akış problemini ele alan çalışmalar sabit kesitli yiv geometrileri ile ilgilenmiş ve yerel
etkiler göz ardı edilip toplam ısı transferi incelenmiştir. Bu çalışmada, dairesel yivli ısı değiştirici
modelinde yiv yarıçapı ve yivler arası mesafedeki değişimlerin yerel ısı transfer katsayısına etkisi
hesaplamalı akışkanlar dinamiği (HAD) yöntemi ile incelenmiş ve ısı transferi açısından optimizasyon
çalışmaları yürütülmüştür. Hesaplama hacmi, her biri beş adet yivden meydana gelen üç yiv bölgesi
oluşturularak, akış yönünde değişken yiv yarıçaplarının ısı transferi katsayısına etkisi araştırılmıştır.
Hesaplama hacminin ağ yapısı, ağdan bağımsızlık çalışmaları yapılarak en uygun ağın belirlenmesi
neticesinde oluşturulmuştur. Yivli duvar sıcaklıkları 350 K olarak kabul edilmiş ve oda sıcaklığında ısı
değiştiriciye giren havanın farklı Reynolds sayılarında (1200<Re<24000) ve farklı yiv boyutlarında
yerel ısı transfer katsayısına etkileri incelenmiştir. Yiv yarıçapları her bir yiv bölgesi için 2 mm ile 6 mm
arasında üretilebilirlik kriteri göz önünde bulundurularak 0.2 mm artış hassasiyeti ile değiştirilmiş ve
HAD analizleri parametrik ölçü tanımlamaları sayesinde farklı yiv senaryoları için tekrarlanmıştır. Bu
noktada senaryo sayısını azaltmak ve mühendislik probleminin fenomenini doğru tanımlayabilmek
adına farklı deney tasarımı (DOE) araçları kullanılmış, sonuçlar tepki yüzeyi yöntemi ile incelenmiş ve
karşılaştırılmıştır. Ayrıca, Mathematica programında çok değişkenli ve lineer olmayan regresyon
modelleri ile yapılan çalışmalar sonucunda optimizasyon problemlemine ait bir hedef fonksiyonu
oluşturulmuş, yiv bölgelerindeki yarıçapların tasarım değişkeni, ısı transfer katsayılarının sistem
çıktıları olduğu bir kod yazılmış ve üretilebilirlik kısıtlarını da içeren optimizasyon çalışmaları
yapılmıştır. Sonuçlar incelendiğinde, yiv bölgelerindeki yerel ısı transferi katsayılarının maksimum
olduğu senaryoların ara yiv yarıçapı değerlerinde elde edildiği ve öncül-geri etkilerin yerel ısı transferi
çalışmalarının kaçınılmaz bir parçası olduğu tespitleri yapılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Tepki Yüzeyi Yöntemi, Stokastik Optimizasyon, Geri ve Öncül Etkiler, Isı
Değiştirici.
ABSTRACT
In the literature, it is proved that grooved pipe models are thermally more efficient than the smooth
pipe model. Some kinds of groove geometries (rectangular, trapezoidal, circular etc.) were compared
both experimentally and numerically, eventually circular grooved pipe model gave the best results by
means of heat transfer coefficient. Studies dealing with the internal flow were concerned with
constant-section groove geometries and total heat transfer was investigated whereas local effects
were ignored. In this study, the effects of variations in groove radius and the gap between adjacent
grooves on local heat transfer coefficients were investigated by computational fluid dynamics (CFD)
method and optimization studies were also performed in terms of heat transfer. The grooved section
consists of three sub-sections to see the effects of groove dimension in stream-wise flow direction.
Each section includes five grooves with constant radius in each one. We vary the radius of circular
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grooves parametrically in each section to optimize the local groove radius throughout the pipe. We
couple the fluid flow (1200<Re<24000) with energy equations, and the grooved sections are set as
heated wall at constant temperature of 350 K. The optimal mesh has been selected by performing
mesh independence study and finer mesh has been used in heated wall section. The radii of grooves
are varied from 2 to 6 mm with an increment of 0.2 mm considering the manufacturability of the pipe,
to do so we use the design of experiments (DOE). All DOE tools in ANSYS software are examined
and compared with full factorial results. After DOE process, local heat transfer coefficient values of all
groove parts are examined by response surface methodology (RSM). In addition, in the Mathematica
program, an objective function which describes the problem is formed by studies with multiple
nonlinear regression models. An optimization code has been performed as the radii of the grooved
sections are design variable, the local heat transfer coefficients are the system outputs and the
manufacturability limits are constraints. We observed and detected that the scenarios in which the
local heat transfer coefficients in the grooved sections are maximum has been obtained at the
intermediate groove radii values, therefore, backward-forward effects are an inevitable part of the local
heat transfer studies.
Key Words:Response Surface Method, Stochastic Optimization, Backward and Forward Effect, Heat
Exchanger.

1. GİRİŞ
Isı transfer yüzey alanını ve akışkan nüfuziyetini arttırması sayesinde ısıl verimi iyileştiren yivli boru
sistemleri, ısı-akış mühendisliği sistemlerinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Günümüzde özellikle iç
içe borulu, eş eksenli ve gövde borulu ısı değiştirici sistemlerinde verimi artırmak için kullanılan yivli
tasarımlara sahip boru/kanallar üzerine birçok deneysel ve sayısal çalışma bulunmaktadır. Yivli
tasarımlar üzerine ilk çalışmaların Sparrow vd. [1,2] tarafından 1980’lerin ortasında başlatıldığı kabul
edilebilir. Bu çalışmalarda yivli ya da dalgalı tasarımlar, ısı transferi ve basınç düşümü parametreleri
açısından deneysel olarak incelenmiştir. Analizler, farklı Reynolds sayıları için (Re>2000) tekrarlanmış
ve Nusselt sayısı ve basınç düşümü grafikleri paylaşılmıştır. Deneysel olarak yivli boru ve kanal
tasarımlarının incelendiği birçok çalışma ise ülkemiz Üniversitelerinden literatüre kazandırılmıştır [3-7].
Bu çalışmalarda dikdörtgen, trapez ve dairesel yivli tasarımlar giriş bölgesindeki Reynolds sayısı, yiv
genişliği, yiv kenar açısı ve yiv yüksekliği gibi parametreler açısından deneysel olarak incelenmiştir.
Ayrıca, yivli kanal tasarımlarına sahip modellere ait sonuçlar Dittus-Boelter ve Gnielinski
korelasyonları ile de karşılaştırılarak, sonuçların doğrulanması sağlanmıştır. Bilen vd. [8] farklı yiv
tasarımlarını Nusselt sayısı açısından incelemiş ve sonuçlar dairesel yiv geometrisine sahip
modellerin ısıl verimliliğinin diğer tasarımlara göre daha yüksek olduğu çıkarımını ortaya koymuştur.
Bilişim teknolojileri ve yazılım yeteneklerinin gelişmesi ile birlikte, sayısal çalışmalar ve analizler ile
simülasyon tabanlı çözümler hız kazanmıştır. Bu noktada, yivli tasarımlara sahip ısı-akış mühendisliği
sistemlerine dair sayısal çalışmalar son derece güncel konumdadır. Wang vd. [9] yiv genişliği ve yiv
yüksekliğine bağlı olarak ısı değiştirici modellerindeki ısı transferi parametresini 1500<Re<10000
aralığında sayısal olarak incelemiştir. Bu sayısal çalışma, hesaplamalı akışkanlar dinamiği (HAD)
ortamında gerçekleştirilmiş ve farklı ısı değiştirici tasarımları için Nusselt sayısı ile sürtünme katsayısı
değişimleri sunulmuştur. Ayrıca, sonuçlar literatürdeki benzer bir deneysel çalışma [10] ile
karşılaştırılmıştır. Optimum yiv geometrisi tasarımını oluşturmak ve yiv bölgesinin etkilerini incelemek
adına HAD analizleri yanı sıra deney tasarımı (DOE), tepki yüzeyi yöntemi (RSM) ve optimizasyon
algoritmaları kullanılan sayısal çalışmalar [11-17], ısı transferi performansını iyileştirme açısından son
derece önemlidir. Bu çalışmalarda tasarım değişkenleri olarak genelde yiv genişliği ve yüksekliği
kullanılmış ve analizler için çok sayıda senaryo olasılığı bulunduğundan deney tasarımı yöntemi
kullanılmıştır. Deney tasarımı yöntemi sayesinde daha az deney ile problemin fiziğini tanıyabilme ve
mühendislik fenomenini anlayabilme imkânı elde etmekteyiz. Söz konusu çalışmalarda, deney
tasarımı yöntemi ile elde edilen tasarım değişkenlerine bağlı ısıl çıktı verileri, tepki yüzeyi yöntemi ile
incelenerek optimum noktalar elde edilmiştir. Bu noktada özellikle paket yazılımlarda birçok deney
tasarımı ve tepki yüzeyi seçenekleri olmakla birlikte, ısı akış sistemlerinde en çok merkez kompozit
tasarımı (Central composite design) ve yapay sinir ağları (Neural network) yöntemleri öne çıkmaktadır.
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Literatürde farklı tasarım parametrelerine göre yivli sistemlere dair inceleme yapan çok sayıda sayısal
veya deneysel çalışma bulunmasına rağmen, bu çalışmaların en büyük eksikliği yiv geometrilerin akış
yönünde ve kanal boyunca sabit geometride olmasıdır. Bu çalışmada, akış yönünde üç adet dairesel
yivli bölge oluşturularak, bu bölgelerde yiv yarıçapı ve dolayısıyla yiv genişliği tasarım değişkeni
olacak şekilde problem tasarlanmıştır. Örnek model olarak iç içe borulu ya da eş eksenli ısı değiştirici
tasarımı ele alınmış ve tasarım kısıdı olarak bu modelin 3B yazıcıda üretilebileceği uygun bir aralık
belirlenmiştir. Problem çıktısı olarak her bir yiv bölgesindeki yerel ısı transfer katsayıları
tanımlanmıştır. CAD ortamında modellenen tasarım, Fluent HAD programında farklı senaryolar için
analiz edilmiştir. Bu noktada, hem tüm olasılıklar hem de farklı deney tasarımı yöntemleri için analizler
tekrarlanmış ve deney tasarımı araçlarının ürettiği setlerin farklılıkları irdelenmiştir. Elde edilen veri
setleri, tepki yüzeyi yöntemi (RSM) ile incelenerek yiv yarıçapının yerel ısı transferine öncül ve geri
etkileri ile maksimum ısı transfer katsayılarının elde edildiği senaryolar tespit edilmiştir. Aynı şekilde
tüm senaryolar ve deney tasarımı senaryoları ile elde edilen veri setleri Mathematica programında
yazılan bütünleşik bir regresyon ve optimizasyon kodu ile incelenerek, stokastik optimizasyon
algoritmalarından elde edilen sonuçlar ile RSM yönteminden elde edilen sonuçlar karşılaştırılmıştır.

2. YÖNTEM VE ANALİZLER
Yivli ısı değiştirici modeli tasarlanırken, akışın tam gelişmiş koşullara ulaşabilmesi için uzun bir giriş
bölgesi eklenmiştir. Model eksen çizgisine göre radyal simetrik olduğundan analizle eksenel simetrik
yöntem ile gerçekleşmiş ve bu sayede hesaplama yükü azaltılarak analiz süreleri kısaltılmıştır. Şekil
1’de analizlerde kullanılan hesaplamalı akış bölgesi sunulmuştur. Giriş bölgesinden itibaren değişken
yiv yarıçaplarına sahip ve her biri beş adet yivden oluşan üç yiv bölümü bulunmaktadır.

Şekil 1. Analizlerde kullanılan hesaplamalı akış bölgesi.
Giriş bölgesinde 298 K sıcaklıkta ve 1200 ile 24000 arasında değişen Reynolds sayısına sahip
akışkan, giriş bölgesinden tam gelişmiş akış koşulları altında yiv bölgesine ulaşır. Analizlerde
türbülanslı akış koşulları için k-ε türbülans modeli ve gelişmiş duvar koşulları kullanılmıştır. Yivli
bölgeler ise duvar sıcaklıkları 350 K olacak şekilde ayarlanarak, her bir bölgedeki yerel ısı transfer
katsayıları (ITK1, ITK2, ITK3) sistem çıktısı olarak tanımlanmıştır. Yiv yarıçapları 2 mm ile 6 mm
aralığında ve 0,2 mm hassasiyetle değişebilecek şekilde parametrik olarak tanımlanmıştır. Bu ölçüler
Laboratuvarımızda bulunan 3 boyutlu prototipleme cihazının üretim kısıtlarına göre tespit edilmiştir.
Modellemenin ardından ağ yapısı çalışmaları yapılarak ağdan bağımsızlık (Şekil 2) sağlanıncaya
kadar çeşitli ağ sistematikleri denenmiştir ve uygun ağ yapısı belirlenmiştir.

Şekil 2. Ağdan bağımsızlık çalışmaları.
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2.1. Deney Tasarımı Bazlı Tepki Yüzeyi Yöntemi ile Isıl Performans Analizleri
Tepki yüzeyi yöntemi, bir mühendislik problemine ait tasarım değişkenleri ve sistem çıktıları arasındaki
ilişkiyi sistem kısıtları altında regresyon bağıntıları ile ilişkilendiren bir algoritmadır. Bu noktada, tepki
yüzeyi yöntemi ile ilişkilerin ve optimum noktaların incelenebilmesi için öncül şart tasarım
değişkenlerinin, sistem çıktılarının ve limitlerin problemde tanımlanmasıdır ve bu şartlar altında analiz
edilen farklı senaryolara ait veri setlerinin elde edilmesidir. Özellikle, 3B eklemeli üretim gibi tasarım
özgürlüğünü artıran yöntemler sayesinde tasarımlar daha karmaşık ve daha fazla değişken
parametreye sahip hale gelmiştir. Bu anlamda sayısal çalışmalarda problem fiziğine ait tüm
senaryoların analizi hesaplama yükü getirmekte ve iş gücü artmaktadır. Deney tasarımı yöntemi,
problem fiziğini daha az senaryo ile tahmin edecek algoritmalara sahiptir ve tepki yüzeyi yönteminde
kullanılacak veri seti eldesi için son derece pratik bir yöntemdir. Daha az tasarım noktası ile fiziksel
fenomeni anlatan istatistiksel bir yöntem olan deney tasarımı yöntemi sayısal çalışmalar için son
derece verimlidir [18].
Bu çalışmada, öncelikle her bir yiv bölgesinin 2-6 mm aralığında ve 0,2 mm hassasiyetle değişebilen
ölçülerde olabilen yarıçap değerleri tasarım değişkeni olarak kabul edilmiştir. Üretilebilirlik kısıtları
altında tüm senaryolar için 21x21x21 olasılık, toplamda 9261 farklı senaryo türetilmiştir. Analizlerin ilk
adımında, tüm senaryolar için her bir yiv bölgesindeki ısı transfer katsayıları analiz edilmiş ve sonuçlar
elde edilmiştir. Yivli ısı değiştirici modeli için ısı verim parametresinin en yüksek ve en düşük olduğu
noktalar tespit edilmiştir. Daha sonra ANSYS yazılımının DOE modülü altında yer alan deney tasarımı
yöntemleri için farklı istatistik seçenekleri, farklı Reynolds sayıları için analiz edilerek deney tasarımı
yönteminin başarısı araştırılmıştır.

Şekil 3. Deney tasarımı ile tasarım değişkeni sayısı ilişkisi (N: deney tasarımı sayısı, k: tasarım
değişkeni sayısı), [18].
Şekil 3’te referans çalışmada yer alan ve farklı matematiksel algoritmalar ile deney tasarımı sayısının
tayini için elde edilmiş bir grafik sunulmaktadır. Yivli ısı değiştirici problemimiz için tasarım değişkeni
her bir yiv bölgesinin yarıçap ölçüsü olduğundan, k=3 için deney tasarımı sayısının 20’den küçük
olduğu görülmektedir. Analiz programındaki her bir deney tasarımı algoritması (merkez kompozit
tasarımı, geleneksel ve örneklemeli tasarım vb.) için oluşturulan deney sayısı ile Şekil 3’te yer alan
grafik sonuçları son derece uyumludur. Farklı deney tasarımı algoritmaları ile elde edilen yerel ısı
transfer katsayılarına ait veri setleri tepki yüzeyi yöntemine taşınarak ısı değiştirici performansının en
yüksek ve en düşük olduğu noktalar tespit edilmiştir. Ayrıca, ısıl performansın en yüksek olduğu
noktaların Reynolds sayısına bağlı olup olmadığı araştırılmış ve Reynolds sayısı arttıkça akışkanın
yivli kanallara daha iyi nüfuz ettiği gerekçesiyle ısı transfer katsayılarında artış tespit edilmiştir. Her bir
senaryo için tepki yüzeyi grafikleri ve en düşük-en yüksek yerel ısı transferi katsayıları hesaplanarak,
tespit edilen çıkarımlar sonuçlar kısmında paylaşılmıştır.
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2.2. Stokastik Optimizasyon Algoritmaları ve Kodlama
Regresyon ve optimizasyon algoritmalarını içeren bütünleşik kodlama çalışmaları için tüm
senaryoların analiz sonuçlarını içeren veri seti kullanılmıştır. Tasarım değişkenleri, sistem çıktısı ve
problem kısıtları aynı olacak şekilde veri seti Mathematica programına aktarılmıştır. Veri seti
incelenerek en uygun regresyon modelini elde edebilmek için birçok deneme yapılmıştır ve bu
çalışmalar neticesinde doğrusal olmayan 2. derece rasyonel regresyon modelinin (Denklem(1)) veri
setini en iyi şekilde temsil ettiğine karar verilmiştir.
Reg=(a0+a1.x+a2.y+a3.z+a4.x.y+a5.x.z+a6.y.z+a7.x²+a8.y²+a9.z²) /
(b0+b1.x+b2.y+b3.z+b4.x.y+b5.x.z+b6.y.z+b7.x²+b8.y²+b9.z²)

(1)

Bu noktada regresyon modeli için R ve düzeltilmiş R değerleri kodun içinde hesaplanmış ve her
ikisinin de 0.97 değerinin üzerinde olduğu görülmüştür. Çoğu regresyon model tabanlı
araştırmalardaki eksikliklerden biri olan stabilite çalışması, elde edilen model için yapılmış ve veri
setinde olmayan ara noktalar için modelin herhangi bir sıra dışı değer üretip üretmediği de ayrıca
değerlendirilmiştir (Tablo1). Sonuç olarak ilgili modelin bu açıdan da kullanılabilir olduğu ve fiziksel
yönden gerçekçi değerler ürettiği gösterilebilmiştir.
2

2

Tablo 1. Regresyon modeli için stabilite çalışmaları; yby1: 1. yivli bölge yarıçapı, yby2: 2. yivli bölge
yarıçapı, yby3: 3. yivli bölge yarıçapı, ITK: ısı transfer katsayısı.
yby1
(mm)

yby2
(mm)

yby3
(mm)

ITK
(W/m².K)

2
2.2
2.1

2
2
2

2
2
2

10.366
10.213

3.4

2.4

2

9.6092

3.6
3.433

2.4
2.4

2
2

9.576

5
5,2
5.1421

2.8
2.8
2.8

2
2
2

9.0197
8.6912

Model
Sonuçları
(W/m².K)

10.274

9.571

8.803

Regresyon modeli ile optimizasyon probleminin amaç fonksiyonu olan matematiksel ifade elde
edilmiştir. Mathematica tabanlı yazılan optimizasyon kodu kısmında stokastik optimizasyon
algoritmaları olan Nelder-Mead, Random Search, Differential Evaluation ve Simulating Annealing
yöntemleri kullanılmıştır. Çalışmamızda stokastik optimizasyon algoritmalarının kullanılmasındaki en
önemli neden bu algoritmaların türevden bağımsız olmaları nedeniyle problem fiziği içerisindeki pik
veya doğrusal olmayan noktalarda daha başarılı ve güvenilir olmalarıdır [19].
2.3. Öncül ve Geri Etkilerin İncelenmesi
Yiv bölgelerindeki yarıçap değerlerinin değişken olması nedeniyle, geri ve öncül yiv bölgelerinin yerel
ısı transfer katsayılarına etkileri incelenmiştir. Geri ve öncül etkilerin akış yönünde doğrusal olmadığı
tespit edilmiş ve tepki yüzeyi yöntemi ile yerel ısı transfer katsayısı-her bir bölgedeki yiv yarıçapı
ilişkileri görselleştirilmiştir. Geri ve öncül etkilerin incelenmesinde tepki yüzeyi simülasyonları son
derece etkili bir yöntemdir. Özellikle çift fazlı akışkan veya yerel ısı transferi etkileri çalışan
araştırmacılar için geri ve öncül etkiler ile yerel noktalardaki ısıl performans ihtiyacı optimizasyonu
arasında kuvvetli bir bağ bulunmaktadır. Bu nedenle, bir ısı-akış sisteminde toplam ısıl performans
yerine yerel etkilerin daha önemli olduğu durumlarda, geri ve öncül etki parametreleri de aynı oranda
önem kazanmaktadır.
3. SONUÇ
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Bu çalışmada, yivli ısı değiştirici modelinde 1200 ile 24000 aralığında değişen giriş bölgesi Reynolds
sayıları için laminar ve türbülanslı akış koşulları altında sistemin yerel ısı transfer katsayıları
incelenmiştir. Tam gelişmiş akış koşullarının sağlanması adına giriş bölgesinde oluşturulan L=10D
uzunluktaki bölüm sayesinde, hız dağılımının yiv bölgesine ulaşmadan önce tam gelişmiş koşulları
sağladığı Şekil 4’te gösterilmiştir.

Şekil 4. Örnek bir senaryo (Vgiriş=3 m/s, Re=6696) için hız konturu.
Yivli bölge yarıçap ölçülerinin tasarım değişkeni, yerel ısı transfer katsayılarının sistem çıktısı ve
üretilebilirlik sınırlarının sistem limiti olduğu koşullar için hem tüm olası senaryolar hem de deney
tasarımı yöntemi algoritmaları ile elde edilen senaryolara dair sonuçlar Tablo 2’de sunulmuştur. Tablo
incelendiğinde, yiv yarıçapının her bir bölgede değiştirilerek yerel ısı transferi katsayılarının yaklaşık
%20 oranında artırılabildiği anlaşılmaktadır. En yüksek ısıl performansların hangi noktalarda
gerçekleştiğini anlatmadan önce, tüm olasılıklar ve her bir deney tasarımı algoritmasına ait sonuçları
incelediğimizde ısı transfer katsayısı değerlerinin son derece uyumlu olduğu anlaşılmaktadır. Tüm
senaryoların 9261 olası deneyden oluştuğu ısı değiştirici modelinde, her bir deney tasarımı için
belirlenen deney sayısının Şekil 3’teki referans çalışma ile uyumlu olarak sadece 20 deneyden az
olmasına karşın sonuçların bu kadar uyumlu olması çok önemli bir doğrulama çalışması ve
kazanımdır. Bilgisayar ve iş gücü yüklerinin %1 oranına düşüren deney tasarımı sayesinde problemler
ve sistem tasarımları çok kısa sürelerde çözüme kavuşabilecektir.
Tablo 2. Tüm olası senaryolar ve farklı deney tasarımı algoritmaları için en düşük ve en yüksek ısı
transfer katsayıları (DT: Deney tasarım yöntemi, ITK: ısı transfer katsayısı, 1,2 ve 3 sırasıyla yiv
bölgeleri).

Min.

ITK1
Max.

Min.

ITK2
Max.

ITK3
Min.
Max.

YÖNTEMLER
Tüm Olası Senaryolar

8.535

10.424

5.691

6.753

5.025

5.929

DT (Central Composite)

8.572

10.435

5.765

6.641

5.062

5.858

DT (Optimal Design)

8.098

10.422

5.667

6.767

5.061

5.868

DT (Sphare Grid Initilization)

8.579

10.425

5.755

6.723

5.076

5.882

DT (Custom and Sampling)

8.452

10.451

5.735

6.729

5.108

5.868

DT (Box-Behnken Design)

8.579

10.405

5.688

6.669

5.101

5.875

DT (Latin Hypercube Design)

8.467

10.429

5.747

6.728

5.055

5.889

Sonuçlar farklı Reynolds sayıları için tekrarlanarak ısıl performansın maksimum olduğu noktalar tepki
yüzeyi yöntemi ile elde edilmiştir. Şekil 5’ te her bir deney tasarımı için yerel ısı transfer katsayılarının
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maksimum olduğu noktaların Reynolds sayısı ile ilişkisi sunulmuştur. Sonuçlar incelendiğinde, farklı
deney tasarımı algoritmaları ile elde edilen yerel ısı transfer katsayısı değerlerinin çok yakın olduğu
belirlenmiştir. Ayrıca, Reynolds sayısı arttıkça algoritmalara bağlı ısıl performans sonuçlarında
farklılıklar oluşmaya başladığı tespit edilmiştir.

Şekil 5. Maksimum ısı transferi katsayısının Reynolds sayısına bağlı değişimi: BB: Box-Behnken,
CCD: Central composite design, CS: Custom and Sampling, LH: Latin Hypercube, OD: Optimal
Design, SG: Spharse Grid yöntemi ve 1, 2, 3 sırasıyla yiv bölgelerini temsil etmektedir.
Çalışmamızda deney tasarımı ve tepki yüzeyi yönteminin yanı sıra, Mathematica yazılımında
oluşturulan bütünleşik kodlama ile optimizasyon çalışması da yapılmıştır. Optimizasyon çalışmasında
kullanılan regresyon modeli ve optimizasyon algoritmalarına dair bilgiler bir önceki bölümde
açıklanmıştır. Kodlama kısmında tüm senaryolar için analiz sonuçlarının yer aldığı veri seti kullanılmış
ve regresyon-optimizasyon çalışmaları ile sonuçlar tekrar elde edilmiştir. Tablo 3’te optimizasyon kodu
ile elde edilen sonuçlar ve tepki yüzeyi ile elde edilen sonuçlara dair bir örnek sunulmuştur. Yivli
bölgeler için yerel ısı transferi katsayısı sonuçları her iki yöntem için de incelendiğinde sonuçların
uyumlu olduğu ve iki yöntem arasındaki ısı transferi katsayı sonuç değeri farkının genellikle %1 ‘den
küçük olduğu anlaşılmaktadır. Optimizasyon çalışmasında kullanılan dört farklı stokastik yöntem ile de
aynı ısı transferi katsayısı değerleri elde edilmiştir. Ancak, bu yöntemler arasında optimum noktaları
elde ederken harcanan çözüm süresi farklılık göstermektedir. Bu noktada, modifiyeli Nelder-Mead
optimizasyon algoritması en kısa sürede çözüme ulaşmamızı sağlamıştır.
Tablo 3. Optimizasyon algoritmaları ve tepki yüzeyi sonuçları (Re=1232).

Tepki Yüzeyi Yöntemi
Optimizasyon Kodu
Fark (%)

ITK1

ITK2

ITK3

Min.

8.535

5.691

5.025

Max.

10.424

6.753

5.929

Min.

8.564

5.715

5.091

Max.
Min.
Max.

10.381
-0.339
0.412

6.724
-0.437
0.427

5.892
-1.313
0.624

Çalışmamızın literatürdeki çalışmalardan temel farkı, akış yönünde değişken yiv parametrelerine sahip
ısı değiştirici modelindeki tasarım değişkenlerinin sistem çıktısı olan yerel ısı transfer katsayılarını
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etkilemesidir. Bu noktada geri ve öncül etkilerin incelenmesi yerel ısı transfer katsayısının
optimizasyonunda son derece önemlidir. Bunun bir kanıtı, ısı değiştirici modeli için elde edilen
maksimum ısı transfer katsayısı değerlerinin en büyük ya da en küçük yiv bölgelerinde olmayıp ara
değerlerde elde edilmesidir. Şekil 6’ da bir Reynolds sayısı örneği için sunulan geri ve öncül etki tepki
yüzeyi sonucu incelendiğinde, yerel ısı transferi katsayısının yiv yarıçaplarına bağlı değişimi
görülmektedir.

Şekil 6. Farklı bölgelerdeki yiv yarıçapının ısı transferi katsayısına geri ve öncül etkisinin tepki yüzeyi
ile incelemesine dair bir örnek (Reynolds sayısı yaklaşık 12000).

4. DEĞERLENDİRME
Bu çalışmada, ısı-akış mühendisliği sistemlerinin sayısal incelemelerinde parametrik analiz ve deney
tasarımı yöntemlerinin kullanılması, tepki yüzeyi yöntemi ile optimum noktaların eldesi ve çok
değişkenli doğrusal olmayan regresyon tabanlı optimizasyon algoritmalarının bütünleşik kodlama ile
problemlere uygulanması fikirleri araştırılmıştır. Literatürdeki sayısal ve deneysel çalışmalardan farklı
olarak, 3B eklemeli üretim yöntemindeki gelişmeler ile meydana gelen özgün ve asimetrik tasarımların
üretilebilir hale gelmesi fikri ışığında ısı değiştirici yiv bölgesi parametreleri kanal boyunca sabit
tutulmamıştır. Böylelikle, akış boyunca değişken yiv bölgesi parametreleri için gerek tepki yüzeyi
yöntemi gerekse de stokastik algoritmalar ile optimizasyon çalışmaları yapılarak detaylı sonuçlar elde
edilmiş ve incelenmiştir. Çalışmamız, öncelikle deney tasarımı yönteminin çözücü yükü ve iş gücü
parametrelerini %1 oranına kadar düşürebilmesi sayesinde son derece avantajlı olduğu ve doğru
sonuçlar verdiğini kanıtlamıştır. Bu nedenle çalışmamız, ısı akış sistemlerinde deney tasarımı
algoritmalarından elde edilen verilerin güvenilirliğine dair bir ön analiz olarak kabul edilebilir. Ayrıca
veri setleri, oluşturduğumuz bütünleşik bir regresyon ve optimizasyon kodu ile de incelenmiş ve tepki
yüzeyi ile optimizasyon kodu sonuçları karşılaştırılmıştır. Optimizasyon kodu ile elde edilen yerel ısı
transfer katsayıları ile tepki yüzeyi yönteminden elde edilen sonuçlar son derece uyumludur.
Çalışmanın diğer bir katkısı da geri ve öncül etkilerin yerel etkilerinin irdelenmesidir. Geri ve öncül
etkiler tepki yüzeyi yöntemi ile incelendiğinde, ısı-akış problemlerinde optimum noktaların ara
değerlerde elde edilebileceği sonucu ortaya çıkmıştır.
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DÜZ KANATLI BORULU BİR ISI DEĞİŞTİRİCİSİNDE
GEOMETRİK PARAMETRELERİN ISIL VERİME ETKİSİNİN
SAYISAL ANALİZİ
Numerical Analysis For The Effect Of Geometric Parameters On The Thermal Efficiency In A Plain Fin Tube Heat
Exchanger

Ali Rıza DAL

ÖZET
Bu çalışmada; düz kanatlı borulu bir ısı değiştiricisi kullanılarak, ısı değiştiricisi kanatçıkları arasında
yer alan borunun düşey olarak değişiminin ısı transferi ve basınç düşümüne etkisi incelenmiştir.
Sayısal analizlerde; yanmış gazın arasından geçtiği iki yarım kanatçık ve borudan oluşan bir model
seçilmiştir. Yanmış gazın kanatçıklar arasından geçmesi esnasındaki sıcaklık dağılımı, hız dağılımı ve
basınç düşüşü değerleri bulunmuştur. Modeldeki kanatçık ortasındaki borunun düşey (y) ekseni
boyunca 10 farklı değişimi ile (c 1 =16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 mm) ısı transferine etkisi
incelenmiştir. Seçilen model üzerinde Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği (HAD) analizleri FLUENT
paket yazılımı, modelin çizim ve ağ yapısının oluşturulması GAMBİT paket yazılımı kullanılarak
gerçekleştirilmiştir. Hesaplamalarda, korunum denklemlerinin 3 boyutlu kararlı rejimdeki, laminer akış
şartları dikkate alınmıştır. Modellerde bileşik ısı transferi (hem taşınım hem de iletimin olduğu) ile
çözüm yapılmıştır. Sayısal hesaplarda, boru düşey ekseninin c 1 = 16 mm değerinde maksimum ısı
transferi bulunmuştur. Kazanılan Net enerji miktarı c 1 =20 mm seviyesinde 97 mW değerine ulaşmıştır.
Anahtar Kelimeler: Isı transferi, kanatlı borulu ısı değiştiricileri, basınç düşümü, sayısal analiz.

ABSTRACT
In this study; the effect of the vertical change of the pipe axis between the fins on heat transfer and
pressure drop was investigated using a plain fin tube heat exchanger. In numerical analysis; a model
consisting of two half fins and pipe through flu gases has been chosen. The temperature distribution,
velocity distribution and pressure drop values of the flu gas passing through the fins were found. In the
model, the effect of heat transfer on the vertical (y) axis in the middle of the pipe along with the 10
different variation model (c 1 = 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 mm) was investigated. Computing
Fulid Dynamics (CFD) analysis on the model were carried out by using FLUENT package software
and by GAMBIT for the model drawing and meshed. In the calculations, the conservation equations
were considered in steady-state, 3-D and laminar flow conditions. In the models, conjugate heat
transfer was solved. The numerical calculations, maximum heat transfer of the vertical axis of the pipe
was found at c 1 = 16 mm. Net energy amount reached 97 mW at c 1 = 20 mm.
Keywords: Heat transfer, plain fin-tube exchangers, pressure drop, numerical analyses.
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SİMGELER VE KISALTMALAR

H çıı

Açıklama
Boru elipsin büyük yarıçapı, mm
2
Yüzey alanı, m
Boru elipsin küçük yarıçapı, mm
Özgül ısı, J/kg.K
Boru elipsin merkezine uzaklığı, mm
Boru elipsin et kalınlığı, mm
Hidrolik çap, m
Kanatçık üstü elipsin büyük yarıçapı, mm
Kanatçık üstü elips küçük yarıçapı, mm
2
Yerçekimi ivmesi, m/s
Kanatçık et kalınlığı, mm
2
Isı taşınım katsayısı, W/m K
Çıkan toplam entalpi, kJ

H gir

Giren toplam entalpi, kJ

k
L
LH
Lz
LM

Isı iletim katsayısı, W/m.K
Uzunluk, m
Kanatçık yüksekliği, mm
İki kanatçık arası mesafe m
Katsayılar matrisi

Simgeler
a1
A
b1
cp
c1
d1
DH
e1
f1
g
g1
h

•

m
Nu
Δp
Pg
Pe
Pr
q
•

Q
r
Re
t
T
Ti
Ts

T∞
u
v
V
•

V
w

δ
δT

μ
ρ

Kütlesel debi, kg/s
Ortalam Ortalama Nusselt sayısı
2
Basınç düşüşü, N/m
Basınç düşüşünden dolayı kaybolan güç, W
Peclet sayısı
Prandtl sayısı
2
Isı akısı miktarı, W/m
Isı transferi , W
Yarıçap, m
Reynolds sayısı
Zaman, s
Sıcaklık, K
Giriş sıcaklığı, K
Yüzey sıcaklığı, K
Ortam sıcaklığı, K
Hızın x-yönündeki bileşeni, m/s
Hızın y-yönündeki bileşeni, m/s
3
Hacim, m
3

Hacimsel debi, m /s
Hızın z-yönündeki bileşeni, m/s
Hız sınır tabaka kalınlığı, m
Isıl sınır tabaka kalınlığı, m
Dinamik viskozite, kg/s.m
3
Yoğunluk, kg/m
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1. GİRİŞ
Dünya enerji ihtiyacındaki artışla beraber mühendisler ısıl uygulamalarda maliyet, verim ve çevresel
etkenleri ön plana almışlardır. Isıl uygulamalarda en çok kullanılan sistemlerden biride ısı
değiştiricileridir. Isı değiştiricileri kanat ve boruları değişik geometriler oluşturmaktadır. Kanatlı
borularda akışkan genellikle kanat yüzeylerine paralel akar ve bu akış boru eksenine dik doğrultuda
olması nedeniyle, çapraz veya çapraz-zıt şeklinde olmaktadır. Kanatlı yüzeylerde ısı geçişini, en fazla
kanat geometrisi etkilemektedir [1]. Geometrik parametrelerin, kanatçık tipi ve boyutu üzerine
etkilerinin HAD yöntemleri ile yapılan çalışmalar problemlerin çözümünü kolaylaştırmıştır.
Gebhart, delinmiş düz kanatlı borulu ısı değiştiricisi demetlerinin ısı geçişi ve basınç kaybına etkilerini
incelemiştir. Delinmiş düz kanatların boru demetlerinde türbülansın artırması nedeniyle, basınç
kaybının düz kanatlı boru demetlerine göre daha fazla olduğu bulmuştur [2]. Okbaz ve ark. panjurlukanatlı ısı değiştiricilerinin ısı transferi ve basınç düşüşü karakteristikleri deneysel ve sayısal olarak
incelemiş ve en yüksek ısıl-hidrolik performansa, panjur açısının 20° olduğu durumda ulaşıldığını
tespit etmişlerdir [3]. Kayansayan, levha tipi ısı değiştiricilerinin sürekli rejim şartlarında, ısı transfer
değerlerini deneysel olarak incelemiştir [4]. Daloğlu ve Ayhan, dikdörtgen kesit alanlı dik kanallardaki
doğal ısı taşınımını deneysel olarak incelemişlerdir. Kanatçıklı yapının doğal taşınımla ısı transferini
azalttığını bulmuşlardır [5]. Yakar, farklı kanat aralıklarına sahip konik kanatlı yatay boruların ısıl
performansını deneysel olarak araştırmıştır. Re = 50000 değerine kadar 12 ve 15 mm’e ait Nusselt
sayılarının hemen hemen birbirine yakın olduğu, Re = 50000 için ısı transferi açısından en iyi kanat
aralığının 12 mm olduğunu tespit etmiştir [6]. Lee ve ark., plakalı bir ısı değiştiricisinde; kanal içerisine
kanatçık yerleştirerek ısı transferi ve basınç kaybını sayısal olarak incelemişlerdir. Kanatçıkların ısı
transferi ve basınç kaybı karakteristiklerinde optimum geometriyi tespit etmişlerdir [7]. Erek ve ark.,
düz kanatlı borulu ısı değiştirici tipteki farklı geometrik yapılara sahip bir sıra borulu ısı
değiştiricilerinde sayısal analiz yapmışlardır. On farklı ısı değiştiricide; kanatçık yüksekliği, iki kanat
arasındaki mesafe, boru merkezindeki yer değişikliği, boru et kalınlığı ve boru eliptikliğin ısı transferi ile
basınç düşümü üzerine inceleme yapmışlardır [8]. Kundu ve Das, kanatlı borulu ısı değiştiricilerinin
üçgen ve dörtgen sıralı borularla optimum boyutlandırma üzerine çalışmalar yapmışlardır. Optimum
kanatçık dizaynı için dairesel kanatçık boyutlandırması için matematiksel analizlerin kullanılabileceğini
belirtmişlerdir [9]. Şahin ve ark., düz kanatlı borulu tipteki geometrik yapıya sahip ısı değiştiricisinde
HAD yöntemi kullanılarak kanatçıkların ısı transferine etkisini açısal olarak incelemişlerdir. Modellerde
θ = 30o eğik açı olması durumunda toplam ısı transferi normalize değerinde % 105.24 seviyesinde bir
artış olduğunu bulmuşlardır [10].
Bu çalışmada, piyasada, ticari, küçük yanma odalı ve kombilerde kullanılan bir ısı değiştiricisi tespit
edilmiştir. Bu ısı değiştiricisinin boyutları esas alınarak aslına uygun model üzerinde kanatcık
geometrisinin boyutlandırma işlemi ve ağ üretimi yapılarak sıcaklık, hız ve basınç dağılımının sayısal
analizleri incelenmiştir.

2. PROBLEMİN TANIMI
Önceki çalışmalardan farklı olarak [10, 11, 12]; bu çalışmada, Şekil 1’de görülen model için kanatçıklar
arasından geçen borunun düşey (y) ekseni boyunca optimum eksenel mesafesinin tespiti amacıyla 10
farklı kanatcık modelinde yanmış gazdan suya geçen ısı transferi ile akışının sıcaklık, hız ve basınç
dağılımı incelenmiştir. Küçük yanma odalarında kullanılan tek sıra düz kanatlı borulu ısı
değiştiricisinde HAD çözüm metodu kullanılarak, veriminin artırılması için kanatçıklar arasındaki
borunun optimum eksenel mesafesinin tespiti yapılmıştır. Çalışmada geometri üzerinde yapılan
değişiklikler GAMBİT programında model, ağ yapısı oluşturularak, FLUENT programında sonlu
hacimler metodu ile çözüm yapılmıştır.
Önceki çalışmalarda detaylı olarak anlatılan [10, 11, 12]; bu çalışmada özet olarak ısı değiştiricisi
geometrisi 3 boyutlu olarak tanımlanan ve fotoğrafı Resim 1 görülen ve piyasada sıkça kullanılan ticari
kanatlı borulu ısı değiştiricisi üzerinde, ardışık iki kanat seçilmiştir. Seçilen iki kanatın onikide birlik
kısmı alınarak simetrik olacak şekilde ortasından simetrik boru geçirilerek model oluşturulmuştur. Şekil
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1’de görülen; bu iki kanatçık ortasından geçen yanmış gazın ısısının kanatlar ve boru vasıtasıyla, suya
geçişi, sürekli rejim şartlarında, laminer akışlı zorlanmış konveksiyon ile ısı transferi üç boyutlu sayısal
olarak incelenmiştir.

Lz

Boru

İki kanatçığın yarım
kanatçık durumu

y

Yanmış gazın
akış yönü

z

e1
d1

x
Boru

LH

f1

(a)

Bir
tam
kanatçık

c1

a1

b1

(b)

g1

Şekil 1. Analizde kullanılan iki kanatçık parçası ve borunun şematik görünümü ile
boyutları (mm): ((a) L z =3,5, (b) a 1 = 13,5, b 1 = 6,5, c 1 = 21, d 1 = 1,5, e 1 = 5, f 1 = 2,
g 1 = 0,5, L H = 6))
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Laminer ve sürekli şartlarda akış modeline bağlı olarak ısı transferi, basınç düşümü, hız ve sıcaklık
dağılımları incelenmiştir. Yanmış gazdan çevreye radyasyon ile olan ısı transferi hesaba katılmayıp,
debiye bağlı olarak hesaplanan Re sayısı dikkate alınmıştır. Sadece laminer durumda ısı taşınımı ve
ısı iletimi ile ilgili olarak kanatlar ve boru üzerinde oluşan bileşik ısı transferi araştırılmış, bu kapsamda
Şekil 1’de görülen c 1 değeri değişiminin ısı transferine etkisi incelenmiştir.

Resim 1. Ticari kanatçıklı borulu bir model ısı değiştiricisi

3. MATEMATİKSEL MODEL
Akış problemlerinin hesaplanmasında; kütle, momentum ve enerjinin korunumu denklemleri ile çözüm
yapılmaktadır. Bu diferansiyel denklemler problemlere uygun sınır şartları kullanılarak çözülmektedir.
Denklemler aşağıda yazıldığı gibidir.
Süreklilik denklemi:

∂
(ρu i ) = 0
∂xi

(1)

Momentum denklemi:

∂
(ρui u j ) = ∂  µ ∂u j
∂xi
∂xi  ∂xi

 ∂p
 −
 ∂x j

(2)

Enerji denklemi:

 ∂u 
∂
(ρu iT ) = ∂  k j 
∂xi
∂xi  c p ∂xi 

(3)

Eş. (1-3)’de verilen denklemler kartezyen koordinatlarda kısaltılarak elde edilmiştir. Denklemde, ρ
akışkan yoğunluğunu, u akışkan hızını, µ dinamik viskozite, P statik basınç, k ısı iletim katsayısı, T
sıcaklık ve c p özgül ısıdır [13].
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Bu çalışmada kullanılan ısı değiştiricisindeki boru içerisinden suyun geçişi esnasında zorlanmış
taşınım şartlarının oluğu kabul edilmiştir. Bu nedenle boru içerisindeki akış için Eş. 4’de verilen
Gnielinski kolerasyon formülü kullanılmıştır [14]. Burada F sürtünme katsayısıdır. Taşımla ısı
transferinin olduğu yüzeylerde: taşınım yoluyla geçen ısının, iletim yoluyla geçen ısıya oranı Ortalama
Nu sayısı, akış esnasında dinamik kuvvetlerin viskoz kuvvetlere oranına Re sayısı (Re) boyutsuz ve
akışkanın kinematik viskozitesinin ısıl yayınım katsayısına oranı Prandtl sayısı (Pr) boyutsuz olarak
tanımlanmaktadır. Ayrıca, basınç düşüşü ∆p (Eş. 5) ile belirlenir [15].

Nu =

( F / 2 )( Re − 1000 ) Pr
1 + 12.7( F / 2 )1 / 2 (Pr 2 / 3 − 1 )

∆p = F

ρu 2

(4)

(5)

2

Burada; ρ akışkan yoğunluğu, u akışkanın hızı, F sürtünme katsayısıdır [16].
Ayrıca, ısı taşınımında laminer akım için hız sınır tabaka kalınlığı δ , ve ısıl sınır tabaka kalınlığı
δ T aşağıdaki Eş. 6 ve Eş.7’de verilmiştir.

δ

4 ,64
Re1 / 2

(6)

δ T 0,977
= 1/ 3
δ
Pr

(7)

LH

=

Bu çalışmada seçilen modeller için Nu sayıları bulunarak, boyutsuz sayılar (Re ve Pr) cinsinden
korelasyon eşitlikleri Eş. 8’den verilmiştir.

Nu = C(Re Pr) m = CPe m

(8)

Burada; C ve m birer sabit sayılar olup, Peclet (Pe) sayısı, Eş. 9’da ifade edilmektedir.

Pe = Re.Pr

(9)

4. ÇÖZÜM YÖNTEMİ
4. 1. Hesaplama Metodu ve Sayısal Ağ Üretimi
FLUENT sonlu hacimler metodu çözüm yapan, 1983’ten bu yana birçok endüstri dalında kullanılan ve
tüm dünyada HAD piyasasında en çok kullanılan yazılım durumuna gelmiştir. Ticari HAD yazılımı
olarak zor problemlere kolay ve kısa zamanda çözümler sunmaktır. FLUENT sıkıştırılamaz ve
sıkıştırılabilir akışlar için bir HAD çözücüsüdür. Sayısal ağ üretimi, seçilen modelin geometrik yapısını,
tanım aralığını, çeşitli eleman büyüklerini ve özelliklerini tanımlama fırsatı vermektedir [13].
Hesaplama alanı içindeki ağ yoğunluğu akışkan dinamiği çözümünün hassasiyetini de etkilemektedir
[17, 18]. Bu çalışmada, FLUENT paket programında kullanılacak olan geometrinin oluşturulması, sınır
şartlarının belirlenmesi ve ağ oluşturulması işlemleri GAMBIT paket programı kullanılarak
gerçekleştirilmiştir. Sayısal çözümlerde; ağ sayısı arttıkça bir diğer ifade ile ağ aralığı azaldıkça hesap
hassasiyeti iyileşmektedir. Bu çalışmada, bütün modellerde geçerli olacak ve hataların daha az
oluşmasını sağlamak ve çözümü hızlandırmak için en uygun ağ yapısı seçilmiştir.
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Önceki çalışmalarda belirtildiği üzere [10, 11, 12]; Sayısal yöntemlerde hesap hassasiyeti ve süre göz
önüne alınarak en uygun bir ağ sayısı bulunur. Bu çalışmada, modellerde geçerli olacak ve hataların
daha az oluşmasını sağlamak ve çözümü hızlandırmak amacıyla optimum ağ yapısı seçilmiştir.
Şekil 2’de görüldüğü gibi iki düğüm noktası arasındaki mesafenin 0,000175 m altında olduğu ağ
yapısında toplam ısı transferi değerindeki değişimin çok az olduğu görülmüş ve bu ağ uzunluk değeri
bütün modellerler için kullanılmıştır.

0,000175
26,6

Top. ısı (Q)

26,4
26,2
26
25,8
25,6

0,
00
02
5
0,
00
02
3
0,
00
02
1
0,
00
01
8
0,
00
01
5
0,
00
01
4
0,
00
01
3
0,
00
01
2

25,4

İki düğüm arası mesafe

Şekil 2. Toplam ısı transferi ile iki düğüm arasındaki mesafe değerlerinin tespiti
4. 2. Sınır Şartları ve Gerekli Kabuller
Sonlu hacim problemlerinde yüzeylerdeki sınır şartı koşulları programa veri olarak girilmelidir. Boru ile
suyun temas ettiği yüzey ve kanatçıkların alt ve üst yüzey duvar şartları (wall), akışkanın çıkış durumu
(outlet), diğer bütün yüzeyler; GAMBIT ağ sistemi kullanılarak her bir model için ön, arka ve iki
kanaçığın dış yüzey yanı (simetry) olarak tanımlanmıştır [13].
Geliştirilen model üzerindeki kontrol hacmi; iki adet yarım kanatçık (kanatçık 1 ve kanatçık 2), boru ve
yanmış gazın geçtiği boşluk olacak şekilde üç ana parçadan oluşmakta olup Şekil 1’de görülmektedir.
1- İki yarım kanatçık (katı) üzerideki sınır şartları:
•
Simetri sınır şartı:

∂T
∂x

= 0,
( 0, y , z )

∂T
∂x

= 0,
( 0 , 016 , y , z )

∂T
∂z

= 0,
( x, y ,0)

∂T
∂z

=0

(10)

( x , y , 0 , 004 )

•
Kanatçık alt yüzey sınır şartı:
T=1500 K, u = 0 , v = 0 , w = 0 alınmıştır.
•

Kanatçık üst yüzey sınır şartı:

−k

∂T
∂z

= h(Tw − T∞ ) , u = 0 , v = 0 , w = 0

(11)

( x , 0 , 046 , z )

alınmıştır.
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Kanatçık ile yanmış gazın temas ettiği yüzey sınır şartı:

−k

∂T
∂z

= h(Tw − T∞ ) , − k
( x , y , 0 , 00025 )

∂T
∂z

= h(Tw − T∞ )

(12)

( x , y , 0 , 00375 )

Kanatçık ile yanmış gazın temas yüzeylerinde kayma olmadığı göz önünde bulundurularak hızlar;

u = 0 , v = 0 , w = 0 olmaktadır.

2- Boru (katı) üzerindeki yüzey sınır şartları:
•
Simetri sınır şartı:

∂T
∂x
•

= 0,
( 0, y , z )

∂T
∂z

= 0,
( x, y ,0)

∂T
∂z

=0

(13)

( x , y , 0 , 004 )

Boru ile yanmış gazın temas ettiği yüzey sınır şartı:

∂T
= h(Tw − T∞ )
∂r

−k

(14)

Boru ile yanmış gazın temas yüzeylerinde kayma olmadığı göz önünde bulundurularak bu
yüzeylerdeki hızlar; u = 0 , v = 0 , w = 0 olmaktadır.
•
Boru ile iki yarım kanatçığın temas ettiği yüzey sınır şartı:

− k1

∂T
∂y

= − k2
boru

∂T
∂y

(15)
kanatçıa

• Borunun su ile temas ettiği yüzeyde; Eş. 4’de verilen Gnielinski kolerasyonu kullanılarak T = 343 K
alınmıştır [8].
3- Yanmış gazın yüzey sınır şartları:
•
Simetri sınır şartı:

∂T
∂x
•

= 0,
( 0, y , z )

∂T
∂z

= 0,
( x, y ,0)

Giriş sınır şartı:
y=0, u = 0 , w = 0 ,

∂T
∂z

=0

(16)

( x , y , 0 , 004 )

v = vi T = Ti

(17)

olup, yanmış gaz iki kanatçığın arasından ve alt kısmından girmektedir. Gazın kanatçıklar arasına giriş
-5
sıcaklığı T i = 1500 K ve kütle debisi 1,904x10 kg/s olarak kabul edilmiştir [8].
•

Çıkış sınır şartları:

∂u
∂y

= 0,
( x , 0 , 046 , z )

∂v
∂y

= 0,
( x , 0 , 046 , z )

∂w
∂T
=0,
∂y ( x , 0, 046, z )
∂y

= 0 , P=P atm

(18)

( x , 0 , 046 , z )

kabul edilmiştir.
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4. 3. Akışkanın Fiziksel Özellikleri
Akış problemini çözmek için kullanılan akışkanlar ile kanatçık ve boruda kullanılacak olan metalin
fiziksel özellikleri gerekmektedir. Sayısal hesaplamalarda kullanılan FLUENT programında akışkanın
termo fiziksel özellikleri sabit ya da bu özellikler sıcaklığın fonksiyonu olarak tanımlanmaktadır [13].
Hava ve yakıtın miktarlarını belirlemek için yanma işlemlerinde sıkça kullanılan büyüklük hava yakıt
oranıdır (HY). Bir yanma işleminde hava kütlesinin yakıt kütlesine oranı;

HY =

m hava
(nM ) hava
=
m yakıa (nM ) C + (nM ) H 2

(19)

şeklinde ifade edilmektedir.
Çalışmada yakıt olarak doğal gaz (metan) kabul edilerek hava ile tam (teorik) yanması aşağıda Eş.
20’de gösterildiği şekilde gerçekleşir.

CH 4 + 2(O2 + 3,76N 2 ) → CO2 + 2H 2 O + 7,52N 2

(20)

Bu yanma işleminde; yanma sonu ürünleri arasında yanmamış metan, C, H 2 , CO, OH veya O 2
bulunmamaktadır.
Tam yanma işlemi sırasında yakılan 1 kg yakıt için 17,25 kg hava kullanıldığını göstermektedir.
Yanma işlemindeki HY oranında havanın miktarına göre metan miktarının çok az miktarda olduğu
görülmektedir.
Yanma işlemi sırasında iş etkileşimi, kinetik ve potansiyel enerji değişimleri olmadığı zaman W = 0 ,
açığa çıkan kimyasal enerji ısı geçişi yoluyla çevreye verilmektedir. Çevreye ısı geçişi olmadığı
•

durumda ( Q = 0 ), yanma sonu ürünlerin sıcaklığı en yüksek değere ulaşır. Bu değere adyabatik
yanma sıcaklığı denir.

H çıı = H gir

(21)

Adyabatik alev sıcaklığı, 2100 K olarak bulunur. Bu çalışmada, akış modellemesi yapılırken
literatürden giriş sıcaklığı olarak 1500 K alınmıştır. Gerçek uygulamalarda alevin uç kısmı ancak ısı
değiştiricisine temas ettiğinden çalışmada 1500 K uygun olmaktadır.
Bu çalışmada kullanılan sayısal analizlerde, geometrik yapı ve akış üç boyutlu olarak tanımlanmıştır.
Problemin fiziksel modelinde kullanılan yanmış gazın (akışkanın); yoğunluğu (ρ), viskozitesi (μ), özgül
ısısı (c p ) ve ısı iletim katsayısının (k), sıcaklığa bağlı olarak değişim gösterdiği değerler verilmiştir [10,
11, 12].
Çalışmada; yanmış gaz için, akışkanların termofiziksel özelliklerini sıcaklığın fonksiyonu olarak
piecewise-linear formu seçilmiş olup, bu değerler FLUENT programına bu formda aktarılmıştır. Ayrıca
FLUENT programı viskoziteyi dinamik viskozite olarak almaktadır [13].
Yanmış gazın kanatçık içerisinden geçmesi esnasında sıcaklığa bağlı olarak değişimi lineer formda
olup Eş. 22’de belirtildiği şekilde hesaplanmaktadır.

φ (T ) = φ n +

φ n +1 − φ n
Tn +1 − Tn

(T − Tn )

(22)
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Burada 1 < n < N ve N her bir eleman sayısı olup, denklemde ( φ ) akışkanın fiziksel özelliklerini
gösteren değişkendir [12].
Önceki çalışmalarda detaylı olarak anlatılan [10, 11, 12]; bu çalışmada; yanmış gazın sıcaklığa bağlı
olarak değişkenlik gösteren (300, 500, 700, 900, 1100, 1300 ve 1500 K) sıcaklıklarındaki değerleri
kabul edilmiştir. Yanmış gazın; sürekli rejim hali, yanmış gazın akış giriş sıcaklığı 1500 K ve modelin
c 1 mesafesi artışına bağlı olarak Re sayısının en yüksek değeri 477,13 bulunmuştur. Böylece akış
laminer seçilmiş, sıkıştırılabilir akışkan (ρ değişken), gazın termofiziksel özellikleri sıcaklığın
fonksiyonu olduğu kabul edilmiştir.
Bütün modellerde kullanılan levha kanatçık ve boru malzemesi olarak bakır, soğutucu akışkan olarak
su kullanılmış olup, sayısal çözümlerde bakırın ve suyun fiziksel özellikleri kullanılmıştır. FLUENT’de
katı malzemelerin, ısı iletimi için ayrık çözüm metodu kullanılmaktadır [13, 16].

5. SONUÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Bir ısı değiştiricisinin HAD ile modelleme işleminde; ısı değiştiricisinin geometrik yapısı, sınır şartları ve
akışın türü önemli parametrelerdir. Bu nedenle, bu çalışmada modelin tesbiti için uygulamada yaygın
olarak kullanılan özellikle kombi benzeri küçük yanma odaları için tasarlanan önceki yapılan benzer
çalışmalar incelenerek düz kanatlı borulu ısı değiştiricisi ele alınmıştır. Yapılan çözümde, ısı
değiştiricisindeki kanatçık ortasındaki boru düşey ekseni mesafesi olan c 1 ’in değişimi dikkate
alınarak akış ve ısı transferinin iyileştirilmesi amacıyla analizler yapılmıştır.
Kanatçıklar arasından akan akışkanda oluşan basınç düşüşü kanat yüzey şartları, boru pozisyonun ve
sürtünme katsayısının bir fonksiyonudur. Bu parametre değerleri akış problemlerinde sık sık
karşılaşılmakta olup, ara yüzey ve kanal akışlarında ilave pompa gücüne ihtiyaç duyulmaktadır.
Basınç düşümü (∆p); akışa gösterilen direncin bir etkisi olarak ortaya çıkmaktadır. Birim zamanda
, ve ilave gereksinim duyulan güç P g , aşağıdaki Eş. 23’de ifade edilir.
akan hacimsel akış miktarı
P g = ∆p. V

(23)

birim zamanda akan hacimsel akış miktarını
Burada,
, yoğunluk ρ ile tanımlanır [10, 11, 12].
akış miktarı

=

/ ρ şeklinde ifade edebiliriz ve kütle

Tablo 1’de; yanmış gazın kanatçıklar arasından geçerken, sadece iki yarım kanatçığa temasından
, yanmış gazın boru dış yüzeyinden suya geçen ısı transferi
,
dolayı suya geçen ısı transferi
yanmış gazdan suya geçen toplam ısı transferi ise
olarak bulunmuştur. Ayrıca, Tablo
1’de suya geçen ısı transferindeki artış, basınç düşüşünden dolayı güç kaybı ve fayda sağlanan Net
enerji (güç) miktarı hesaplanmıştır. Bu çalışmada bütün modeller için, ağ yapısının sık olmasından
dolayı vektörel hız dağılımlarında daha net bir görüntü alabilmek borunun arkasında durma noktasına
gelen hız vektörleri büyültülerek ayrıntılı gösterimi Şekil 3’de verilmiştir.
Geliştirilen yeni modeller üzerinde yapılan sayısal çözümlerde, yanmış gazın kanatçıklar arasından
geçerken, iki kanatçıktan ve boru dış yüzeyine temasından dolayı suya geçen ısı transferi değerleri
Tablo 1’de verilmiştir. Ayrıca, elde edilen toplam ısı transferi ve basınç düşüşü artış miktarı
incelenmiştir. c 1 =16 mm’nin altındaki değerlerde boru dış yüzeyi kanatçık yüzeyinin dışına taşmıştır.
Bu mesafe alt limit olarak kabul edilmiştir.
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Şekil 3. Vektörel hız dağılımlarında ayrıntılı gösterimi.
Boru ekseninin y ekseni boyunca değişen c 1 mesafesindeki artış miktarına bağlı olarak, Tablo 1’de

 ) bir artış olduğu
yanmış gazdan iki kanatçık aracılığıyla suya geçen ısı transferi miktarında ( Q
2

 ) ve ( Q ) ısı transferi değerlerindeki toplam ısı transferinin; boru düşey
görülmektedir. Tablo 1’de, ( Q
1
2
ekseni mesafesi olan c 1 =16 mm olduğu ve burada maksimum değere ulaştığı görülmüştür
Ayrıca, sistemin çalışma maliyeti açısından basınç düşümünün artışı ile orantılı bir şekilde ilave güce
(enerjiye) ihtiyaç duyulmaktadır. Bu ihtiyaç duyulan ilave enerji miktarı hesaplanmıştır. Bu kapsamda
ihtiyaç duyulan enerji ile toplam ısı transferinin değerleri karşılaştırılarak Net enerji miktarı
hesaplanmış olup, Tablo 1’de ayrıntılı olarak verilmiştir. Basınç düşümünün artışından dolayı gerekli
olan enerji (güç) miktarının ısı transferindeki artışa oranla düşük düzeyde kaldığı, c 1 =19, c 1 =20 ve
c 1 =21 mm mesafesinde elde edilen Net enerji miktarının maksimum düzeye ulaştığı Tablo 1 ve Şekil
4’de görülmektedir. Bu enerji miktarındaki maksimum kazancın c 1 =19 mm seviyesinde 94 mW elde
edilmiş ve c 1 =20 mm seviyesinde 97 mW gibi maksimum değere ulaşmıştır. Ancak c 1 =19 mm’nin
altındaki değerlerde basınç düşüşü nedeniyle gerekli olan enerji miktarının, kanatçık ve borudan elde
edilen toplam ısı transferindeki artıştan daha yüksek çıkmasından dolayı Net enerji miktarında bir
azalma olduğu görülmüştür. Bu durum c 1 =16 mm seviyesinde ise Net enerji miktarı negatif olarak
tespit edilmiş olup, basınç düşüşünden dolayı gerekli olan enerjinin, elde edilecek olan ısı
transferinden daha fazla olduğunu göstermiştir. Sonuçlar Tablo 1 ve Şekil 4’de ayrıntılı bir şekilde
görülmektedir.
İki kanatçık içinden geçen yanmış gazların geçişi esnasında iki kanatçık yüzeyinde oluşan sıcaklık
dağılımları Şekil 5.’de verilmiş olup, sıcaklıkların düşey eksen c 1 mesafesi artışı ile kanatçıklardaki
sıcaklıklar artmış ancak borudan suya geçen ısı transferinde bir düşüş olduğu görülmüştür.
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Tablo 1. Borunun y ekseni boyunca değişiminin karşılaştırması

(W)

Isı
transferin
(herbir parça deki artış
için)
(W)
(W)

Toplam
basınç
düşüşü,
Δp (Pa)

Basınç
düşüşün
den dolayı
güç kaybı,
P g =Δp.
(W)

Gerekligü
ç
miktarında
ki artış
(W)

Net
enerji
miktarı
ΔQ-ΔP
(mW)

2,82
2,22
1,83
1,55
1,34
1,17
1,04
0,93
0,84
0,77

26,38
26,33
26,32
26,31
26,30
26,28
26,25
26,24
26,21
26,18

4,20
2,12
1,51
1,22
1,06
0,95
0,89
0,85
0,81
0,78

0,341
0,172
0,122
0,099
0,086
0,077
0,072
0,069
0,066
0,063

0,278
0,109
0,059
0,036
0,023
0,014
0,009
0,006
0,003
0,000

-78
41
81
94
97
86
71
54
27
0

Model
ler (c 1 )

Q 2

Q 1

(W)

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

23,56
24,11
24,49
24,76
24,96
25,10
25,21
25,31
25,37
25,41

Q = Q 1 + Q 2

0,20
0,15
0,14
0,13
0,12
0,10
0,08
0,06
0,03
0

Şekil 4. Net enerji miktarı ile c 1 mesafesi değişimi

Yanmış
gaz akışı

c 1 = 16 mm

Yanmış
gaz akışı

c 1 = 17 mm

Şekil 5. c 1 = 16-25 mm boru ekseni değişiminde kanatçıkların yüzeyinde oluşan sıcaklık dağılımı
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Yanmış
gaz akışı

c 1 = 18 mm
Yanmış
gaz akışı

c 1 = 20 mm
Yanmış gaz
akışı

c 1 = 22 mm
Yanmış
gaz akışı

c 1 = 24 mm
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Yanmış gaz
akışı

c 1 = 19 mm
Yanmış
gaz akışı

c 1 = 21 mm
Yanmış
gaz akışı

c 1 = 23 mm
Yanmış
gaz akışı

c 1 = 25 mm

Şekil 5. (Devam) c 1 = 16-25 mm boru ekseni değişiminde kanatçıkların yüzeyinde oluşan sıcaklık
dağılımı
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Borunun merkezinin düşey eksen c 1 mesafesinin artışı ile hızlarındaki azalma Şekil 6.’da vektörel
olarak verilmiştir. Şekil 7.’de c 1 mesafesinin artması sonucu hızdaki azalmaya paralel olarak Re
sayısında düşüş olduğu görülmektedir.

c 1 = 16 mm

c 1 = 17 mm

c 1 = 18 mm

c 1 = 19 mm

c 1 = 20 mm

c 1 = 21 mm

c 1 = 22 mm

c 1 = 23 mm

Şekil 6. c 1 = 16-25 mm boru ekseni değişiminde hızın vektörel olarak değişimi
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c 1 = 25 mm

Şekil 6. (Devam) c 1 = 16-25 mm boru ekseni değişiminde hızın vektörel olarak değişimi

Reynolds sayısı

480
460
440
420
400
380
360
16

18

20

22

24

Boru ekseni deği şi m i [m m ]

Şekil 7. Re sayısı ile c 1 mesafesi değişimi
Düşey eksen c 1 mesafesinin artışı ile sürtünme katsayısı etkisinin azalması sonucu basınç düşüşünde
bir azalma olduğu görülmüştür. Basınç düşüşündeki değişim Şekil 8.’de verilmiştir. Basınç
düşüşündeki bu azalmaya bağlı olarak yanmış gazın boru dış yüzeyinden suya transfer edilen ısı
transferi azalmıştır. Bu yüzden, kanatlardan suya geçen ısı transferi artmasına rağmen, boru dış
yüzeyinden suya geçen ısı transferinin azalması sonucu, toplam suya geçen ısı transferi düşmektedir.
4.5
4

Basınç düşüşü [Pa]

3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Boru ekseni deği şi m i [m m ]

Şekil 8. Basınç düşüşü ile c 1 mesafesi değişimi
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İki kanatçık orta merkezindeki vektörel hız değerleri (Bkz.Şekil 6)’da verilmiştir. Akış hızı borunun c 1
mesafesinin artmasına bağlı olarak azalmıştır. Re sayısının düşmesiyle sınır tabaka kalınlığı artmıştır.
İki kanatçık orta merkezindeki sıcaklık dağılımları Şekil 9.’da verilmiştir.
Yanmış
gaz akışı

c 1 = 16 mm
Yanmış
gaz akışı

c 1 = 18 mm

Yanmış
gaz akışı

c 1 = 20 mm
Yanmış
gaz akışı

c 1 = 22 mm

Yanmış
gaz akışı

c 1 = 17 mm
Yanmış
gaz akışı

c 1 = 19 mm

Yanmış
gaz akışı

c 1 = 21 mm
Yanmış
gaz akışı

c 1 = 23 mm

Şekil 9. c 1 = 16-25 mm boru ekseni değişiminde iki kanatçığın orta merkezinde oluşan sıcaklık
dağılımı
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Yanmış
gaz akışı

Yanmış
gaz akışı

c 1 = 24 mm

c 1 = 25 mm

Şekil 9. (Devam) c 1 = 16-25 mm boru ekseni değişiminde iki kanatçığın orta merkezinde oluşan
sıcaklık dağılımı
Şekil 9.’da görülen sıcaklık dağılımlarında c 1 mesafesi arttıkça, sıcaklık dağılımında bir artma olduğu
görülmektedir. Ayrıca, c 1 mesafenin artması ile Re sayısı düşerek, sınır tabaka kalınlığının artmasına
neden olmuştur (Eş. 6 ve Eş. 7). Fakat orta merkezdeki bu sıcaklık artışı kanatçıklara geçmeden ısı
değiştiricisini terk etmektedir. Bu ise kanatçık verimini düşürmektedir. Şekil 10’da Ortalama Nu sayısı
ile Tablo 1’deki toplam ısı transferindeki değişim değerleri birbirine paralel olarak azalma görülmüştür.

123
118

Nusselt sayısı

113
108
103
98
93
88
83
16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Boru ekseni deği şi m i [m m ]

Şekil 10. Ortalama Nu sayısı ile c 1 mesafesi değişimi
Ayrıca uygulamada üretici ve mühendislere kolaylıklar sağlamak amacıyla Şekil 10.’da bulunan Peclet
( Pe = Re.Pr ) sayısı ile Ortalama Nu sayısı arasında bir korelasyon elde edilmiştir. Bu korelasyon Eş.
24 ile verilmiştir.

Nu = 8.10 −5 .Pe 3 + 0 ,0786.Pe 2 + 25,229.Pe + 2595,5
Şekil 11.’deki korelasyon

(24)

R 2 = 0 ,999 hata miktarı ile bulunmuştur.
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120
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Seri 1
Polinom (Seri 1)

110
100
Nu = 8E-05Pe3 - 0.0786Pe2 + 25.229Pe - 2595.5
R2 = 0.9995

90
80
250

270

290

310

Peclet sayısı

Şekil 11. c 1 mesafesindeki değişimin fonksiyonel ifadesi

6. SONUÇ
Elde edilen sonuçlar tablolar ve grafikler halinde verilmiştir. Ticari olarak kullanılan ısı değiştiricisi
kanatçıklarında, boyutları değiştirilmeden yapılacak olan basit geometrik değişiklikler ile verim
artırılmıştır. Hem ısı iletiminin hem de ısı taşınımının olduğu ısı transferi HAD programında başarıyla
uygulanmıştır. Yapılan çalışmada elde edilen sonuçlar aşağıda özetlenmiştir:
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

FLUENT, düz kanatlı borulu ısı değiştiricilerindeki akışkan hızı, ısı transferi ve basınç düşümü
analizlerinde başarıyla uygulanmıştır. Elde edilen sonuçların literatürdeki verilerle uyumlu
olduğu görülmüştür.
Sonuçların toplam ısı transferi performansının artışında etkili olduğunu göstermektedir.
HAD modellemesi ile gerçekleştirilen, düz kanatlı borulu ısı değiştiricilerindeki; boru ekseninin
y ekseni boyunca değişim durumlarında sıcaklık dağılımı, hız dağılımı çizgileri detaylı olarak
elde edilmiştir.
Elde edilen verilerde düz kanatlı borulu ısı değiştiricilerinde geliştirilen modelleme çalışması ile
boru ekseni değişiminin optimum dizaynı ile maksimum ısı transferi değeri bulunmuştur.
Düz kanatlı borulu ısı değiştiricilerinde, borunun y ekseni üzerindeki değişimindeki (c 1 =16 mm)
değerinde kanatçıklar ile borudan geçen toplam ısı transferi miktarının maksimuma değere
ulaştığı görülmüştür.
Bütün modeller için orta düzlem plakalarda alınan sıcaklık dağılımları basınç düşümünün
artışından dolayı gerekli olan enerji miktarının ısı transferindeki artış miktarına oranla daha
küçük düzeyde kaldığı ve ihmal edilebileceği görülmüştür.
c 1 =19, c 1 =20 ve c 1 =21 mm mesafesinden sonra; basınç düşümünün artışından dolayı gerekli
olan enerji miktarının, ısı transferindeki artış miktarına göre sınırlı düzeyde kaldığı tespit
edilmiştir. Isı değiştiricisindeki Net enerji kazancının c 1 =20 mm düzeyinde 97 mW değeri ile
maksimum seviyeye çıktığı görülmüştür.
Değişik kanatçık geometrilerine sahip ısı değiştiricilerinde; modellerde yapılacak boyut
değişiklikleri ve kanatçık yüzeyinin artırılması ile yeni çalışmalar yapılabilir.
Elde edilen veriler deneysel ve sayısal araştırmalarda kullanılarak ülkemizde yeni geliştirilecek
küçük yanma odalı ısı değiştiricilerinin gelişmesine imkan verecektir.
Isı değiştiricilerinde, boru ve kanatçıklarda farklı malzemelerin kullanılması ile ilgili yeni
araştırmalar yapılabilir.
Yapılan çalışma uygulamada kullanılmasıyla ülkemiz sanayisinde yeni ürünlerin gelişmesine
katkı sağlayacaktır.
Çalışmada elde edilen korelasyonun üretici ve mühendisler tarafından kullanılarak yeni
geliştirilecek küçük yanma odalı ısı değiştiricilerinin gelişmesine katkı sağlayabilir.
Simülasyon ve Simülasyon Tabanlı Ürün Geliştirme Sempozyumu

14. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 17-20 NİSAN 2019/İZMİR

____________________ 1246 _______

KAYNAKLAR
[1]
[2]
[3]

[4]
[5]
[6]

[7]
[8]

[9]
[10]

[11]
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]
[17]
[18]

GÖKÇE, A.G., “Isı Transferine Giriş”, Selçuk Üniversitesi Yayınları, Konya, Türkiye, 1985.
GEBHART, B., “Flow and Heat Transfer Characteristics of Finned Tube Exchanger”, Ashrae
Transactions, 67,133-153, 1961.
OKBAZ, A., ONBAŞIOĞLU, H., OLCAY, A.B., PINARBAŞI, A., “Panjur Kanatlı Isı Değiştiricilerinin
Performansının Deneysel ve Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği Yaklaşımı ile İncelenmesi”,
Mühendis ve Makina, 58/687, 41-55346, 2017.
KAYANSAYAN, N., “Tasarım Noktasından Sapma Durumunda Değiştirici Davranışı”, Isı Bilimi
Tekniği Dergisi, 9, 2, 1986.
DALOĞLU, A., AND AYHAN, T., “Natural Convection in a Periodically Finned Vertical Channel”,
Int. Comm. Heat and Mass Transfer, 26, 1175-1182, 1999.
YAKAR, G., “Konik Kanatlı Yatay Borunun Farklı Kanat Aralıklarındaki Isıl Performansının
Deneysel Olarak Araştırılması”, International Journal of Computational and Experimental Science
and Engineering, 3/1, 38-43, 2017.
LEE, K., KİM, W., Sİ, J., “Optimal Shape and Arrangement of Staggered Pins in the Channel of a
Plate Heat Exchanger”, International Journal of Heat and Mass Transfer, 44, 3223-3231, 2001.
EREK A., ÖZERDEM B., BILIR L., İLKEN Z., “Effect of Geometrical Parameters on Heat Transfer
and Pressure Drop Characteristics of Plane Fin and Tube Heat Exchangers”, Applied Thermal
Engineering, 25, 2421-2431, 2005.
KUNDU, B., DAS, P.K., “Optimum Dimensions of Plate Fins for Fin-Tube Heat Exchangers”,
International Journal Heat Fluid Flow, 18, 530–537 1997.
ŞAHİN, H.M., DAL, A.R., AND BAYSAL, E., “3-D Numerical Study on the Correlation Between
Variable Inclined Fin Angles and Thermal Behavior in Plate Fin-Tube”, Applied Thermal
Engineering, 27, 1806-1816, 2007.
DAL, A.R., “Kombilerde Kullanılan Isı Değiştiricisi Farklı Kanatçık Geometrilerinin Kombi Verimine
Etkisinin Sayısal Analizi”, Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara, 2007.
DAL, A.R., “Düz Plakalı Borulu Bir ısı Değiştiricisinin Optimum Kanatcık Aralığının Sayısal
Analizi”, Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 8, 479-501, 2019.
Fluent Incorporated, “FLUENT User’s Guide Version 6.1.”, Lebanon, 1-1864, 2003.
ÖZIŞIK, M.N., “Heat Transfer a Basic Approach”, McGraw-Hill Book Company, International
Edition, 35-56, 1985.
KAKAÇ, S., YENER, Y., “Convective Heat Transfer”, CRC Press Begell House, Boca Raton,
Florida, 219-401, 1995.
INCROPERA, F.P., AND DEWITT, D.P., “Fundamentals of Heat and Mass transfer”, John Wiley
& Sons, Inc., 106-671, 1996.
VERSTEEG, H.K., AND MALALASEKERA, W., “Computational Fluid Dynamics”, Longman,
Scientific & Technical, London, 102-157, 1995.
KAYATAŞ, N., “İç İçe Borulu Bir Isı Degiştiricisinde Isı Transferinin Iyileştirilmesinin Nümerik
Olarak İncelenmesi”, Y. Lisans Tezi, Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Kayseri, 29-32,
2003.

ÖZGEÇMİŞ
Ali Riza DAL
1969 yılı Kayseri doğumludur. 1993 yılında Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makina
Bölümünü bitirmiştir. 1998 yılında Niğde Üniversitesinden Yüksek Mühendis ve 2007 yılında Gazi
Üniversitesinden Doktor ünvanını almıştır. 1996-2004 Yılları arasında Niğde Üniversitesi Ortaköy
Meslek yüksekokulunda Öğretim Görevlisi, 2004-2011 yılları arasında Denizcilik Müsteşarlığında,
2011 yılından beri Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığında Denizcilik Sörvey Mühendisi olarak görev
yapmaktadır. Isı transferi, Enerji, Akışkanlar Mekaniği ve Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği
konularında çalışmaktadır.

Simülasyon ve Simülasyon Tabanlı Ürün Geliştirme Sempozyumu

14. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 17-20 NİSAN 2019/İZMİR

____________________ 1247 _______

MODİFİYE GRAFİT KÖPÜK İLE HAVA ARASINDAKİ
ORTALAMA HACİMSEL ISI TAŞINIM KATSAYISININ TAYİNİ
Determination Of Average Volmetric Heat Transfer Coefficient Between Modified Graphite Foam And The Air

Gürşah GÜRÜF
İsmail SOLMUŞ
Cihan YILDIRIM
Kadir BİLEN

ÖZET
Bu çalışmada, zamana bağlı tek akım yöntemi vasıtasıyla akış yönünde 2 mm çapında kanalların
açıldığı modifiye grafit köpük malzeme ile hava arasındaki ortalama hacimsel ısı taşınım katsayısı,
Reynolds sayısının (Re) ve malzeme uzunluğu/genişliği oranının (L/W) fonksiyonu olarak
𝑐𝑐
𝑁𝑁𝑁𝑁𝑓𝑓𝑓𝑓 = 𝑎𝑎𝑅𝑅𝑅𝑅 𝑏𝑏 (𝐿𝐿⁄𝑊𝑊) formunda ampirik bir korelasyon denklemi ile ifade edilmiştir. Modifiye grafit
malzemenin yüksekliği (H), genişliği (W) ve gözeneklilik değeri (ε) sırasıyla 27 mm, 52 mm ve 0.113
olup akışın tamamen kanallar içerisinden gerçekleştiği varsayılmıştır. Zamana bağlı tek akım yöntemi
hem deneysel hem de teorik çalışma içermektedir. Deneysel çalışma geniş bir Reynolds sayısı
aralığında (1000-10000) ve 3 farklı malzeme uzunluğu/genişliği değerinde (0.52, 1, 1.46) yapılmış olup
teorik çalışma ise deneylerin ardından elde edilen veriler çerçevesinde MatLab ortamında geliştirilen
bilgisayar simülasyon programı vasıtasıyla yürütülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Gözenekli malzeme, Grafit, Hacimsel ısı taşınım katsayısı
ABSTRACT
In this study, the relation which gives the volumetric heat transfer coefficient between the modified
graphite foam material and the air is expressed as a function of Re number Material length / width
𝑐𝑐
(L/W) ratio with the empirical correlation equation in the form of 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑓𝑓𝑓𝑓 = 𝑎𝑎𝑅𝑅𝑅𝑅 𝑏𝑏 (𝐿𝐿⁄𝑊𝑊) using transient
single blow technique. The graphite foam is modified by machining 2 mm cylindrical air passages in
the axial direction. The height (H), width (W) and porosity (ε) of the modified graphite material are 27
mm, 52 mm and 0.113 respectively and it is assumed that the flow is entirely carried out through the
air passages. Transient single blow technique includes both experimental and theoretical work. The
experimental study is carried out for a wide range of Re number (1000-10000) and 3 different material
length / width value and then, theoretical study based on the data obtained in the experiments is
conducted by means of a computer simulation program developed in the MatLab environment.
Key Words: Porous material, Graphite, Volumetric heat transfer coefficient

1. GİRİŞ
Elektronik bileşenlerin ısıl kontrolü endüstri açısından büyük önem arz etmektedir. Elektronik
sistemlerin çalışması esnasında bileşenler tarafından üretilen ısı bileşen üzerinden uzaklaştırılmadığı
takdirde aşırı ısınma neticesinde bileşenler hasara uğramaktadır. Doğal ve zorlanmış taşınıma dayalı
geleneksel soğutma teknikleri söz konusu ısıyı bileşenler üzerinden aracı akışkana transfer etmek için
sıklıkla kullanılmaktadır. Ancak bu teknikler birçok durumda özelliklede elektronik sistemlerin
boyutlarının küçülmesi ve güçlerinin artması ile birlikte gerekli miktarda ısıyı uzaklaştırmakta yetersiz
kalmaktadır. Son yıllarda bileşenler üzerinden taşınım ile ısı transferini iyileştirmek amacıyla gözenekli
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malzemelerden üretilen ısı kuyuları yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Gözenekli ısı kuyuları
geleneksel tiplere nazaran daha yüksek temas yüzey alanı/hacim oranına ve toplam ısı geçiş
katsayısına sahiptirler. [1-2]
Son yıllarda açık hücreli metal köpükler (özellikle alüminyum) üzerinde ısı transferi ve akış davranışları
farklı konfigürasyonlar, aracı akışkanlar için birçok deneysel ve teorik çalışmalar yapılmıştır [3-8].
Fakat gözenekli grafit ısı kuyularının termal performansı ve akış davranışlarının farklı parametreler
altından incelenmesi konusunda literatürde sınırlı sayıda çalışma mevcuttur. Grafit tabanlı gözenekli
ısı kuyuları yüksek ısıl iletkenlik ve temas yüzey alanına sahip olmaları nedeni ile metal örneklerine
nazaran ısıl performans açısından daha iyi sonuç vermektedirler. Ancak son derece düşük geçirgenlik
özelliklerinden dolayı bir kanal içerisinde yığın olarak kullanılmaları durumunda akış yönünde büyük
basınç düşümüne sebebiyet vermektedirler. [2,9-11]
Gözenekli ısı kuyuları içerisinde sıcaklık dağılımını deneysel olarak hassas bir şekilde elde etmek
mümkün değildir. Bu nedenden dolayı bu alanda yapılacak teorik çalışmalar büyük önem arz
etmektedir. Teorik çalışmalarda ısı kuyusu içerisindeki sıcaklık dağılımı, katı ve akışkan fazları için ayrı
ayrı geliştirilen iki farklı enerji denklemi veya her iki fazı da kapsayan tek bir enerji denklemi ile elde
edilmektedir. Teorik modelde enerji denkleminin, her iki fazı da kapsayan tek bir denklem ile ifade
edilmesi durumunda fazlar arasında lokal olarak ısıl dengenin söz konusu olduğu varsayılır. Diğer bir
ifade ile bu yaklaşımda fazlar arasında kayda değer bir sıcaklık farklı yoktur ve tek bir enerji denklemi
kuyu içerisindeki sıcaklık dağılımını elde etmek için yeterlidir. Ancak özellikle yüksek akışkan hızları ve
fazların ısıl iletkenlik katsayıları arasındaki farkın büyük olması durumunda tek enerji denklemine
dayalı teorik çözümden elde edilen sonuçlar gerçek durumu yansıtmayabilir. Özellikle hava ile
soğutulan grafit tabanlı ısı kuyularının tek enerji denklemi ile modellenmesi fazların ısıl iletkenlik
katsayıları arasındaki farkın büyük olması nedeniyle gerçekçi olmayan sonuçların elde edilmesine yol
açmaktadır. Tek enerji denklemine dayalı teorik model fazlar arasındaki ısı geçişini dikkate almadığı
için bu modelin kullanımına bağlı olarak ortaya çıkabilecek hatalar her bir faz için ayrı ayrı enerji
denklemlerinin geliştirilmesi ile ortadan kaldırılabilir. Ancak her bir faz için ayrı enerji denkleminin
geliştirilmesi durumunda fazlar arasında gerçekleşen ısı transferinin bu denklemlerde ifade edilmesi
gerekmektedir. Diğer bir ifade ile fazlar arasındaki hacimsel taşınım katsayısının bilinmesi
gerekmektedir. Hacimsel ısı taşınım katsayısı teorik veya deneysel-teorik çalışmalar neticesinde elde
edilmektedir. Aşağıda çeşitli köpük malzeme-aracı akışkan çiftleri için fazlar arasındaki hacimsel ısı
taşınım katsayısının tayinine yönelik literatürde yapılmış çalışmalar özetlenmiştir. Bu çalışmalarda
fazlar arasındaki hacimsel ısı taşınım katsayısı boyutsuz parametrelerin fonksiyonu olarak çeşitli
bağıntılar ile ifade edilmiştir.
Fu vd.[12], farklı gözeneklilik değerlerine sahip seramik malzeme ile hava arasındaki hacimsel ısı
m
taşınım katsayısının (h v ) zamana bağlı tek akım yöntemi vasıtasıyla Nu v = CRe formunda ifade
etmişlerdir. Bu çalışmada ayrıca ampirik korelasyon denkleminin malzemenin, birim santimetredeki
gözenek sayısının ve numune kalınlığının fonksiyonu olduğu rapor edilmiştir. Hwang vd.[13], bir
dikdörtgen kanal içerisine yerleştirilmiş gözenekli alüminyum malzeme ile hava arasındaki hacimsel ısı
taşınım katsayısını zaman bağlı tek akım yöntemi vasıtasıyla Reynolds sayısının (1900-7800) ve
malzeme gözenekliliğinin (ɛ=0.7, 0.8 ve 0.95) bir fonksiyonu olarak elde etmişlerdir. Ando vd.[14],
zamana bağlı tek akım yöntemini kullanarak farklı gözeneklilik değerlerine sahip seramik malzeme ile
hava arasındaki hacimsel ısı taşınım katsayısını Reynolds sayısının bir fonksiyonu olarak ifade
etmişlerdir.
Yukarıdaki literatür taraması gözenekli katı malzemeler ile hava arasındaki hacimsel ısı taşınım
katsayısının tayinine yönelik çalışmaların sınırlı sayıda olduğunu ve literatürde gözenekli grafit
malzeme ile hava arasındaki hacimsel ısı taşınım katsayısının tayininde kullanılabilecek herhangi bir
bağıntının olmadığını ortaya koymaktadır. Literatürde gözenekli grafit malzeme ile hava arasındaki
hacimsel ısı taşınım katsayısının tayininde kullanılabilecek bir bağıntının olmaması bu alanda yapılan
teorik çalışmaların çoğunlukla tek enerji denklemine dayalı olmasına veya yapılan çalışmalarda farklı
çiftler için önerilen bağıntıların kullanılmasına yol açmaktadır. Sonuç olarak bu çalışmalar neticesinde
elde edilen çıktıların (deneysel veriler ile doğrulanmadıkları sürece) geçerlilikleri ciddi bir şekilde
sorgulanmaktadır.
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Dolayısıyla bu çalışma kapsamında literatürdeki bahse konu boşluğu doldurmak adına gözenekli grafit
malzeme ile aracı akışkan hava arasındaki hacimsel ısı taşınım katsayısı, boyutsuz Reynolds sayısı
(Re=1000-10000) ve malzeme uzunluğunun (L = 27- 76 mm) fonksiyonu olarak zamana bağlı tek
akım yöntemi (transient single-blow technique) vasıtasıyla elde edilmesi hedeflenmiştir.

2. YÖNTEM
İki enerji denklemine dayalı teorik modelde fazlar arasında taşınım ile gerçekleşen ısı transferini
3
hesaba katmak için fazlar arasındaki ortalama hacimsel ısı taşınım katsayısının (hv,W/m K) bilinmesi
gerekmektedir. Bu çalışmada, zamana bağlı tek akım yöntemi (transient single blow technique)
vasıtasıyla POCO firması tarafından üretilen gözenekli grafit malzeme (POCOFoam) ile hava
arasındaki hacimsel ısı taşınım katsayısının tayininde kullanılacak aşağıdaki formda ampirik bir
korelasyon denklemi elde edilmesi amaçlanmıştır. Çalışmada kullanılacak gözenekli grafit malzemenin
termal ve fiziksel özelikleri Tablo 1’de görseli ise Şekil 1’de verilmiştir.
𝑁𝑁𝑁𝑁𝑓𝑓𝑓𝑓 = 𝑎𝑎𝑅𝑅𝑅𝑅 𝑏𝑏 (𝐿𝐿⁄𝑊𝑊 )𝑐𝑐

(1)

Nu fs ve Re sırasıyla malzemenin akış yönündeki uzunluğuna bağlı olarak ifade edilmiş Nusselt ve
Reynolds sayılarıdır. L/W ise malzeme uzunluğunun genişliğine oranını ifade etmektedir.
Tablo 1. Gözenekli grafit malzemenin termal ve fiziksel özellikleri [15]

Grafit Köpük

k se (W/mK)

C p (J/gK)

ρ (g/cm )

α (cm /s)

d p (mm)

ε (%)

135

0.7

0.55

3.59

0.4

75

3

2

Şekil 1. Gözenekli grafit malzeme [15]
Zamana bağlı tek akım yöntemi hem deneysel hem de teorik çalışma içermektedir.
2.1. Deneysel Çalışma
Deneysel çalışmanın yürütüldüğü düzeneğin şematik gösterimi ve bu düzeneğe ait bir fotoğraf
sırasıyla Şekil 2a ve 2b’de verilmiştir. Deney düzeneğinin test bölümü olarak adlandırılan bölgesinde
teflon kanal içerisine yerleştirilmiş gözenekli blok grafit malzeme bulunmaktadır (Şekil 3). Deneysel
çalışmanın başlangıcında gözenekli malzeme ve hava ortam sıcaklığında bulunmaktadır. Sonrasında
kanal girişinde bulunan radyal fan vasıtasıyla dış ortam koşullarında ve U i ortalama hızında temin
edilen hava, elektrikli ısıtıcı ile ısıtıldıktan sonra dağıtıcı-karıştırıcı ile temasa getirilip T i (t) ortalama
sıcaklığında test bölümü içerisine yerleştirilen gözenekli grafit malzeme içerisinden geçirilerek dış
ortama atılır. Bu ısıtma işlemi, gözenekli malzeme girişinde ortalama hava sıcaklığının zamanla
değişmediği bir T son sıcaklığına dek sürer. Gözenekli malzemenin sıcak hava ile ısıtılması esnasında
havanın test bölümü giriş ve test bölümü çıkıştaki ortalama sıcaklıkları zamana bağlı olarak kaydedilir.
Aynı zamanda gözenekli grafit malzemenin sıcaklığı akış yönünde belirli mesafelerde zamana bağlı
olarak okunup kayıt altına alınır.
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Şekil 2. a) Deney düzeneği şematik gösterimi 1-Veri toplayıcı 2-Hava hız ölçüm cihazı 3-Güç
sabitleyici 4-Yaprak rezistans 5-Fan hız kontrol cihazı 6-Radyal Fan 7-Fan kanal arası bağlantı 8Yaprak rezistansın bulunduğu kanal 9-Kanal kesit alanı düşürücü 10-Test bölümü giriş 11-Test
bölümü 12-Test bölümü çıkış 13-Kanal kesit alanı yükseltici b) Deney düzeneğine ait bir fotoğraf
Şekil 2.a’da şematik gösterimi verilen deney düzeneğinde havanın giriş, çıkış ve parçanın belirlenen
noktalardan sıcaklıkları K tipi ısıl çiftler ve veri kayıt cihazı vasıtasıyla okunup her 30 saniyede bir
bilgisayar ortamında kayıt edilmektedir. Bahse konu ısıl çiftlerin parça üzerindeki yerleri Şekil 4’de
gösterilmiştir. Havanın hızı Şekil 2.a’da 2 numara ile gösterilen hava hız ölçüm cihazı (Anemometre)
ile deney boyunca belirli aralıklarla okunarak ortalaması alınıp bulunmuştur. Reynolds sayısı hava
hızına göre belirlenmiştir. Bahse konu hava hız ölçüm cihazı test bölümünün çıkışına yerleştirilmiştir.

Şekil 3. Test bölümü

Şekil 4. Isıl çiftlerin grafit numune üzerindeki yerleri
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Şekil 4’de görüldüğü gibi malzemenin üst yüzeyinde ve alt yüzeyinde toplamda 18 tane ısıl çift
bulunmaktadır.
Tablo 2’de bu çalışmada kullanılan numunelerin boyutları verilmiştir.
Tablo 2. Deneylerde kullanılan numunelerin boyutları
Genişlik (mm)

Yükseklik (mm)

Uzunluk (mm)

L/W

1.Numune

52

27

27

0.52

2.Numune

52

27

52

1

3.Numune

52

27

76

1.46

2.2. Sayısal Çalışma
Teorik çalışmanın yürütüleceği geometrinin şematik gösterimi Şekil 5’de verilmiştir. Açık hücreli
gözenekli grafit malzeme yalıtım amacıyla teflon malzemeden üretilmiş dikdörtgen bir kanal içerisine
yerleştirilmiştir. Çalışılacak köpük malzeme çevresinin ısı geçişine karşı iyi bir şekilde yalıtıldığı
varsayımıyla zamana bağlı bir boyutlu ısı transferi yaklaşımı kullanılmıştır.
y
Yalıtımlı
Ui

Grafit Köpük Isı Kuyusu

H

Ti(t)
x
Yalıtımlı
L
Şekil 5. Teorik çalışmanın yürütüleceği geometrinin şematik gösterimi

Önerilmekte olan matematiksel model literatürde yaygın bir şekilde kullanılmakta olan ve aşağıda
sırasıyla verilen varsayımlar ve basitleştirmeler çerçevesinde oluşturulmuştur.
1. Gözenekli malzemenin yapısı homojen ve izotropiktir.
2. Girişteki akışkan sıcaklığı ve hızı düzgün dağılımlıdır.
3. Kanal boyunca grafit köpük malzemenin ve havanın sıcaklıkları yalnızca akış yönünde ve
zamanla değişmektedir. Dolayısıyla problem bir boyutlu ve zamana bağlıdır.
4. Akış laminar ve sıkıştırılamazdır.
5. Gözenekli malzemenin ve havanın termal ve fiziksel özellikleri değişken değildir.
6. Fazlar arasında (katı ve akışkan) ısıl denge söz konusu değildir.
7. Işınım ve doğal taşınımla ısı transferi göz ardı edilmiştir.

Her bir faz (grafit ve hava) için enerji korunum denklemleri aşağıdaki gibi ifade edilmiştir.
Katı faz (grafit):
𝜕𝜕𝑇𝑇𝑠𝑠
𝜕𝜕 2 𝑇𝑇𝑠𝑠
=
ℎ
�𝑇𝑇
−
𝑇𝑇
�
+
𝑘𝑘
𝑣𝑣
𝑓𝑓
𝑠𝑠
𝑠𝑠𝑠𝑠
𝑠𝑠 𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑥𝑥 2

(1 − 𝜀𝜀)�𝜌𝜌𝑐𝑐𝑝𝑝 �

(2)

Akışkan faz (hava):
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𝜀𝜀�𝜌𝜌𝑐𝑐𝑝𝑝 �𝑓𝑓

𝜕𝜕𝑇𝑇𝑓𝑓
𝜕𝜕𝑇𝑇𝑓𝑓
𝜕𝜕 2 𝑇𝑇𝑓𝑓
+ �𝜌𝜌𝑐𝑐𝑝𝑝 �𝑓𝑓 𝑢𝑢𝐷𝐷
= ℎ𝑣𝑣 �𝑇𝑇𝑠𝑠 − 𝑇𝑇𝑓𝑓 � + �𝑘𝑘𝑓𝑓𝑓𝑓 + 𝑘𝑘𝑑𝑑 �
𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑥𝑥 2
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(3)

(2) eşitliğinde 𝜀𝜀 gözenekliliği, 𝜌𝜌 (kg/m3) malzemenin yoğunluğunu, 𝑐𝑐𝑝𝑝 (J/kg°C) malzemenin sabit

basınçta özgül ısısını, 𝑇𝑇𝑠𝑠 (°C) malzemenin sıcaklığını, ℎ𝑣𝑣 (W/m K) katı ve gaz fazları arasındaki ısı
transferi katsayısını, 𝑇𝑇𝑓𝑓 (°C) akışkanın sıcaklığını, 𝑡𝑡 (sn) zamanı, 𝑥𝑥 (m) Kartezyen koordinatı ve 𝑘𝑘𝑠𝑠𝑠𝑠
3
(W/mK) katı etkisindeki termal iletkenliği ifade etmektedir. (3) eşitliğinde ise 𝜌𝜌 (kg/m ) akışkanın
yoğunluğunu, 𝑐𝑐𝑝𝑝 (J/kg°C) akışkanın sabit basınçta özgül ısısını, 𝑢𝑢𝐷𝐷 (m/s) Darcy hızı, 𝑘𝑘𝑓𝑓𝑓𝑓 (W/mK)
akışkan etkisindeki termal iletkenliği, 𝑘𝑘𝑑𝑑 (W/mK) ısıl dağılımın termal iletkenliğini ifade etmektedir.
2

Solmuş [16], geniş bir Reynolds sayısı aralığı (Re=813-10582) için bir kanal içerisine yerleştirilmiş blok
grafit köpük malzeme boyunca akışın plug akış olarak modellenebileceğini göstermiştir. Şekil 6’da
kanal yüksekliği boyunca, üst ve alt kanal yüzeylerine yakın bölge (no-slip sınır koşulundan dolayı
basamak hız gradyanı mevcut) dışında boyutsuz hızın yaklaşık olarak sabit kaldığı gösterilmiştir
(uD/Ui ≈1). Elde edilen bu sonuç Xu vd. [17], Feng vd. [18], Lua vd. [19] ve Yang ve Hwang [20]
çalışmalarından elde edilen sonuçlar ile uyumludur. Dolayısıyla 3 numaralı denklemdeki Darcy hızı
yaklaşık olarak kanaldaki akışkanın ortalama hızına eşit alınabilir.
𝑢𝑢𝐷𝐷 ≅ 𝑈𝑈𝑖𝑖

(4)
1

0.8

Y

0.6

0.4

0.2

0
0

0.2

0.4

0.6
U

0.8

1

1.2

Şekil 6. Grafit köpük malzeme içerisindeki boyutsuz hız profili, x/H=0.02 ve Re=104 [16]
1 ve 2 numaralı denklemlerin çözümü için gerekli başlangıç ve sınır koşulları aşağıda verilmiştir. Bu
koşullar deneysel çalışma neticesinde elde edilmiştir.
𝑇𝑇𝑠𝑠 (0, 𝑥𝑥) = 𝑇𝑇𝑓𝑓 (0, 𝑥𝑥) = 𝑇𝑇ℎ

(5)

𝑘𝑘𝑠𝑠𝑠𝑠

(6)

𝜕𝜕𝑇𝑇𝑠𝑠
(𝑡𝑡, 0) = ℎ𝑣𝑣 𝐿𝐿�𝑇𝑇𝑖𝑖 (𝑡𝑡) − 𝑇𝑇𝑠𝑠 (𝑡𝑡, 0)�
𝜕𝜕𝜕𝜕

𝜕𝜕𝑇𝑇𝑠𝑠
(𝑡𝑡, 𝐿𝐿) = 0
𝜕𝜕𝜕𝜕

(7)

𝑇𝑇𝑓𝑓 (𝑡𝑡, 0) = 𝑇𝑇𝑖𝑖 (𝑡𝑡)
𝜕𝜕𝑇𝑇𝑓𝑓
(𝑡𝑡, 𝐿𝐿) = 0
𝜕𝜕𝜕𝜕

(8)

(9)

(6) eşitliğinde L (m) malzeme uzunluğunu ifade etmektedir.
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2 ve 3 numaralı enerji denklemleri ile başlangıç ve sınır koşulları aşağıdaki boyutsuz parametreler
kullanılarak boyutsuzlaştırılmışlardır.
�𝜌𝜌𝑐𝑐𝑝𝑝 �𝑓𝑓
�𝜌𝜌𝑐𝑐𝑝𝑝 �𝑓𝑓 𝑘𝑘𝑠𝑠𝑠𝑠
𝑡𝑡
𝜏𝜏 =
𝐶𝐶1 =
𝐶𝐶2 =
𝑇𝑇 − 𝑇𝑇ℎ
𝑥𝑥
𝐿𝐿⁄𝑈𝑈𝑖𝑖
(1 − 𝜀𝜀)�𝜌𝜌𝑐𝑐𝑝𝑝 �
(1 − 𝜀𝜀)�𝜌𝜌𝑐𝑐𝑝𝑝 � 𝑘𝑘𝑓𝑓
𝜃𝜃 =
𝑋𝑋 =
𝑠𝑠
𝑠𝑠
𝑇𝑇𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 − 𝑇𝑇ℎ
𝐿𝐿
𝐶𝐶3 =

𝑘𝑘𝑓𝑓𝑓𝑓 + 𝑘𝑘𝑑𝑑
𝜀𝜀𝑘𝑘𝑓𝑓

𝐶𝐶4 =

𝑘𝑘𝑓𝑓𝑓𝑓
𝑘𝑘𝑠𝑠𝑠𝑠

𝑃𝑃𝑃𝑃 =

𝜇𝜇�𝑐𝑐𝑝𝑝 �𝑓𝑓
𝑘𝑘𝑓𝑓

Katı faz (grafit) için boyutsuz enerji denklemi:
𝜕𝜕𝜃𝜃𝑠𝑠 𝐶𝐶1 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑓𝑓𝑓𝑓
𝐶𝐶2 𝜕𝜕 2 𝜃𝜃𝑠𝑠
=
�𝜃𝜃𝑓𝑓 − 𝜃𝜃𝑠𝑠 � +
𝜕𝜕𝜕𝜕
𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅
𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 𝜕𝜕𝑋𝑋 2

𝑅𝑅𝑅𝑅 =

𝜌𝜌𝑓𝑓 𝑈𝑈𝑖𝑖 𝐿𝐿
𝜇𝜇

𝑁𝑁𝑁𝑁𝑓𝑓𝑓𝑓 =

ℎ𝑣𝑣 𝐿𝐿2
𝑘𝑘𝑓𝑓

(10)

Akışkan faz (hava) için boyutsuz enerji denklemi:
𝜕𝜕𝜃𝜃𝑓𝑓 1 𝜕𝜕𝜃𝜃𝑓𝑓
𝑁𝑁𝑁𝑁𝑓𝑓𝑓𝑓
𝐶𝐶3 𝜕𝜕 2 𝜃𝜃𝑓𝑓
+
=
�𝜃𝜃𝑠𝑠 − 𝜃𝜃𝑓𝑓 � +
𝜕𝜕𝜕𝜕 𝜀𝜀 𝜕𝜕𝜕𝜕 𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀
𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 𝜕𝜕𝑋𝑋 2

(11)

Boyutsuz başlangıç ve sınır koşulları:
𝜃𝜃𝑠𝑠 (0, 𝑋𝑋) = 𝜃𝜃𝑓𝑓 (0, 𝑋𝑋) = 0

𝜕𝜕𝜃𝜃𝑠𝑠
(𝜏𝜏, 0) = 𝐶𝐶4 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑓𝑓𝑓𝑓 �𝜃𝜃𝑖𝑖 (𝜏𝜏) − 𝜃𝜃𝑠𝑠 (𝜏𝜏, 0)�
𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜃𝜃𝑠𝑠
(𝜏𝜏, 1) = 0
𝜕𝜕𝜕𝜕

𝜃𝜃𝑓𝑓 (𝜏𝜏, 0) = 𝜃𝜃𝑖𝑖 (𝜏𝜏)
𝜕𝜕𝜃𝜃𝑓𝑓
(𝜏𝜏, 1) = 0
𝜕𝜕𝜕𝜕

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

3 numaralı denklemdeki ısıl dağılımın termal iletkenlik katsayısı fazların ısıl iletkenlik katsayıları
arasındaki farkın kayda değer olması nedeniyle göz ardı edilmiştir. [21]
Grafit köpük malzeme ile havanın efektif ısıl iletkenlik katsayıları aşağıda verilen denklemler
vasıtasıyla hesaplanmıştır.
𝑘𝑘𝑠𝑠𝑠𝑠 = 𝑘𝑘𝑠𝑠 (1 − 𝜀𝜀)
𝑘𝑘𝑓𝑓𝑓𝑓 = 𝑘𝑘𝑓𝑓 𝜀𝜀

(17)
(18)

Yukarıda dikkate alınan kısmi diferansiyel denklemler sınır koşulları ile birlikte sonlu farklar yöntemi
kullanılarak çözülmüştür. Düzgün dağılı ağ yapısı kullanılmış olup söz konusu denklemlerdeki ikinci
mertebeden türevler, konvektiv terim ve zamana bağlı türev yaklaşık olarak sırasıyla üç noktalı
merkezi fark formülü, upwind ve Crank-Nicolson yöntemleri ile ifade edilerek diferansiyel denklemler
doğrusal cebirsel denklemlere dönüştürülmüştür. Elde edilen doğrusal cebirsel denklem takımları eş
zamanlı olarak Thomas algoritması vasıtasıyla çözülmüştür.
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3. BULGULAR VE TARTIŞMA
3.1. Ortalama Hacimsel Isı Taşınım Katsayısının Tayini
Deneysel çalışma tamamlandıktan sonra ortalama hacimsel ısı taşınım katsayısı, belirli bir örnek ve
Reynolds sayı değerinde bir önceki bölüm de ifade edilen sayısal çözüm tekniğine dayalı olarak
geliştirilen simülasyon programının aşağıdaki prosedür çerçevesinde çalıştırılmasıyla tayin edilmiştir.
1. Excel formatında kayıt altına alınan deneysel veriler MatLab ortamında geliştirilen simülasyon
programına aktarılır.
2. Zamana bağlı bir boyutlu sayısal model yaklaşımı kullanılacak olması sebebiyle (katı ve gaz
fazına ait sıcaklıkların sadece akış yönünde değiştiği varsayılmıştır) öncelikle bu modelin
geçerliliğinin ortaya konması gerekmektedir. Bu amaçla malzeme üzerinde farklı noktalarda
zamana bağlı olarak okunan sıcaklıklar kullanılmak suretiyle bir boyutlu matematiksel modelin
fiziksel problemi temsil edip etmediği çalışılmıştır. Şekil 4’ de yerleri verilen T 1 , T 2 , T 3 , T 7 , T 8 ,
ve T 9 numaralı termal elemanlar kullanılarak öncelikle zamana bağlı olarak y yönünde (Şekil
7) ve sonrasında ise T 4 , T 6 , T 13 ve T 15 numaralı termal elemanlar kullanılarak z yönünde
(Şekil 7) kayda değer bir sıcaklık gradyanının olup olmadığı kontrol edilmiştir. Şekil 7’ den her
iki yönde de maksimum sıcaklık farkının yaklaşık 2°C’den az olduğu görülmektedir. Sonuç
olarak y ve z yönünde okunan maksimum sıcaklık farkları bu yönlerdeki sıcaklık
gradyanlarının ihmal edilebileceğini göstermiş olup önerilen bir boyutlu sayısal modelin fiziksel
problemi kabul edilebilir hata sınırları içerisinde temsil ettiği ortaya konmuştur.
50

45

45

40

Ts (°C)

35

s

T (°C)

40

35

30

30
T1

T7

T2

25

T8

25

T3
0

500

1000
t (sn)

1500

T9

2000

0

45

45

40

40

35

35

Ts (°C)

Ts (°C)

20

30

25

T4

500

1000
t (sn)

1500

30

25

T6

T13
20

0

500

1000
t (sn)

1500

2000

2000

T15
20
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500

1000
t (sn)

1500
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Şekil 7. Bir boyutlu sayısal modelin doğrulanması
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3. Modifiye grafit köpük malzeme girişinde zamana bağlı olarak farklı noktalarda okunan hava
sıcaklıklarının ortalaması alınmak suretiyle ortalama hava giriş sıcaklığı aşağıdaki denklem
vasıtasıyla boyutsuzlaştırılır. Boyutsuz giriş sıcaklığı boyutsuz zamanın fonksiyonu olarak
Şekil 8’de verildiği gibi MatLab ortamında çizdirilir.
𝜃𝜃 =

𝑇𝑇−𝑇𝑇ℎ

𝑇𝑇𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠−𝑇𝑇ℎ

𝜏𝜏 =

𝑡𝑡

(19)

𝐿𝐿⁄𝑈𝑈𝑖𝑖

1
0.8

θ

f-i

0.6
0.4
0.2
0
2.5
5
x 10
Şekil 8. Boyutsuz ortalama hava giriş sıcaklığının boyutsuz zamanın fonksiyonu olarak gösterimi.
0

0.5

1

τ

1.5

2

4. Akışkanın zamana bağlı giriş sıcaklığı, sınır koşulu olduğu için eğri uydurma yöntemi (MatLab
Curve Fitting Tool, Şekil 9) vasıtasıyla zamanın fonksiyonu olarak ikinci dereceden polinom
(Eş. 20) veya iki terimli eksponansiyel fonksiyon (Eş. 21) ile ifade edilir. Hangisinin
kullanılacağına eğri uydurulduktan sonra elde edilen korelasyon katsayısının değerine
bakılarak karar verilir.

Şekil 9. 19 veya 20 numaralı denklemin katsayılarının tayini
𝜃𝜃𝑓𝑓_𝑖𝑖 = 𝑎𝑎 ∗ 𝜏𝜏 2 + 𝑏𝑏 ∗ 𝜏𝜏 + 𝑐𝑐

𝜃𝜃𝑓𝑓_𝑖𝑖 = 𝑎𝑎 ∗ 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 (𝑏𝑏 ∗ 𝜏𝜏) + 𝑐𝑐 ∗ 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 (𝑑𝑑 ∗ 𝜏𝜏)

(20)
(21)
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5. Deneysel çalışma neticesinde yukarıda boyutsuz zamanın fonksiyonu olarak ifade edilen hava
giriş sıcaklığı, tahmini Nu fs değeri, ortalama akış hızı (Reynolds sayısı), ortalama
akışkan özelikleri, malzeme özelikleri, X yönündeki aralık sayısı ve zaman adımı geliştirilen
bilgisayar simülasyon programına girilir.
6. Teorik çalışma neticesinde ortalama hacimsel ısı taşınım katsayısının tahmin edilen bir değeri
için test bölümü çıkışında havanın zamana bağlı olarak elde edilen sıcaklık değeri ile yine
zamana bağlı olarak katı malzemenin giriş (T 2 ), orta nokta (T 5 ) ve çıkıştaki (T 8 ) sıcaklık
değerleri deney verileriyle karşılaştırılmak suretiyle hata hesaplaması yapılır. Sonuç olarak,
yukarıdaki prosedür çerçevesinde farklı h v veya Nu fs değerleri için program çalıştırılmak
suretiyle hata hesaplaması yaptırılır ve h v ile hata arasındaki ilişki eğri uydurma yöntemi ile bir
fonksiyon şeklinde ifade edilir (Hata = f(Nu fs ), Şekil 10). Bu fonksiyonun Nu fs ’ ye göre türevinin
(d(Hata)/d(Nu fs ) = eğim) 0.005’ den küçük olduğu değere karşılık gelen Nu fs değeri bahse
konu örnek ve Reynolds değeri için tayin edilmiş ortalama hacimsel ısı taşınım katsayısı
değeri olmaktadır.
60

50

Hata

40
30
20
10
0
40

20

0

60

Nufs
Şekil 10. Hatanın Nu fs ile değişimi.
7. Belirli bir örnek ve Re değeri için Nu fs tayin edildikten sonra elde edilen sonucun X yönündeki
aralık sayısı ve zaman adımından bağımsız olup olmadığı kontrol edilir. Nu fs = 30 değeri ΔX
= 0.01 ve Δτ = 2253.3 için elde edilmiştir. Aşağıda Tablo 3’de Re = 5277 olduğu durumda
Nu fs = 30 değerinin ağ sayısı ve zaman adımından bağımsız olduğu gösterilmiştir.
Tablo 3. Re = 5277 ve Nufs = 30 için ağ sayısı ve zaman adımından bağımsızlık çalışması.
Δτ = 4506.7

Δτ = 2253.3

Δτ = 1126.7

ΔX=0.02

ΔX=0.01

ΔX=0.005

ΔX=0.02

ΔX=0.01

ΔX=0.005

ΔX=0.02

ΔX=0.01

ΔX=0.005

θ f_Ç

0.9743

0.9743

0.9743

0.9743

0.9743

0.9743

0.9743

0.9743

0.9743

θ s,2

0.9531

0.9531

0.9531

0.9531

0.9531

0.9531

0.9531

0.9531

0.9531

θ s,5

0.9531

0.9531

0.9531

0.9531

0.9531

0.9531

0.9531

0.9531

0.9531

θ s,8

0.9531

0.9531

0.9531

0.9531

0.9531

0.9531

0.9531

0.9531

0.9531

Yukarıdaki tabloda ΔX = 0.01 ve Δτ = 2253.3 için Nu fs = 30 tahmini değeri ile çalıştırılan simülasyon
programının ağ sayısı ve zaman adımından bağımsız olduğu gösterilmiştir. Sonuçlar beş anlamlı
rakama kadar aynı olup virgülden sonra altıncı basamaktan itibaren değişmektedir.
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3.2. Korelasyon Denklemi
Bu çalışmada aynı yükseklik ve genişlikte, üç farklı uzunlukta ve 1000-10000 arasındaki Reynolds
sayısında deneyler yapılmış ve bu deneyler sonucunda MatLab programı ile Nu fs değerleri
𝑐𝑐
bulunmuştur. Bulunan sonuçlar 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑓𝑓𝑓𝑓 = 𝑎𝑎𝑅𝑅𝑅𝑅 𝑏𝑏 (𝐿𝐿 ⁄𝑊𝑊) formunda ampirik bir denklem ile ifade edilmiştir.
Ampirik denklemlerin türetilmesi sırasında izlenen yol aşağıda ayrıntılı bir şekilde verilmiştir. Öncelikle
a, b ve c katsayılarının bulunması için denklem iki parçaya ayrılmıştır. Denklemin ilk parçası 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑓𝑓𝑓𝑓 =
𝐴𝐴0 𝑅𝑅𝑅𝑅 𝑏𝑏 formunda ampirik bir denklem olarak ifade edilmiş ve 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙�𝑁𝑁𝑁𝑁𝑓𝑓𝑓𝑓 � = 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙(𝐴𝐴0 ) + 𝑏𝑏 ∗ 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙(𝑅𝑅𝑅𝑅))
formuna getirilerek MatLab Curve Fitting Toolbox vasıtasıyla b katsayısı tayin edilmiştir. (Şekil 11)

Şekil 11. Nu fs sayısının Re ile Değişimi
𝑁𝑁𝑁𝑁𝑓𝑓𝑓𝑓 = 𝐴𝐴0 𝑅𝑅𝑅𝑅 −0.02368

(22)

𝑁𝑁𝑁𝑁𝑓𝑓𝑓𝑓 = 𝑎𝑎𝑅𝑅𝑅𝑅 𝑏𝑏 (𝐿𝐿⁄𝑊𝑊 )𝑐𝑐 ampirik denkleminin ikinci parçası, 22 numaralı denklemin her iki tarafını 𝑅𝑅𝑅𝑅 𝑏𝑏
𝑐𝑐
ifadesine bölünerek 𝐴𝐴0 = 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑠𝑠𝑠𝑠 ⁄𝑅𝑅𝑅𝑅 𝑏𝑏 = 𝑎𝑎(𝐿𝐿⁄𝑊𝑊) eşitliği ile ifade edilir. Sonrasında bu eşitlikte var olan
a ve c sabitlerinin değerini tayin etmek için doğrusal olmayan eşitlik, her iki tarafının logaritması
alınmak suretiyle doğrusallaştırılır. 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙�𝑁𝑁𝑁𝑁𝑠𝑠𝑠𝑠 ⁄𝑅𝑅𝑅𝑅 𝑏𝑏 � = 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙(𝑎𝑎) + 𝑐𝑐 ∗ 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙(𝐿𝐿/𝑊𝑊) ve Şekil 12’de verildiği
gibi 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙�𝑁𝑁𝑁𝑁𝑠𝑠𝑠𝑠 ⁄𝑅𝑅𝑅𝑅 𝑏𝑏 � değerinin 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙(𝐿𝐿/𝑊𝑊) ile değişimi çizdirilir. Son olarak MatLab Curve Fitting
Toolbox vasıtasıyla bahse konu verilere birinci dereceden polinom uydurmak suretiyle a ve c
sabitlerinin değerleri belirlenir. Sonuç olarak aynı yükseklik değerinde üç farklı L/W oranı için yaklaşık
Re=1000-10000 aralığında geçerli olan 0,113 gözeneklilik değerine sahip modifiye grafit malzeme ile
hava arasındaki ortalama hacimsel ısı taşınım katsayısının tayininde kullanılabilecek aşağıda verilen
korelasyon denklem türetilmiştir.

Şekil 12. log(Nu fs /Re ) değerinin log(L/W) ile Değişimi
b
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2

(R =0.99)

(23)

Şekil 13’den görüldüğü üzere Nu fs nin tahmin edilen bir değeri (Nu fs =317) için sayısal çalışma
neticesinde zamana bağlı olarak elde edilen çıkış hava sıcaklığı ile grafit köpük malzemenin giriş (T 2 ),
orta nokta (T 5 ) ve çıkıştaki (T 8 ) sıcaklık değerleri deneysel olarak ölçülen değerler ile iyi bir uyum
içerisindedir. Dolayısıyla tayin edilen ortalama hacimsel ısı taşınım katsayısı tam olarak katı ile gaz
fazı arasındaki taşınım ile ısı geçişini korele etmektedir.
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Şekil 13. Re = 10100 ve Nu fs = 317 için teorik ve deneysel akışkan çıkış sıcaklıklarının ve akış
yönünde katı sıcaklıklarının zamana bağlı değişimi.
3.3. Deneysel Hata Hesaplama
Bu çalışmada ölçülen her bir büyüklüğün sahip olduğu belirsizliğe bağlı olarak ortaya çıkan deneysel
hatalar aşağıda verilen denklem vasıtasıyla tahmin edilmiştir. Bu denklem aynı zamanda Gauss hata
yayılım yasası (Gauss error propagation law) olarak da bilinmektedir. Bu denklemde R, ölçülen x 1 , x 2 ,
x 3 ……x n nin fonksiyonu olan bir değerdir. Diğer bir ifade ile R=f(x 1 , x 2 , x 3 ……x n ) şeklinde yazmak
mümkündür. w n ise n inci ölçülen büyüklüğe ait belirsizlik değerini ifade etmektedir. Bu durumda w R R’
nin tahmin edilen belirsizlik değeridir.
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(24)

Doğrudan ölçülen sıcaklık ve hız için deneysel belirsizlikler söz konusu büyüklükleri ölçmek için
kullanılan cihazların üreticileri tarafından sağlanan değerlere dayanmaktadır. Örneğin bu değerler
sıcaklık ve hız için sırasıyla ±1°C ve ±0,05 m/s (hız 0,15-3 m/s arasında değişiyor ise) veya ±0,2 m/s
(hız 3,1-30 m/s arasında değişiyor ise) olarak verilmiştir. Ölçülen bu değerleri kullanarak hesaplanan
Re ve dolayısıyla Nu fs için deneysel belirsizliklerin çalışma aralığında Eş. 24 çerçevesinde sırasıyla
%1,3 ve %3,6’dan daha az olduğu değerlendirilmiştir.

SONUÇ
Bu çalışmada, modifiye gözenekli grafit malzeme ile hava arasındaki ortalama hacimsel ısı taşınım
katsayısı (h v ) veya Nusselt (Nu fs ) sayısı, zamana bağlı tek akım yöntemi (transient single-blow
technique) vasıtasıyla Reynolds sayısı ve malzeme uzunluğu/genişliği (L/W) oranının fonksiyonu
olarak 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑓𝑓𝑓𝑓 = 𝑎𝑎𝑅𝑅𝑅𝑅 𝑏𝑏 (𝐿𝐿 ⁄𝑊𝑊 )𝑐𝑐 formunda ampirik bir bağıntı ile ifade edilmiştir. Önerilen korelasyon
denklemi yaklaşık olarak 1000-10000 Reynolds sayısı aralığında geçerlidir. Gözenekli grafit malzeme
üzerinde oluşan yüksek basınç düşümünden dolayı örneklere akış yönünde şaşırtılmış bir şekilde 2
mm çapında kanallar açılmıştır. Böylelikle modifiye grafit köpük olarak adlandırılan ve gözeneklilik
değeri 0,113 olan malzeme mühendislik uygulamalarına uygun hale getirilmiştir.
Modifiye grafit tabanlı ısı kuyuları içerisinde fazların (grafit ve hava) sıcaklık dağılımlarını deneysel
olarak hassas bir şekilde elde etmek mümkün değildir. Deneysel çalışmanın zorluğundan, elde edilen
sonuçların tatmin edici olmamasından ve deneysel çalışmanın getirmiş olduğu mali yükten dolayı
araştırmacılar bu alanda daha çok teorik çalışmalara yönelmişlerdir. Teorik çalışmada fazlar arasında
(grafit köpük-hava) ısıl denge varsayımının diğer bir ifade ile lokal olarak her iki fazında aynı sıcaklıkta
olduğu kabulüne başvurulmadığı durumda her iki fazı da kapsayan tek bir enerji denklemi yerine her
bir faz için ayrı enerji denkleminin kullanılması gerekmektedir. Diğer taraftan iki enerji denklemine
dayalı teorik modelde fazlar arasındaki hacimsel ısı taşınım katsayısının bilinmesi gerekmektedir.
Ancak literatürde modifiye gözenekli grafit malzeme ile hava arasındaki hacimsel ısı taşınım
katsayısının tayininde kullanılabilecek herhangi bir bağıntı bulunmadığından bu çalışma ile
literatürdeki mevcut boşluk doldurulmuştur. Sonuç olarak, önerilen korelasyon denklemi vasıtasıyla
modifiye gözenekli grafit malzeme kullanılan yeni nesil elektronik cihazların tasarımının hızlı ve
güvenilir bir şekilde yapılması mümkün olacaktır.
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YEREL HAVALANDIRMA SİSTEMLERİ İÇİN ISIL ETKENLİĞİ
YÜKSEK ÇAPRAZ AKIŞLI LEVHALI ISI DEĞİŞTİRİCİ
TASARIMI
Design of cross flow plate heat exchanger with high thermal effectiveness for local ventilation systems

Murat ÜNVERDİ
Hasan KÜÇÜK

ÖZET
Bu çalışmada, küçük kapasitelerdeki havalandırma ihtiyaçlarını karşılayacak bir ısı geri kazanım
cihazında kullanılan levhalı ısı değiştiricinin, düşük maliyetli ve geri dönüştürülebilir malzemeler
kullanılarak tasarımı amaçlanmıştır. Levhalı ısı değiştiricinin (LID) tasarımında, Taguchi yöntemi ve
Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği (HAD) kullanılmıştır. Isı değiştiricinin boyutları, üç-dört kişinin
3
yaşadığı küçük bir konut için gerekli taze hava debisi (50-200 m /h) dikkate alınarak belirlenmiştir. Isı
değiştirici tasarımı için yapılan üç seviyeli Taguchi analizinde seçilen değişkenler; kanal yüksekliği,
bölünmüş alt kanal sayısı, ortalama hava akış hızı ve levha malzemesidir. Isı değiştiricinin 3-boyutlu
HAD modeli, sıcak ve soğuk hava akımlarının kanala giriş-çıkış etkilerini değerlendirecek şekilde
oluşturulmuştur. Taguchi analizinde hedeflenen performans parametresi olarak, temiz tarafta geri
kazanılan ısıl gücün, aktarabilecek maksimum ısıl güce oranı şeklinde tanımlanan, ısıl etkenlik
seçilmiştir. Taguchi yönteminden tahmin edilen ısıl etkenlik ile en uygun tasarım parametreleri
kullanılarak oluşturulan HAD modeli çözümünden hesaplanan ısıl etkenlik arasındaki fark, %2.42
olarak elde edilmiştir. LID’nin elde edilen en uygun tasarımı ile konutun temiz hava ihtiyacı için yeterli
3
debi (∼105 m /h) sağlanmaktadır. Bu LID tasarımında ısı değiştirici kanallarındaki ortalama hava akış
hızı 2 m/s, ısı değiştiricideki toplam basınç düşümü ∼30 Pa ve geri kazanılan ısıl güç de ∼330 W (∼7.9
kW-h/gün) olarak elde edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Çapraz akışlı levhalı ısı değiştirici, Isıl etkenlik, Isı geri kazanımı, Taguchi
yöntemi, Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği.
ABSTRACT
In this study, it is aimed to design a plate heat exchanger used in heat recovery device to meet the
ventilation requirements at small capacities by using low-cost and recyclable materials. Taguchi
method and Computational Fluid Dynamics (CFD) have been used in the design of plate heat
exchanger (PHE). The dimensions of the heat exchanger have been determined by taking into
3
account fresh air flow rate (50-200 m /h) required for a small residential building inhabited three to four
people. The selected variables in the three-level Taguchi analysis for heat exchanger design are
channel height, number of divided sub-channels, average air velocity and plate material. The 3dimensional CFD model of the heat exchanger is designed to evaluate the channel inlet-outlet effects
of hot and cold (stale and fresh) air streams. Thermal effectiveness, selected as a performance
parameter in Taguchi analysis, is defined as the ratio of recovered thermal power on the fresh side to
maximum thermal power that can be transferred. The difference between the thermal effectiveness
estimated by the Taguchi method and that calculated from the CFD model solution using optimum
design parameters have been obtained as 2.42%. Sufficient flow rate is supplied for the fresh air
3
requirement (∼105 m /h) of the dwelling with the optimum design of PHE. The average air velocity on
the heat exchanger channels is 2 m/s, the total pressure drop through the heat exchanger is ∼30 Pa
and the recovered thermal power on the fresh side is ∼330 W (∼7.9 kW-h/day) for optimum PHE
design.
Key Words: Cross flow plate heat exchanger, Thermal effectiveness, Heat recovery, Taguchi method,
Computational Fluid Dynamics.
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1. GİRİŞ
Enerji kullanımı için sürekli artan talep tahminleri, çevre ve sürdürülebilirlikle ilgili kaygılar, enerji ve
enerjinin verimli kullanılması konularındaki farkındalığın artmasına neden olmaktadır. Küresel ölçekte
ve özellikle ülkemizde toplam enerji tüketiminde en önemli alanlardan biri, enerjinin ısıtma,
havalandırma ve soğutma amaçlı kullanıldığı binalar ve konfor iklimlendirmesidir. Günümüz
iklimlendirme sistemlerindeki ısıtma ve soğutma cihazları, ya doğrudan fosil yakıtları kullanmaktadır ya
da çoğunlukla fosil yakıtlara dayanan elektrik enerjisi ile tahrik edilmektedir. Fosil yakıt kullanımının
çevre üzerindeki olumsuz etkileri ve her geçen gün artan ekonomik yükleri nedeniyle, daha verimli,
sürdürülebilir ve çevre dostu enerji teknolojilerinin uygulanması zorunlu hale gelmiştir [1, 2].
Isının geri kazanılması, topraklı kaynaklı ısı pompaları, yerden ısıtma ve tavandan soğutma gibi
gelişmiş enerji etkin teknikler daha fazla dikkat çekmektedir. Binaların enerji tüketimini azaltmak için
havalandırma ve iklimlendirme sistemlerindeki ısı geri kazanım cihazlarında, havadan-havaya levhalı
ısı değiştiricilerin (LID’lerin) kullanımı yaygınlaşmaktadır. LID’leri, ayrık levhaların sıralı istifi ve birbirine
eklenmesi ile oluşturulan bir akış kanalları bloğu şeklindeki kompakt ısı değiştiricilerdir. LID’lerin, diğer
ısı değiştiricilere göre bazı üstünlükleri vardır. Örneğin; düşük sıcaklık farkları, yüksek ısıl verimlilik,
2
3
birim hacim başına büyük bir ısı geçişi alanı (ortalama 5-6 mm hidrolik çap ve ortalama 200 m /m ),
birim ısı geçişi için düşük ağırlık ve birçok proses akışı arasında ısı alışverişi yapılabilmesi, LID’lerin
üstünlükleri arasında sayılabilir. Bahsedilen nedenlerle, havadan-havaya LID’ler, havalandırma ve
iklimlendirme sistemlerindeki yüksek verimli ısı enerjisi geri kazanım cihazlarında yaygın
kullanılmaktadır [3-6].
Havadan-havaya LID’lerin, havalandırma ve iklimlendirme sistemlerinde ısı geri kazanımı için
kullanılmasıyla, taze hava beslemesindeki ısıtma yükü %45-70 oranında azaltılarak, yüksek enerji
tasarrufu sağlanabileceği belirtilmiştir. Ayrıca, LID’lerde, temiz hava ve egzoz havası birbiriyle temas
etmediğinden ve karışmadığından, temiz hava tarafında kirlenme olmamaktadır [7].
Gündelik yaşantının daha çok kapalı ortamlarda geçirilmesi, artan şehirli nüfusla birlikte çok katlı
modern binaların yaygınlaşması, binalardaki enerji tüketimini, toplam enerji tüketiminin %40’ına
yaklaştırmaktadır. Aynı nedenlerle, CO 2 salınımlarının büyük çoğunluğu (∼%30) binalar ve inşaat
sektöründen kaynaklanmaktadır. Örneğin; İngiltere’de CO 2 salınımının yaklaşık %40’ı yapılardan
kaynaklanmaktadır [8-10].
Kapalı ortamlarda geçirilen sürenin uzaması ve düşük hava kalitesinden kaynaklanan sağlık
problemlerinin yanı sıra iç mekanlarda kullanılan plastik ve polimer malzemelerden salınan kimyasal
madde buharlarının zararları, sağlık bakımından iç hava kalitesinin önemi artırmıştır. Ortam
havasındaki CO 2 konsantrasyonu, sağlıklı iç hava kalitesi için üst sınır olan 1000 ppm’e yaklaştığında;
baş ağrısı, yorgunluk ve konsantrasyon eksikliği gibi insan sağlığı ve verimli çalışma için olumsuz
belirtiler görülmektedir [11, 12].
İç mekanlarda hava kalitesinin sürdürülebilmesi için gerekli havalandırma ve klima sistemlerinin
boyutsal tasarımında, CO 2 konsantrasyonu ve taze hava üzerinde etkili faktörler olan; kapalı ortamın
hacmi ve ortamdaki insan sayısı, ortamda bulunanların aktivite düzeyleri ve bulunma süreleri, varsa
ortamdaki yanma süreçleri, hava değişim oranları ve gerekli taze hava debisi dikkate alınmalıdır.
Örneğin; Amerika’da yapılan bir çalışma, eğitim binalarındaki dersliklerde CO 2 oranının 1000 ppm’e
çıkmasının, derslere girmeme oranında %10 ila %20’lik bir artışa sebep olduğunu göstermiştir.
Yapılan başka bir çalışmaya göre de, CO 2 oranındaki her 100 ppm’lik artışın, öğrencilerin derslere
katılımını %0.2 oranında düşürdüğü, tam tersine havalandırma oranını artırmanın ise katılımı %10 ila
%17 oranında arttırdığı belirtilmiştir [12].
Merkezi havalandırmada, çok uzun hava dağıtım ve toplama kanallarının kullanılması, sistemdeki
basınç kayıplarını ve fanlardaki enerji tüketimini artırmaktadır. Her bir hacmin bağımsız
havalandırılması için kullanılan yerel havalandırma sistemlerinde, hava dağıtım kanalları kısa
olduğundan, bu hacimlerdeki hava koşullarını kontrol etmekte; fan, filtre ve ısı değiştiriciden oluşan
kompakt üniteler kullanılmaktadır. Yerel havalandırmanın; fanlardaki enerji tüketiminin azaltılması,
geçiş mevsimlerinde fan destekli havalandırma yapılabilmesi, kat yüksekliği ile tavan yüksekliği
arasındaki farkın (havalandırma kanalları nedeniyle) azalması, bağımsız debi kontrolü, doğal
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havalandırmada yüksek katlardaki rüzgar basıncı probleminin engellenmesi gibi bir çok avantajları
vardır. Bu avantajlarından dolayı yerel iklimlendirme sistemlerinin, merkezi sistemlerin yerini
alabileceği tartışılmaktadır [13].
Havalandırma kaynaklı ısı kayıpları, ısı geri kazanımlı yerel havalandırma sistemleri ile binanın yalıtım
ve sızdırmazlık durumuna bağlı olarak %90’a kadar azaltılabilmektedir. Havalandırma sisteminin en
önemli parçası olan ısı değiştiricinin boyutları, yapısı ve malzemesi; akışın düzenlenmesi; ısı ve kütle
geçişi; hava akımlarının sıcaklığı, nemi ve debileri; fan ve kanalların boyutları; kanallardaki akış hızı ve
basınç kayıpları; sistem verimini belirleyen önemli değişkenlerdir [14, 15].
Yerel havalandırma sistemlerinin en önemli parçası olan ısı değiştirici imalatında; ısı iletim
katsayılarının, sıcaklık ve mekanik dayanımlarının düşük olması gibi dezavantajlarına rağmen, plastik
ve polimer malzemeler; düşük maliyetleri ve kolay işlenebilir olmalarının yanı sıra esneklikleri, yüksek
korozyon dirençleri ve düşük yoğunluklarından dolayı kullanılmaya başlanmıştır. Ancak bu
malzemelerin özellikleri iyileştirilmeli ve uzun vadeli performansları araştırılmalıdır. Havalandırma ve
iklimlendirme sistemlerindeki ısı değiştiricileri plastik malzemeler için uygun bir kullanım alanıdır [16,
17].
Merkezi ve yerel havalandırma sistemlerinde kullanılan havadan havaya LID’leri ile ısının geri
kazanıldığı bazı deneysel ve sayısal çalışmalar aşağıda özetlenmiştir.
Lu ve diğerleri 300x300 mm boyutlarında ve 180 mm yüksekliğindeki çapraz akışlı bir LID’de ısı
3
geçişini deneysel incelemişlerdir. Araştırmacılar, deneylerde hava debilerini 40-160 m /h aralığında
değiştirerek, farklı levha malzemeleri ve kalınlıkları için ısı değiştiricinin ısıl etkenliğinin %75-45
aralığında değiştiğini ve basınç düşümünün de 20 Pa’dan az olduğunu belirtmişlerdir [18].
Fernández-Seara ve diğerleri, konutlarda kullanılan dengelenmiş havalandırma sistemleri için
2
tasarlanan, 540x385x285 mm boyutlarında, yaklaşık ısı geçiş alanı 19.4 m olan, zıt akışlı,
polistrenden yapılmış bir LID’de, ısının geri kazanımını deneysel incelemişlerdir. Temiz hava ve egzoz
3
havası debileri, 50-175 m /h aralığında değiştirilmiştir. 4 saatlik deneyler sonucunda, performansı
incelenen LID’de, duyulur ısıl etkenliğin %80 ve geri kazanılan ısıl gücün 672 W olduğu belirtilmiştir
[19].
Mardiana-Idayu ve Riffat, 455 mm yüksekliğinde, 545 mm genişliğinde ve 645 mm uzunluğundaki bir
LID’de, ısının geri kazanımını deneysel incelemişlerdir. Egzoz ve temiz hava taraflarında dengelenmiş
havalandırma yaklaşımını esas alarak, kanallardaki hava hızını 1-3 m/s aralığında değiştirmişlerdir.
Deneylerde seçilen hızlar için duyulur ısıl etkenliğin %66-48 aralığında değiştiği, 3 m/s hava hızındaki
maksimum ısı geri kazanımının 134 W olduğu ve test edilen hava hızlarındaki sıcaklık farkının 2.9o
4.3 C olduğu belirtilmiştir [20].
Al-Waked ve diğerleri, 185x185 mm boyutlarında ve kanal yüksekliği 2 mm olan çapraz akışlı bir
levhalı ısı değiştiricide, ısının geri kazanımını, laminer akış koşullarında 3-boyutlu hesaplamalı
akışkanlar dinamiğini (HAD) kullanarak sayısal incelemişlerdir. Isı geçiş levhası olarak kalınlığı 5µm
o
olan selüloz asetatın kullanıldığı ısı değiştiricide, sıcak ve soğuk hava arasındaki sıcaklık farkının 8 C
3
olduğu kabul edilmiştir. Araştırmacılar, 100-200 m /h debi aralığında yaptıkları sayısal çözümlerde,
duyulur ısıl etkenliğin %80-70 olduğunu ve tek bir kanal için 5-40.1 W ısının geri kazanıldığını
belirtmişlerdir. Aynı hacimsel debi için hidrolik çap arttıkça kanaldaki akış hızlarının azaldığını ve sabit
hidrolik çapta hacimsel debi arttıkça, basınç düşümünün de artığını belirtmişlerdir [21].
Al-Waked ve diğerleri, enerjinin geri kazanıldığı havalandırma sistemlerinde kullanılan ısı
değiştiricilerdeki, eşlenik (conjugated) ısı geçişini; HAD yaklaşımıyla türbülanslı akış koşullarında
incelemişlerdir. Z ve L şekilli akışların ısı değiştiricilerin ısıl performansındaki iyileşmeye etkisini
değerlendirmişlerdir. Sayısal çözümlerde; Standart k-ε türbülans modelini, eşlenik ısı geçişini ve akışta
2
iyileştirilmiş duvar fonksiyonunu (Enhanced Wall Treatment) ve kağıttan üretilmiş (60 gr/m ) ısı geçiş
levhasını kullanmışlardır. Isı değiştiricilerin performansını 0.25-3 m/s hava hızı aralığında
incelemişlerdir. Düşük (0.76 m/s) ve yüksek (2 m/s) hava hızlarında yaptıkları analizlerde, duyulur ısıl
etkenliğin %78.4-43.1 aralığında değiştiğini, ısıl enerji kazanımının 18.4 W ila 103.6 W aralığında
olduğunu ve basınç düşümünün 3.6-168.5 Pa aralığında değiştiğini belirtmişlerdir [22].
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Bu çalışmada, küçük ölçekli yerel havalandırma ve iklimlendirme uygulamaları için üretilecek bir ısı
geri kazanım cihazında kullanılmak üzere, geri dönüştürülebilir ve düşük maliyetli malzemelerle
3
(plastik ve kağıt gibi) çapraz akışlı bir LID’nin tasarlanması amaçlanmaktadır. 50-200 m /h taze hava
hacimsel debileri dikkate alınarak ve LID’nin toplam maliyetinin düşük olması için en uygun tasarım ve
işletme parametrelerinin seçilmesi hedeflenmiştir. İleride yapılacak deneysel çalışmalar ve LID’nin
destek elemanlarının 3-boyutlu yazıcılarda üretilebileceği değerlendirilerek, levha ölçüleri 180x180 mm
olarak seçilmiştir. LID’nin imalatının daha kolay olması ve uygulamada daha yaygın kullanılmasından
dolayı çapraz akış düzenlemesi tercih edilmiştir. LID’nin kanallarındaki akışın laminer koşullarda
kalması şartıyla; ortalama hava akış hızı, kanal yüksekliği, kanal içindeki hava akımının
karışmaması, ısı geçişini iyileştirmek ve sistem mukavemetinin artırılması için kullanılan alt kanal
sayısı ve ısı geçiş yüzeyi olarak kullanılan levha malzemesi tasarım parametreleri olarak seçilmiştir.
Yapılan ön hesaplamalar ve literatürdeki çalışmalar da dikkate alınarak, seçilen tasarım parametreleri
için en uygun sayısal değerler belirlenmiştir. Üçer seviyeli dört değişken için yapılan Taguchi
4
analizinde, L 9 -(3 ) ortogonal dizisi kullanılarak, HAD yöntemiyle incelenecek 9 farklı LID modeli
belirlenmiştir. LID’in 3-boyutlu HAD modeli, sıcak ve soğuk hava akımlarının kanala giriş-çıkış etkilerini
de değerlendirecek şekilde oluşturulmuştur. Taguchi analizinde hedeflenen performans parametresi
olarak, “temiz tarafta geri kazanılan ısıl gücün, aktarabilecek maksimum ısıl güce oranı şeklinde
tanımlanan”, ısıl etkenlik seçilmiştir. Isıl etkenliği en büyük yapmak için her bir değişkene ait seçilmesi
gerekli seviye, Taguchi analizi ile elde edilmiştir. Taguchi yöntemi, aynı zamanda ısıl etkenliği en
büyük olan tasarıma ait ısı değiştirici performansını da öngörebilmektedir. Bu ısıl etkenlik, en uygun
tasarım için oluşturulan HAD modelinden elde edilen sayısal sonuçlarla karşılaştırılmıştır.

2. TAGUCHİ YÖNTEMİ
Genichi Taguchi tarafından geliştirilen, güvenilir bir tasarım yöntemi olarak bilinen Taguchi yöntemi,
mühendislik süreçlerinin ve tasarımlarının verimliliğini büyük ölçüde geliştirmektedir. Taguchi yöntemi,
ürün/süreç tasarımını geliştirmek ve üretim problemlerini çözmek için güçlü bir istatistiksel tekniktir.
Yapılması gereken deneysel çalışmaların sayısı, etkili parametre veya faktörlerin sayısına ve bunların
alt seviyelerinin sayısına bağlıdır. Parametre sayısı ve bu parametrelerin seviyeleri arttıkça, deneylerin
sayısı da artmaktadır. Dolayısıyla tam faktöriyel yöntemi olarak bilinen tasarım sürecinde, yapılacak
deneylerin sayısı, parametrelerin sayısı ve alt seviyelerin sayısıyla hesaplanır. Taguchi tarafından
1980'lerde önerilen ve ortogonal dizi (OD) olarak adlandırılan yeni deney tasarımında; ana verilerde
önemli bir kayıp olmadan ve tam faktöriyel deney tasarımından daha az deney sayısı ile hedef tasarım
için gerekli bilgileri elde etmede kullanılabilecek en uygun parametre alt seviyelerinin kombinasyonları
sunulmuştur. Örneğin, her birinin dört seviyesi olan üç parametrenin etkilerinin inceleneceği bir deneyi
3
tasarlamak için tam faktöriyel deney tasarımı kullanılacak olursa, 4 = 64 deneye ihtiyaç duyulur.
Ancak, deneylerin tasarımında Taguchi L 16 OD kullanılırsa, sadece 16 deney yeterli olacaktır.
Parametre sayısı ve bu parametrelere ait alt seviyeler arttıkça gerekli deneylerin sayısı da
çoğalacaktır. Her biri dörder seviyeli sekiz parametrenin bulunması durumunda, Taguchi OD’ye göre
8
32 deney gerekirken, tam faktöriyel deney tasarımıyla 4 = 65536 deney yapılmalıdır. Verilen
örneklerden de anlaşılacağı gibi Taguchi’nin önerdiği OD tasarımları, tam faktöriyel deney tasarımına
göre deneysel tasarım yükünü önemli ölçüde hafifletmektedir [23,24].
Taguchi yönteminde, sisteme etkisi olan değişkenler, kontrol edilebilen faktörler (girdiler) ve kontrol
edilemeyen faktörler (gürültü) olarak ikiye ayrılmıştır. Kontrol edilemeyen faktörler; pratikte kontrolü
olmayan ya da çok pahalıya mal olacağından düzenlenemeyen çevresel faktörler ya da tespit
edilemeyen diğer faktörlerdir. Taguchi, gürültü faktörlerinin deneysel sonuçlar üzerindeki etkisini
ortadan kaldırmak ya da azaltmak için gürültü faktörlerinin bir sonucu olarak, kontrol faktörlerinin ve alt
seviye değişkenliğinin, ortalama yanıt değerine etkilerini tanımlamada, Sinyal/Gürültü (S/G) oranını
kullanmıştır. Bu S/G oranı; en küçük en iyi, en büyük en iyi ve ağırlıklı (nominal) en iyi şeklinde 3 farklı
kategoride sınıflandırılmıştır [25].
Etkili değişkenler, performans parametresi ve gürültü faktörlerinin daha iyi anlaşılması için basit bir
süreç örneği olarak “kek hamurunun hazırlanması ve pişirilmesi”[26]:
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Kek hazırlanırken girdiler (kontrol edilebilen faktörler): şeker, un, yumurta, süt, yağ, kabartma
tozu, pişirme süresi ve sıcaklığı.
Müşteri gereksinimleri yani performans parametreleri (çıktı) : kekin görünüşü, tadı ve kokusu.
Kek pişirilirken kontrol edilemeyen faktörler (gürültü): fırın tipi, girdiler ile ilgi kontrol
edilemeyen minör kalite parametreleri, deniz seviyesinden olan yükseklik gibi.

Taguchi performans kategorisine göre S/G oranları;
En büyük en iyi (The Higher the Better or the Larger the Better) yanıt/tepki istenildiğinde; daha yüksek
veya daha büyük olan seçilmelidir. Örneğin; malzemenin akma dayanımı, kritik elektrik akımı ve bir
tankın akışkanla doldurulması için gerekli kütlesel debi gibi [27].

1 n 1 
S G = −10 log  ∑ 2 
 n i=1 yi 

(1)

En küçük en iyi (The Lower the Better or the Smaller the Better) yanıt/tepki istenildiğinde; daha düşük
veya daha küçük olan seçilmelidir. Örneğin; bir motorun yakıt tüketimi ve uçak parçalarının ağırlığı gibi
[27].

1 n

S G = −10 log  ∑ yi2 
n
 i=1 

(2)

Ağırlıklı (nominal) en iyi (Nominal the Better) istenildiğinde ise; belirtilen değerden ne daha küçük ne
de daha büyük bir değerde olan seçilmelidir. Örneğin; kimyasal reaksiyon bileşenlerinin oranları ve
nominal boyutlara sahip mekanik montaj parçaları gibi [27].

y 2
S G = 10 log  2
s
 y






(3)

Yukarıdaki ifadelerde; y, gözlemlenen verileri, y , gözlemlenen verilerin ortalamasını, S y , y’nin
varyansını ve n ise gözlem sayısını ifade etmektedir. Taguchi yönteminde, son adımda yapılan
ANOVA (Analysis of Variance) analizi; incelenen performans kategorisine göre belirlenen performans
ölçütüne, parametrelerdeki herhangi bir farklılığın etkisini belirleyerek, karar vermede yardımcı olmak
için kullanılan istatistiksel bir araçtır. Taguchi yönteminde, hangi girdi parametrelerinin ve alt
seviyelerinin, cevap veya çıktı olarak seçilen performans ölçütünün kalitesini önemli ölçüde
etkilediğinin araştırılmasında, istatistiksel ANOVA analizi kullanılmaktadır [23-25].
2

2.1. Kontrol Parametreleri, Alt Seviyeler ve Performans Ölçütünün Belirlenmesi
Yapılan literatür araştırmalarına göre; LID tasarımında ve sayısal çözümlerde etkileri değerlendirilecek
parametre sayısı 4 ve bu parametrelerin her birinin alt seviyelerinin sayısı 3 olarak belirlenmiştir.
Dolayısıyla LID tasarımında kullanılacak modellerin sayısını belirlemek için kullanılacak en uygun
4
Taguchi OD’sine göre serbestlik derecesi 9 (L 9 -3 ) olarak elde edilmiştir.
Tablo 1.’de LID tasarımında performansa etkileri değerlendirilmek üzere seçilen etkili parametreler ve
bu parametrelerin literatüre uygun olarak yapılan ön hesaplamalar sonucunda seçilen alt seviyeleri
verilmiştir. Tablo 2.’de ise L 9 Taguchi OD’sine göre LID tasarım değişkenlerinin alt seviyeleri ile
oluşturulan 9 farklı sayısal model (alt seviye kombinasyonları) verilmiştir.
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Tablo 1. Seçilen etkili parametreler ve alt seviyeleri.
Seviye No
1
2
3

Alt kanal sayısı
N (adet)
2
6
18

Kanal yüksekliği
H (mm)
2
3
4

Ortalama akış hızı
u ( m/s)
2
2.5
3

Levha malzemesi
M
Alüminyum Folyo
Kağıt
ABS Film

Tablo 2. L 9 OD’sine göre tasarım değişkenlerinin alt seviyeleri ile oluşturulan 9 farklı sayısal LID
modeli.
Sayısal Model No
1
2
3
4
5
6
7
8
9

N (adet)
2
2
2
6
6
6
18
18
18

H (mm)
2
3
4
2
3
4
2
3
4

u (m/s)
2
2.5
3
2.5
3
2
3
2
2.5

M
Alüminyum Folyo
Kağıt
ABS Film
ABS Film
Alüminyum Folyo
Kağıt
Kağıt
ABS Film
Alüminyum Folyo

LID tasarımında, performans ölçütü olarak seçilen “ısıl etkenliği” maksimum yapacak tasarım
değişkenlerinin belirlenmesi amacıyla yapılan Taguchi analizinde “en büyük en iyi” kategorisi
seçilmiştir.

3. SAYISAL TASARIM VE ÇÖZÜMLER
Küçük bir konut için tasarlanması hedeflenen, ısıl ve hidrolik performansına seçilen tasarım
değişkenlerinin etkileri incelenen, havadan havaya çapraz akışlı bir LID’in, levha boyutları ve toplam
ısı değiştirici yüksekliği 180 mm seçilmiştir. Konutta iç ortamdan çevreye atılan egzoz ve çevreden iç
ortama alınan temiz hava debileri eşit (dengelenmiş havalandırma) tutulmuştur. LID’nin şematik resmi,
boyutları, sınır şartları ve ağ yapısı Şekil 1’de verilmiştir. LID’de kullanılan levha sayısının fazla
olmasından dolayı LID’nin tamamının modellenmesi yerine, temiz taraf ve egzoz tarafından birer kanal
seçilmiştir. Bu kanalların da yarısı ile simetrik sınır şartı tanımlanarak, LID’in sayısal modeli
oluşturulmuştur. LID sayısal modelinin çözümünde yapısal ağ kullanılmıştır. Temiz ve egzoz hava
kanallarında kullanılan ağ yapısı levha yüzeylerine doğru sıkılaştırılmıştır.
Sayısal çözümlerde; laminer alt tabakanın çözümünde genellikle y <5 için ince yapısal ağlar (fine
mesh) gerekmektedir [28]. Bu gerekçeyle çalışmada seçilen en yüksek hacimsel debide (ortalama
+
hava akış hızında) ve kanallar içerisindeki Reynolds sayısının düşük olması nedeniyle, y <5 için ağ
yapısından bağımsızlık çalışması yapılmıştır. 5 farklı ağ yapısı için sonuçlar Tablo 3.’de verilmiştir.
Sayısal çözümlerde iyileştirilmiş duvar fonksiyonu (Enhanced Wall Treatment) kullanılmıştır. Daha
düşük hacimsel debilerde de aynı ağ yapısı kullanılarak sayısal çözümler yapılmıştır. LID kanallarının
giriş ve çıkışında oluşacak türbülans etkilerini de dikkate almak için sayısal çözümlerde, Standart k-ε
(epsilon) türbülans modeli seçilmiştir [29,30]. Ayrıca LID tasarımını daha gerçekçi koşullarda yapmak
için hem temiz hava hem de egzoz tarafında kanalların girişlerinden önce ve çıkışlarından sonra
sayısal çözüm bölgeleri ellişer mm uzatılmıştır. Her iki kanaldaki akışlar ve iki kanalı ayıran levha
üzerinden gerçekleşen eşlenik ısı geçişi için sayısal çözümler 3-boyutlu olarak ele alınmıştır.
+

Temiz ve egzoz havası tarafında, uzatılan bölgelerin girişindeki hız ve sıcaklık profillerinin düzgün
dağılımlı ve çıkışlarda ise basıncın sabit olduğu (pressure outlet=0) kabul edilmiştir. Sayısal
çözümlerde, egzoz havasının 298 K ve temiz havanın 283 K’de LID’ye girdiği ve giriş sıcaklıkları
arasındaki farkın 15 K olduğu kabul edilmiştir. Temiz hava ve egzoz havası arasındaki ısı geçişi
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yüzeyini ve aynı zamanda LID kanallarını oluşturan levha malzemesi olarak; ABS (Acrylonitrile
Butadiene Styrene, k= 0.15 W/mK), alüminyum folyo (k=202.4 W/mK) ve kağıt (k=0.09 W/mK)
seçilmiştir. Levhalarının kalınlıkları eşit ve 0.2 mm’dir. Havanın termofiziksel özelikleri ise Kaynak
[31]’den alınmıştır.

Şekil 1. Levhalı ısı değiştiricinin şematik resmi, boyutları, sınır şartları ve ağ yapısı.
Sıkıştırılamaz, zamandan bağımsız ve yerçekimi etkisinin ihmal edildiği kanal akışlarının sayısal
çözümünde kullanılan Navier-Stokes ve türbülans modeli denklemleri, Fluentte ayrıklaştırılmış ve
çözülmüştür. Hız-basınç ikilisinin tanımlanmasında SIMPLE (Semi-Implicit Method for Pressure-Linked
Equations) algoritması seçilmiş ve bu algoritmada ikinci mertebeden (Second Order Upwind)
ayrıklaştırmalar kullanılmıştır [32]. Varsayılan rahatlatma parametreleri (Under-Relaxation factors;
basınç: 0.3, momentum: 0.7, türbülans kinetik enerji: 0.8 ve türbülans yıkım oranı: 0.8) seçilmiştir.
−3
Yakınsama kriteri için geçerli değerler (süreklilik, hız bileşenleri, k ve epsilon denklemleri: 10 , enerji
−8
denklemi: 10 ) kullanılmıştır [33]. Sayısal çözümler ortalama 130 iterasyonda tamamlanmıştır.
Tablo 3. Ağ yapısından bağımsızlık çalışması.
Ağ sayısı
1379615
1758000
1956765
2172975
2314715

∆T temiz (K)
8.89
8.64
8.71
8.71
8.72

∆p temiz (Pa)
75.85
73.83
72.72
72.44
72.52

∆T egzoz (K)
8.90
8.64
8.71
8.71
8.72

∆p egzoz (Pa)
73.41
66.92
69.69
69.77
69.65

Sayısal çözümlerde, her iki akış tarafı için kütlenin ve egzoz-temiz hava tarafları arasında enerjinin
korunum denklemleri [34]:

 giren = m
 çıkan (kg/s)
m

(4)

E giren = E çıkan (W)

(5)
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şeklindedir. Sayısal çözüm sonuçları kullanılarak hesaplanacak bağımlı değişken (performans ölçütü)
olan ısıl etkenlik; “temiz tarafta geri kazanılan ısıl gücün, geri kazanılabilecek maksimum ısıl güce
oranı” şeklinde aşağıdaki gibi tanımlanmıştır [35].

ε=

Qgk

(6)

Qmak.

Temiz tarafta geri kazanılan ısıl güç ve maksimum ısıl güç ifadeleri aşağıdaki gibi tanımlanmıştır.

 c p (Tç -Tg ) (W)
Qgk = m

(7)

 c p (Tegzoz,g -Ttemiz,g ) (W)
Qmak. = m

(8)

Sayısal çözüm sonuçları kullanılarak hesaplanan ısıl etkenlikler, en büyük en iyi kategorisinde S/G
oranına dönüştürülmüştür. S/G oranına göre performansı en yüksek LID tasarımı için seçilmesi gerekli
parametrelerin alt seviyeleri belirlenmiştir. Tablo 2.’de verilen L 9 OD’de bulunmayan bu parametre alt
seviyeleri kullanılarak yeni bir sayısal LID modeli oluşturulmuştur. Bu modelin çözümünden elde edilen
sonuçlarla; ısıl etkenliği maksimum yapacak parametre alt seviyelerinin kullanılması durumunda
ulaşılabilecek maksimum ısıl etkenlik belirlenmiştir.

4. SONUÇLAR ve TARTIŞMALAR
Seçilen parametreler ve alt seviyeleri ile L 9 OD’sine uygun oluşturulan 9 model için yapılan sayısal
çözümlerin sonuçları kullanılarak, hesaplanan ısıl etkenlikler ve en büyük en iyi kategorisi için S/G
oranları Tablo 4.’de verilmiştir. Tablo 2. ve Tablo 4.’e göre en büyük en iyi S/G oranında, en yüksek
ısıl etkenliğin elde edildiği 4 numaralı modele ait parametre seviyeleri; alt kanal sayısı 6, kanal
yüksekliği 2 mm, ortalama hava hızı 2.5 m/s ve levha malzemesi ABS Film şeklindedir. S/G oranı
ne kadar büyük olursa, ortalama değer etrafındaki değişkenlik ve kalite kaybı da o kadar az
olmaktadır. Yüksek S/G oranları; sinyalin etkisinin, gürültü faktörlerinin rastgele etkilerinden çok daha
baskın olduğunu belirtmektedir. Yüksek S/G oranı, her zaman minimum varyansla seçilen performans
parametresi üzerinde en iyi sonucu sağlamaktadır. Bu nedenle, en büyük en iyi kategorisine göre en
küçük varyansla, Tablo 2.’deki 4 numaralı LID sayısal modelinde beklenen sonuç (en yüksek ısıl
etkenlik) elde edilmiştir. Ancak 4 numaralı LID modelinde kullanılan parametre alt seviyeleri, başlıca
etkiler analizinden (Analysis of Means-ANOM) elde edilen en uygun parametre alt seviyelerinin
kombinasyonundan farklıdır.
Başlıca etkiler analizinde, bir başka deyişle seçilen faktörlerin önem derecelendirmesinde kullanılacak
ortalama S/G oranları, her bir parametre ve alt seviyeleri için hesaplanarak Tablo 5.’de verilmiştir.
Ortalama S/G oranı sonuçları kullanılarak, istatiksel bir yaklaşım olan ANOM’a göre faktörlerin önem
seviyeleri belirlenmiştir [36]. En büyük en iyi için ANOM sonuçları Tablo 6.’da verilmiştir. Tablo 6.’daki
delta (∆), bir faktör için ortalama S/G oranlarının en yüksek ve en düşük değerleri arasındaki farktır.
Delta, LID tasarımında performans ölçütü olan ısıl etkenlikte, faktörlerin önem sıralamasını
belirlemektedir ve hangi faktörün performans parametresini (ısıl etkenlik) daha fazla etkilediğini
belirlememize yardımcı olmaktadır. Taguchi’de ısıl etkenlik için faktörlerin önem sıralaması ANOM’a
göre; kanal yüksekliği, alt kanal sayısı, ortalama hava akış hızı ve levha malzemesi olarak
belirlenmiştir. ANOM’daki S/G oranı sonuçları, aynı zamanda en yüksek ısıl etkenliğe sahip LID
tasarımı için en uygun tasarım değişkenlerinin belirlenmesini sağlamaktadır.
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Tablo 4. Isıl etkenlik için S/G oranları.
Sayısal Model No

ε (%)

S/G

1

58.30

35.31

2

45.25

33.11

3

34.45

30.74

4

60.01

35.56

5

46.46

33.34

6

38.87

31.79

7

58.93

35.41

8

50.21

34.02

9

39.79

32.00

Tablo 5. Başlıca etkiler için parametre seviyelerin S/G oranları ortalaması.
N (adet)

S/G

H (mm)

S/G

2

33.06

2

35.43

6

33.57

3

33.49

18

33.81

4

31.51

u (m/s)

S/G

M

S/G

2

33.71

Alüminyum Folyo

33.55

2,5

33.56

Kağıt

33.43

3

33.16

ABS Film

33.44

Tablo 6. S/G oranları için en büyük en iyi ANOM sonuçları.
Seviye

N (adet)

H (mm)

u (m/s)

M

1

33.06

35.43

33.71

33.55

2

33.57

33.49

33.56

33.43

3

33.81

31.51

33.16

33.44

Δ (mak–min)

0.75

3.92

0.55

0.12

Sıralama (Rank)

2

1

3

4

Şekil 2.’de maksimum ısıl etkenlik için ANOM sonuçlarından en uygun LID tasarımı için elde edilen
S/G oranı grafikleri verilmiştir. Maksimum ısıl etkenlik için Taguchi ile en büyük en iyi kategorisinde,
parametrelerin en uygun alt seviyelerinin kombinasyonu; alt kanal sayısı:18, kanal yüksekliği:2 mm,
ortalama hava akış hızı:2 m/s ve levha malzemesi alüminyum folyo olarak belirlenmiştir.
4.1. Varyans Analizi (ANOVA)
LID tasarımında performans ölçütü olarak seçilen ısıl etkenliğe, her bir faktörün etkisini
değerlendirmek için Taguchi analizi ile birlikte istatistiksel bir yaklaşım olan varyans analizi de
(ANOVA) yapılmıştır. Seçilen parametrelerin performans ölçütü olarak belirlenen ısıl etkenliğe nicel
etkileri ANOVA kullanılarak tahmin edilmiştir [37].
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Şekil 2. Maksimum ısıl etkenlik için parametrelerin S/G oranları.
Tablo 7.’de %90 güven aralığı için ANOVA analizi sonuçları verilmiştir. P-değeri 0.1’den küçük olan
parametrelerin performans ölçütüne, istatistiksel olarak anlamlı bir katkısı olduğu değerlendirilmiştir.
Tablo 7.’deki son sütunda parametrelerin yüzde etkileri verilmiştir. En yüksek etki %95.33 ile kanal
yüksekliğinde iken diğer parametrelerin etkisi; alt kanal sayısı için %2.28, hız için %1.32 ve levha
malzemesi için %1’den azdır. Bu nedenle LID tasarımında ele alınan parametrelerden, kanal
yüksekliği ve alt kanal sayısının, ısıl etkenlik bakımından en önemli parametreler olduğu elde
edilmiştir.
Tablo 7. Varyans analizi sonuçları. Kategorik tahmin kodlaması (-1,0,1).
Parametreler

Serbestlik
Derecesi

Kareler
Toplamı

Kareler
Ortalaması

F
Değeri

P
Değeri

% Etki

Alt kanal sayısı

1

16.374

16.374

6.86

0.003

2.28

Kanal yüksekliği
Ortalama akış hızı
Levha malzemesi

1
1
2

685.657
9.475
0.543

685.657
9.475
0.272

287.11
3.97
0.11

0.079
0.000
0.140

95.33
1.32
0.08

Hata

3

7.164

2.388

0.896

0.99

8

719.214

Toplam
F 0.1,1,3 =5.54

100

LID tasarımında; ANOM sonuçlarına göre levha malzemesinin etkisi son sıradadır ve ANOVA
sonuçlarına göre de levha malzemesinin etkisi %1’den azdır. Ayrıca Tablo 5.’de levha malzemeleri için
elde edilen S/G oranları arasındaki farklar da %1’den azdır. Taguchi sonuçlarına göre; LID’de sıcak ve
soğuk hava tarafları arasında ısı geçiş yüzeyi olarak kullanılacak alüminyum folyonun işlenmesinde
zorluklar (işleme sırasında daha kolay yırtılma, yüzeyin daha çabuk bozulması gibi) bulunmaktadır.
Bahsedilen tüm koşullar birlikte değerlendirildiğinde, temini, işlenmesi ve geri dönüştürülmesi diğer
levha malzemelerine göre daha kolay olduğundan, levha malzemesi olarak kağıt tercih edilebilir.
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Şekil 3. En uygun levhalı ısı değiştirici tasarım için geri kazanılan ısıl güç, ısıl etkenlik ve basınç
düşümünün hacimsel debiye bağlı değişimi.
Şekil 3.’de Taguchi yöntemi ve HAD kullanarak elde edilen en uygun LID tasarımında geri kazanılan
ısıl güç (Q gk ), ısıl etkenlik (ε) ve uzatılan bölgelerle birlikte LID kanallarındaki basınç düşümünün (∆p)
hacimsel debiye bağlı değişimleri verilmiştir. Hacimsel debinin artmasıyla geri kazanılan ısıl güç ve
3
basınç düşümü artarken, ısıl etkenlik azalarak sabitlenmiştir. Tasarlanan LID’de ∼170 m /h hacimsel
3
debiden sonra ısıl etkenlikte çok fazla bir değişim olmadığı elde edilmiştir. Dolayısıyla, 170 m /h
hacimsel debide geri kazanılan ısıl güç ∼570 W (∼13.7 kW-h/gün) ve ısıl etkenlik ∼%58.5 iken, basınç
düşümü ∼65 Pa olarak elde edilmiştir. Ancak LID tasarımında Taguchi yönteminde seçilen alt
3
seviyelerin en uygun kombinasyonuna göre oluşturulan tasarımda; hava debisi ∼105 m /h, geri
kazanılan ısıl güç ∼330 W (∼7.9 kW-h/gün), ısıl etkenlik %62.02 ve basınç düşümü ∼30 Pa olarak elde
edilmiştir.
4.2. Taguchi Analizinin Doğrulanması
En uygun kombinasyondaki parametre alt seviyeleri kullanılarak oluşturulan LID sayısal modeli, Bölüm
3.’de bahsedilen aynı sınır şartları için tekrardan çözülerek, elde edilen sonuçlarla ısıl etkenlik
hesaplanmıştır. En uygun kombinasyon için elde edilen ısıl etkenlik değeri, Taguchi analizi ile tahmin
edilen değerle karşılaştırılarak doğrulanmıştır [38]. Tablo 8.’de Taguchi ile tahmin edilen ve en uygun
kombinasyondan elde edilen ısıl etkenlik sonuçları verilmiştir. Taguchi tahmini ve sayısal çözüm
arasındaki fark %2.42’dir. Bu sonuçlar Taguchi tahmini ile sayısal sonuçlar arasında iyi bir uyum
olduğunu göstermektedir.
Tablo 8. Sayısal çözüm ve Taguchi ile tahmin edilen ısıl etkenliklerin karşılaştırılması.
ε (%)
S/G

Taguchi tahmini
63.56
36.06

Sayısal çözüm
62.02
35.85

Fark (%)
2.42
-
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5. DEĞERLENDİRME
Bu çalışmada, üç-dört kişinin yaşadığı küçük bir konutun havalandırılması (50-200 m /h) için
kullanılacak havadan havaya çapraz akışlı bir LID’nin, en yüksek ısıl etkenlikle, tasarlanması
amaçlanmıştır. Seçilen tasarım değişkenlerinin, ısıl etkenliğe etkilerinin incelenmesinde ve en uygun
alt seviye kombinasyonunun belirlenmesinde, Taguchi yöntemi ve HAD sayısal tasarım yöntemi
birlikte kullanılmıştır. Başka bir ifadeyle çapraz akışlı bir LID’de; alt kanal sayısı, kanal yüksekliği,
ortalama hava akış hızı ve levha malzemesinin, “temiz hava tarafında geri kazanılan ısıl gücün,
aktarılabilecek maksimum ısıl güce oranı” şeklinde tanımlanan ısıl etkenlik üzerindeki etkileri, Taguchi
yöntemi ile incelenmiştir. LID tasarımı için seçilen yapısal ve işletme parametrelerinin yanında
geometrik parametreler de göz önünde bulundurularak, en yüksek ısıl etkenlik, oluşturulan 3-boyutlu
sayısal modeller kullanılarak değerlendirilmiştir. Bu çalışmadan elde edilen sonuçlar şu şekildedir;
3

•

•

•
•
•

OD’deki faktörlerin alt seviyelerinin kombinasyonlarından, en büyük en iyi kategorisinde
minimum varyansla hedeflenen değer (en yüksek ısıl etkenlik); alt kanal sayısı: 6, kanal
yüksekliği: 2 mm, ortalama hava akış hızı: 2.5 m/s ve levha malzemesi ABS film
kombinasyonunda elde edilmiştir.
En yüksek ısıl etkenlik için ANOM’a göre faktörlerin en uygun alt seviyelerinin kombinasyonu
ise; alt kanal sayısı: 18, kanal yüksekliği: 2 mm, ortalama hava akış hızı: 2 m/s ve levha
malzemesi: alüminyum folyo olarak elde edilmiştir. Ancak levha malzemesinin LID tasarımına
etkisinin son sırada ve çok az (<%1) olmasından dolayı, daha kolay temin edilen ve
işlenebilen kağıt, levha malzemesi olarak tercih edilebilir.
ANOVA analizi sonuçlarına göre seçilen tasarım parametrelerinin ısıl etkenliğe olan yüzde
etkileri sırasıyla; alt kanal sayısı için %2.28, kanal yüksekliği için %95.33, ortalama hava akış
hızı için %1.32, levha malzemesi için %0.08 olarak elde edilmiştir.
En yüksek ısıl etkenlik için faktörlerin en uygun seviyeleri kullanılarak; Taguchi yöntemi ile
tahmin edilen ısıl etkenlik (%63.56) ve yeni LID sayısal modelinin sabit sınır şartlarındaki
çözümünden elde edilen ısıl etkenlik (%62.02) arasındaki fark %2.42’dir.
Taguchi yöntemi ve sayısal çözüm ile elde edilen en yüksek ısıl etkenliğe sahip LID için elde
edilen tasarım parametrelerinin kullanılması durumunda, çalışmanın asıl hedefi olan konuttaki
3
temiz hava ihtiyacını karşılamada yeterli hava debisi ∼105 m /h ile sağlanırken, ∼330 W (∼7.9
kW-h/gün) ısıl güç de geri kazanılmıştır. Bu durumdaki basınç düşümü ∼30 Pa iken, ısıl
etkenlik %62 olarak elde edilmiştir. Fert başına gerekli olan ortalama temiz hava debisinin ∼25
3
m /h olduğu durumda, bu küçük konut için en yüksek ısıl etkenlik hedeflenerek elde edilen LID
tasarımı ile 4 kişinin taze hava ihtiyacı karşılanabilmektedir.

6. SEMBOLLER ve KISALTMALAR
ANOM
ANOVA
cp
H
HAD
LID
M
N
OD
Q
S/G
T
u
ε

m

E

∀
∆p
∆T

- Analysis of Means
- Analysis of Variance
- özgül ısı, (J/kg K)
- kanal yüksekliği, (mm)
- Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği
- Levhalı Isı Değiştirici
- levha malzemesi
- alt kanal sayısı, (adet)
- ortogonal dizi
- ısıl güç, (W)
- Sinyal/Gürültü oranı
- sıcaklık, (K)
- ortalama hava akış hızı, (m/s)
- ısıl etkenlik, (%)
- kütlesel debi, (kg/s)
- enerji, (W)
3
- hacimsel debi, (m /h)
- basınç düşümü, (Pa)
- sıcaklık farkı, (K)

Alt indisler
ç
- çıkan
g
- giren
gk
- geri kazanılan
mak.
- maksimum
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KAPALI TÜRBÜLANSLI ÇEVRİNTİLİ AKIŞLARIN
MODELLEMESİ VE SAYISAL ARAŞTIRILMASI
Numerical Investigation and Modelling of Confined Turbulent Recirculating Flows

Tahir KARASU

ÖZET
Bu orijinal araştırmada, dairesel kesitli ani genişlemeli borularda sürekli, sıkıştırılamayan ve eksenel
simetrik kapalı türbülanslı çevrintili akışların modellemesi ve sayısal araştırılması için üç farklı
Reynolds sayılarında kapsamlı hesaplamalar yapılmıştır. Hibrit yöntemiyle sonlu hacim metodunu
kullanarak, SIMPLE (Semi-Implicit Method for Pressure Linked Equations) algoritmasına dayanan bir
bilgisayar programı geliştirilmiştir. Standart k-ε türbülans modeli modellemesiyle beraber, süreklilik ve
momentum korunum denklemlerinin sayısal çözümleri, iteratif bir sayısal çözüm tekniğini kullanarak
sağlanmıştır. Katı cidarlar yakınında cidar fonksiyonları kullanılmıştır. Dairesel kesitli ani genişlemeli
borularda çeşitli eksenel kesitlerde, eksenel hız, türbülans kinetik enerji, türbülans kinetik enerji
kaybolma miktarı, efektif viskozite radyal profilleri, simetri ekseni boyunca eksenel hızın değişimi,
geri akışın geometrik yeri, üst cidar boyunca cidar statik-basınç katsayısının değişimi, üst cidar
kayma gerilmesinin dağılımı ile üst cidar sürtünme katsayısının değişimi için sayısal hesaplamalar
sunulmuş ve çeşitli deneysel ölçümlerle karşılaştırılarak incelenmiştir. Sayısal hesaplamaların
sonuçları çeşitli deneysel ölçümlerle genel olarak iyi uyum göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: Türbülanslı çevrintili akışlar, k-ε türbülans modeli, Hesaplamalar.

ABSTRACT
This original research work presents the results of an extensive study of numerical investigation and
modelling of steady, incompressible, and axisymmetric confined turbulent recirculating flows in
circular-sectioned sudden expansion pipes at three different Reynolds numbers. Employing the
finite-volume method with a hybrid scheme, a computer program based on the SIMPLE (SemiImplicit Method for Pressure Linked Equations) algorithm has been developed. Numerical solution of
the conservation equations of mass and momentum, together with the standard k-ε turbulence
model, are obtained using an iterative numerical solution technique. Near the solid boundaries, wallfunctions are employed. Numerical predictions for radial profiles of axial velocity, turbulence kinetic
energy, turbulence kinetic energy dissipation rate, effective viscosity, axial variation of centre-line
velocity, locus of flow reversal, wall static-pressure coefficient, wall-shear stress and friction
coefficient distributions along top wall of the axisymmetric sudden expansion pipe flow configuration
are presented and compared with various experimental measurements. The results of numerical
predictions show generally good agreement with various experimental data.
Key Words: Turbulent recirculating flows, k-ε turbulence model, Predictions.
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1. GİRİŞ
Eksenel simetrik ani genişlemeli bir boruda aşağı akıştaki türbülanslı akış alanı ayrımlı, çevrintili ve
yeniden birleşmeli akış olarak tanımlanan çok karmaşık bir olaydır. Şekil 1’de gösterildiği üzere,
böyle bir akış alanı ayırıcı bir kayma tabakası yüzeyi ile biri çevrintili akış bölgesi, diğeri ise ana akış
bölgesi olmak üzere iki akış bölgesine ayrılabilir. Ayırıcı kayma tabakası yüzeyinin ani genişlemeli
boru cidarına çarptığı noktaya yeniden birleşme noktası adı verilir. Çevrintili akış bölgesindeki yüksek
ters basınç gradyantı türbülans seviyesi ile istikrarsızlığı arttırarak geri akışa neden olmaktadır. Akış
yapışma noktası civarında ve çevrintili akış bölgesinde yaratılan anaforlar yüksek yoğunlukta bir
türbülans kaynağı olarak algılanabilir. Müteakip taşınım, yayınım ve türbülanslı anaforların
zayıflaması zaman ortalama akış özellikleri üzerinde baskın bir etkiye sahiptir. Dairesel kesitli ani
genişlemeli borularda eksenel simetrik kapalı türbülanslı çevrintili akış, ısı değiştiricileri, karışım
teçhizatları, iklimlendirme kanalları, hidrolik ve fluidik düzenekler ile yanma odaları gibi pek çok
sayıda önemli mühendislik uygulamalarıyla ilgilidir. Literatürde dairesel kesitli ani genişlemeli
borularda eksenel simetrik karmaşık kapalı türbülanslı çevrintili akış üzerine pek çok deneysel ve
teorik çalışmalar yapılmıştır. En çok ilgi çekici çalışmalar arasında olanlar [1-45] çalışmalarıdır. Bu
araştırmanın ana amacı, dairesel kesitli ani genişlemeli borularda, standart k-ε türbülans modelini
[46] cidar fonksiyonları sınır koşuluyla beraber kullanarak, sürekli, sıkıştırılamayan, eksenel simetrik
karmaşık kapalı türbülanslı çevrintili akışların sayısal hesaplamasını yapmak ve sayısal
hesaplamaların sonuçlarını Durrett ve diğerleri [3], Chaturvedi [4] ile Favaloro ve diğerlerinin [6]
deneysel ölçümleriyle karşılaştırmak ve incelemektir.

Şekil 1. Eksenel simetrik silindiriksel koordinat sistemi ve ani genişlemeli boru akış geometrisi.

2. MATEMATİKSEL VE FİZİKSEL MODEL
2.1. Hareket Denklemleri ve Türbülans Modeli
Şekil 1’e ilişkin olarak, dairesel kesitli ani genişlemeli borularda sürekli, sıkıştırılamayan ve eksenel
simetrik karmaşık kapalı türbülanslı çevrintili akışın modellemesi ve sayısal araştırılmasında
kullanılan matematiksel ve fiziksel model, akışı yöneten hareket denklemlerinin türbülans modeli
denklemleriyle beraber aynı anda çözümünü gerektirmektedir. Süreklilik, momentum, türbülans
kinetik enerji ve türbülans kinetik enerji kaybolma miktarı korunumunu gösteren taşınım denklemleri,
sürekli durum ve eksenel simetrik silindiriksel koordinat sisteminde genel bir diferansiyel denklem
halinde aşağıdaki gibi ifade edilebilir:
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∂x  ∂x  r ∂r 
∂r 

(1)

Burada, ϕ ; u, v, k ve ε bağımlı değişkenleri göstermektedir. u ve v değişkenleri eksenel ve radyal hız
bileşenleridir. k ve ε sırasıyla türbülans kinetik enerji ve türbülans kinetik enerji kaybolma miktarıdır.
Γ ϕ ve S ϕ sırasıyla genel değişken ϕ için türbülans yayınım katsayısı ve kaynak terimidir, ρ ise
akışkanın yoğunluğudur. Eğer ϕ bire, Γ ϕ ve S ϕ sıfıra eşitlenirse (1) denklemi süreklilik denklemine
indirgenir. Bu araştırmada kullanılan türbülans modeli k-ε modelidir [46]. Basınç, basınç düzeltme
denkleminden çıkarılmıştır [47,48]. Taşınım denklemleri, katsayılar ve kaynak terimler Tablo 1’de
özetlenmiştir.

Tablo 1. Hareket denklemleri, katsayılar ve kaynak terimler.

1

0

0

u

v
k

Not: 1.
2. Türbülans modeli sabitlerine aşağıdaki değerler verilmiştir
(Launder and Spalding, 1974):

3.

2.2. Sınır Koşulları
Şekil 1’e ilişkin olarak, incelenen dairesel kesitli ani genişlemeli borularda eksenel simetrik karmaşık
kapalı türbülanslı çevrintili akış için sınır koşulları aşağıda takdim edilmiştir. Dört farklı sınır koşulu
kullanılmıştır; giriş düzlemi, çıkış düzlemi, simetri ekseni ve katı cidarlar. Ani genişlemeli boru
girişinde deneysel ölçümlerden ya eksenel radyal hız dağılımı ya da düzgün bir eksenel hız dağılımı
belirtilmiş, radyal hız ise sıfıra eşit kılınmıştır. k ve ε türbülans büyüklüklerine düzgün giriş değerleri
vermek için ampirik bağıntılar kullanılmıştır. Yani, k = (0.002-0.005) u b ve ε = (C µ k
2

3/ 2

/ 0.03R),

burada u b büyük çaplı borunun girişinde küçük çaplı borudaki ortalama hızdır, R ise büyük çaplı
borunun yarıçapıdır. Çıkış düzleminde tamamıyla gelişmiş akış koşullarının hüküm sürdüğünün
kabul edilebilmesi için, çıkış düzlemi çevrintili akış bölgesinden çok uzakta alınmıştır. Yani, çıkış
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düzleminde radyal hız sıfır kabul edilmiş ve bağımlı değişkenlerin akış yönündeki tüm gradyantlarının
sıfır olduğu varsayılmıştır. Ani genişlemeli boru ekseninde simetri kabul edilmiştir. Yani, ( ∂φ / ∂r ) = v
= 0, φ burada u, k ya da ε olabilir. Üst ve yan (step) katı cidarlarda hız bileşenleri u, v ile türbülans
büyüklükleri k ve ε sıfıra eşit kılınmıştır. Katı cidar yakınındaki ağ noktalarında k ve ε’nun değerleri
Launder ve Spalding’in [46] cidar fonksiyonları kullanılarak hesaplanmıştır. Sayısal ıraksamaya
neden olmamak için başlangıç değerleri tüm hesaplama alanı boyunca uygun olarak belirtilmiştir.
2.3. Sayısal Çözüm Yöntemi
Bu sayısal araştırmada, sonlu hacim yaklaşımı kullanarak, Patankar’ın [47] SIMPLE algoritmasına
dayanan bir bilgisayar programı geliştirilmiştir. (1) eşitliğiyle verilen kısmi diferansiyel denklemleri
hibrit yöntemiyle bir kontrol hacme dayanan sonlu fark metoduyla ayrıklaştırılmıştır. Sınır koşullarıyla
bağımlı olarak kısmi diferansiyel denklemlerin sonlu hacim biçimleri, üç köşegenli matris formuyla
birlikte, kolon-kolon çözüm yöntemini kullanarak iteratif olarak çözülmüştür, Spalding [49].
2.4. Hesaplama Ayrıntıları
Sayısal hesaplamalar Pentium 4 CPU 1.60 GHz kişisel bilgisayarında yapılmıştır. Araştırılan tum
eksenel simetrik ani genişlemeli boru akışları için kullanılan sayısal ağ dağılımları Şekil 2, 13 ve 24’te
gösterilmiştir. Kullanılan tüm sayısal ağlar eksenel simetrik ani genişlemeli borunun cidarları
yakınında ve çevrintili akış bölgesinde yoğun ağ çizgileri konsantrasyonuyla eşit olmayan aralıklarla
oluşturulmuştur. Eksenel ve radyal hız bileşenleri için kaydırılmış kontrol hacimler kullanılmıştır.
Diğer tüm ilgili büyüklükler ağ noktalarında hesaplanmıştır. Yakınsamış bir çözüm elde etmek için
kolon-kolon yöntemi iteratif olarak kullanılmıştır. Sayısal istikrar elde etmek için u, v, k, ε, P ve µ e için
sırasıyla 0.3, 0.3, 0.8, 0.8, 0.5 ve 0.5 gevşetme faktörleri kullanılmıştır. Buradaki hesaplamalarda
benimsenen yakınsama ölçütü, tüm hesaplama alanında kalıcı kütlenin mutlak değerlerinin toplamı
-5
önceden belirtilen 10 değerinden daha küçük olması durumunda iterasyonların bitirilmesi ölçütüdür.
Dairesel kesitli eksenel simetrik ani genişlemeli boru akışları için optimum ağ-bağımsız bir çözüm
elde etmek için farklı ağ büyüklükleriyle ağ testleri yapılmıştır. Bu araştırmada sunulan tüm
hesaplamalar ağ-bağımsızdır. Tablo 2 araştırılan tüm akış durumları için hesaplama
gereksinimlerinin ayrıntılarını özetlemektedir. Bu tabloda Re Reynolds sayısıdır, N ise yakınsamış bir
çözüm elde etmek için yapılmış olan iterasyonların sayısıdır.
Tablo 2. Akış durumu, Reynolds sayısı, ağ büyüklüğü ve iterasyon sayısı.
Akış Durumu

Re

Durrett ve diğerleri [3]
Favaloro ve diğerleri [6]
Chaturvedi [4]

84 000
125 000
220 000

Ağ Büyüklüğü
(×) × (r)
40 × 30
40 × 30
40 × 30

N
İterasyon
Sayısı
438
450
522

3. BULGULAR VE TARTIŞMA
Bu sayısal orijinal araştırmada, dairesel kesitli ani genişlemeli borularda karmaşık kapalı türbülanslı
çevrintili akış için üç farklı Reynolds sayılarında kapsamlı hesaplamalar yapılmış ve hesaplamaların
sonuçları Durrett ve diğerleri [3], Chaturvedi [4] ile Favaloro ve diğerlerinin [6] deneysel ölçümleriyle
karşılaştırılmış ve incelenmiştir. Çalışma akışkanı olarak hava kullanılan eksenel simetrik ani
genişlemeli boruda, Durrett ve diğerlerinin [3] deneysel ölçümleri hesaplamalarla karşılaştırılmaya
temel esas teşkil etmek üzere birinci olarak seçilmiştir. Eksenel simetrik ani genişlemeli boru
D/d=1.905 gibi bir genişleme oranına sahiptir. Girişteki boru çapına ve simetri ekseni üzerindeki hıza
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bağlı olan Reynolds sayısı Re = 8.4 x 10 ‘tür (Re = u o d / ν). Bu akış durumu için sayısal hesaplama
alanı ani genişlemeli borunun giriş düzleminden aşağı akışta 40 basamak (step) yüksekliğinde (h) bir
eksenel mesafeye kadar uzatılmıştır. Şekil 2’de Durrett ve diğerlerinin [3] akış durumu için kullanılan
sayısal ağ dağılımı gösterilmiştir. Hesaplanan eksenel hız radyal profilleri ve bunların Durrett ve
diğerlerinin [3] deneysel ölçümleriyle karşılaştırılması, ani genişlemeli boru boyunca boyutsuz olarak
u/u o ve radyal uzunluk r/R cinsinden, x/h=0.66’dan 38’e kadar değişen eksenel kesitlerde Şekil 3’te
takdim edilmiştir. Şekilden görüldüğü üzere, hesaplanan eksenel hız radyal profilleri ile karşılıkları
olan deneyseller arasında çok iyi bir uyum gözlenmektedir. Bu şekil aynı zamanda, hesaplanan
eksenel hız radyal profillerinin ani genişlemeli akış borusu boyunca kesit karşısında nasıl geliştiklerini
de göz önüne sermektedir. Şekil 4’te ani genişlemeli akış borusu simetri ekseni boyunca hesaplanan
simetri ekseni üzerindeki boyutsuz eksenel hızın (u c /u o ) değişimi, aşağı akış mesafesinin (x/h) bir
fonksiyonu olarak çizilmiştir. Şekilden görüldüğü üzere, hesaplanan boyutsuz simetri ekseni hızı,
simetri ekseni boyunca aşağı akışta takriben x/h=38 kesitinde tamamıyla gelişmiş değerine
ulaşıncaya kadar azalmaktadır. Ani genişlemeli akış borusu simetri ekseni boyunca hesaplanan
0.5
boyutsuz türbülans kinetik enerjinin k /u o eksenel dağılımı Şekil 5’te sunulmuştur. Şekilden
görüldüğü üzere, türbülans kinetik enerji x/h=7.29 kesitinde minimum değerine ulaşıncaya kadar
azalmakta, ondan sonrada x/h=14.58 kesitinde maksimum değerine ulaşıncaya kadar ani
genişlemeli boru simetri ekseni boyunca hızlı olarak artmakta ve daha sonrada x/h=40 kesitine kadar
tekrar azalmaktadır. Eksenel simetrik ani genişlemeli boru akışı için hesaplanan geri akışın
geometrik yeri (u=0) Şekil 6’da verilmiştir. Üst cidardan ölçülen dikey uzunluk y, basamak (step)
yüksekliği (h) ile boyutsuz kılınmış ve basamak yüksekliği ile boyutsuz hale getirilen aşağı akış
mesafesinin (x/h) bir fonksiyonu olarak çizilmiştir. Bu şekilde gösterilen içi boş dairelerde eksenel hız
sıfır (u=0) olup, bu dairelerin üstünde kalan bölgede hız (u) pozitiftir, altında kalan bölgede ise hız
negatiftir. Şekilden görüldüğü gibi, hesaplanan akış yapışma uzunluğu giriş düzleminden aşağı akış
yönünde takriben x r /h=7.65 kesitinde oluştuğu bulunurken, deneysel akış yapışma uzunluğunun ise
takriben x r /h=8.3 kesitinde oluştuğu bildirilmiştir. Hesaplanan türbülans kinetik enerji radyal profilleri
4

ve bunların Durrett ve diğerlerinin [3] deneysel ölçümleriyle karşılaştırılması, boyutsuz olarak k/u o ve
2

radyal uzunluk r/R cinsinden, x/h=0.66’dan 38’e kadar olan ve basamak (step) yüksekliğine dayanan
boyutsuz eksenel uzunluklarda belirlenen 13 eksenel kesitte Şekil 7’de sergilenmiştir. Şekilden
görüldüğü üzere, hesaplanan boyutsuz türbülans kinetik enerji radyal profilleri ile karşılıkları olan
deneyseller arasında elde edilen uyum oldukça iyi olmasına rağmen, çevrintili akış bölgesinin
girişinde hesaplanan profiller deneysellerin azıcık üstünde kalmaktadır. Şekil 7 tekrar gözden
geçirildiğinde görülüyor ki, akış ani genişlemeli boru boyunca geliştikçe, türbülans kinetik enerji
radyal dağılımı azalmaktadır. Bu olay aynı zamanda hesaplamalar tarafından da doğrulanmaktadır.

Şekil 2. Durrett ve diğerlerinin [3] eksenel simetrik ani genişlemeli akış borusu için sayısal ağ
dağılımı.
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Şekil 3. Hesaplanan boyutsuz eksenel hız radyal profillerinin Durrett ve diğerlerinin [3] deneysel
ölçümleriyle karşılaştırılması.

Şekil 8 ve 9, Durrett ve diğerlerinin [3] eksenel simetrik ani genişlemeli akış borusu boyunca,
sırasıyla, hesaplanan türbülans kinetik enerji kaybolma miktarı ile efektif viskozite radyal profillerini,
Şekil 3 ve 7’deki gibi aynı aşağı akış yönü eksenel kesitlerinde göstermektedir. Burada, hesaplanan
profiller, sırasıyla, akış alanındaki maksimum türbülans kinetik enerji kaybolma miktarı ε max ve
maksimum efektif viskozite μ e max ile boyutsuz kılınmıştır. Bu şekiller, boyutsuz türbülans kinetik
enerji kaybolma miktarı ile efektif viskozite radyal profillerinin ani genişlemeli akış borusu boyunca
nasıl geliştiklerini göz önüne sermektedir.

Şekil 4. Durrett ve diğerlerinin [3] ani genişlemeli akış borusu boyunca hesaplanan simetri ekseni
üzerindeki boyutsuz eksenel hızın değişimi.
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Şekil 5. Durrett ve diğerlerinin [3] ani genişlemeli akış borusu boyunca simetri ekseni üzerinde
hesaplanan boyutsuz türbülans kinetik enerjinin dağılımı.

Şekil 6. Durrett ve diğerlerinin [3] ani genişlemeli akış borusu için hesaplanan geri akışın geometrik
yeri (u=0).

Şekil 7. Hesaplanan boyutsuz türbülans kinetik enerji radyal profillerinin Durrett ve diğerlerinin [3]
deneysel ölçümleriyle karşılaştırılması.
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Şekil 8. Hesaplanan boyutsuz türbülans kinetik enerji kaybolma miktarı radyal profilleri.

Şekil 9. Hesaplanan boyutsuz efektif viskozite radyal profilleri.
Durrett ve diğerlerinin [3] ani genişlemeli akış borusu boyunca hesaplanan üst cidar kayma
gerilmesinin dağılımı boyutsuz olarak τ w /τ wd ve aşağı akış mesafesinin (x/h) bir fonksiyonu olarak
Şekil 10’da gösterilmiştir. Burada cidar kayma gerilmesi çıkış düzlemindeki değeri olan τ wd ile
boyutsuz kılınmıştır. Şekilden görüldüğü gibi, ani genişlemeli boru giriş düzleminden takriben x/h=8
kesitine kadar kayma gerilmesi negatif değerler almaktadır. Bu durum, çevrintili akış bölgesindeki
negatif hızlardan (-u) kaynaklanmaktadır. Üst cidar kayma gerilmesi önce negatif yönde değerler
alarak hızla bir maksimum negatif değerine ulaştıktan sonra, negatif yönde hızla azalarak takriben
x/h=8 kesitinde sıfır değerine erişmekte ve ondan sonra da pozitif değerler alarak artmakta ve
takriben x/h=23 kesitinde maksimum pozitif değerine ulaştıktan sonra da x/h=39 kesitine kadar çok
yavaş olarak azalmaktadır. Ani genişlemeli boru üst cidarı boyunca hesaplanan cidar sürtünme
katsayısının (C f = 2τ w / ρ u o ) değişimi, x/h cinsinden Şekil 11’de çizilmiştir. Şekilden görüldüğü
2

üzere, üst cidar sürtünme katsayısı, Şekil 10’daki cidar kayma gerilmesi ile aynı değişimi
göstermektedir. Son olarak, Şekil 12’de ani genişlemeli boru üst cidarı boyunca hesaplanan cidar
statik-basınç katsayısının [C p = (P-P ref ) / 0.5 ρ u o ] eksenel değişim biçimi aşağı akış mesafesinin
2

(x/h) bir fonksiyonu olarak takdim edilmiştir. Görüldüğü gibi cidar statik-basınç katsayısı, ani
genişlemeli boru girişinden hemen sonra negatif değerler almaktadır. Çevrintili akıştan dolayı, x/h=23
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kesitine kadar devamlı yükseliş göstermektedir. Bu kesitten sonra ise yaklaşık olarak sabit
kalmaktadır.

Şekil 10. Durrett ve diğerlerinin [3] ani genişlemeli akış borusu boyunca hesaplanan boyutsuz üst
cidar kayma gerilmesinin dağılımı.

Şekil 11. Durrett ve diğerlerinin [3] ani genişlemeli akış borusu boyunca hesaplanan üst cidar
sürtünme katsayısının (C f ) değişimi.

Şekil 12. Durrett ve diğerlerinin [3] ani genişlemeli akış borusu boyunca hesaplanan üst cidar statikbasınç katsayısının (C p ) değişimi.
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İkinci akış geometrisi D/d=1.5 genişleme oranıyla, çalışma akışkanı olarak hava kullanılan Favaloro
ve diğerlerinin [6] eksenel simetrik ani genişlemeli kapalı türbülanslı çevrintili karmaşık boru akışı
5
deneyine karşılık olmaktadır. Girişte akışın Reynolds sayısı Re=1.25 x 10 ’tir (Re = u ref d/ν, burada
u ref girişte simetri ekseni üzerindeki hızdır, d ise girişteki boru çapıdır). Bu akış durumu için sayısal
hesaplama alanı ani genişlemeli borunun giriş düzleminden aşağı akışta x=35h basamak (step)
yüksekliğinde (h) bir eksenel mesafeye kadar uzatılmıştır. Şekil 13’te Favaloro ve diğerlerinin [6] akış
durumu için kullanılan sayısal ağ dağılımı gösterilmiştir. Hesaplanan eksenel hız radyal profilleri ve
bunların Favaloro ve diğerlerinin [6] deneysel ölçümleriyle karşılaştırılması, ani genişlemeli boru
boyunca boyutsuz olarak u/u ref ve radyal uzunluk R/R in cinsinden, x/h=2’den 35’e kadar değişen
eksenel kesitlerde Şekil 14’te sunulmuştur. Şekilden görüldüğü üzere, hesaplanan eksenel hız radyal
profilleri ile karşılıkları olan deneyseller arasında çok iyi bir uyum vardır. Bu şekil aynı zamanda,
hesaplanan eksenel hız radyal profillerinin ani genişlemeli akış borusu boyunca kesit karşısında nasıl
geliştiklerini de göstermektedir. Şekil 15, ani genişlemeli akış borusu simetri ekseni boyunca
hesaplanan simetri ekseni üzerindeki eksenel hızın (u c ) değişimini takdim etmektedir. Simetri ekseni
üzerindeki eksenel hız (u c ), giriş borusundaki simetri ekseni hızıyla (u ref ) boyutsuz kılınmış ve
basamak (step) yüksekliği (h) ile boyutsuz kılınan aşağı akış yönü uzunluğunun bir fonksiyonu olarak
çizilmiştir. Şekilden görüldüğü gibi, simetri ekseni üzerindeki boyutsuz eksenel hız (u c /u ref ), ani
genişlemeli akış borusu simetri ekseni boyunca azalmaktadır. Ani genişlemeli akış borusu simetri
0.5
ekseni boyunca hesaplanan boyutsuz türbülans kinetik enerjinin k /u ref eksenel dağılımı Şekil 16’da
verilmiştir. Şekilden görüldüğü üzere, türbülans kinetik enerji x/h=11 kesitinde minimum değerine
ulaşıncaya kadar azalmakta, ondan sonrada x/h=24 kesitinde maksimum değerine ulaşıncaya kadar
ani genişlemeli boru simetri ekseni boyunca hızlı olarak artmakta ve daha sonrada x/h=35 kesitine
kadar tekrar azalmaktadır. Eksenel simetrik ani genişlemeli boru akışı için hesaplanan geri akışın
geometrik yeri (u=0) Şekil 17’de sunulmuştur. Bu şekilde gösterilen içi boş dairelerde eksenel hız
sıfır (u=0) olup, bu dairelerin üstünde kalan bölgede hız (u) pozitiftir, altında kalan bölgede ise hız
negatiftir. Şekilden görüldüğü üzere, hesaplanan akış yapışma uzunluğu giriş düzleminden aşağı
akış yönünde yaklaşık olarak x r /h=5.75 kesitinde oluştuğu bulunurken, deneysel akış yapışma
uzunluğunun ise yaklaşık olarak x r /h=8 kesitinde oluştuğu bildirilmiştir. Hesaplanan türbülans kinetik
enerji radyal profilleri ve bunların Favaloro ve diğerlerinin [6] deneysel ölçümleriyle karşılaştırılması,
x/h=2’den 35’e kadar olan ve basamak (step) yüksekliğine dayanan boyutsuz eksenel uzunluklarda
belirlenen 9 eksenel kesitte Şekil 18’de gösterilmiştir. Şekilden görüldüğü üzere, hesaplanan
türbülans kinetik enerji radyal profilleri ile karşılıkları olan deneyseller arasında elde edilen uyum
oldukça iyi olmasına rağmen, çevrintili akış bölgesinin girişinde hesaplanan profiller ilk önce
deneysellerin biraz üstünde kalırken, daha sonra x/h=10’dan 18’e kadar olan aşağı akış yönü
eksenel kesitlerinde ise deneysellerin biraz altında kalmaktadır. Bunun nedeni kayma tabakasında
üretilen türbülans kinetik enerjinin hesaplanan akış alanında radyal olarak simetri eksenine doğru
yayılamamasıdır. Şekil 18 tekrar gözden geçirildiğinde görülüyor ki, akış ani genişlemeli boru
boyunca geliştikçe, türbülans kinetik enerji radyal dağılımı azalmaktadır. Bu durum aynı zamanda
hesaplamalar tarafından da teyit edilmektedir.

Şekil 13. Favaloro ve diğerlerinin [6] eksenel simetrik ani genişlemeli akış borusu için sayısal ağ
dağılımı.
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Şekil 14. Hesaplanan boyutsuz eksenel hız radyal profillerinin Favaloro ve diğerlerinin [6] deneysel
ölçümleriyle karşılaştırılması.

Şekil 15. Favaloro ve diğerlerinin [6] ani genişlemeli akış borusu boyunca hesaplanan simetri ekseni
üzerindeki boyutsuz eksenel hızın değişimi.

Şekil 16. Favaloro ve diğerlerinin [6] ani genişlemeli akış borusu boyunca simetri ekseni üzerinde
hesaplanan boyutsuz türbülans kinetik enerjinin dağılımı.
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Şekil 17. Favaloro ve diğerlerinin [6] ani genişlemeli akış borusu için hesaplanan geri akışın
geometrik yeri (u=0).

Şekil 18. Hesaplanan türbülans kinetik enerji radyal profillerinin Favaloro ve diğerlerinin [6] deneysel
ölçümleriyle karşılaştırılması.
Şekil 19 ve 20, Favaloro ve diğerlerinin [6] eksenel simetrik ani genişlemeli akış borusu boyunca,
sırasıyla, hesaplanan türbülans kinetik enerji kaybolma miktarı ile türbülans viskozite radyal
profillerini, Şekil 14 ve 18’deki gibi aynı aşağı akış yönü eksenel kesitlerinde takdim etmektedir.
Burada, hesaplanan profiller, sırasıyla, girişteki türbülans kinetik enerji kaybolma miktarı ε in ve
türbülans viskozitesi μ t in ile boyutsuz hale getirilmiştir. Bu şekiller, ani genişlemeli akış borusu
boyunca, hesaplanan boyutsuz türbülans kinetik enerji kaybolma miktarı ile türbülans viskozite radyal
profillerinin nasıl geliştiklerini göstermektedir. Favaloro ve diğerlerinin [6] ani genişlemeli akış borusu
boyunca hesaplanan üst cidar kayma gerilmesinin dağılımı, boyutsuz olarak τ w /τ wd ve aşağı akış
yönü mesafesinin (x/h) bir fonksiyonu olarak, Şekil 21’de göz önüne serilmiştir. Burada cidar kayma
gerilmesi çıkış düzlemindeki değeri olan τ wd ile boyutsuz kılınmıştır. Şekilden görüldüğü üzere, ani
genişlemeli boru giriş düzleminden takriben x/h=6 kesitine kadar kayma gerilmesi negatif değerler
almaktadır. Bu durum, çevrintili akış bölgesindeki negatif hızlardan (-u) kaynaklanmaktadır. Üst cidar
kayma gerilmesi önce negatif yönde değerler alarak hızla bir maksimum negatif değerine ulaştıktan
sonra, negatif yönde hızla azalarak takriben x/h=6 kesitinde sıfır değerine erişmekte ve ondan sonra
da pozitif değerler alarak takriben x/h=32 kesitinde tamamıyla gelişmiş değerine ulaşıncaya kadar
sürekli olarak artmaktadır. Ani genişlemeli boru üst cidarı boyunca hesaplanan cidar sürtünme
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katsayısının (C f = 2 τ w / ρ u ref ) değişimi, x/h cinsinden Şekil 22’de çizilmiştir. Şekilden görüldüğü
2

gibi, üst cidar sürtünme katsayısı, Şekil 21’deki cidar kayma gerilmesi ile aynı değişimi
göstermektedir. Son olarak, Şekil 23’te ani genişlemeli boru üst cidarı boyunca hesaplanan cidar
statik-basınç katsayısının [C p = ( P-P ref ) / 0.5 ρ u ref ] eksenel değişim biçimi aşağı akış yönü
2

mesafesinin (x/h) bir fonksiyonu olarak sunulmuştur. Görüldüğü gibi cidar statik-basınç katsayısı, ani
genişlemeli boru girişinden hemen sonra negatif değerler almaktadır. Çevrintili akıştan dolayı, x/h=28
kesitine kadar sürekli yükseliş göstermektedir. Bu kesitten sonra ise yaklaşık olarak sabit
kalmaktadır.

Şekil 19. Favaloro ve diğerlerinin [6] ani genişlemeli akış borusu boyunca hesaplanan boyutsuz
türbülans kinetik enerji kaybolma miktarı radyal profilleri.

Şekil 20. Favaloro ve diğerlerinin [6] ani genişlemeli akış borusu boyunca hesaplanan boyutsuz
türbülans viskozite radyal profilleri.
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Şekil 21. Favaloro ve diğerlerinin [6] ani genişlemeli akış borusu boyunca hesaplanan boyutsuz üst
cidar kayma gerilmesinin dağılımı.

Şekil 22. Favaloro ve diğerlerinin [6] ani genişlemeli akış borusu boyunca hesaplanan üst cidar
sürtünme katsayısının (C f ) değişimi.

Şekil 23. Favaloro ve diğerlerinin [6] ani genişlemeli akış borusu boyunca hesaplanan üst cidar
statik-basınç katsayısının (C p ) değişimi.
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Çalışma akışkanı olarak hava kullanılan kapalı eksenel simetrik ani genişlemeli boruda, türbülanslı
çevrintili akış için Chaturvedi’nin [4] deneysel çalışması, buradaki sayısal çalışma için
hesaplamalarla karşılaştırılmaya temel esas teşkil etmek üzere üçüncü olarak seçilmiştir. Eksenel
simetrik ani genişlemeli boru D/d=2 gibi bir genişleme oranına sahiptir Girişte ortalama akışın
5
Reynolds sayısı Re=2.2 × 10 ’e eşittir (Re = u o d / ν, burada u o girişte küçük çaplı boruda ortalama
eksenel hızdır, d ise girişteki küçük borunun çapıdır). Bu akış durumu için sayısal hesaplama alanı
ani genişlemeden aşağı akışta 50 basamak (step) yüksekliğinde (h) bir eksenel mesafeye kadar
uzatılmıştır. Şekil 24’te Chaturvedi’nin [4] akış durumu için kullanılan sayısal ağ dağılımı
gösterilmiştir. Hesaplanan eksenel hız radyal profilleri ve bunların Chaturvedi’nin [4] deneysel
ölçümleriyle karşılaştırılması, ani genişlemeli boru boyunca boyutsuz olarak u/u o ve radyal uzunluk
r/D cinsinden, x/D=0.17’den 11’e kadar değişen eksenel kesitlerde Şekil 25’te takdim edilmiştir.
Şekilden görüldüğü üzere, hesaplanan profiller karşılıkları olan deneysellerle iyi kalitatif uyum
göstermektedir. Bundan başka, bu şekil hesaplanan eksenel hız radyal profillerinin ani genişlemeli
akış borusu boyunca kesit karşısında nasıl geliştiklerini de göz önüne sermektedir. Şekil 26’da ani
genişlemeli akış borusu simetri ekseni boyunca hesaplanan simetri ekseni üzerindeki boyutsuz
eksenel hızın (u c /u o ) değişimi, aşağı akış yönü mesafesinin (x/h) bir fonksiyonu olarak çizilmiştir.
Şekilden görüldüğü üzere, hesaplanan boyutsuz simetri ekseni hızı, simetri ekseni boyunca aşağı
akışta takriben x/h=40 kesitinde tamamıyla gelişmiş değerine ulaşıncaya kadar azalmaktadır. Bu
kesitten sonra ise sabit kalmaktadır. Ani genişlemeli akış borusu simetri ekseni boyunca hesaplanan
0.5
boyutsuz türbülans kinetik enerjinin k /u o eksenel dağılımı Şekil 27’de gösterilmiştir. Şekilden
görüldüğü gibi, türbülans kinetik enerji x/h=7 kesitinde minimum değerine ulaşıncaya kadar
azalmakta, ondan sonrada x/h=14 kesitinde maksimum değerine ulaşıncaya kadar hızlı olarak
artmakta ve daha sonrada x/h=50 kesitine kadar tekrar azalmaktadır. Eksenel simetrik ani
genişlemeli boru akışı için hesaplanan geri akışın geometrik yeri (u=0) Şekil 28’de verilmiştir. Bu
şekilde gösterilen içi boş dairelerde eksenel hız sıfır (u=0) olup, bu dairelerin üstünde kalan bölgede
hız (u) pozitiftir, altında kalan bölgede ise hız negatiftir. Şekilden görüldüğü üzere, hesaplanan akış
yapışma uzunluğu giriş düzleminden aşağı akış yönünde takriben x r /h=8.5 kesitinde oluşmaktadır.

Şekil 24. Chaturvedi’nin [4] eksenel simetrik ani genişlemeli akış borusu için sayısal ağ dağılımı.

Şekil 25. Hesaplanan boyutsuz eksenel hız radyal profillerinin Chaturvedi’nin [4] deneysel
ölçümleriyle karşılaştırılması.
Simülasyon ve Simülasyon Tabanlı Ürün Geliştirme Sempozyumu
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Şekil 26. Chaturvedi’nin [4] ani genişlemeli akış borusu boyunca hesaplanan simetri ekseni
üzerindeki boyutsuz eksenel hızın değişimi.

Şekil 27. Chaturvedi’nin [4] ani genişlemeli akış borusu boyunca simetri ekseni üzerinde hesaplanan
boyutsuz türbülans kinetik enerjinin dağılımı.

Şekil 28. Chaturvedi’nin [4] ani genişlemeli akış borusu için hesaplanan geri akışın geometrik yeri
(u=0).
Simülasyon ve Simülasyon Tabanlı Ürün Geliştirme Sempozyumu
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Şekil 29, 30 ve 31, sırasıyla, Chaturvedi’nin [4] eksenel simetrik ani genişlemeli akış borusu boyunca
hesaplanan türbülans kinetik enerji, türbülans kinetik enerji kaybolma miktarı ile efektif viskozite
radyal profillerini, Şekil 25’teki gibi x/D=0.17’den 11’e kadar değişen eksenel kesitlerde takdim
etmektedir. Burada hesaplanan profiller, sırasıyla, girişteki küçük çaplı boruda ortalama eksenel
hızın karesi u o , akış alanındaki maksimum türbülans kinetik enerji kaybolma miktarı ε max ve
2

maksimum efektif viskozite μ e max ile boyutsuz kılınmıştır. Bu şekiller, boyutsuz türbülans kinetik
enerji, türbülans kinetik enerji kaybolma miktarı ile efektif viskozite radyal profillerinin ani genişlemeli
akış borusu boyunca nasıl geliştiklerini göstermektedir. Chaturvedi’nin [4] ani genişlemeli akış borusu
boyunca hesaplanan üst cidar kayma gerilmesinin dağılımı boyutsuz olarak τ w /τ wd ve aşağı akış
yönü uzunluğunun (x/h) bir fonksiyonu olarak Şekil 32’de verilmiştir. Burada cidar kayma gerilmesi
çıkış düzlemindeki değeri olan τ wd ile boyutsuz kılınmıştır. Şekilden görüldüğü gibi, ani genişlemeli
boru giriş düzleminden takriben x/h=8.5 kesitine kadar kayma gerilmesi negatif değerler almaktadır.
Bu durum, çevrintili akış bölgesindeki negatif hızlardan (-u) kaynaklanmaktadır. Üst cidar kayma
gerilmesi önce negatif yönde değerler alarak hızla bir maksimum negatif değerine ulaştıktan sonra,
negatif yönde hızla azalarak takriben x/h=8.5 kesitinde sıfır değerine erişmekte ve ondan sonrada
pozitif değerler alarak artmakta ve takriben x/h=20 kesitinde maksimum pozitif değerine ulaştıktan
sonrada x/h=49.32 kesitine kadar çok yavaş olarak azalmaktadır. Ani genişlemeli boru üst cidarı
boyunca hesaplanan cidar sürtünme katsayısının (C f = 2τ w / ρ u o ) değişimi, x/h cinsinden Şekil 33’te
2

çizilmiştir. Şekilden görüldüğü üzere, üst cidar sürtünme katsayısı, Şekil 32’deki cidar kayma
gerilmesi ile aynı trendi göstermektedir. Son olarak, Şekil 34’te ani genişlemeli boru üst cidarı
boyunca hesaplanan cidar statik-basınç katsayısının [C p = (P-P ref ) / 0.5 ρ u o ] eksenel değişim biçimi
2

aşağı akış yönü uzunluğunun (x/h) bir fonksiyonu olarak sunulmuştur. Görüldüğü gibi cidar statikbasınç katsayısı, ani genişlemeli boru girişinden hemen sonra negatif değerler almaktadır. Çevrintili
akıştan dolayı, x/h=22 kesitine kadar sürekli olarak artmaktadır. Bu kesitten sonra ise yaklaşık olarak
sabit kalmaktadır.

Şekil 29. Chaturvedi’nin [4] ani genişlemeli akış borusu boyunca hesaplanan boyutsuz türbülans
kinetik enerji radyal profilleri.
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Şekil 30. Chaturvedi’nin [4] ani genişlemeli akış borusu boyunca hesaplanan boyutsuz türbülans
kinetik enerji kaybolma miktarı radyal profilleri.

Şekil 31. Chaturvedi’nin [4] ani genişlemeli akış borusu boyunca hesaplanan boyutsuz efektif
viskozite radyal profilleri.
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Şekil 32. Chaturvedi’nin [4] ani genişlemeli akış borusu boyunca hesaplanan boyutsuz üst cidar
kayma gerilmesinin dağılımı.

Şekil 33. Chaturvedi’nin [4] ani genişlemeli akış borusu boyunca hesaplanan üst cidar sürtünme
katsayısının (C f ) değişimi.

Şekil 34. Chaturvedi’nin [4] ani genişlemeli akış borusu boyunca hesaplanan üst cidar statik-basınç
katsayısının (C p ) değişimi.
Simülasyon ve Simülasyon Tabanlı Ürün Geliştirme Sempozyumu
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4. SONUÇLAR
Bu orijinal araştırmanın sayısal hesaplamalarından çıkarılan başlıca ana sonuçlar aşağıdaki gibi
özetlenebilir. Dairesel kesitli ani genişlemeli borularda sürekli, sıkıştırılamayan, eksenel simetrik,
ayrımlı ve yeniden birleşmeli karmaşık kapalı türbülanslı çevrintili akışlar, üç farklı Reynolds
sayılarında standart k-ε türbülans modeli modellemesiyle sayısal olarak hesaplanmıştır. Sonlu hacim
yöntemini kullanarak, Patankar’ın [47] SIMPLE algoritmasına dayanan bir bilgisayar programı
geliştirilmiştir. Üç farklı dairesel kesitli ani genişlemeli borulardaki kapalı türbülanslı çevrintili akışlar
için standart k-ε türbülans modelinin performansı araştırılmıştır. Dairesel kesitli ani genişlemeli
borularda çeşitli eksenel kesitlerde, eksenel hız, türbülans kinetik enerji, türbülans kinetik enerji
kaybolma miktarı, viskozite radyal profilleri, simetri ekseni boyunca eksenel hızın değişimi, geri
akışın geometrik yeri, üst cidar kayma gerilmesi, üst cidar sürtünme katsayısı ile üst cidar statikbasınç katsayısı dağılımları için sayısal hesaplamalar sunulmuş ve literatürde mevcut olan çeşitli
deneysel ölçümlerle karşılaştırılarak incelenmiştir. Kapalı türbülanslı çevrintili akışların modellemesi
ve sayısal hesaplama sonuçları çeşitli deneysel ölçümlerle genel olarak iyi uyum göstermiştir.
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OPENFOAM İLE TURBOMAKİNA UYGULAMALARINA
GENEL BAKIŞ VE BİR HAVA TÜRBİNİNİN SİMÜLASYONU
A Review of Turbomachinery Applications in↵
OpenFOAM and A Case Study of an Air Turbine
Erdem KAYA
Utku ŞENTÜRK

ÖZET
Turbomakina tasarımında hesaplamalı akışkanlar dinamiği biliminin kullanımı artık bir standart haline
gelmiş olup, bu alanda özelleşmiş yazılımlar mevcuttur. Bunlar arasında OpenFOAM, açık kaynaklı ve
lisans ücreti gerektirmeyen bir yazılım olması dolayısıyla, ticari uygulamalarda önemli bir alternatif
olarak göze çarpmaktadır. Halen ülkemizde yaygınlaşma sürecinin başında olan bu yazılımın bir
önemli avantajı, dışa bağımlılığın azaltılmasıdır. Bu çalışmada, OpenFOAM kullanılarak
gerçekleştirilmiş olan güncel turbomakina uygulamalarına, geniş kapsamlı olarak yer verilmiştir. Daha
sonra, bir kanaldaki hava akışından enerji elde etmek için tasarlanmış bir impuls türbini örnek olarak
ele alınmış, akış simülasyonları ile performansı belirlenmiş ve deneysel verilerle doğrulanmıştır. Buna
ek olarak, OpenFOAM’un paralel hesap performansı da ele alınmış ve çeşitli sayıda çekirdek ile
yapılan analizlerde doğrusal hızlanma saptanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Hesaplamalı akışkanlar dinamiği, OpenFOAM, turbomakina, türbin.
ABSTRACT
Utilizing computational fluid dynamics science has become a standard in designing turbomachinery
and various specialized codes are now available in the field. Amongst them, OpenFOAM is promising
as it is an alternative open-source tool which does not require licensing for commercial applications.
The code is still in its early stages of widespread use nationwise, with the important advantage of
reducing the dependence on foreign sources. In this study, a detailed review of recent turbomachinery
applications in OpenFOAM is presented. Next, we consider a specific impulse turbine as a case study
which is designed to extract energy from an air flow in a duct. We perform simulations with
OpenFOAM and validate its experimental performance curves. Using this case, we benchmark the
parallel computing performance of OpenFOAM and determine a linear speed-up.
Key Words: Computational fluid dynamics, OpenFOAM, turbomachinery, turbine.

1. GİRİŞ
↵
Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği (HAD), akışkan hareketini tanımlayan temel denklemlerin, nümerik
yöntemlere dayalı çözümlerinin elde edilmesini kapsar. Bu denklemlerin analitik çözümleri,
denklemlerin doğrusal olmayan yapısından ötürü bazı temel problemler dışında mevcut değildir. Diğer
taraftan deneysel araştırma yöntemleri maliyetli, zaman ve uzmanlık gerektiren yöntemlerdir. Bu
açıdan HAD, hızla gelişmekte olan bilgisayar teknolojisi sayesinde, gerek akademik gerekse
endüstriyel problemlerin incelenmesinde önemli bir araştırma yöntemi haline gelmiştir. HAD’ın en
yaygın endüstriyel uygulama alanlarından biri de turbomakinalardır. Günümüzde turbomakina
tasarımlarında HAD’ın kullanımı son derece yaygın olup, yöntemin sunduğu yüksek doğruluklu
sonuçlar sayesinde ürün geliştirme süreçlerinde artık bir standart haline gelmiştir.
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OpenFOAM (Open Source Field Operation And Manipulation), açık kaynaklı bir sayısal çözüm
platformudur. Skaler, vektörel veya tensörel değişkenlere sahip, genel transport denklemi

∂ ( ρφ )
+ ∇ ⋅ ( ρVφ ) = ∇ ⋅ (Γ∇φ ) + Sφ
∂t

(1)

formundaki herhangi bir kısmi diferansiyel denklemin sayısal çözümü için kullanılabilmektedir [1].
Dolayısıyla OpenFOAM, açık kaynaklı olması ve çözülecek diferansiyel denkleme uygun çözücü
kodun geliştirilebilir olması açısından, bir paket programdan farklılaşmakta ve bir sayısal çözücü
geliştirme platformu olarak nitelendirilmektedir. Nesne tabanlı programlama yardımıyla, C++ dilinde
geliştirilmiş olan OpenFOAM’un en yaygın kullanım alanı, hesaplamalı akışkanlar dinamiği
problemleridir. Burada akışa ilişkin korumun denklemleri, sonlu hacimler yöntemine dayalı
ayrıklaştırma ile cebirsel denklemlere dönüştürülür ve çözülürler. OpenFOAM, üst üste binmeyen ve
düzlemsel yüzeylere sahip herhangi bir çok yüzlü formundaki ağ hücreleri için çözüm yapabilen,
dolayısıyla akademik düzeydeki problemlerin yanı sıra, endüstriyel problemlerin de çözümünde
yüksek doğrulukla kullanılabilen bir platformdur. Standart OpenFOAM kurulumu ile gelen çok sayıdaki
cebirsel denklem sistemi çözücülerinin yanı sıra, arzu edilen herhangi işlemci sayısı için paralel
hesaplama becerisi, bu alandaki ticari yazılımlara rakip olması açısından önemli unsurlarıdır.
Laminer/türbülanslı, izotermal/ısı transferi içeren, tek/çok fazlı akışlar için çözümler yapılabilmekte,
turbomakinaların akış analizlerinde tercih edilen bağıl koordinat sistemi çözümleri ya da kayar ağ
modelleri kullanılabilmektedir. Platformun önemli bir diğer artısı, dünyadaki kullanıcılar tarafından
yapılan katkılar ile genişletilebilir olmasıdır. Bu tip katkılar, OpenFOAM platformunu güncel tutan
geliştirici ekipler tarafından gerek görüldüğünde revize edilerek kaynak koda eklenebilmektedir.
OpenFOAM, Imperial College’da (İngiltere), 60’lı yıllardan bu yana alanda öncü çalışmalar yürüten
hesaplamalı akışkanlar dinamiği laboratuvarında geliştirilmiştir. Başlangıçta FORTRAN diline dayalı
temel bir çözücü iken, 90’lı yıllarda ekip tarafından üretilen doktora tezleri kapsamında geliştirilip
bugünkü halini alan yazılım, geçmişte FOAM adı ile ticari olarak satışa sunulmuş fakat bu açıdan
başarısız olunca, 2004 yılında açık kaynaklı olarak yayınlanmıştır. Bu tarihten sonra, ilk geliştiriciler
tarafından kurulan şirketlerde farklı isimler ile güncellenip yayınlanmaya devam etmişlerdir [2].
Günümüzde OpenFOAM Foundation, foam-extend (WIKKI), OpenFOAM+ gibi çeşitli uzantıları
mevcuttur.
OpenFOAM’un başlıca dezavantajları ise, kullanıcı ara yüzünün olmaması ve komut satırı ile birlikte
problem kurulumu için önceden hazırlanan metin dosyaları ile çalışması, ticari problemler için gelişmiş
özelliklere sahip bir ön-işlemcisinin (ağ örücü) olmaması, kullanıcı kılavuzlarının ve örnek çözümlerin
yetersizliğidir. Bu açılardan OpenFOAM’un kullanıcılar tarafından öğrenilme ve içselleştirme süreçleri
ticari yazılımlara göre zahmetlidir. Ancak platformun açık kaynaklı olması dolayısıyla, ücretsiz olarak
kullanılabilir, paylaşılabilir ve ticari amaçlar için geliştirilebilir olması, ülkemizin bu konuda dışa
bağımlılığını azaltma yönünde önemini ortaya koymaktadır.

2. OpenFOAM ile TURBOMAKİNA UYGULAMALARINA GENEL BAKIŞ
Son yıllarda dünya genelindeki araştırmacılar tarafından yayınlanan sayısız çalışmada olduğu gibi
OpenFOAM’un turbomakina uygulamalarındaki kullanımının yaygınlaşma eğiliminde olduğu
söylenebilir. Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği ile dönel cisimlerin daimi akış incelenmelerinde
vazgeçilmezi Multiple Reference Frames (MRF) yönteminin OpenFOAM içerisindeki yeteneklerinin
geliştirilmesi bu yargıyı destekler niteliktedir [3]. Birbirleriyle örtüşmeyen keyfi ara yüzeyler arasındaki
veri aktarımının iyileştirilmesi [4] dönel periyodik sınır koşulu kullanımının önünü açmış [5], böylece
daha karmaşık problemlerin daha az hesaplama süresi ile çözümlenmesine olanak sağlanmıştır [6],
[7]. OpenFOAM, ticari yazılımlarda da bulunan paralel hesaplama kabiliyeti [8] sayesinde büyük
hesaplama yükü getiren zamana bağlı rotor-stator etkileşimi hesaplamalarını fazla sayıda çekirdeğe
dağıtarak koşturabilmektedir. Reynolds-ortalamalı Navier–Stokes denklemleri türbülans modelleriyle
birlikte çözülebilmekte, akışkan çalkantıların ayrıntılı görülebildiği Large Eddy Simulation (LES) ve
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Detached Eddy Simulation (DES) [9] modelleri uygulanabilmektedir. Oluşturulan ağın çözümleme
sırasında deforme olmasına imkan veren dinamik ağ yöntemi ile katı-sıvı etkileşimlerinin analiz
edilebilmesi [10] ve çok fazlı akış modellemesi ile kavitasyon oluşumunun incelenebilmesi [11]
sayesinde turbomakina uygulamalarında OpenFOAM kullanımının artarak devam edeceği açıkça
görülmektedir.
OpenFOAM’ un turbomakina yetenekleri literatürdeki çalışmalarda ortaya koyulmuştur. VP1304 kodlu
geleneksel bir pervanenin kavitasyon testinin modellendiği çalışmada [12] pervane çevresindeki
hesaplama bölgesi için yine OpenFOAM bünyesinde bulunan ve ücretsiz olan snappyHexMesh
algoritması kullanılarak ağ örülmüştür (Şekil 1).

Şekil 1. VP1304 pervane çevresindeki ağ yapısı [12].
Çalışmada çok fazlı akış modellemesi ile elde edilen faz dağılımı deneysel çalışmayla [13]
kıyaslandığında benzer sonuçların gözlemlendiği belirtilmiştir (Şekil 2). HAD ile elde edilen itme
kuvvetinin deneysel çalışmaya göre %3.36 bağıl hataya sahip olması, kavitasyonun pervane
performansı üzerindeki etkisinin nümerik olarak incelenebileceğinin göstergesidir.

Şekil 2. VP1304 pervane etrafındaki kavitasyon bölgeleri (a) OpenFOAM (b) Deneysel [12].
İki emiş borusuna sahip bir santrifüj pompada birisi geleneksel diğer yenilikçi iki çark tasarımının
pompa verimine etkisinin incelendiği çalışmada [14], OpenFOAM analizleri ile elde edilen verim
değerlerinin deneysel ölçümlerle %97 oranında örtüştüğü tespit edilmiştir. Aynı basma yüksekliğine
sahip iki pompa arasından yenilikçi olanın pompa gövdesi maliyetlerini %5 oranında azaltacağı
öngörülmüştür (Şekil 3).

Simülasyon ve Simülasyon Tabanlı Ürün Geliştirme Sempozyumu

14. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 17-20 NİSAN 2019/İZMİR

____________________ 1301 _______

Şekil 3. (a) Geleneksel, (b) yenilikçi santrifüj pompa çarkı basınç oranı dağılımı [14].
Bilindiği gibi rüzgâr türbinlerinin verimlerini direkt etkileyen faktörlerden birisi de türbin yerleşimleridir
[15]. Benzer şekilde gel-git (tidal) türbinlerinin de denize yerleştirilmeden önce konumlarının tespit
edilebilmesi kurulum maliyetlerinin düşürülmesini ve enerji eldesinin artırılmasını sağlayacaktır.
Öncelikle tek bir türbin etrafındaki su akışının deneysel ve nümerik incelendiği çalışmada [16], türbin
ardındaki hız değerlerinin OpenFOAM ile %8 bağıl hatayla hesaplatıldığı belirtilmiştir. Dört adet
türbinin iki farklı yerleşimi ile türbülans yoğunluğu değişiminin incelendiği çalışmada türbinler
arasındaki uzaklığın artmasının performans açısından avantajlı olduğu verilmiştir (Şekil 4).

Şekil 4. Gel-git (tidal) türbinleri etrafındaki hız değişimleri ve çevrinti oluşumları [16].

3. ÖRNEK ÇALIŞMA: BİR HAVA TÜRBİNİNİN SİMÜLASYONU
Deniz dalgalarından enerji elde edilmesinde kullanılan salınan su sütunu denize kısmen batırılmış ve
tabanı açık bir basınç odası olarak düşünülebilir [17]. Oda içindeki su seviyesi, dalga hareketinden
ötürü yükselip alçalır ve oda içindeki havayı bir piston gibi sıkıştırır. Odanın üzerine, atmosfere açılan
bir kanal yerleştirilir ve buraya bir hava türbini konursa, kanaldaki hava hareketinden elektrik enerjisi
elde edilebilir. Kanaldaki hava hareketi, deniz dalgasının doğasından dolayı çift yönlüdür, buraya
yerleştirilecek hava türbininin bu çift yönlü akışa uygun olması gerekmektedir. Örnek çalışmada bu
amaçla tasarlanmış bir impuls türbininin [18] OpenFOAM ve ANSYS Fluent ile HAD simülasyonları
gerçekleştirilmiştir. Türbin akış karakteristikleri ve aerodinamik verimi deneysel verilerle kıyaslanmış ve
sonuçlar irdelenmiştir.
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3.1. İmpuls Türbini Karakteristikleri
Çalışmada kullanılan impuls türbini Şekil 5’ te gösterilmektedir. Hava, sabit duran yönlendirici
kanatların arasında hızlanmakta ve rotor üzerine yönlendirilmektedir. Yönlendirici kanatlar türbinin çift
yönlü akış altında çalışabilmesi için rotor düzlemine göre simetriktir.

Şekil 5. İmpuls türbini geometrisi
İmpuls türbini karakteristikleri genellikle akış katsayısı (ɸ)’nin bir fonksiyonu olarak tork katsayısı (C T ),
girdi güç katsayısı (C A ) ve verim (ƞ) terimleri ile ifade edilmektedir. Bu birimsiz sayılar şu şekilde
tanımlanır:

CT =

CA =

T
1
r (V A2 + U R2 )bR l R z R rR
2

(2)

∆PQ
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Burada, T, ΔP ve Q sırasıyla türbin kanatlarındaki tork (Nm), toplam basınç farkı (Pa) ve havanın
3
hacimsel debisi (m /s)’ dir. V A giriş hava hızı (m/s) ve ortalama yarıçap (r R )’deki U R çevresel hız (m/s)
olarak ifade edilmiştir. Burada ʋ göbek çapının kanat çapına oranı ve D türbin çapı (m) olmak üzere;

rR = (1 + ν )

D
4

(5)

ile tanımlanmıştır. Denklem 2 ve 3’ te b R , l R ve z R sırasıyla bıçak yüksekliği (m), bıçak genişliği (m) ve
bıçak sayısıdır.
Deneysel çalışmaların elde edildiği geometrinin ölçüleri z R = 30, yönlendirici kanat sayısı z GV = 26, ʋ =
0.705, l = 0.054 m, rotorun eliptik eğrisi için a=0.1258 m ile b=0.0414 m ve dairesel eğrisinin yarıçapı
ise 0.0302 m’ dir [18].
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3.2. HAD Simülasyonları
Üç boyutlu akış alanının nümerik çözümlemeleri OpenFOAM ve Fluent ile gerçekleştirilmiştir.
Hesaplamalar daimi akış kabulü ile gerçekleştirildiği için MRF yöntemi dönel ve sabit hacimlerin
tanımlanmasında kullanılmıştır. Çoklu blok yapısı kullanılarak altı yüzlü hücreler ağırlıklı hibrit ağ
yapısı Şekil 6’ daki gibi oluşturulmuştur. Yönlendirici kanat kalınlıkları ihmal edilerek iki boyutlu eğrisel
yüzey olarak tanımlanmıştır.

Şekil 6. İmpuls türbini ağ yapısı
Simülasyonlarda türbülans modeli olarak RKE (realizable k-ɛ) seçilmiştir. Dönel hacmin açısal hızı n =
200 devir/dakika olup, giriş hızı Denklem 5 ile verilen akış katsayısının aralığını tarayacak değerler ile
çeşitlendirilmiştir. Hesaplama bölgesinin giriş toplam basıncı ve kanatlardaki moment yakınsamayı
görebilmek için çözümleme süresince gözlemlenmiştir. Her iki çözücü için aynı ayrıklaştırma dereceleri
tanımlanmış olup, tüm çözümlemeler 7.320.984 elemana sahip en uygun ağ yapısı ile tamamlanmıştır.
Kanat uç açıklığı probleme dahil edilmiş olup, dönel ve sabit hacimlerin arasında birbirleriyle
örtüşmeyen ara yüzey sınır koşulları tanımlanmıştır. OpenFOAM’un farklı versiyonlarında AMI
(Arbitrary Mesh Interface) veya GGI (General Grid Interface) olarak tanımlanan yöntemde, Şekil 7’ de
görülen mor ve pembe renkli elemanlara sahip iki komşu yüzey arasında iletişim bir algoritma ile
sağlanmaktadır [4].

Şekil 7. Düğüm noktalarının örtüşmediği bir ara yüzey sınır koşulu [4]. Üst üste binen iki yüzeyin
birinde mor ağ, diğerinde pembe ağ vardır.
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3.3. Sonuçlar
Şekil 8’ de sonuçlar karşılaştırmalı olarak verilmiştir. HAD simülasyonlarının hem OpenFOAM hem de
Fluent için deneysel çalışma [18] ile uyumlu olduğu görülebilmektedir. C A ’nın, doğal olarak ƞ’nın
göreceli olarak deneysel verilerden, özellikle yüksek akış katsayılarında, az da olsa farklılaştığı
gözlemlenmiştir. Bu farkın kaynağının türbin gövdesinin simülasyonlara dahil edilmemesi olduğu
öngörülmektedir.

(a)

(b)

(c)

Şekil 8. Deneysel ve nümerik sonuçların karşılaştırılması a) C A (ɸ) b) C T (ɸ) c) ƞ(ɸ)
Çalışmada OpenFOAM ile Fluent sonuçlarının yüksek uyumu dikkat çekmektedir. OpenFOAM genel
olarak Fluent’a göre %3-4 mertebelerinde daha yüksek değerlere ulaşmışsa da tüm eğrilerde her iki
çözücü benzer yönelim göstermiştir. Şekil 9’ da statik basınç dağılımları her iki çözümleme için kendi
sonuçlarına göre düzenlenen aralıklarda, türbinin orta kesitindeki yüzeyde verilmiştir.
Şekil 10’ da hız dağılımları her iki çözümleme aynı aralıklarla, türbinin orta kesitindeki yüzeyde
verilmiştir. Burada yönlendirici kanatlardan ayrılan akışın OpenFOAM’da daha dağınık olduğu
görülmektedir. Karakteristik eğrilerde görülen farklılıkların sebeplerinden birinin bu olduğu
düşünülmektedir.
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(a)

(b)

Şekil 9. İmpuls türbini statik basınç dağılımı a) OpenFOAM b) Fluent
OpenFOAM ve Fluent sonuçlarının arasındaki farkın sebeplerinden birisi ara yüzey sınır koşullarında
haberleşme kayıpları olabilir. Şekil 11’ de bir ara yüzeyin iki farklı komşu yüzeyindeki hız dağılımı
sunulmuştur. Fluent’ta her iki yüzey neredeyse aynı dağılıma sahipken, OpenFOAM’da dikkatli
incelendiğinde küçük farklılıklar görülmektedir. Yine de her iki komşu yüzeye bakıldığında yeterli veri
aktarımının sağlandığı söylenebilir.
(a)

(b)

Şekil 10. İmpuls türbini hız dağılımı a) OpenFOAM b) Fluent
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(a)

(b)

Şekil 11. Ara yüzeyin iki farklı komşu yüzeylerindeki hız dağılımı a) OpenFOAM b) Fluent
OpenFOAM'un paralel hesaplama kabiliyeti de çalışmanın çıktılarından biri olmuştur. Seri çözümleme
baz alınarak, 8 çekirdeğe kadar elde edilen değerlerde görülmektedir ki, yaklaşık 7 milyon elemana
sahip bu çalışmada lineer hızlanmaya neredeyse ulaşılmıştır (Şekil 12). Burada paralel hesaplama için
herhangi bir lisansa gerek duyulmaması da önemli bir diğer avantaj olmuştur.

Şekil 12. OpenFOAM’ un paralel hesaplama performansının ölçülmesi
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SONUÇ
Turbomakina tasarımlarında tartışılmaz öneme sahip HAD yönteminin ticari uygulamalarına alternatif
olan OpenFOAM yazılımı popülerliğini artırmaktadır. Lisans ücreti gerektirmiyor olması sayesinde dışa
bağımlılığın azaltılmasında avantajlı durumda olan yazılımın turbomakina uygulamalarındaki
kapasitesi ve gelişimi, çalışmanın ilk bölümünde literatürden derlenen çalışmalarla irdelenmiştir.
OpenFOAM ile gerçekleştirilmiş güncel uygulamalar, yazılımın oldukça rekabetçi olduğunu ve
turbomakina uygulamalarında rahatlıkla kullanılabileceğini göstermektedir. Özelikle dönel ve sabit
bölgeler arasında düğüm noktalarının örtüşmediği ara yüzeylerdeki veri aktarımı konusundaki
çalışmalar, çözücünün turbomakina uygulamalarındaki yeterliliğinin daha da artırılacağını
göstermektedir.
Çalışmanın ikinci bölümünde bir turbomakina uygulaması olan impuls türbini HAD kullanılarak
incelenmiş ve çözümlemeler ile elde edilen türbin performansı deneysel verilerle kıyaslanmıştır. Hem
OpenFOAM hem de Fluent ile elde edilen sonuçların deneylerle örtüştüğü görülmüş, nümerik ve
deneysel sonuçlardaki farklılıklar irdelenmiştir.
OpenFOAM ile Fluent sonuçlarının da karşılaştırıldığı çalışmada, %3-4 mertebelerinde bağıl hataya
sahip OpenFOAM’un rekabetçi yönünü bir kez daha ortaya koymuştur. Türbülans çözümlemesi ve ara
yüzey haberleşmesinde küçük farklılıklar bulunsa da OpenFOAM’un yüksek doğruluğa sahip olduğu
görülmüştür. Burada şu belirtilmelidir ki, OpenFOAM’un farklı geliştiricileri bazı uygulamalarda
birbirlerinden farklılaşmaktadırlar. Özellikle turbomakina konusunda özelleşmiş foam-extend
sürümünün sunduğu GGI (General Grid Interface) [4] yardımıyla bu örnek çalışmadaki ara yüzey
modellemesinin kalitesi artırabilir.
Çalışmada, OpenFOAM’un paralel hesaplama kabiliyeti irdelenmiştir. 8 çekirdeğe dağıtılarak, seri
hesaplamaya göre yaklaşık 7 kat hızlı çözümleme sağlaması arkasındaki teknoloji hakkında ipucu
vermektedir. Lisans ücreti kaygısının olmaması ile OpenFOAM’un yeterli fiziksel donanım
sağlandığında çözümleme hızı konusunda olumlu tepki vereceği söylenebilir.
Doğrulama süreçlerinde nicel ve nitel olarak başarılı sonuçların elde edilmesi, temel düzeyde ağ
oluşturma ve paralel işlemler için lisans gerektirmemesi ve kaynak koduna erişim kabiliyeti,
OpenFOAM’un turbomakina uygulamalarındaki yerinin önümüzdeki dönemde artmaya devam
edeceğini işaret etmektedir.
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BİR TURBOJET MOTOR DÖNER-SABİT BOŞLUĞUNDA
GİRİŞ YÖNÜNÜN DÖNGÜ ORANI AÇISINDAN
İNCELENMESİ
Investigation of the Effect of Inlet Direction Angle on Swirl Ratio for the Rotor-Stator Cavity of a Turbojet Engine

E. Nadir KAÇAR
L. Berrin ERBAY

ÖZET
Bu çalışmada küçük bir turbojet motoru için örneklenen döner-sabit türbin boşluğu geometrisinde farklı
giriş teğetsel hız değerleri kullanılarak, boşluk içindeki döngü oranı (β) değerlerinin değişimi
incelenmiştir. Çalışma sırasında HAD analizleri ile boşluk modellenmiş, dönme ekseni ile pozitif ve
negatif yönlerde 10°, 20°, 30° açı ile akışkan beslenmiştir. Sıfıra yakın β değerlerinin daha çok
görüldüğü negatif yönde 20° giriş açısına sahip konfigürasyon optimum olarak seçilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Döner-Sabit Boşluk, Döngü Oranı, Gaz Türbinli Motor, İkincil Hava Sistemi,
Türbin Boşluğu, HAD.
ABSTRACT
In this study; change of swirl ratio (β) values of rotor-stator cavity corresponding to a turbine cavity of
small turbojet engine, was investigated with respect to different tangential velocity values of inlet air. In
the study,mCFD analyses were used to model the cavity. In the models six different inlet tangential
velocity values were used to represent 10°, 20° and 30° angled (in the same and reverse direction of
rotation) inlet air with the rotational axis. As a result, the configuration with 20° angled in reverse
direction of rotation, which had the maximum area of zero β values, was determined as optimum one.
Key Words: Rotor-Stator Cavity, Swirl Ratio, Gas Turbine Engine, Secondary Air System, Turbine
Cavity, CFD.

1. GİRİŞ
Gaz türbinli motorlar günümüzde enerji ve havacılık sektörleri başta olmak üzere birçok sektörde
kullanılmaktadır. Yoğun kullanım sebebiyle bu motorların daha verimli ve uzun ömürlü olması
gerekliliği ortaya çıkmış, bu özel başlıklarda performansı arttırmak için süregelen çalışmalar
başlatılmıştır. İkincil hava sistemleri gaz türbinli motorların verimini etkileyen önemli parametrelerden
biridir. Bu terim, motor ana akış yolu dışında bulunan bölgelerin basınçlandırılması ve
havalandırılması (ısıtma/soğutma) için kullanılan akış yollarının tasarımı ve ihtiyaç duyulan hava
debisinin hesaplanmasını anlatır. İkincil hava sistemleri çalışmalarının ise önemli odak noktalarından
bir tanesi döner-sabit boşluklardır. Bu başlıkta, temelde bir tarafı sabit, bir tarafı ise dönen bir boşluk
içine dolan hava incelenmiştir. Çünkü boşluklar genellikle motorun görece soğuk olan bölgeleri (disk
merkezleri ve merkeze yakın yüzeyleri) ile sıcak bölümlerini (ana akış yolu) birbirine bağlamaktadır.
Bundan dolayı sıcak ana akış havasının bir şekilde boşluklara dolması doğrudan soğuk bölümlere
iletilmesini sağlayacaktır ve ısınan disk yüzeyleri daha fazla genleşmeyi sağlayarak muhtemel bir
kırıma yol açacaktır. Bu sebeple motorun yüksek basınçlı bölgelerinden taşınan soğuk hava ile
boşluklar basınçlandırılarak, hem sıcak havanın girmesi engellenecek hem de disk yüzeylerinin soğuk
tutulması sağlanacaktır.
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Döngüsel akış ile ilgili çalışmalar serbest dönen disk ile başlamış, bu kapsamda disk üzerindeki
laminar ve türbülanslı akış incelenmiştir. Sonsuz yarıçaplı serbest disk üzerindeki laminar akış teorik
olarak ilk kez 1921 yılında von Karman tarafından ortaya atılmış ve doğrusal olmayan adi diferansiyel
denklemlerle çözülmüştür. Owen ve Wilson’a (1995) göre dönen disk tarafından oluşturulan
merkezkaç kuvveti sınır tabaka içinde merkezden dışa doğru akışa sebep olmaktadır. Buna serbest
disk sürüklenmesi veya serbest disk basma etkisi denilmektedir. Hem diskte hem de serbest akışta
hızın radyal bileşeni sıfırdır ve sınır tabaka dışındaki akışkan eksenel olarak sınır tabaka içine
sürüklenmektedir [1]. Türbülanslı akış üzerine ise deneysel çalışmalar yapılmış, dönen disk üzerinde
laminar türbülans geçişinin başladığı ve tamamlandığı bölgelerin döngüsel Reynolds sayısı değerleri
elde edilmiştir [2, 3]. Bir başka çalışmada ise kapalı sabit boşluk içinde dönen diskin akış üzerindeki
sürtünme etkileri incelenmiş ve boşluk geometrik özelliklerinin sürtünme kuvveti ile olan etkileşimi
gözlemlenmiştir [4]. Döner-Sabit boşluklarda ise akışın gelişimi, bölgeleri ve özellikleri ile ilgili
Batchelor ve Stewartson birbirlerine ters düşen teoriler geliştirmiştir. Batchelor’a (1951) göre dönen
disk ve sabit duvar arasında dönen akışkanın bir merkezi bulunmakta ve dönen disk ile sıfır (sabit
duvarın açısal hızı) arasındaki bir değerde açısal hız ile dönmektedir. Buna göre hem sabit hem de
dönen duvar üzerinde sınır tabaka varlığı öngörülmüştür. Akış dönen duvar üzerinde serbest dönen
diskte olduğu gibi merkezden dışa doğru savrulmakta, sabit duvarda ise merkeze doğru hareket
ederek döngüsel merkezi beslemektedir. Diğer taraftan Stewartson’a (1953) göre döner-sabit
boşluktaki akış serbest dönen disk üzerindeki akışa benzemekte ve döner sınır tabaka içindeki
teğetsel hız bileşeni dönen duvardan uzaklaştıkça azalmakta ve döngüsel merkez oluşturmamaktadır.
Picha ve Eckert (1958) deneysel çalışmalarla iki teorinin de aslında doğru olduğunu ispatlamışlardır.
Eğer boşluk atmosfere açıksa merkez döngüsü küçük (ihmal edilebilir) olarak oluşmakta fakat
boşluğun üstünde sabit duvar var ise (uçta sabit duvar) merkez döngüsü kayda değer hale
gelmektedir. Ayrıca döner ve sabit duvarlar arasındaki mesafe arttığında da akışkanın merkez
döngüsünün açısal hızının azaldığını gözlemlemişlerdir [5]. Daha sonraki çalışmalarda ise boşluğa
duman gönderilerek akış görüntüleme testleri yapılmış, havanın hem radyal hem de eksenel
beslendiği durumlarda boşluk içi akış yapısı gözlemlenmiş ve hız dağılımı ölçülmüştür [6]. Buna göre
akışta kaynak bölgesi, ekman tabakaları, rezervuar bölgesi ve merkez döngü bölgesi belirlenmiştir.
Numerik çalışmalarda ise eksenel-simetrik modeller oluşturularak laminar akış şartlarına göre analizler
gerçekleştirilmiş ve deneysel sonuçlarla tutarlı bulgular elde edilmiştir [7]. Türbülanslı akışlar için de
benzer şekilde önce deneysel çalışmalarla akış görüntülenmiş [8] daha sonra da nümerik modellerle
karşılaştırmaları yapılarak türbülans modelleri, ayrıklaştırma şemaları ve akışkan özellik
korelasyonlarının davranışları belirlenmiştir [9, 10]. Benzer şekilde boşluklarda yapılan detaylı
incelemeler sonucunda laminar, türbülanslı ve laminar-türbülans geçiş halindeki akışlarda kararsızlık
ve ona etki eden parametreler de belirlenmiştir [11, 12].
Döner-sabit boşluklarda temel akademik çalışmaların yanısıra endüstriyel konulara özel olarak
çalışmalar da yapılmıştır. Gaz türbinli motorlarda döner-sabit boşluk sistemlerinin basınçlandırılması
ile ilgili çalışma yapılmış ve üç ana başlığa ayrılmıştır. Bu başlıklarda; uç bölgesi uzatılmış döner
sistemin akış davranışı, uç bölgesinde eksenel simetrik olmayan dış akış bulunan döner-sabit sistem
sızdırmazlık elemanlarının performansı ve bu eksenel simetrik olmayan dış akışın tüm sistemin
performansına etkisi incelenmiştir [13]. Bianchini vd. [14] ise nümerik araçlar oluşturarak ağır hizmete
uygun gaz türbinli motorların döner-sabit boşlukları için hesaplama yöntemleri geliştirmiştir. Benzer
şekilde bir boyutlu hesaplama modelinde hem sabit hem de döner duvarda elde edilen sürtünme
kuvvetleri kullanılarak boşlukların analizi yapılmıştır [15].
Bu çalışmada temel bir döner-sabit boşlukta parametrik çalışma yapılacaktır. Altı farklı giriş açısı
değeri ile HAD analizleri gerçekleştirilecektir. Sonuçlar; döngü oranı (β) değerinin yanı sıra merkez
döngü bölgesinin büyüklüğü, giriş-çıkış toplam basınç artışı ve tersine akışın etkisi açısından
değerlendirilecek ve optimum giriş açısı değeri belirlenecektir.

2. YÖNTEM ve ANALİZ MODELİ
Literatür özetinde verildiği şekilde döner boşluklarda belli akış yapıları gözlemlenmektedir. Şekil 1. de
bu yapılar görülmektedir.
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Şekil 1. Eksenel girişli, radyal çıkışlı dönen boşluk için karakteristik akım çizgileri.
Eksenel girişli boşlukta akışın önemli bir kısmı karşıdaki diske çarpıp, merkezden dışa doğru duvar jeti
şeklinde hareket eder. Duvar jeti ekman tipi tabakayı besler ve belirli bir yarıçapta jetin bir kısmı
ayrılarak tekrar merkeze doğru döner. Merkeze doğru dönen duvar jeti kaynak bölgesinden geçerek
karşıdaki diskin ekman tipi tabakasını besler. Ardından oluşan iki ekman tabakası toplanma
bölgesinde birleşerek tepedeki (uç bölgesi) açıklıktan boşluğu terk eder. Boşluktaki akışkan yapıları
boşluğun performansını doğrudan etkilemektedir. Örneğin türbin boşluğunda yüksek basınçlı, düşük
sıcaklıklı hava beslenmekte ve daha sonra yüksek sıcaklıklı, düşük basınçlı ana akışa tahliye
olmaktadır. Uygulamadaki farklılıkların performansı nasıl etkilediği aşağıda listelenmiştir:
1. Boşluğa yeterli soğuk hava debisi gönderilmediğinde (basınçlandırılmadığında) boşluk
çıkışındaki yüksek sıcaklıklı akışın tersine akış ile boşluğa dolması.
2. Girişten sağlanan hava debisinin karşıdaki dönen diske çarpmayarak, daha geç bir yarıçapta
yüzeye yapışması, dolayısıyla toplam basınç farkındaki artışın düşük olması sebebiyle
çıkıştan sıcak hava girişi gerçekleşmesi.
3. Merkez döngü bölgesinin büyük olması sebebiyle boşluk içindeki hareketsiz havanın sürtünme
ısınması (windage heating) etkisiyle ısınarak yüksek sıcaklığa ulaşması.
Bunlara ek olarak, gaz türbinli motorlarda ana akış yolunda dönen kanatçıklar sayesinde akıştan iş
alındığı ya da motorun iç bölgelerini soğutmak/ basınçlandırmak amacıyla taşınan havanın şaft,
rulman gibi dönen aksamla temas halinde olduğu düşünüldüğünde havanın diğer yönlerde (özellikle
teğetsel) hızının olduğu da bilinmektedir.
Akışkanın teğetsel hızı sadece dönen duvardan sağlanmayıp giriş şartlarıyla da tanımlandığından,
döngü oranı (β) değerleriyle boşluğun verimi hakkında bulgular elde edilebilecektir.
(1)
(1) denklemine göre döngü oranı; teğetsel hızın, dönüş hızı ve yarıçapa bölümüyle elde edilmektedir.
Boşlukta temel amaç giren akışkanı basınçlandırarak çıkışa ulaştırmak olduğu için akışkanın radyal
hareketi dışındaki hareket çeşitlerine (dönme vs. etkiler) harcanan enerji minimize edilmelidir. Yani β
ne kadar küçükse akışkanın dönüş hızını arttıran enerji o kadar küçüktür. Şekil 2. de, β değerinin
Batchelor ve Stewartson’un önerdiği gibi sıfırla bir arasında değiştiği gösterilmiştir [5]. Dönen yüzey
üzerinde 1 değerine, sabit yüzey üzerinde 0 değerine ulaşmaktadır.
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Şekil 2. Batchelor (solda) ve Stewartson (sağda) teğetsel hız profilleri [5].
2.1. Analiz modeli
Dönen boşluk fenomeninin parametrik analizleri için küçük bir turbojet motorun türbin boşluğu esas
alınarak geometrik basitleştirmeler ile model hazırlanmıştır. Buradaki amaç gerçek geometride
yapılacak analizler öncesinde etkili parametrelerin belirlenip, tüm parametrelerin test edilmesiyle
optimum modelin seçiminde hızlı yol almaktır. Buna göre hazırlanan geometri Şekil 3. de gösterilmiştir.

Şekil 3. Çalışmada kullanılan döner-sabit boşluk geometrisi.
HAD analizlerinde kullanılacak ağ yapısı ve türbülans modelinin belirlenebilmesi için çalışma
gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmada Spalart-Allmaras, realizable k-ɛ ve SST k-ω modelleri kullanılmıştır.
Türbülans modellerine uygun ağ yapısı da oluşturulduğundan ağ yapısından bağımsızlık da
değerlendirilmiştir. Realizable k-ɛ ve SST k-ω için ağ yapısı sınır tabaka bölgesine ve geçiş
bölgelerine (girişten boşluğa karışma ve boşluktan çıkışa ayrılma) dikkat edilerek oluşturulmuştur.
Duvarda ilk eleman boyu 1 µm olacak biçimde ayarlanmıştır. Temel amaç y+ değerinin bir değeri
civarında elde edilmesini sağlamaktır. Ağ yapısında yaklaşık olarak 180000 prizmatik eleman
bulunmaktadır. Spalart-Allmaras modeli için ise y+ değerinin 40 ve üstünde tutulması amaçlanmış ve
sınır tabaka ağı oluşturulmamıştır (ilk eleman boyu 0.125 mm). Toplam eleman sayısı 2600’dür.
Sırasıyla ağ yapıları Şekil 4. de gösterilmiştir. HAD analizi sınır şartları; giriş toplam basıncı 329 kPa,
giriş sıcaklığı 300 K, çıkış toplam basıncı 243 kPa, çıkış sıcaklığı ise 1200 K şeklindedir. Duvar dönüş
hızı ise 10471 rad/s kullanılmıştır.
Analizler sonucunda iki farklı ağ yapısı ve üç farklı türbülans modeli sonuçları arasında ihmal edilebilir
farklar gözlemlenmiştir. Buna göre en yüksek basınç ve en yüksek sıcaklık değerlerindeki değişim
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sırasıyla %1.6 ve % 1.5’dir. Sıcaklık değerleri karşılaştırması Şekil 5. de gösterilmiştir. Buna göre en
yüksek sıcaklıkta fark ihmal edilebilir olsa da yoğun ağ yapısının genel dağılımda daha iyi çözünürlük
sağladığı görülmüştür. Diğer taraftan realizable k-ɛ çözüm süresi bakımından SST k-ω’a göre daha
üstündür. Bu sebeple tüm analizlerin realizable k-ɛ türbülans modeli ve yoğun ağ yapısı ile
gerçekleştirilmesi kararlaştırılmıştır.

Şekil 4. Döner-Sabit boşluk ağ yapısı (yoğun solda, kaba sağda).

Şekil 5. Farklı türbülans modelleri ve ağ yapılarına göre sıcaklık dağılımları (K) (solda SpalartAllmaras, ortada realizable k-ɛ ve sağda SST k-ω)
Havanın farklı giriş açılarıyla (farklı teğetsel hız değerleri) girmesinin boşluk performansına nasıl etki
ettiğini belirleyebilmek amacıyla üç farklı giriş açısı değeri (10°, 20°, 30°) ile analiz yapılmıştır. Bunlara
ek olarak giriş yapan akışkanın teğetsel hızı negatif ve pozitif tanımlanarak dönüş yönünde veya
dönüş yönünün tersine girdiğinde nelerin değiştiği de incelenmiştir. Analizlerin yakınsaması çıkıştaki
kütlesel debi değeri üzerinden de kontrol edilmiş, stabil duruma gelmesiyle yinelemeler
durdurulmuştur.
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3. BULGULAR
HAD analizi sonuçlarına göre giriş açısı olmadan çözdürülen konfigürasyonun basınç, sıcaklık
dağılımları Şekil 6. da; akım çizgileri gösterimi ise Şekil 7. de verilmiştir.

Şekil 6. Giriş açısı olmadan boşluk içinde basınç ve sıcaklık dağılımı

Şekil 7. Giriş açısı olmadan boşluk içinde akım çizgileri.
Buna göre Şekil 6. da 228.8 kPa ile 314.9 kPa arasında basınç değerleri görülmüştür. Akışkanın
boşluğa girişinden sonra hızı ve dönmenin etkisiyle duvara yapışmış ve bu sebeple girişin olduğu
köşede düşük basınçlı durgun bölge oluşmuştur. Akışkanın karşı duvara çarptığı bölümde ise yüksek
basınç gözlemlenmiştir. Sıcaklık dağılımında ise boşluğa giren soğuk akışkanın dönen duvarla
beraber ısınması gözlemlenebilmektedir. Temel amacın, boşluğu yüksek sıcaklıklı ana akıştan
korumak olduğu düşünüldüğünde gözlemlenen değerlerin hayli düşük olduğu belirlenmiştir. Şekil 7. de
boşluk içindeki merkez döngü görülmekte, bu büyük ve düşük hızlı kütlenin aksine duvar boyunca
hızlanan akışkan incelenebilmektedir.
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Giriş açısı parametresi analizleri sonucunda altı farklı durum için basınç, sıcaklık ve akışkan hızları
değerlendirilip temel alınan sıfır giriş açılı (eksenel giriş) analiz ile karşılaştırıldıklarında elde edilen
bulgular Tablo 1. de verilmiştir.
Tablo 1. Giriş açısı değerleri için sıcaklık ve basınç karşılaştırması

Giriş Açısı
+10
-10
+20
-20
+30
-30

Sıcaklık (K)
-%0.88
%0.88
-%2.04
%2.04
-%3.22
%2.63

Sıfır giriş açılı analize göre değişim
Basınç (kPa)
Çıkış Durgun Basınç (kPa)
-%0.95
-%0.36
%0.95
%0.36
%0.5
-%4.29
%4.76
-%1.79
-%7.94
-%8.93
%1.59
%1.79

Şekil 8. de dönüş yönünün tersine 20° (-20°) ile giren akışkan için boşluk içi basınç ve sıcaklık
dağılımları gösterilmiştir. Bu değerlere göre çıkış durgun basıncının en yüksek olduğu -30° giriş
durumunda en fazla basınçlandırma gerçekleşeceğinden boşluk içi sıcaklığın da en düşük olması
beklenmektedir. Aksine bu durumda boşluk içi sıcaklık değeri daha da artmış ve beklentilerin dışına
çıkmıştır. Bu sebeple döngü oranı incelenmesi ile efektif giriş açısına karar verilecektir.

Şekil 8. Dönüş yönü tersinde 20° (-20°) için basınç ve sıcaklık dağılımları.
Şekil 9. da sıfır giriş açılı analiz için β dağılımı görülmektedir. Bu analiz için giriş bölgesinde 0.35 β
değerleri görülürken, üst bölgede özellikle dönen yüzeye yakın sağ üst köşede 0.1 seviyelerine
düşmektedir. Bu da köşe bölgesinde mevcut enerjinin akışkanı döndürmek yerine toplam basıncını
arttırmakta kullanıldığına işaret etmektedir.
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Şekil 9. Sıfır giriş açılı analiz için döngü oranı (β) dağılımı.
Dönüş yönünde açı verilen analizler için β dağılımı eksenel giriş analiz sonuçlarına benzemektedir.
10° için giriş bölgesindeki değerler 0.5 seviyelerindedir, üst sol köşede 0.1 β değerine sahip olan bölge
büyümüştür. 20° için ise giriş bölgesi 0.8 seviyesindedir. 0.1 olan bölge 10°’ye göre küçülse de
eksenel girişli analizde elde edilen bölgeden büyüktür. Şekil 10. da 30°’ye bakıldığında, β değerlerinin
1’in üstüne çıktığı gözlemlenmiştir. Buna göre akışkan dönen yüzeyden daha hızlı bir şekilde
dönmektedir ve bu da çok verimsiz bir sisteme yani akışkanın dönen duvara enerji aktardığı bir
duruma işaret etmektedir. Bunlara ek olarak 0.1 β değerine sahip bölge de çok küçülmüştür.
Dönüş yönünün tersine açı verildiğinde ise negatif β değerleri görülmeye başlanmaktadır. Bu durumda
da 0 ve sıfıra yakın değerlere sahip bölgelerin büyüklüğü daha verimli boşluğun belirlenmesine
yardımcı olacaktır. Bu analiz modellerinde boşluk içinde ağırlıklı olarak sıfıra yakın değerler
görülmekle birlikte, girişin olduğu alt bölgede mininum değerler elde edilmiştir. -10°’de minimum β
değeri 0.35’e düşmüş, Şekil 11. de gösterilen -20°’de ise 0.65 seviyelerinde görülmüştür. -20°’de
boşluğa giren akışkanın dönen yüzeye daha geç yapışmasından kaynaklı bu bölge ile dönen duvar
arasında kalan kısımda boşluğun en düşük değerleri elde edilmiştir. -30°’de de -20°’deki gibi boşluk
genelinde β değerleri 0 seviyesindeyken minimum değer 0,95’e kadar çıkmıştır. Yani teğetsel hız
olarak dönen duvarla beraber hareket eden akışkanın sahip olduğu hızın ters yönde iki katına sahip
olunmaktadır. Bu da yine fazla enerji kaybına neden olmaktadır.
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Şekil 10. Dönüş yönünde 30° giriş açısı için β dağılımı.

Şekil 11. Dönüş yönünün tersine 20° giriş açısı için β dağılımı.
Sonuç olarak, farklı giriş açılarında çıkış toplam basınç değerleri çok yakın sonuçlar verse de, döngü
oranı açısından bakıldığında daha net ayrım yapılabilmektedir. Dönüş yönünün tersine verilen açılarda
sıfır değerine sahip bölgeler daha çok yer kaplamaktadır. -20° giriş açısında sıfır değerine yakın β
değerlerinin diğer analizlere göre boşluk içinde daha geniş alanda yer alması sebebiyle, optimum giriş
açısı olarak -20° seçilmiştir.

SONUÇ
Mevcut çalışmada gaz türbinli motorlarda tasarım öngörüsünü daha iyi yapabilmek ve mevcut
tasarımların nasıl iyileştirilebileceğini belirlemek amaçlı inceleme ve analizler yürütülmüştür. Bu
amaçla motor performansına etkisi olduğu bilinen ve oldukça karmaşık akış yapısına sahip olan bir
dönen-sabit türbin boşluğu incelenmiştir. İlk olarak türbin boşluğunda temel değerlendirme kriterleri
olarak çıkış durgun basınç değeri, boşluk içi gaz sıcaklığı değerleri ve merkez döngünün
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büyüklüğü/sayısı incelenmiştir. Temelde geometrik ya da giriş/çıkış basınç değerleri açısından bu
sonuçlar fikir verse de çalışılan bölgenin dönen bileşenlerden oluşması sebebiyle döngü oranı ile daha
anlamlı veriler elde edileceği belirlenmiştir. Yapılan çalışmada dönüş yönünün tersine 20° açıyla giren
akışkanın boşluk içinde daha verimli bir sistem oluşturduğu gözlemlenmiştir.
Bu sonuçlara göre gaz türbinli motorlarda soğutucu/basınçlandırıcı akışkanın diğer dönen bölgelerden
gelmesinden dolayı sadece eksenel hızla gelmediği değerlendirildiğinde, dönen duvarlarla olan
etkileşimi de göz önüne alınarak tasarım yapılması gerektiği ortaya çıkmaktadır. Motorlarda hava
dönüş etkisinin azaltılıp arttırılması için ön döndürücü benzeri yapılar kullanılmakta, bu sayede
kullanılan havadan maksimum verim elde edilmesi sağlanmaktadır.
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KASET TİPİ KLİMALARDA TERMOSTAT YERLEŞİMİNİN
ORTAM İÇERİSİNDEKİ HIZ, SICAKLIK VE PARTİKÜL
DAĞILIMINA OLAN ETKİSİNİN SAYISAL ARAŞTIRILMASI
Numerical Investigation of Effects of the Thermostat Position on Velocity, Temperature and Particle Distribution in
Cassette Type Air Conditioners

Mustafa MUTLU
Emre ÇALIŞKAN

ÖZET
Klima ile konfor ortamı oluşturulan mahallerde minimum seviyede sıcaklık farklılıkları oluşması
sağlanmalıdır. Kullanıcının klima kumandası üzerinden set etmiş olduğu sıcaklık değerinin hacmin
tamamında aynı derecenin oluşması istenmektedir. Bunun yapılabilmesi için klima kumandasının
koyulacağı yer büyük bir öneme sahiptir. Bu çalışmada, soğutma uygulamalarında yaygın olarak
kullanılan kaset tipi iç ünitenin kullanılması durumunda termostatın yerleşim yerinin oda içerisindeki
hız, sıcaklık ve oda içerisindeki solunabilir partikül (10 µm) miktarına olan etkisi sayısal olarak
incelenmiştir. Termostat konumunun etkisini incelemek amacıyla yedi farklı noktaya yerleştirildiği kabul
edilen cihaz kontrol kumandası, bulunduğu pozisyonun sıcaklık değerine bağlı olarak iç ünitenin
üfleme sıcaklığı ve üfleme hızı ayarlanmaktadır. 2 boyutlu yapılan bu çalışmada PPD değerleri
hesaplanmış ve konforsuzluk bölgeleri belirlenmiştir. Bununla birlikte, oda içerisindeki partiküllerin
Eulerian-Langrangian modeli kullanılarak takibi yapılmış ve termostat yerleşimin partikül dağılımına
olan etkisi araştırılmıştır. Sonuçlar, termostat yerleşiminin yalnızca konfor üzerine veya oda
içerisindeki sıcaklık dağılımlarını etkilemediği aynı zamanda enerji tüketimini de önemli ölçüde
etkilediğini göstermiştir.
Anahtar Kelimeler: Termostat yerleşimi, Isıl konfor, Partikül dağılımı, HAD

ABSTRACT
Minimum temperature differences should be provided by air conditioners where comfort conditions are
obtained. It is desired that temperature reached to set temperature that adjusted from control panel, in
entire control volume. Thus control panel position is crucial to obtain this homogenous temperature
distribution. In this study, the effect of thermostat position, which is often used in case of preferring
cassette type cooling devices, on room temperature, velocity distributions and respirable particle
concentrations was investigated numerically. Blowing temperature and velocity of the cassette type air
conditions were adjusted by temperature of the position in where thermostat was placed. In 2D cases
PPD were calculated and discomfort zones were determined. Moreover, particles placed in the room
randomly, were tracked by Eulerian-Langrangian model and effect of thermostat position were
determined. It is found that, thermostat position not only highly influences temperature distribution in a
room but also affects concentrations and depositions of particles.
Key Words: Thermostat position, Thermal Comfort, Particle distribution, CFD
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1. GİRİŞ
İnsanların kaliteli bir yaşam sürdürebilmeleri için yaşadıkları ve çalıştıkları ortamların hijyen, termal ve
iç hava kalitesi açılarından konfor şartlarını sağlamaları gerekmektedir. Günümüz şehir insanının
çalışma ve yaşam alışkanlıkları göz önünde bulundurulduğunda kapalı ortamların iklimlendirilmesi
sağlık ve konfor açısından çok önemlidir. Konfor için binalarda tesis edilen HVAC ve benzeri tesisat
sistem düzenlerinden meydana gelen insan rahatsızlıklarının giderilmesi olayı önem kazanmıştır. Bina
için uygun iklimlendirme sistem tasarımı hastalıklı bina sendromu oluşmasına neden olmaması için
önemli bir hal almıştır. Son yıllarda merkezi iklimlendirme sistemlerinde ısı pompalarının kullanımı
artmıştır. Isı pompası sistemlerinin tasarım, üretim ve otomasyonundaki gelişmeler ile birlikte bu
sistemlerin ısıtma ve soğutma performansları her geçen yıl artmaktadır. Performans ve verimlilik
açısında günümüz iklimlendirme cihazları merkezi sistem olarak projelendirilmekte ve iç ortam da
kaset tipi ünite kullanımı yaygınlaşmaktadır. Bu tarz sistemlerin ortam içerisindeki sıcaklık ve hız
dağılımı dolayısıyla ısıl konfora olan etkisi üzerine sınırlı sayıda çalışma bulunmaktadır. Aynuır ve ark.
VRV sisteminin kontrol metotlarını deneysel olarak incelemişler ve VAV sistem ile karşılaştırmışlardır
[1]. VRV sisteminin bireysel kontrol modunda soğutma performans faktörünün master kontrol moduna
göre %3 ila %15 arasında daha yüksek olduğunu tespit etmişler ve tek bir termostat ile sıcaklık
kontrolünün yapılması ile her bölgelerdeki termal konforun sağlanmasının mümkün olmadığını
belirtmişlerdir. VRV sistemi, ısı pompası prensibi ile çalışan bir kurutucu ile entegre edilerek enerji
tüketimin düşürülebileceği deneysel olarak gösterilmiştir [2]. Noh ve ark. kaset tipi iç ünitenin
kullanıldığı bir sınıfta termal konfor ve CO2 ölçümleri yaparak iç ünitenin hava üfleme açılarını ve
debisinin etkisini belirlemeye çalışmışlardır [3]. Hava üfleme açısının artmasıyla termal konforun az da
olsa kötüleştiği buna karşın CO2 konsantrasyonun çok fazla değişmediğini bulmuşlardır. Hava
debisinin 800 m3/h değerinden yüksek olması durumunda CO2 konsantrasyonunun kabul edilebilir
sınırlar içerisinde kaldığını göstermişlerdir. CFD metodu kullanılarak, kaset tipi iç ünitelerin
performansını ve kullanıldıkları ortamlarda oluşturdukları sıcaklık ve hız dağılımlarını ortaya
çıkarılmakta ve bu veriler kullanılarak termal konforsuzluk bölgeleri rahatlıkla belirlenebilmektedir [4].
Bamodu ve ark., sayısal çalışma ile kaset tipi iç ünitenin duvar tipi split klimalara göre havayı daha iyi
dağıttığını belirlemişler ve kaset tipi iç ünitenin enerji tasarrufu potansiyelini vurgulamışlardır [5].
Bununla birlikte kaset tipi klimanın üfleme hızının ve sıcaklığının kontrol edilmesi ile ortam içerisindeki
termal konforun iyileştirmenin mümkün olduğu belirtilmiştir [6]. Noh ve ark. deneysel ve sayısal olarak
karışık havalandırma (mixing ventilation) sisteminin kullanıldığı bir sınıfta kaset tipi bir klimanın hava
üfleme miktarının etkisini incelemişlerdir [7]. Karışık havalandırmanın kullanıldığı ortamlarda kaset tipi
klima gibi bir momentum kaynağının olması, ortam içerisindeki havalandırma performansını iyileştiği
sonucuna varmışlardır.
Enerji tasarrufu açısından kullanılan oda termostatları, iç ünitenin hava üfleme hızını ve sıcaklığını
değiştirebilmesi nedeniyle bu cihazların konumlandırılması ortamdaki konfor açısından önemlidir. Oda
içerisinde diğer bölgelerden daha sıcak olan bir noktaya veya direk güneş ışınımına maruz kalan bir
bölgeye termostat yerleştirilmesi durumunda cihaz ortamı olduğundan daha sıcak algılayarak üfleme
hızını arttıracak veya üfleme sıcaklığını düşürecektir. Bu durum, konforsuz bölgelerin oluşmasına
neden olabilir. En uygun termostat konumunun belirlenmesi amacıyla Tian ve ark. bir
simülasyonlardan faydalanan bir optimizasyon metodu geliştirmişlerdir [8]. Benzer bir çalışma da bir
HAD programı ile Building Energy Simulation programlarını eş simülasyon ile birlikte kullanarak
optimum termostat yerleşimini belirleyen Du ve ark. tarafından gerçekleştirilmiştir [9].
Termostat yerleşiminin ısıl konfor üzerindeki etkisi ile ilgili kısıtlı çalışma bulunmakla birlikte
termostatların ortam içerisindeki partiküllerin davranışı üzerindeki etkisi ile alakalı çalışmaya
rastlanmamıştır. Bu nedenle bu çalışmadaki sonuçlar literatüre önemli bir katkı sağlayacaktır.
Literatürde farklı ısıtma sistemlerinin partikül davranışına ve partikül dağılımlarına olan etkisi ile ilgili
çalışmalar bulunabilir [11 - 15].
Bu çalışmada, kaset tipi klima kullanıldığı bir ortamda termostat yerleşiminin, ortamdaki hız sıcaklık
dağılımına olan etkisi CFD kullanılarak incelenmiştir. 2–boyutlu bir modelin kullanıldığı çalışmada yedi
farklı konuma yerleştirilen ve üfleme hızı ile sıcaklığın kontrol edilebilen termostatın oda içerisindeki
PPD değerlerine ve partikül dağılımına olan etkisi araştırılmıştır.
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2. MATERYAL VE METOD
Bu çalışmada kullanılan model, doğrulama ve sonuçların karşılaştırılması amacıyla Noh ve ark. [3]
tarafından ölçüm alınan sınıfın boyutları kullanılarak oluşturulmuştur. Sınıfın tam ortasındaki düzlem
baz alınarak oluşturulan 2 boyutlu model Şekil 1’de verilmiştir.

Şekil 1. Çalışmada kullanılan odanın boyutları ve sınır şartları
İç ortam ile temasta bulunan duvarlar iç ortam sıcaklığında 297 K olarak alınırken, dış ortam ile
temasta bulunan duvarların ise 302 K olduğu kabul edilmiştir. Kaset tipi klimanın boyutları 0.90 m ×
0.90 m ve hava üfleme kanallarının genişliğinin 0.05 m olduğu kabul edilmiştir [3]. Havanın giriş açısı
30° olacak şekilde hesaplamalar yapılmış olup hızı ve sıcaklığı termostattan alınan bilgilere göre
değişmektedir. Termostattaki ayar sıcaklığı ile termostat konumundaki sıcaklık farkı yükseldikçe
üflenen havanın sıcaklığı düşmekte ve debisi artmaktadır (Tablo 1).
Tablo 1. Üfleme sıcaklığının ve hızının kontrol parametreleri
ΔT (Tset – Tmeas)
0 – 2.49
2.5 – 7.49
7.5 – 12.49
>12.5

Üfleme Debisi [m3/h]
744
1170
1590
1590

Üfleme Sıcaklığı [°C]
T = -0.833 ΔT + 294.67

Analizlerde Standart k-ε türbülans modeli kullanılmış ve ortamdaki ışınım ayrık koordinatlar (DO)
metodu ile çözülmüştür. Havanın yoğunluğu sıkıştırılamayan ideal gaz kabulü ile çözülmüş olup diğer
özellikleri sabit kabul edilmiştir (Tablo 2).
Tablo 2. Havanın özellikleri
Özgül Isı
İletkenlik
Viskozite
Moleküler Ağırlık

1006.43 J/kgK
0.0242 W/mK
-5
1.7894×10
28.966 kg/kmol

Basınç-Hız ilişkisi için SIMPLE algoritması, basınç ayrıklaştırılması için PRESTO metodu, diğer
büyüklükler için ikinci derece ayrıklaştırılma uygulanmıştır. Enerji dışındaki diğer parametrlerin
-4
-8
yakınsama kriteri olarak 10 , enerji için 10 seçilmiştir.
3. DOĞRULAMA
Ağdan bağımsızlık için üç farklı nod sayısına sahip ağ yapısının çözümleri yapılmış ve elde edilen
verilen çok fazla değişmediği gözlenmiştir (Şekil 2). Sonuçların nod sayısı ile anlamlı olarak
değişmemesinden dolayı bu çalışmada, hesaplama zamanı ve bilgisayar kapasitesi göz önünde
5
bulundurularak 4.23×10 nod sayısına sahip ağ yapısı tercih edilmiştir.
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Şekil 2. Ağdan bağımsızlık
Kaset tipi klimaların kullanılması durumunda ortam içerisinde oluşan hız ve sıcaklık dağılımı ile ilgili
detaylı deneysel sonuçlar açısından kısıtlı sayıda çalışma bulunmaktadır. Bu nedenle, elde edilen
veriler, Noh ve ark. [3] tarafından yapılan çalışmanın sonuçları ile karşılaştırılmıştır (Şekil 3).

Şekil 3. Sayısal sonuçların literatürdeki deneysel veriler ile karşılaştırılması
4. TERMOSTAT YERLEŞİMİ VE PPD DEĞERLERİ
Termostat yerleşimin oda içerisindeki konforsuzluk bölgeleri üzerindeki etkisini incelemek amacıyla
yedi farklı nokta termostat yerleşim bölgesi olarak belirlenmiştir (Şekil 4). Her iterasyon adımının
sonunda, bu noktalardaki sıcaklıklar kullanıcı tanımlı bir fonksiyon yardımı ile hesaplanmakta ve kaset
tipi klimanın hava giriş hızı ve sıcaklığı Tablo 1’deki değerlere göre değiştirilmektedir. Oda içerisindeki
PPD değerleri ISO 7730 standardına göre hesaplanmıştır [10]. Buradaki hız, sıcaklık ve ışınım
2
sıcaklığı değerleri analiz sonuçlarından elde edilmiş olup metabolik aktivite 60 W/m giysi yalıtımı ise 1
clo olarak alınmıştır.

Şekil 4. Termostatların konumları
Simülasyon ve Simülasyon Tabanlı Ürün Geliştirme Sempozyumu

14. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 17-20 NİSAN 2019/İZMİR

____________________ 1324 _______

5. PARTİKÜL DAĞILIMI
Partiküllerin başlangıçta oda içerisinde bulunduğu kabul edilmiş ve dağılımlarını temsil edecek 3×10
adet parçacık başlangıçtaki konumları kontrol hacmi içerisinde rastgele olacak şekilde tanımlanmıştır.
Bu partiküllerin üzerine kaldırma, sürüklenme, termoforetik ve Brownian kuvvetlerinin etkilediği kabul
edilmiştir. Bir parçacık üzerindeki kuvvet dengesi Eş. 1 ile ifade edilebilir.
4

du p
dt

= FD ( u − u p ) +

g( ρp − ρ )
ρp

+ Fx

(1)

Bu eşitlikte, u akışkan hızını, u p parçacık hızını, ρ akışkan yoğunluğunu, ρ p parçacık yoğunluğunu,
F D (u-u p ) birim parçacık başına sürüklenme kuvvetini, g yerçekimi ivmesini, F x birim parça kütlesi
başına gelen ekstra kuvvetleri göstermektedir. Bu çalışmada sürüklenme kuvvetinin (F D )
hesaplanmasında Stokes’ sürüklenme kanunu [21] kullanılarak şu şekilde tanımlanmıştır:
FD =

18 μ
d p2 ρpCc

(2)

C c , Cunningham düzeltme faktörünü göstermekte ve λ ortalama moleküler serbest yolu göstermek
üzere şu şekilde hesaplanabilmektedir:
Cc = 1 +

2λ
−( 1.1d p / 2 λ )
(1.257 + 0.4 e
)
dp

(3)

Termoforetik kuvvetlerin parçacıklar üzerindeki Talbot [22] tarafından önerilen ifade ile hesaplanmıştır
(Eş. 4).

Fx = −

6πd p μ 2 C s ( K + C t Kn )

1 ∂T
ρ(1 + 3C m Kn )(1 + 2 K + 2C t Kn ) m pT ∂x

(4)

Bu eşitlikte, K akışkanın ısı iletim katsayısının parçacık ısı iletim katsayısına oranını (k/k p ), m p
parçacık kütlesini, T akışkan sıcaklığını, μ akışkan viskozitesini göstermektedir. C s , C t ve C m
katsayıları sırasıyla 1.17, 2.18 ve 1.14 olarak alınmıştır.
Brownian kuvveti ise Eş. 5 ile şu şekilde hesaplanmıştır: [23]

Fb = ζ

216υk BT
ρp 2
πρd p5 (
) C c ∆t
ρ

(5)

Bu eşitlikte, ζ sıfır ortalamalı Gaussian rastgele sayılarını, v kinematik viskoziteyi, k B boltzman sabitini
göstermektedir. Gerilmelerden kaynaklı oluşan Saffman kaldırma kuvveti Eş. 6 ile hesaplanmıştır [24].

F =

2 Kυ 1 / 2 ρd ij
ρ p d p ( d lk d kl )1 / 4

(u − up )

(6)

Burada K 2.594 ve d ij deformasyon tensörüdür.

6. ODA İÇERİSİNDEKİ HIZ VE SICAKLIK DEĞERLERİ
T set değerinin 19 °C olması durumdaki termostatların PPD değerleri Şekil 5’te görülmektedir. PPD
değerleri termostat konumuna göre değişmekte ve T3 konumunda maksimum değerini almaktadır.
Buradan oda içerisindeki termal konforun termostat konumu ile yakından ilgili olduğu ve % 10’dan
daha fazla etkisi olduğu sonucuna varılmıştır. Bununla birlikte termostatı odanın ortasına yerleştirmek
yerine duvarlara yakın yerleştirilerek ısıl konfor da iyileşmeler sağlanabilir. T3 noktasındaki termostatın
diğer konumlardaki termostatlardan ayrışmasının en büyük nedeni kaset tipi klima cihazının
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bulunduğu aynı konumda olmasıdır. T3 noktasındaki termostat, odanın diğer bölgelerindeki havaya
göre daha düşük sıcaklığa sahip emiş havasının sıcaklığını algılamakta ve kontrol sistemi, ortamı
olduğundan daha düşük sıcaklıkta olduğunu kabul etmektedir. Buna bağlı olarak ta üfleme sıcaklığı
Tablo 1’deki değerlere göre yükselmekte ve soğutma yüklerini karşılamakta zorlanmaktadır.
Dolayısıyla ortamdaki konforsuzluk düzeyi artmaktadır. Alt kademede çalıştığı için elektrik tüketimi
azalmıştır. Cihazın verimi ve konfor alanında kabul edilebilir noktada tutulması için sistem
otomasyonunun iyi tasarlanması gerekmektedir.

Şekil 5. Ortalama PPD değerlerinin termostat konumuna göre değişimi
Sürekli rejimde kaset tipi tavanda bulunan klimanın T set =15°C olduğunda PPD analizinde klimanın
üfleme ağzında ve paralel tavan bölgesinde PPD’nin 30 değerinde olduğu buna karşın odanın diğer
bölgelerin de çok fazla değişkenlik göstermediği görülmüştür. Üfleme ağzında oluşan PPD değerinin
nedeni üfleme sıcaklığının 15 °C olmasıdır. Odanın zeminden 150 cm yükseklik mesafesinin altında
kalan kısımlar PPD 7-9 aralığında neredeyse rijit bir dağılım göstermektedir. PPD değerinin 0’ya
yaklaşmasının nedeni ise Sıcaklık dağılımına bakıldığında 21°C - 22°C sıcaklığın bu bölgede homojen
dağılım göstermesidir. Zeminden 150 cm yükseklik mesafesinin üstünde kalan kısımlarda ise üfleme
ağzı hariç en fazla PPD değeri 23 olarak okunmuştur. Bu bölgede klimanın PPD değerinin alt kısma
oranla yüksek olmasının nedeni ısınan havanın yükselerek klimanın üfleme havası ile çarpışması
olarak söylenebilir. Sürekli rejimde kaset tipi tavanda bulunan klimanın T set =25°C olduğunda PPD
analizinde sıcak olan duvar ile tavanın kesiştiği belli bir alanda PPD’nin 30 değerinde olduğu buna
karşın odanın diğer bölgelerin de PPD’nin 0’a yaklaşmadığı görülmüştür. Sıcaklık kaynağından dolayı
o bölgede PPD değeri 30 olmuştur. 25°C‘lik üfleme havası ile o kısımda soğutma işlemi de
gerçekleştirilememiştir. Odanın zeminden 150 cm yükseklik mesafesinin altında kalan kısımlar PPD 12
- 19 aralığında neredeyse rijit bir dağılım göstermektedir. Sürekli rejimde yapılan çalışmada T set =15°C
ve T set =25°C durumda görülmüştür ki termostat mesafesi zeminden en fazla 150 cm yukarıya
konmalıdır.
Klimanın üfleme hızları ve sıcaklıkları, Tablo 1’deki değerlere göre ayarlanması nedeniyle sürekli rejim
durumunda ortam sıcaklıkları istenen değerler arasında olmakta ve farklı termostat pozisyonları için
aynı üfleme sıcaklık ve hızları hesaplanmıştır. Buradan kontrol yaklaşımının önemi ve kullanılan
algoritmaların oda içerisindeki konforsuzluk bölgelerine önemli etkisi olduğu sonucuna varılabilir. Bu
çalışmada Tablo 1’de verilen değerlerin değişimini incelemek amacıyla oda içerisindeki sıcaklık ve hız
dağılımlarının zaman göre değişimleri de araştırılmıştır. Oda içerisindeki başlangıç sıcaklığı 302 K ve
T set değeri 21 °C alınarak sürekli rejimde çözümler gerçekleştirilmiştir. Buna göre oda içerisindeki
sıcaklıklar yaklaşık 300 s içerisinde konfor değerlerine geldiği söylenebilir (Şekil 7). Oda içerisinde
klimanın emiş tarafının sıcaklığının odanın diğer bölgelerine göre daha hızlı istenen değere geldiği ve
konfor açısından incelendiğinde ise PPD değerlerinin diğer bölgelere kıyasla düşük hesaplandığı
söylenebilir. Hesaplamanın başlangıç zamanında sıcaklık farklarının yüksek olmasından dolayı üfleme
sıcaklığı düşük, üfleme hızı ise yüksek olmaktadır.
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Şekil 6. Sürekli rejimde oda içerisindeki sıcaklık ve PPD dağılımı

Şekil 7. Geçici rejimde oda içerisindeki sıcaklık ve PPD dağılımı
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6. PARTİKÜL KONSANTRASYONLARI
Oda içerisindeki partikül dağılımları, ayar sıcaklığının 17 °C, 21 °C ve 25 °C değerleri için Şekil 4’te
verilen termostat konumlarından T1, T2, T3 ve T6 pozisyonlarında incelenmiştir. Ayar sıcaklığı üfleme
hızlarını ve sıcaklıklarını yakından ilgilendirmesi sebebiyle ortam içerisindeki partiküllerin hareketleri
üzerinde doğrudan etkisi bulunmaktadır. Ayar sıcaklığı ile termostat konumunun sıcaklıkları arasındaki
farkın yüksek olması durumundan üfleme sıcaklığı da yüksek olacak buna bağlı olarak ortamdaki
partiküller de hızlanacaktır. Partiküllerin üzerine etki eden kuvvetler yalnızca hızlara bağlı olarak
değişmemekte sıcaklık ve ortamdaki sıcaklık değişimlerinin de bu kuvvetlerin üzerinde dolayısıyla
partiküllerin hareketi üzerinde etkisi bulunmaktadır. Şekil 8’de farklı termostat konumlarının ortamdaki
partiküllerin tutulma oranlarının zamana göre değişimi verilmiştir. T1, T3 ve T6 konumları için
hesaplanan değerler birbirine yakın iken T2 konumu, diğer termostat konumlarından daha düşük bir
partikül tutma performansı göstermiştir. Partiküllerin tutulma oranındaki bu değerler, T2 konumunda
%13’e kadar bir farklılık gösterebilmektedir. Bu durum da termostat yerleşimin yalnız ortam içerisindeki
hız ve sıcaklık değerlerini etkilemediği aynı zamanda partikül dağılımlarını ve partiküllerin ortamdan
uzaklaştırma performansını etkilediğini göstermiştir.

Şekil 8. Farklı termostat konumlarında partikül tutulma oranlarının zamanla değişimi
Oda içerisindeki hız ve sıcaklık profilleri ayar sıcaklığı ile belirlendiği için partikül dağılımına da etkisi
bulunmaktadır. Termostatın düşük sıcaklıklara ayarlanması durumunda klima odayı istenen değerlere
getirebilmek için üfleme sıcaklığını düşürecek ve hızı arttıracaktır. Dolayısıyla ortamdaki partiküller
üzerine etkileyen kuvvetler artacaktır. Sonuç olarak klimanın termostatını düşük sıcaklıklara ayarlamak
ortam içindeki partiküllerin tutulumu hızlandıracaktır (Şekil 9). Termostat sıcaklığını 25 °C yerine 17
°C’ye ayarlayarak partiküllerin tutulumunu %44’e kadar arttırmak mümkün olmaktadır.
Partiküllerin oda içerisindeki konumları incelendiğinde hız dağılımı ile yakından ilişki olduğu
görülmektedir. Özellikle klimanın hava üfleme alanı ve havayı emiş kısmındaki partiküller diğer
konumdakilerine göre daha hareketli olmaktadır. Klimanın emiş kısmına gelen partiküllerin tutulduğu
kabulü yapılmış, yani klimanın bütün partiküller filtre ettiği varsayılmıştır. Bu nedenle klimanın altında
kalan bölgedeki partiküller ortamdan daha hızlı bir şekilde uzaklaştırılmıştır (Şekil 10).

Şekil 9. Farklı ayar sıcaklıkları (T set ) için partikül tutulma oranlarının zamanla değişimi
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Şekil 10. Oda içerisindeki partiküllerin konumu ve oluşan hız dağılımı

7. SONUÇ
Bu çalışmada, bir odanın kaset tipi klima ile soğutulmasının iki boyutlu sayısal incelemesi yapılmış ve
oda termostatın konumunun predicted percentage dissatisfied (PPD) değeri üzerindeki etkisi
incelenmiştir. Aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır:
• Termostat yerleşiminin oda içerisindeki hız ve sıcaklık dağılımını etkilediği ve aynı ayar şartlarında
klimanın üfleme hızını ve sıcaklığının değişebileceği görülmüştür. Klima cihazının kontrol
algoritmasının oda içerisindeki konforsuzluk bölgeleri üzerindeki etkisi en az termostat yerleşimi
kadar önemli olduğu sonucuna varılmıştır.
• Klimanın bir alt fan kademesi ve üfleme sıcaklığında çalışması durumunda PPD değerleri yaklaşık
iki katına çıkarken soğutma yükünün ise üçte birine düştüğü hesaplanmıştır.
• Oda içerisindeki sıcaklık ve PPD değerleri incelendiğinde, termostat pozisyonunun yerden en fazla
150 cm yükseklikte konumlandırılması, oda içerisindeki konfor açısından önemli olduğu
görülmüştür.
• Termostat yerleşimi, zamanla değişen dış ve iç ortam şartlarına klimanın verdiği reaksiyon
üzerinde daha etkili olduğu ve oda içerisindeki konforsuzluk seviyelerinin termostat yerleşimi ile
ilişkili olduğu söylenebilir.
• Termostat yerleşimin yalnız ortam içerisindeki hız ve sıcaklık değerlerini etkilemediği aynı
zamanda partikül dağılımlarını ve partiküllerin ortamdan uzaklaştırma performansını etkilediğini
göstermiştir. Termostatı farklı konuma yerleştirerek partiküllerin tutulumunu %13’e kadar arttırmak
mümkün olmaktadır.
• Klimanın termostatını düşük sıcaklıklara ayarlamak ortam içindeki partiküllerin tutulumu
hızlandırmaktadır. Termostat sıcaklığını 25 °C yerine 17 °C’ye ayarlayarak partiküllerin tutulumunu
%44’e kadar arttırmak mümkün olmaktadır.
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YERDEN ISITMA SİSTEMİNDE PARTİKÜL KAYNAĞININ
ODA İÇERİSİNDEKİ SOLUNABİLİR MADDE MİKTARINA
OLAN ETKİSİNİN SAYISAL İNCELENMESİ
Numerical Investigation of the Effect of Particle Source Location on Respirable Particle Concentration under Floor Heating
Conditions

Mustafa MUTLU

ÖZET
Oda ve ofislerde bulunan solunabilir partiküllerin kontrolü ve takibi ortamda bulunan canlıların sağlığı
açısından büyük önem taşımaktadır. Özellikle kış mevsiminde kullanılan ısıtma sistemleri, bu
partiküllerin dağılımlarını önemli ölçüde etkilemekte ve maruz kalınan partikül yoğunluğunu
arttırabilmektedir. Bu çalışmada, enerji tasarrufu açısından yaygın olarak tercih edilen yerden ısıtma
sisteminin kullanıldığı bir oda içerisindeki beş farklı boyuttaki (1 µm, 2 µm, 3 µm, 5 µm ve 10 µm)
partiküllerin dağılımı sayısal olarak incelenmiştir. Bir ortam içerisinde ihtiyaç duyulan taze hava, ısıtma
sezonunda yeterli miktarda karşılanamamaktadır. Bu etkiyi incelemek amacıyla oda içerisindeki hava
değişim oranı sıfır olarak kabul edilmiş ve buna göre analizler yapılmıştır. Hesaplamalar sonlu
hacimler metodu kullanan FLUENT paket programı ile gerçekleştirilmiş ve sonuçlar deneysel
çalışmalar ile doğrulanmıştır. Partikül kaynağını oda içerisinde beş farklı konumda bulunması durumu
incelenmiştir. Partikül kaynağının konumu, oda içerisindeki solunabilir madde konsantrasyonu
üzerinde etkili olduğu gösterilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Yerden ısıtma, Partikül dağılımı, Sıcaklık dağılımı, Partikül kaynağı
ABSTRACT
Control and tracking of respirable particles in residential areas and offices is important regarding to
indoor air quality as well as human health. Heating systems used in winter play an important role in
distribution of these particles and may increase particle concentration in the environment. In this study
distribution of five different sized particles (1 µm, 2 µm, 3 µm, 5 µm ve 10 µm) were investigated
numerically. In order to investigate zero air change rates in where optimum rates cannot be met during
heating season, infiltration rates were neglected. Calculations were made by a commercial software
FLUENT and validated by experimental results. Five different particle sources in a room were handled
and it is found that, source position has a significant influence on particle concentrations.
Key Words: Floor heating, Particle distribution, Temperature distribution, Particle source

1. GİRİŞ
Binalarımızda kullandığımız ısıtma sistemleri, yaşam alanlarımızı ısıl konfor koşullarına getirmek için
dizayn edilmişlerdir. Isıl konfor şartlarının sağlanması, yaşam kalitesi ve enerji verimliliği açısından
önemli bir yer tutmakla birlikte ortam içerisindeki bulunan partiküllerin davranışı ve dağılımı ısıtma
sistemlerinin tasarımı esnasında dikkate alınmamaktadır. Dünya Sağlık Örgütüne (WHO) göre 10 µm
ve daha düşük çaptaki partiküller insan solunum yollarına kadar ulaşabilmekte ve ölüme götürebilecek
hastalıklara sebep verebilmektedir [1]. Bu partiküllerin yaşadığımız mekanlardaki dağılımını önemli
ölçüde etkileyen parametrelerden biri de evlerde ve çalışma alanlarımızda kullandığımız iklimlendirme
sistemleridir. Özellikle ısıtma sistemleri, ortam içerisindeki bu partiküllerin dağılımını önemli ölçüde
etkilemektedir.
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Isıtma sistemlerinin yaşam alanlarında oluşturdukları sıcaklık ve hız dağılımları hem deneysel hem de
sayısal olarak birçok araştırmacı tarafından incelenmiştir [2 – 8]. Günümüzde enerji tüketimi insan
hayatında önemli bir yer tutması nedeniyle daha verimli ısıtma sistemlerinin kullanımı gittikçe
yaygınlaşmaktadır. Bu sistemlerden biri de yerden veya duvardan ısıtma sistemleridir [9, 10]. Yerden
ısıtma sistemlerinin en ciddi dezavantajı oda içerisindeki partikül dağılımına olan etkisi olarak
gösterilmesine rağmen bu konu ile ilgili sınırlı sayıda çalışma bulunmaktadır. Golkarfard ve
Talebizadeh radyatör ve yerden ısıtma sistemlerinin bir oda içerisindeki 3 – 10 µm çaplarındaki
partiküllerin dağılımını nümerik olarak karşılaştırmışlardır [11]. İncelenen bütün çaplardaki maddeler
için radyatör kullanılan ısıtma sisteminde partikül yüzdesi yerden ısıtma sistemine göre daha yüksek
bulunmuştur. Partiküllerin biriktiği yerler incelendiğinde ise ısıtma sistemine göre farklılık gösterdiği
belirlenmiştir. Yerden ısıtma sisteminde tavanda, radyatör ısıtma sisteminde ise yerde daha fazla
partikül biriktiği görülmüştür. Beklenenin aksine radyatör ısıtma sistemi partikülleri oda içerisinde
sirküle etmesine nedeniyle partikül miktarının daha yüksek olduğu sonucuna varmışlardır. Gagyte ve
ark. havalandırma sistemi ile takviye edilmiş hava ısıtma ve yerden ısıtma sistemlerinin kullanılması
durumunda havalandırma etkisinin insanların maruz kaldığı solunabilir kirleticilerin miktarına olan
etkisini belirlemeye çalışmışlardır [12]. VOC sensörlerinin kullanıldığı bu çalışmada, yazarlar ısıtma
tipinin havalandırma etkenliğine bir etkisi olmadığını, buna karşın yerden ısıtma sistemin kullanılması
durumunda maruz kalının kirletici miktarının %31 daha düşük olduğunu belirtmişlerdir. Jurelionis ve
ark. [13] tarafından yapılan benzer bir çalışmada ise birleşik hava ısıtma sisteminin kullanılması
durumunda kirletici konsantrasyonunun arttığını tespit etmişlerdir. Bu durumun da hava değişim oranın
artmasıyla çözülemeyeceği belirtilmiştir. Yerden ısıtmanın etkisinin incelendiği bir diğer çalışmada da,
soğuk duvarların varlığının yer seviyesinden kaynaklı kirleticilerin uzaklaştırılma etkenliğini arttırdığı
dolaysısıyla solunabilir kirletici konsantrasyonunu azalttığı görülmüştür [14]. Zhou ve ark. farklı hava
giriş hızları ve yüzey sıcaklıkları için 1 µm boyutundaki partikül tutumunu incelemişler ve yerde biriken
partikül miktarının hava giriş hızını ve yer yüzey sıcaklığını arttırdıkça azaldığını göstermişlerdir.
Partiküllerin tutum süresini yüzey sıcaklığını arttırarak %15 daha kısaltılabileceği sonucuna
varmışlardır [15]. Dehghan ve Abdolzadeh üç farklı ısıtma sistemini oda içerisinde bulunan bir manken
etrafında oluşturdukları partikül konsantrasyonunu CFD metodu ile incelemişlerdir [16]. Mankenin
nefes alma bölgesindeki en yüksek partikül konsantrasyonu bütün partikül boyutları için radyatör ile
ısıtma sisteminde bulunmuş olup en düşük partikül konsantrasyonu ise süpürgelik ısıtma sisteminde
olduğu görülmüştür.
Yerden ısıtma sistemlerinin oda veya ofis içerisindeki partikül dağılımına olan etkilerini inceleyen
çalışmalarda mahal içerisindeki havanın standartlara uygun bir şekilde değiştirildiği kabul edilmiştir.
Fakat gerçek kullanımda bu ideal hava değişim oranını yakalamak zordur ve kullanıcılar bu duruma
gereken özeni göstermemektedirler. Bu nedenle bu çalışmada, hava değişim oranının sıfır olduğu bir
odanın içerisinde farklı boyutlardaki partiküllerin dağılımı sayısal olarak incelenmiş ve partikül
kaynağının oda içerisindeki konumunun kirletici konsantrasyonlarına olan etkisi araştırılmıştır.

2. SAYISAL MODEL ve SINIR KOŞULLARI
Bu çalışmada kullanılan oda geometrisi, Olesen ve ark. [2] tarafından deneysel çalışmaların
gerçekleştirildiği odanın ölçüleri temel alınarak oluşturulmuştur. Diğer araştırmacılar [16 – 20]
tarafından da referans alınan bu çalışmanın verileri elde edilen sayısal sonuçların karşılaştırılması
açısından önemli bir kaynaktır. Analizlerde kullanılan odanın ölçüleri 4.8 m × 2.4 m × 2.7 m olup
görünümü Şekil 1’de verilmiştir. Sürekli rejimde 3 boyutlu Navier-Stokes ve enerji denklemi çözülmüş
olup gravitasyonel kuvvetler hesaba katılmıştır. Hesaplamalar için ticari kod olan FLUENT yazılımı
kullanılmıştır. Havanın yoğunluk dışındaki özellikleri sabit alınmış olup değerleri Tablo 1’de verilmiştir.
Havanın yoğunluğu sıkıştırılmayan-ideal-gaz kabulü yapılarak hesaplanmıştır. Türbülans modeli
olarak düşük hızlarda kullanılan ve diğer çalışmalarda da tercih edilen Low-Re k-ε modeli, oda
içerisindeki ışınım hesaplamaları için ise S2S radyasyon modeli tercih edilmiştir.
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Tablo 1. Havanın özellikleri
Özgül Isı
İletkenlik
Viskozite
Moleküler Ağırlık

1006.43 J/kgK
0.0242 W/mK
-5
1.7894×10 kg/ms
28.966 kg/kmol

Odayı çevreleyen duvarların, toplam ısı transfer katsayısı Olesen ve ark. [2] tarafından belirtilen
değerler alınmış olup iç yüzeyindeki taşınım ve radyasyon ile olan ısı transferi program tarafından
2
hesaplanmıştır. Dış duvarlar üzerindeki ısı taşınım katsayısı ise 7 W/m K olduğu kabul edilmiştir.
Dehghan ve Abdolzadeh [16] aynı geometri üzerindeki ısı taşınım katsayılarını hesaplamışlar ve farklı
2
yüzeylerde ısı taşınım katsayısı değişiklik göstermesine karşın ortalama değeri 7 W/m K olarak
verilmiştir. Dış yüzeylerdeki ışınım ile ısı transferinin yüzey ile dış ortam havası arasında olduğu kabul
edilmiştir. Bu hesaplamalarda hem iç hem de dış yüzeyin ışınım yayma katsayısı 0.9 olarak alınmıştır.
Yerden ısıtma sistemindeki ısı girdisi, referans alınan çalışmada [2] elektrik direnç telleri kullanılarak
sağlanması nedeniyle sabit ısı akısı olarak modellenmiştir. İç ortam sıcaklığının 296 K, dış ortam 268
K olduğu durumda odadan dış ortama olan ısı transfer miktarı yukarıda bahsedilen değerler
2
kullanılarak hesaplanmış ve ısı akısı değeri 41.5 W/m olarak belirlenmiştir. Basınç hız ilişkisi için
SIPLEC, basınç ayrıklaştırılması için PRESTO! algoritması kullanılmıştır. Momentum, türbülans ve
enerji denklemlerinin ayrıklaştırılması için ise ikinci dereceden ayrıklaştırma kullanılmıştır. Süreklilik,
-4
-6
momentum ve türbülans için 10 , enerji için 10 yakınsama değeri seçilmiştir.

Şekil 1. Odanın şekli ve sınır şartları

3. DOĞRULAMA
Elde edilen sonuçların geçerliliği amacıyla analizlerden elde edilen sonuçlar literatürdeki deneysel
çalışmalar ile karşılaştırılmıştır. Ağdan bağımsızlık elde edebilmek amacıyla beş farklı eleman
sayısına sahip ağ yapısı ile elde edilen çözümler karşılaştırılmıştır. Şekil 2’de elde edilen verilerin
deneysel sonuçlar ile karşılaştırılması yapılmış olup, sonuçların 2 milyon eleman sayısından sonra pek
6
fazla değişmediği gözlenmiştir. Bu nedenle 2×10 eleman sayısına sahip ağ yapısı tercih edilmiş,
analizler bu model ile gerçekleştirilmiştir.
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Şekil 2. Sayısal sonuçların literatür ile karşılaştırılması
Sıcaklık değerleri deneysel veriler ile karşılaştırıldığında, değerlerin birbirine çok yakın olduğu
görülmüştür. Sıcaklık değerlerinin yanında, hız değerleri de karşılaştırılmış ve yerden 0.1 m
yükseklikte ölçülen hızlar 0.13 m/s ve 0.14 m/s iken analizlerden hesaplanan değerler sırasıyla 0.14
m/s ve 0.17 m/s olarak bulunmuştur.

4. PARTİKÜL DAĞILIMI
Bu çalışmada, partiküller üzerine kaldırma, sürüklenme, termoforetik ve Brownian kuvvetlerinin
etkilediği kabul edilmiştir. Bir parçacık üzerindeki kuvvet dengesi Eş. 1 ile ifade edilebilir.

du p
dt

= FD ( u − u p ) +

g( ρp − ρ )
ρp

+ Fx

(1)

Bu eşitlikte, u akışkan hızını, u p parçacık hızını, ρ akışkan yoğunluğunu, ρ p parçacık yoğunluğunu,
F D (u-u p ) birim parçacık başına sürüklenme kuvvetini, g yerçekimi ivmesini, F x birim parça kütlesi
başına gelen ekstra kuvvetleri göstermektedir. Bu çalışmada sürüklenme kuvvetinin (F D )
hesaplanmasında Stokes’ sürüklenme kanunu [21] kullanılarak şu şekilde tanımlanmıştır:
FD =

18 μ
d p2 ρpCc

(2)

C c , Cunningham düzeltme faktörünü göstermekte ve λ ortalama moleküler serbest yolu göstermek
üzere şu şekilde hesaplanabilmektedir:
Cc = 1 +

2λ
−( 1.1d p / 2 λ )
(1.257 + 0.4 e
)
dp

(3)

Termoforetik kuvvetlerin parçacıklar üzerindeki Talbot [22] tarafından önerilen ifade ile hesaplanmıştır
(Eş. 4).
6πd p μ 2 C s ( K + C t Kn )
1 ∂T
(4)
Fx = −
ρ(1 + 3C m Kn )(1 + 2 K + 2C t Kn ) m pT ∂x
Bu eşitlikte, K akışkanın ısı iletim katsayısının parçacık ısı iletim katsayısına oranını (k/k p ), m p
parçacık kütlesini, T akışkan sıcaklığını, μ akışkan viskozitesini göstermektedir. C s , C t ve C m
katsayıları sırasıyla 1.17, 2.18 ve 1.14 olarak alınmıştır.
Brownian kuvveti ise Eş. 5 ile şu şekilde hesaplanmıştır: [23]
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216υk BT
ρp 2
πρd p5 (
) C c ∆t
ρ

(5)

Bu eşitlikte, ζ sıfır ortalamalı Gaussian rastgele sayılarını, v kinematik viskoziteyi, k B boltzman sabitini
göstermektedir. Gerilmelerden kaynaklı oluşan Saffman kaldırma kuvveti Eş. 6 ile hesaplanmıştır [24].

F =

2 Kυ 1 / 2 ρd ij
ρ p d p ( d lk d kl )1 / 4

(u − up )

(6)

Burada K 2.594 ve d ij deformasyon tensörüdür. Partiküllerin bir hücre içerisindeki konsantrasyonu şu
şekilde hesaplanmıştır:

 pt
m p ,a m

C cell =

m pVc

(7)

Burada m p,a bir hücredeki ortalama partikül kütlesini, 𝑚𝑚̇𝑝𝑝 partikülün toplam debisini, V c hücrenin
hacmini göstermektedir. Bir hücre için hesaplanan konsantrasyon (C cell ) hacim ağırlıklı ortalaması
alınarak bütün oda içerisindeki ortalama partikül konsantrasyonu (C V ) belirlenmiştir (Eş. 8).
CV =

1
V

∑C

cell

Vc

(8)

Sonuçların karşılaştırılması ve farklı boyuttaki partiküllerin konsantrasyonlarının değerlendirilmesi
amacıyla hücre konsantrasyonları başlangıç zamanındaki ortalama konsantrasyona oranı alınarak
normalleştirilmiştir (Eş. 9).
C* =

Ccell
CV

(9)

Odanın içerisinde beş adet partikül kaynağı tanımlanmış ve bu kaynaklardan yayılan partiküllerin
normalleştirilmiş konsantrasyon değerleri verilmiştir. Tanımlanan kaynakların konumları Şekil 3’te
verilmiştir.

Şekil 3. Oda içerisinde tanımlana partikül kaynaklarını konumu

5. ODA İÇERİSİNDEKİ HIZ VE SICAKLIK DEĞERLERİ
Yerden ısıtma yapılan kapalı bir ortamda oluşan sıcaklık ve hız dağılımı yerçekimsel kuvvetlerin etkisi
altında olmaktadır. Oda içerisinde sıcaklık değişimleri çok fazla olmamakla birlikte yere yakın bölgeler
diğer bölgelere kıyasla daha sıcak olmaktadır. Fakat odanın ortasında, pencerenin etkisi ile soğuk bir
bölge oluşmaktadır (Şekil 4a).
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Pencerenin soğuk yüzeyi ile temas eden hava yoğunluk değişimleri nedeniyle yere doğru hareket
etmektedir. Yer ile temasta olan havanın ısınması nedeniyle de bu bölgedeki hava yukarı doğru
hareket etmektedir (Şekil 4b). Bu iki hava hareketinin birbiriyle etkileşimi sonucu pencere ile temas
ederek soğuyan hava, odanın ortasına doğru hareket etmekte ve yaklaşık 1.2 m yükseklikte dönümlü
akış oluşturmaktadır. Bu bölgedeki hava hızları oldukça düşmekte ve partikül dağılımı açısından kritik
bir bölge oluşturmaktadır. Sıcak yüzey ile temas eden hava ise odanın duvar kısmına doğru itilmekte
ve o bölgeden yükselerek tavan ile temas ettikten sonra soğuyarak hareketi yön değiştirmektedir.
Myhren ve Holmberg [17], pencereden hava girişi olduğunu kabul ederek yaptıkları çalışmada, yere
daha yakın bölgelerdeki havanın daha soğuk olduğunu ve oda içerisindeki hızları daha yüksek olarak
hesaplamışlardır. Dönümlü akışın ise odanın pencereye yakın tarafında da değil de duvara yakın
tarafta oluştuğu görülmüştür.

Şekil 4. Odanın orta noktasındaki sıcaklık (a) ve hız (b) dağılımları

6. PARTİKÜL KAYNAĞININ KONUMU VE ODA İÇERİSİNDEKİ KONSANTRASYONLAR
Oda içerisindeki hava hızları ve sıcaklıkları değişkenlik göstermekte ve partiküllerin kaynağının
bulunduğu konumdaki hız ve sıcaklık değerleri ortamdaki konsantrasyonları önemli ölçüde
etkilemektedir. Odanın arka kısmında bulunan kaynaklardan (S4 ve S5) yayılan partiküller buradaki
yukarı yönlü bir hava akışı nedeniyle oda içerisine dağılmaktadır. Buna karşın odanın ön kısmında
(pencereye yakın) bulunan kaynaklardan (S2 ve S3) yayılan partiküller yere doğru hareket etmekte ve
bu yüzeyde tutundukları için oda içerisindeki konsantrasyon değerleri diğer bölgedeki partikül
kaynaklarına kıyasla daha düşük olmaktadır (Şekil 5).

Şekil 5. Normalize edilmiş konsantrasyon değerlerinin partikül çap ile değişimi

Simülasyon ve Simülasyon Tabanlı Ürün Geliştirme Sempozyumu

14. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 17-20 NİSAN 2019/İZMİR

____________________ 1337 _______

Partikül çapının büyümesiyle ortamdaki konsantrasyon miktarının azaldığı gözlenmiştir. Partikül
üzerine etkileyen kuvvetlerin çap ile ters orantılı olarak değişmesi nedeniyle (Eş. 2,4 ve 5) partiküller
üzerine etkileyen kuvvetler azalmakta ve büyük partiküllerin hareketi kısıtlı olmaktadır. Büyük
partiküllere etkileyen kuvvetlerin düşük olması bu partiküllerin hızlarını da düşürmekte ve partiküller
ortam içerisinde bulundukları konuma en yakın yüzeyde tutulma eğilimi göstermektedir. Şekil 6’da 1
μm ve 10 μm çapındaki partiküllerin yüzeye tutunma oranları gösterilmiştir. Odanın ortasında olan
partikül kaynağından yayılan parçacıklar oda içerisindeki hava hareketleri nedeniyle arka duvara
doğru hareket etmektedir. Küçük boyuttaki partiküllerin duvar yüzeyinde yapışması daha fazla iken
büyük partiküller yere tutunduğu görülmüştür.

Şekil 6. S1 kaynağından yayılan partiküllerin yüzeye tutunma miktarları
Oda boyunca partikül konsantrasyonunu değişimini incelemek amacıyla, odanın ortasında (z = -1.2 m)
ve oturan bir insanın ağız konumunu temsil edecek şekilde yerden 1.2 m yükseklikte bir doğru
tanımlanmıştır. Bu doğru üzerindeki normalize edilmiş konsantrasyon değerleri Şekil 7’de verilmiştir.
Odanın ortasında bulunan kaynaktan yayılan partiküller Şekil 6’da görüldüğü şekilde odanın arkasında
birikme göstermekte ve bu bölgelerde partikül konsantrasyonu yükselmektedir. S2 ve S3 kaynağından
yayılan partiküller hem S1 kaynağına göre daha düşük konsantrasyon değerlerine sahip hem de x
ekseni boyunca değişimin diğer kaynaklara göre daha düşük olduğu söylenebilir. S1 ve S2
konumundaki hava akışının yönü bu değerlerin oluşmasında etken olduğu görülmüştür. S4 ve S5
kaynağından yayılan partiküllerin davranışı ele alındığında ise farklı bir durum ortaya çıkmaktadır. Bu
kaynaklardan yayılan partiküller kaynağa yakın bölgelerde yüksek konsantrasyon değerleri oluşturmak
yerine odanın pencere tarafına yakın kısımlarda yüksek partikül konsantrasyonuna sebep olmaktadır.
Bu kaynaklardan yayılan partiküller hava hareketi ile hemen yükselmekte ve bu hava akımı ile odanın
ön tarafına kadar taşındığı görülmüştür. Odanın diğer kısımlarındaki konsantrasyon değerlerinin
değişimi ise S1 kaynağı ile benzerlik göstermektedir.

Şekil 7. Farklı kaynaklardan yayılan partiküllerin yerden 1.2 m yükseklikte oluşturdukları normalize
edilmiş konsantrasyon değerlerinin oda boyunca değişimi
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7. SONUÇ
İnsan sağlığına olumsuz etkileri olan partiküllerin oda içerisindeki hareketleri ve konsantrasyon
miktarları iklimlendirme cihazları ile yakından ilişkilidir. Bu çalışmada, yerden ısıtma sistemi kullanılan
bir oda içerisindeki partiküllerin dağılımı ve bu dağılıma partikül kaynağının nasıl etkilediği sayısal
yöntemler kullanılarak araştırılmıştır.
Oda içerisinde sıcaklık gradyanlarının yüksek olmadığı görülmekle birlikte yere yakın bölgeler diğer
bölgelere kıyasla daha sıcak hesaplanmıştır. Buna karşın odanın ortasında, pencerenin etkisi ile
soğuk bir bölge oluşmaktadır. Oda içerisinde yerden yaklaşık 1.2 m yükseklikte dönümlü akışın
oluştuğu bu soğuk kısım partikül dağılımı açısından en kritik bölgeyi oluşturmaktadır. Odanın arka
kısmında bulunan kaynaklardan yayılan partiküller buradaki yukarı yönlü bir hava akışı nedeniyle oda
içerisine dağılmaktadır. Buna karşın odanın ön kısmında (pencereye yakın) bulunan bir kaynaktan
yayılan partiküller yere doğru hareket etmekte ve bu yüzeyde tutundukları için oda içerindeki
konsantrasyon değerleri diğer bölgedeki partikül kaynaklarına kıyasla daha düşük olmaktadır.
Partiküllerin çaplarının da konsantrasyonlar üzerinde etkisi olduğu görülmüş olup çap arttıkça
konsantrasyon değerlerinin azaldığı tespit edilmiştir. Odanın arka kısmında duvara yakın noktalarda
bulunan kaynaklardan yayılan partiküllerin kaynağa yakın bölgelerde yüksek konsantrasyon değerleri
oluşturmak yerine odanın pencere tarafına yakın kısımlarda yüksek partikül konsantrasyonuna sebep
olmaktadır. Partikül kaynağının bulunduğu konum oda içerisindeki konsantrasyon değerleri açısından
önemli olduğu bulunmuştur. Kaynak konumu incelenirken oda içerisindeki hava hareketleri ile birlikte
ele alınması gerektiği görülmüştür.
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DİZEL MOTOR "COMMON-RAIL" DAĞITICISINDAKİ AKIŞTA
SEÇİLEN PARAMETRELERİN PARTİKÜL DAVRANIŞINA
ETKİSİNİN SAYISAL OLARAK İNCELENMESİ
Numerical Investigation of the Effects of Selected Parameters on the Particle Behavior in the Flow inside the DieselEngine Common-Rail Distributor
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ÖZET
Common-rail (CR) dağıtıcısı (manifoldu), dizel motorlarda enjektörlerin yanma odalarına sabit basınç
altında yakıt püskürtmesini sağlayan bir yakıt basınçlandırma bileşenidir. Dağıtıcının basınç odasında
bulunan yabancı partiküller enjektörleri tıkayabildiği için bunlar motorun düzgün bir rejimde
çalışmasının önünde engel teşkil etmektedir. İmalat proseslerinde çevresel faktörler nedeniyle basınç
odasında yabancı partiküllerin kalma olasılığı yüksek olduğundan, dağıtıcıları yıkama yoluyla
partiküllerin odadan uzaklaştırılması kritik bir prosestir. Bu çalışmada, CR dağıtıcısında kalan
partiküller modellenmiş ve dağıtıcıyı temizleme işlemi esnasında bunların akış davranışı hesaplamalı
akışkanlar dinamiği (HAD) analizleri ile incelenmiştir. Yazılım olarak ANSYS Fluent programı
kullanılmış ve standart k-ε türbülans modeli uygulanarak giriş basıncı, giriş bölgesi ve akışkan tipinin
partiküllerin davranışı üzerindeki etkisi irdelenmiştir. Analizler, akışkan tipi ve giriş basıncının
partikülleri kontrol hacminden uzaklaştırmadaki etkisinin çok az olduğunu göstermiş ve akışın kapalı
uca en yakın olan kanaldan uygulanması gerektiğini ortaya koymuştur.
Anahtar Kelimeler: Otomotiv, dizel motoru, common-rail, dağıtıcı (manifold) akışı, türbülans, sayısal
analiz, hesaplamalı akışkanlar dinamiği (HAD), partikül sürükleme etkisi.

ABSTRACT
The common-rail (CR) distributor (manifold) is a fuel pressurization component, enabling the injectors
to inject fuel under constant pressure to combustion chambers of diesel engines. Extraneous particles
in distributor’s pressure chamber impede running of an engine in a steady regime, as they can clog
injectors. Since the possibility of remaining foreign particles in pressure chamber is high due to the
environmental factors in manufacturing processes, removal of those particles from the chamber by
washing distributers is a critical process. In this study, the remainder particles in CR distributor were
modelled and their flow behavior during the cleaning operation of distributer was investigated by the
analyses of computational fluid dynamics (CFD). ANSYS Fluent program was used as the software
and effects of input pressure, inlet zone, and fluid type on the particles’ behavior were examined by
applying standard k-ε turbulence model. The analyses showed the effects of fluid type and input
pressure on removal of the particles from control volume were very low and revealed the flow was
needed to be applied from the channel nearest to closed end.
Key Words: Automotive, diesel engine, common-rail, distributor (manifold) flow, turbulence, numerical
analysis, computational fluid dynamics (CFD), particle drag effect.
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1. GİRİŞ
İçten yanmalı motorlarda motor performansı ve yakıt ekonomisinin iyileştirilmesinde en önemli faktör,
yanma veriminin arttırılmasıdır. Dizel motorlar dikkate alındığında bu iyileştirme, enjektörlerden yanma
odalarına püskürtülen yakıtın her odaya aynı miktarda sevk edilmesi sayesinde yanmanın homojen bir
şekilde sağlanmasına bağlıdır. Dolayısıyla, dizel motorlarda arzu edilen yanma verimini sağlamada en
önemli bileşenlerinden biri yakıt enjeksiyon sistemi olmaktadır. Enjeksiyon sisteminde
gerçekleştirilecek iyileştirmelerle yakıt tüketimini düşürmenin yanı sıra emisyon değerlerini azaltmak
da mümkündür. Yakıt enjeksiyon sistemine ilişkin parametrelerin başında enjektörlerin tasarımı,
oluşan türbülans, kavitasyon önleyici iyileştirme ve dağıtıcı (manifold) içerisindeki akış karakteristiği
gelmektedir. Wickman vd. [1], yakıt tüketimi ve egzoz emisyonunu düşürmek amacıyla yeni bir
enjektör prototipi tasarlayıp imal etmiş; geliştirilen bu enjektörlerle konvansiyonel enjektörlere kıyasla
daha yüksek ısıl verimliliğe ulaşılabildiğini deneylerden gözlemiş ve daha düşük egzoz gazı sıcaklıkları
ölçmüşlerdir. Wu vd. [2] tarafından yapılan çalışmada, enjektör içerisindeki basınç regülatörü ve yakıt
manifold sisteminde basınç dalgalanmalarını doğru tanımlayabilmek için bir model geliştirilmiştir.
Yüksek frekanslı rejim dikkate alındığında, basınç regülatöründe meydana gelen performans düşüşü
nedeniyle basınç dalgalanmalarında tutarsızlık tespit edilmiştir. Sun vd. [3] ise, enjektörlerin içerisine
yakıt besleme esnasında gelişen akışı ve kavitasyon etkisini, direkt enjeksiyonlu yüksek basınçlı
“common-rail (CR)” dizel motorlar için nümerik olarak ele almışlardır. Akış ve kavitasyon
karakteristiğinin yanı sıra kavitasyon gelişiminin ele alınıp incelendiği bu çalışmada, yakıt besleme
anında hem ortalama akış hızı, hem de ortalama türbülans kinetik enerjisinin arttığı gözlenmiş olup, alt
akış hızı ve negatif basınç bölgelerinde lokal kavitasyon riski tespit edilmiştir.
Yakıt besleme sistemindeki akış karakteristiğini etkileyen en önemli parametrelerden biri türbülans
olup, türbülansın doğru modellenmesi sayesinde ortaya çıkabilecek akış ve kavitasyon problemlerine
önlem alınması mümkündür. Cardwell vd. [4], akış bozucu kanatçıklar kullanarak, gelişmekte olan ve
tam gelişmiş akışları 2.500, 10.000 ve 20.000 olmak üzere üç farklı Reynolds sayısı kullanarak
incelemiş ve türbülans miktarının Reynolds sayısı ile doğru orantılı şekilde arttığını tespit etmişlerdir.
Catania vd. [5] ise, basınç dalgası ve performans arasındaki neden-sonuç ilişkisini saptayabilmek için
bir “multijet” CR enjeksiyon sisteminin genel matematiksel modelini geliştirerek, motora enjekte edilen
yakıt miktarının performans ve verim üzerindeki etkilerini gözlemlemişlerdir. Ahsan [6], boru içi tam
gelişmiş akışı yüksek Reynolds sayıları için tanımlamak amacıyla bir matematiksel model geliştirmiş
ve boru içerisindeki tam gelişmiş türbülanslı akışın gözlendiği maksimum Reynolds sayısını
belirlemiştir. Lee ve Lee [7], dağıtıcı (manifold) birleşim yerlerinde, hava ve su olmak üzere iki fazlı
dairesel akış davranışını deneysel olarak inceleyerek uç bölgelere gaza göre daha az sıvı ulaştığını
tespit etmişlerdir. Tomor ve Kristof [8], bölmeli akış manifold tasarımı için değişken akış katsayılarına
sahip yeni bir ayrık model geliştirmiş ve manifold girişindeki boyutsuz hacimsel hız dağılımlarının
Reynolds sayısından bağımsız olduğu saptamışlardır. Hassan vd. [9] tarafından yapılan çalışmada
ise, bir pompa istasyonundaki ana dağıtıcı boru içerisindeki akış karakteristiği iki boyutlu sayısal
yöntemlerle incelenmiştir. Söz konusu çalışmada “alan oranı” olarak tanımlanan boyutsuz büyüklük
için farklı geometriler oluşturularak her bir geometri için akış analizleri yürütülmüş ve yüzey sürtünme
faktörünün bu oranla doğru orantılı ve dağıtıcının daha uzak çıkışlarında akış debisinin daha yüksek
olduğu görülmüştür.
Enjeksiyon sisteminin içerisinde yakıt harici yabancı partiküllerin bulunması da yanma işleminin
verimini olumsuz yönde etkilemekte; bununla kalmayıp, enjektör sistemindeki parçaların hasara
uğramasına yol açabilmektedir. Sistemin montajı esnasında, imalat ortamından dağıtıcı hattın içerisine
yerleşmesi olası partiküllerin uzaklaştırılması için dağıtıcılar titiz bir şekilde yıkanmakta ve dağıtıcı
hattın akış bölgesinde yabancı partikül kalmadığının garanti edilmesi istenmektedir. Pazouki ve Negrut
[10] tarafından yapılan ve farklı Reynolds sayıları için partikül dağılımlarının incelendiği çalışmada,
seyreltik rejimlerde bile partiküllerin boru ekseninden uzaklaştığı, partiküller arası mesafe azaldığında
bunların cidara daha yakın hareket ettiği ve partikül boyutu ile radyal doğrultudaki göçün ters orantılı
olduğu görülmüştür. Asmolov [11], büyük kanallı akışlarda küçük ve rijit partiküllerin cidarlar arasındaki
hareketini farklı Reynolds sayıları için incelemiş ve doğrusal kesme akımı dikkate alındığında,
cidarların yakınındaki ince tabakalarda söz konusu olan eylemsizliğin kaldırma kuvvetini olumsuz
yönde etkilediğini tespit etmiştir. Morrison vd. [12], farklı çalışma koşullarında, farklı viskozite ve
yoğunluklardaki akışkanların pompa performansına olan etkisini hesaplamalı akışanlar dinamiği (HAD)
yöntemi ile incelemiş ve yüksek viskoziteli akışkan kullanıldığında pompada oluşan basınç artışının,
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düşük viskoziteye sahip akışkan kullanıldığında oluşan basınç artışına göre daha az olduğunu
görmüşlerdir. Aynı çalışma kapsamında, üç farklı akış hızı için yapılan simülasyonlar, yüksek hız
değerlerindeki pompa performansının viskozite artışına karşı daha duyarlı olduğu göstermiştir.
Nadooshan vd. [13] tarafından gerçekleştirilen çalışmada ise, hibrit nano katkı malzemeleri içeren
10W40 motor yağının dinamik viskozitesi, sıcaklık ve partikül konsantrasyonuna bağlı olarak, sabit ve
sabit olmayan kayma oranları için araştırılmıştır. Sabit kayma oranında sıcaklık yükseldikçe
viskozitenin düştüğü; partikül konsantrasyonunun artmasıyla viskozitenin arttığı gözlemlenmiştir.
Kayma oranının artmasıyla viskozitenin azaldığı; kayma gerilmesinin ise arttığı belirlenmiştir. Bu
araştırmadan elde edilen veriler, söz konusu motor yağının Newton sıvılarına benzer davranış
sergilemesine rağmen, düşük sıcaklılardaki davranışının Newton olmayan sıvılara benzediğini
göstermiştir.
Dizel motor CR hattında, imalat ya da montaj süreçlerinde dağıtıcı basınç odasında kalarak
enjektörleri tıkayabilen yakıt dışı yabancı partiküllerin modellenerek, dağıtıcı yıkama prosesi gibi kritik
bir işlemde bunların akış davranışının ortaya konması ve seçilen parametrelerden etkin olanların
belirlenip yıkama makinalarının tasarımına girdi sağlanmasının amaçlandığı bu çalışmada, ANSYS
Fluent 18.0 paket programından faydalanılmıştır. Çalışmada, akışkan tipi, giriş basıncı ve giriş bölgesi
parametre olarak seçilmiş; bunların etkisi de kontrol hacminde kalan partikül sayısı ve partikül
yoğunluğu esas alınarak incelenmiştir. Her parametre için dörder seviye seçilmiş ve her seviye için
ayrı analiz yürütülmüştür.

2. MATERYAL ve METOT
Çalışma kapsamında gerçekleştirilen akış analizlerinde, dizel araçlarda kullanılan bir CR dağıtıcısının
geometrisinden yararlanılmıştır. Dağıtıcı akış bölgesinin üç boyutlu CAD modeli oluşturulmuş ve ağ
yapısı kurulmuştur. Sonrasında bu ağ yapısı doğrulanmış, ağdan bağımsızlık çalışması
gerçekleştirilmiş ve her bir parametre seviyesi için HAD analizleri yürütülmüştür. İncelenen
parametreler ve bunların seviyeleri Tablo 1’de gösterilmiş olup, akışkan tiplerine ait karakteristik
özellikler Tablo 2’de verilmiştir.
Tablo 1. İncelenen parametreler ve parametre seviyeleri
Parametre

Seviye 1

Seviye 2

Seviye 3

Seviye 4

Giriş Basıncı

260 Bar

280 Bar

300 Bar

320 Bar

Giriş Bölgesi

Merkez Yüzey

1. Kanal

3. Kanal

5. Kanal

Akışkan Tipi

Su

Motor Yağı

Hidrolik Yağ

Sıvı Dizel

Tablo 2. Üzerinde çalışılan akışkan tiplerine ait karakteristik özellikler
Akışkan Tipi

Fiziksel Hal

Yoğunluk (kg/m )

Viskozite (kg/m.s)

Su

Sıvı

998,2

0,001003

Motor Yağı [13]

Sıvı

873,0

0,019500

Hidrolik Yağ

Sıvı

818,0

0,010000

Dizel

Sıvı

730,0

0,002400

3

Kontrol hacmindeki partikül dağılımı araştırılırken, öncelikle, parametrelerdeki değişimlerin hız ve
basınç üzerindeki etkisi tespit edilmiştir. Dağıtıcı kanalları önünde oluşturulan kesitlerde hız ve basınç
değerleri incelendikten sonra dağıtıcı içerisine 1.000 adet partikül rastgele dağıtılmış ve 30 saniyelik
çevrim süresi dikkate alınarak, zamana bağlı olacak şekilde partikül analizleri yürütülmüştür. Zamana
bağlı analizler tamamlandıktan sonra kontrol hacminde kalan ve “kalıntı partikül” olarak adlandırılan
partiküllerin sayısı hesaplanmıştır.
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2.1. Geometri
Çalışmaya konu olan CR dağıtıcı hattına ait akış bölgesinin üç boyutlu modeli oluşturulmuştur (Şekil
1). Dağıtıcı ana gövde eksenine dik şekilde ve “merkez” olarak adlandırılmış bir giriş alanı ile birlikte
dağıtıcı eksenine 90° olacak şekilde ve “kanal” olarak adlandırılmış 5 adet çıkış alanı bulunan modelin
boyutları Tablo 3’te verilmiştir.

Şekil 1. HAD analizlerinde kullanılan modele ait görüntü
Tablo 3. HAD analizlerinde kullanılan ve gerçek parçadan oluşturulan modele ait geometrik ölçüler
Geometri Tanımı
Dağıtıcı Uzunluğu
Dağıtıcı Çapı
Kanal Uzunluğu
Kanal Çapı
Merkez ile Kanal 1 Arası Mesafe
Kanal 1 ile Kanal 2 Arası Mesafe
Kanal 2 ile Kanal 3 Arası Mesafe
Kanal 3 ile Kanal 4 Arası Mesafe
Kanal 5 ile Kanal 5 Arası Mesafe

Değer
298,4 mm
9 mm
3 mm
1,2 mm
68,5 mm
45 mm
41,5 mm
41,5 mm
45 mm

2.2. Ağ Yapısı
Oluşturulan CR dağıtıcı modeli ANSYS Meshing programı kullanılarak 346.697 adet dörtyüzlü hücreye
ayrılmıştır (Şekil 2). Dağıtıcı hattın içerisinde daha hassas çözüme ulaşmak için kanal bölgeleri ana
gövdeden daha küçük boyuta sahip hücrelere bölünmüştür. Akışın hız kazandığı ve geometri
üzerindeki keskin bölgelerin tamamına sınır tabaka yapısı (inflation) tanımlanmıştır. Bu sayede
momentum, hız ve türbülans denklemlerinin kritik olduğu bölgelerde daha hassas çözüme ulaşılması
hedeflenmiştir.

Şekil 2. CR dağıtıcı hattına ait 3 boyutlu HAD analizleri için oluşturulan ağ yapısı
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Diğer yandan, kritiklik seviyesi nispeten düşük olarak yorumlanan bölümlerin daha büyük ve
dolayısıyla daha az sayıda hacme bölünmesi sayesinde bilgisayar iş yükünün belirli bir seviyeyi
aşması önlenmiştir. Ağ yapısının ortalama çarpıklık değeri 0,23 olup ortalama orthogonal kalitesi
0,87’dir.
2.3. Sınır Şartları ve Denklemler
Ele alınan CR dağıtıcı hattının üç boyutlu modeli üzerindeki akışın davranışını tespit etmek için
yürütülen analizlerde ANSYS Fluent 18.0 paket programı kullanılmıştır. Kontrol hacminde yer alan
partiküllerin uzaklaştırılmasını incelerken seçilen parametre seviyelerine ait HAD analizleri, aşağıdaki
sistematiğe bağlı kalınarak yürütülmüştür.
- Giriş basıncının etkisi incelenirken, giriş bölgesi merkez yüzey; akışkan tipi su olarak seçilmiştir.
- Giriş bölgesinin etkisi incelenirken, giriş basıncı 300 bar; akışkan tipi su olarak seçilmiştir.
- Akışkan tipinin etkisi incelenirken, giriş basıncı 300 bar; giriş bölgesi merkez yüzey olarak
seçilmiştir.
- Her bir kanalın hemen önünde, akış sürekliliğinin bozulmadığı yerlerde (kanal eksenlerinden 9,1
mm önce) ve merkez yüzeyine paralel olacak şekilde toplam 5 adet kesit alınıp seçilen
parametreler ile hız ve basınç değişimleri hem görsel, hem grafiksel olarak incelenmiştir.
- Akış analizleri tamamlandıktan sonra, kontrol hacminin içerisine toplam 1.000 adet partikül rastgele
dağıtılıp 30 saniyelik çevrim süresi dikkate alınarak zamana bağlı partikül analizleri yürütülmüştür.
Partiküller rastgele dağıtıldığı için, bu analizlerden önceki dağılımlar birbirinden tamamen farklılık
göstermiştir. O nedenle, her bir senaryo için üçer kez partikül dağılımı gerçekleştirilmiş ve her bir
dağılım için zamana bağlı analizler ayrı ayrı yürütülmüştür. Her senaryo için toplamda 3 farklı
sonuç elde edilmiş olup, sonuçların aritmetik ortalamaları dikkate alınmıştır.
- Dağıtıcı hattın merkezinden bir kesit alınmış; incelenen parametrelerin hız ve basınç değişimlerine
etkisi ile birlikte zamana bağlı analiz sonucunda gözlenen kalıntı partikül sayısı ve dağılımı hem
görsel, hem de grafiksel olarak incelenmiştir.
Akışkanların giriş vektörü, giriş yüzeylerine dik olarak tanımlanmış; giriş şartı da basınç girişi olarak
seçilmiştir. Kontrol hacmindeki basınç farkları çok yüksek olmadığından, güçlü ters basınç
diyagramları ve sınır tabaka girdap akışları söz konusu değildir. Tüm bu faktörler göz önünde
bulundurularak, söz konusu şartlar için literatürde en çok kullanılan yöntem olan ve tam türbülanslı
daimi akışlarda çoğunlukla güvenilir sonuçlar verdiği gözlemlenen standart k-ε türbülans modeli tercih
edilmiştir. Birleşik hız ve basınç denklemlerinde SIMPLE yarı kapalı çözüm yöntemi uygulanmış ve
terimlerin ayrıklaştırılmasında ikinci derece çözümlerden faydalanılmıştır. Yakınsatma faktörleri için
varsayılan değerler (basınç 0,3; momentum 0,7; türbülans özellikleri 0,8) alınmış; yakınsama kriteri de
-6
10 olarak seçilmiştir. Gerçekleştirilen HAD analizlerinde sıkıştırılamaz akışta süreklilik, kütle
korunumu, momentum, türbülans, sanal kütle kuvveti ve basınç gradyanı denklemleri çözdürülmüş
olup, bunlarla ilgili bağıntılar (1) ile (12) arasında, aşağıda verilmiştir.
Süreklilik denklemi:
𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕

+ ∇ ∙ (𝜌𝜌𝑣𝑣⃗) = 𝑆𝑆𝑚𝑚

(1)

Bu ifade, kütle korunumu eşitliğinin genel formu olup 𝑆𝑆𝑚𝑚 , kaynak terimini ifade etmektedir.

Üç boyutlu momentum denklemi:
𝜕𝜕

𝜕𝜕𝜕𝜕

(𝜌𝜌𝑣𝑣⃗) + ∇ ∙ (𝜌𝜌𝑣𝑣⃗𝑣𝑣⃗) = −∇𝑝𝑝 + ∇ ∙ (𝜏𝜏̿) + 𝜌𝜌𝑔𝑔⃗ + 𝐹𝐹⃗

Burada 𝑝𝑝, statik basıncı (Pa); 𝜏𝜏̿, aşağıda açıklanan tensör gerilimini (N);

(2)

𝜌𝜌𝑔𝑔⃗ ve 𝐹𝐹⃗ ise yerçekimi ve dış

kuvvetleri (N) tanımlamakta; 𝐹𝐹⃗ aynı zamanda kaynak terimini de ifade etmektedir.
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Tensör gerilimi denklemi:
2

𝜏𝜏̿ = 𝜇𝜇 �(𝛻𝛻𝑣𝑣⃗ + 𝛻𝛻𝑣𝑣⃗ 𝑇𝑇 ) − 3 𝛻𝛻 ∙ 𝑣𝑣⃗𝐼𝐼�

(3)

Burada 𝜇𝜇 , dinamik viskoziteyi (N s/m ); 𝐼𝐼 ise tensör bölümünü ifade etmektedir.
2

Standart k-ε türbülans modeli denklemi:
𝜕𝜕

𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕

𝜕𝜕𝜕𝜕

(𝜌𝜌𝜌𝜌) +
(𝜌𝜌𝜌𝜌) +

𝜕𝜕

𝜕𝜕𝑥𝑥𝑖𝑖
𝜕𝜕

𝜕𝜕𝑥𝑥𝑖𝑖

(𝜌𝜌𝜌𝜌𝑢𝑢𝑖𝑖 ) =

(𝜌𝜌𝜌𝜌𝑢𝑢𝑖𝑖 ) =

𝜕𝜕

𝜕𝜕𝑥𝑥𝑗𝑗
𝜕𝜕

𝜕𝜕𝑥𝑥𝑗𝑗

𝜇𝜇

𝜕𝜕𝑘𝑘

��𝜇𝜇 + 𝜎𝜎 𝑡𝑡 � 𝜕𝜕𝑥𝑥 � + 𝐺𝐺𝑘𝑘 + 𝐺𝐺𝑏𝑏 − 𝜌𝜌𝜌𝜌 − 𝑌𝑌𝑀𝑀 + 𝑆𝑆𝑘𝑘
𝜇𝜇

𝑘𝑘

𝜕𝜕𝜕𝜕

𝑗𝑗

𝜀𝜀

��𝜇𝜇 + 𝜎𝜎𝑡𝑡� 𝜕𝜕𝑥𝑥 � + 𝐶𝐶1𝜀𝜀 𝑘𝑘 (𝐺𝐺𝑘𝑘 + 𝐶𝐶3𝜀𝜀 𝐺𝐺𝑏𝑏 ) − 𝐶𝐶2𝜀𝜀 𝜌𝜌
𝜀𝜀

𝑗𝑗

(4)
𝜀𝜀 2
𝑘𝑘

+ 𝑆𝑆𝜀𝜀

(5)

Burada 𝐺𝐺𝑘𝑘 , ortalama hız gradyanlarından dolayı türbülans kinetik enerjisi üretimini; 𝐺𝐺𝑏𝑏 , kaldırmadan
dolayı türbülans kinetik enerjisi üretimini; 𝑌𝑌𝑀𝑀 , dalgalanan genleşmenin sıkıştırılabilir türbülansın genel
dağılma oranına katkısını; 𝐶𝐶1𝜀𝜀 , 𝐶𝐶2𝜀𝜀 ve 𝐶𝐶3𝜀𝜀 , sabit katsayıları; 𝜎𝜎𝑘𝑘 , k için türbülans Prandtl numarasını;
𝜎𝜎𝜀𝜀 , 𝜀𝜀 için türbülans Prandtl numarasını, 𝑆𝑆𝑘𝑘 ve 𝑆𝑆𝜀𝜀 ise kaynak terimlerini ifade etmektedir.
Türbülans viskozitesi:

𝑘𝑘 2

𝜇𝜇𝑡𝑡 = 𝐶𝐶𝜇𝜇 𝜌𝜌

(6)

𝜀𝜀

Burada k, türbülans kinetik enerjisi (m /s ); 𝜀𝜀 , yayılma hızı (m /s ) ve 𝐶𝐶𝜇𝜇 sabit katsayıdır.
2

2

2

3

Dinamik viskozite:
𝜏𝜏

𝜇𝜇 = 𝛾𝛾

(7)

Burada 𝜏𝜏, kayma gerilmesi (N/m ); 𝛾𝛾 ise kayma oranıdır (1/s).
2

Kinematik viskozite:
𝜇𝜇

𝑣𝑣 = 𝜌𝜌

(8)

Burada 𝜇𝜇 , dinamik viskozite (N s/m ); 𝜌𝜌 ise yoğunluğu (kg/m ) tanımlamaktadır.
2

3

Sanal kütle kuvveti ve basınç gradyanı denklemi:

𝐹𝐹⃗ = 𝐶𝐶𝑣𝑣𝑣𝑣
𝐹𝐹⃗ =

𝜌𝜌

𝜌𝜌

𝜌𝜌𝑝𝑝

�𝑣𝑣⃗ 𝑝𝑝 ∇ 𝑣𝑣⃗ −

𝑣𝑣⃗ 𝑝𝑝 ∇ 𝑣𝑣⃗

𝜌𝜌𝑝𝑝

�⃗ 𝑝𝑝
𝑑𝑑 𝑣𝑣
𝑑𝑑𝑑𝑑

�

(9)
(10)

Burada 𝐶𝐶𝑣𝑣𝑣𝑣 , değeri 0,5 olan sabit bir sanal kütle faktörüdür.

Çapı 0,01 μm ile 0,1 μm arasında değişen partiküller için kullanılan Stokes-Cunningham denklemi:

𝐹𝐹𝐷𝐷 =

18𝜇𝜇

(11)

2 𝜌𝜌 𝐶𝐶
𝑑𝑑𝑝𝑝
𝑝𝑝 𝑐𝑐

Burada 𝐶𝐶𝑐𝑐 , Stokes sürüklenme kanunundaki Cunningham düzeltmesi olup aşağıdaki denklemle ifade
edilmektedir.
𝐶𝐶𝑐𝑐 = 1 +

2𝜆𝜆

𝑑𝑑𝑝𝑝

�1,257 + 0,4𝑒𝑒 −�1,1𝑑𝑑𝑝𝑝⁄2𝜆𝜆� �

(12)

Burada λ, moleküler serbest yol ortalamasını (m); 𝑑𝑑𝑝𝑝 ise partikül çapını (m) ifade etmektedir.
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2.4. Doğrulama ve Ağdan Bağımsızlık
Çözüm yönteminin doğrulanması amacıyla Hassan vd. [9] tarafından yürütülen sayısal çalışmada ele
alınan 0,6 alan oranına sahip geometrik model kullanılmıştır. Söz konusu model, L= 16 m, D= 1400
mm ve d= 500 mm ölçüleri kullanılarak üç boyutlu olarak oluşturulmuş, ağ yapısı kurulmuş ve manifold
3
girişindeki akış debisi 3,7 m /s olacak şekilde HAD analizleri yürütülmüştür. Çözüm yöntemi olarak,
standart k-ε türbülans modeli ile birlikte birleşik hız ve basınç denklemlerinde SIMPLE yarı kapalı
çözüm yöntemi uygulanmış ve terimlerin ayrıklaştırılmasında ikinci derece çözümlerden
faydalanılmıştır. Yakınsatma faktörleri için varsayılan değerler (basınç 0,3; momentum 0,7; türbülans
-6
özellikleri 0,8) alınmış; yakınsama kriteri 10 olarak seçilmiştir. Elde edilen hız değerleri Hassan vd. [9]
tarafından gerçekleştirilen çalışmadaki sonuç ile karşılaştırılmıştır (Şekil 3). Aradaki bağıl farkın %4
seviyesinde olduğu saptanmış ve kullanılan bu çözüm yönteminin benzer akışlar için uygulanabilir
olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Şekil 3. HAD analizleri ile elde edilen hız değerlerinin Hassan vd. [9] tarafından
yapılan çalışmanın sonuçları ile karşılaştırması
Çözüm yönteminin doğrulanmasının ardından, CR dağıtıcı hattının üç boyutlu modeli üzerinde ağdan
bağımsızlık çalışması yürütülmüştür. Çalışmaya konu olan model üzerinde 260.445, 282.585,
300.666, 318.680, 346.697 ve 360.147 adet hücreden meydana gelmiş toplam 6 farklı ağ yapısı
oluşturulmuştur. Her bir ağ yapısı için sınır şartı olarak giriş basıncı 300 bar, giriş bölgesi merkez
yüzey ve akışkan tipi olarak su seçilmiş; kesit boyunca 5 farklı bölgede tespit edilen hız ortalamaları
arasındaki bağıl farklar irdelenmiştir (Şekil 4). Hücre sayısı ile bağıl fark miktarının ters orantılı olması
ile birlikte 346.697 ve 360.147 adet hücreden kurulan ağ yapılarındaki çözümlerin birbirine oldukça
yakın sonuç verdiği tespit edilmiştir. Bu sebeple HAD analizleri 346.697 adet hücreye sahip model
üzerinde yürütülmüştür.

Şekil 4. Farklı hacim sayılarına sahip ağ yapılarında tespit edilen bağıl fark yüzdeleri
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3. BULGULAR
3.1. Giriş Basıncının Etkisi
Modellenen CR dağıtıcı hattında hız ve basınç seviyelerini gözlemlemek için 260 bar, 280 bar, 300 bar
ve 320 bar olmak üzere farklı giriş basınçlarının uygulandığı şartlar için analizler yürütülmüştür.
Dağıtıcı boyunca nispeten düşük olan hız ve basınç değerlerinin, kanal bölgeleri incelendiğinde, kesit
daralması nedeniyle arttığını söylemek mümkündür (Şekil 5). Hız değerleri, dağıtıcı boyunca,
beklenildiği üzere merkezden uzaklaştıkça azalma eğilimi sergilemektedir. Farklı giriş basınçları göz
önüne alındığında, dağıtıcı boyunca en yüksek hız ve basınç değerlerinin 320 bar giriş basıncında
hesaplanmış; dağıtıcı boyunca meydana gelen basınç farklılıkları ihmal edilebilir seviyelerde kalmıştır.
(Şekil 6). Dağıtıcı kesiti boyunca ortalama hız ve ortalama basınç değerlerinin giriş basıncı ile değişimi
Şekil 7’de görülmektedir.

Şekil 5. Farklı giriş basınçlarının uygulanmasıyla dağıtıcı kesitindeki
hız ve basınç dağılımlarının gösterimi

Şekil 6. Farklı giriş basınçlarının dağıtıcı kesitindeki hız (a) ve basınç (b) değerlerine etkisi

Şekil 7. Giriş basıncı değişiminin kesitteki ortalama hız ve ortalama basınç değerlerine etkisi
Akış analizleri tamamlandıktan sonra, kontrol hacmine rastgele bir şekilde dağıtılan partiküller (Şekil 8)
üzerinde farklı giriş basınçlarının etkisi, 30 saniye çevrim süresi dikkate alınmak suretiyle zamana
bağlı olarak incelenmiş; kalıntı partiküllerin sayısı ve kesit boyunca dağılımları araştırılmıştır.
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Farklı giriş basıncı parametre seviyeleri kullanılarak yürütülen analizler sonucunda, partiküllerin
yaklaşık olarak %96’sının kontrol hacminden uzaklaştığı belirlenmiştir (Şekil 9). Bununla birlikte,
seçilen giriş basıncı seviyelerinin partikül uzaklaştırma üzerinde oldukça sınırlı bir etkiye sahip olduğu
tespit edilmiştir.

Şekil 8. Kontrol hacmine rastgele bir şekilde dağıtılan partiküller (a) ve
dağıtıcı kesiti boyunca partikül yoğunluğu dağılımı (b)

Şekil 9. Farklı giriş basıncı değerleri ile yürütülen zamana bağlı analizlerden
tespit edilen kalıntı partikül sayıları
Kontrol hacmindeki akış incelendiğinde, partiküllerin dağıtıcı boyunca sürüklendiği ve kanallardan
geçip kontrol hacminden uzaklaştığı belirlenmiş; ortamda kalan partiküllerin de dağıtıcının en uç
noktasında biriktiği gözlenmiştir (Şekil 10).

Şekil 10. Farklı giriş basıncı değerleri ile yürütülen zamana bağlı analizlerden
tespit edilen kalıntı partikül dağılımları
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3.2. Giriş Bölgesinin Etkisi
Giriş bölgesinin hız ve basınç üzerindeki etkisini incelemek için, dağıtıcı üzerindeki farklı yüzeyler giriş
bölgesi olarak tanımlanmıştır. Giriş bölgesi merkez yüzey olduğunda, akışta bir düzensizlik gözlenmez
iken, çıkış bölgelerinde akışın yön değiştirmesinden dolayı düzensizlikler meydana gelmiştir. Akışkan
girişinin kanallardan uygulandığı durumlarda ise, akışkanın kanalın karşısındaki cidara çarpmasından
ötürü süreksizlikler oluşmuştur (Şekil 11). Bu durum, hız ve basınç düşüşünün ciddi oranda artmasına
yol açmış; kesitteki dağılımlar arasında büyük farklılıklar meydana gelmiştir. Bununla beraber, akış
hızı giriş kanalında en yüksek değerine ulaşmış ve giriş kanalından uzaklaştıkça azalma eğilimi
göstermiştir. Benzer bir durum basınç dağılımı için de geçerlidir. Kanallardan kontrol hacmine giren
akışta gözlenen söz konusu süreksizlikler nedeniyle basınç 9-10 bar düzeyine düşmüş ve giriş
bölgesinden uzaklaştıkça azalma eğilimi sergilemiştir (Şekil 12).

Şekil 11. Farklı giriş bölgelerinin uygulanmasıyla dağıtıcı kesitindeki hız (a) ve basınç (b) dağılımları

Şekil 12. Farklı giriş bölgelerinin dağıtıcı kesitindeki hız (a) ve basınç (b) değerlerine etkisi
Giriş bölgesinin merkez yüzey olduğu durum incelendiğinde, diğer giriş bölgelerine göre ortalama hız
ve ortalama basınç değerleri oldukça yüksektir. Ancak, dağıtıcı geometrisi dikkate alındığında,
kanallardan sonraki bölgenin kapalı olduğu ve herhangi bir türbülans gözlenmediği için hız değerinin
durmaya yakın miktarlara kadar düştüğü ifade edilebilir. Ortalama hız ve ortalama basınç değerleri
incelendiğinde ise, giriş bölgesinin süreklilik arz ettiği durumlarda her iki değerin de yüksek olduğu;
tersi durumda ise hem basınç, hem de hız değerlerinin olumsuz yönde etkilendiği tespit edilmiştir
(Şekil 13).

Şekil 13. Giriş bölgesi değişiminin kesitteki ortalama hız ve ortalama basınç değerlerine etkisi
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Akışın merkez yüzeyden uygulanması durumunda partiküllerin %96’sının ortamdan uzaklaşırken; giriş
Kanal 1’den uygulandığında partiküllerin ancak %87’si uzaklaşabilmiştir. Bu duruma, giriş bölgesindeki
süreksizliğin yanı sıra hız ve basınç miktarındaki düşüşün neden olduğu söylenebilir.
Giriş bölgesi Kanal 3 olduğunda, partikül sürüklenme açısından merkez yüzey akışına benzer bir
durum oluşarak partiküllerin % 96’sı ortamdan uzaklaşmıştır. Bununla birlikte, giriş bölgesi Kanal 5
olduğunda %98 ile en yüksek partikül uzaklaşma oranına ulaşılmıştır (Şekil 14). Dağıtıcı içerisinde
kalan partiküller kanallardan sonraki kapalı bölgede hapsolduğu için, bahsi geçen bölgede bir
türbülans oluşturulmasının hapsolan partikülleri sürükleyip kalıntı partikül sayısının azaltılmasına katkı
sağladığı ifade edilebilir.

Şekil 14. Farklı giriş bölgeleri uygulanarak yürütülen zamana bağlı analizlerden
tespit edilen kalıntı partikül sayıları
Giriş bölgesi merkez yüzey olduğunda, partiküllerin dağıtıcı boyunca sürüklendiği ve kanallardan geçip
kontrol hacminden uzaklaştığı gözlemlenmiştir. Bununla birlikte, akış girişinin kanallardan sağlandığı
durumlarda, partiküllerin giriş bölgesinin her iki tarafına dağılarak dağıtıcı içerisine yayıldığı belirlenmiş
ve partiküllerin belli bir kısmı kontrol hacminden uzaklaşmıştır. Kalıntı partiküller ise yalnızca
dağıtıcının en uç noktasında birikmiş olup, bunların dağılımları Şekil 15’te gösterilmiştir.

Şekil 15. Farklı giriş bölgeleri ile yürütülen zamana bağlı analizlerden
tespit edilen kalıntı partikül dağılımları
3.3. Akışkan Tipinin Etkisi
Farklı akışkan tiplerinin hız ve basınç üzerindeki etkisini incelemek için, yoğunluk ve viskozite değerleri
Tablo 1’de verilen su, motor yağı, hidrolik yağ ve sıvı dizel akışkanları kullanılmıştır. Akış karakteristiği
genel olarak değişmemekle birlikte, akışkanların farklı fiziksel özellikleri göz önünde
bulundurulduğunda hız ve basınç dağılımlarında değişimler gözlenmiştir (Şekil 16).
Analizlerden elde edilen hız ve basınç verileri incelendiğinde, akışkan tiplerini tanımlamak için
kullanılan yoğunluk ve viskozite değerlerinin bahsi geçen çıktılar üzerindeki etkilerinin sınırlı olduğu
görülmüştür (Şekil 17). Bununla birlikte, en yüksek hız ortalamasına sıvı dizel akışkanıyla; en düşük
hız ortalamasına ise motor yağı ile gerçekleştirilen analizlerde ulaşıldığını söylemek mümkündür.
Basınç ortalamalarında, akışkan tipi değişiminin etkisi ihmal edilebilir seviyelerde kalmıştır (Şekil 18).
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Şekil 16. Farklı tipte akışkan kullanılmasıyla dağıtıcı kesitindeki hız ve basınç dağılımlarının gösterimi

Şekil 17. Farklı akışkan kullanımının dağıtıcı kesitindeki hız (a) ve basınç (b) değerlerine etkisi

Şekil 18. Akışkan tipi değişiminin kesitteki ortalama hız ve ortalama basınç değerlerine etkisi
Akışkan tipinin partikül davranışına olan etkisi incelendiğinde ise, su, hidrolik yağ ve sıvı dizel
kullanılan analizlerde partiküllerin yaklaşık %96’sının ortamdan uzaklaşabildiği belirlenmekle birlikte,
bu akışkanlar arasındaki fark ihmal edilebilir seviyelerde kalmıştır. Ancak, motor yağı ile yapılan
analizlerin sonucu göz önüne alındığında bu oran %94’e inerek kontrol hacminde daha fazla artık
partikül kaldığı tespit edilmiştir (Şekil 19).
Tüm akışkan tipleri ile yürütülen analizlerde, partiküllerin beklendiği şekilde dağıtıcı boyunca
sürüklenip belli miktarının kanallardan geçerek kontrol hacminden uzaklaştığı; kalıntı partiküllerin ise
dağıtıcının en uç noktasında biriktiği tespit edilmiş olup kalıntı partikül dağılımları Şekil 20’de
gösterilmiştir.

Simülasyon ve Simülasyon Tabanlı Ürün Geliştirme Sempozyumu

14. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 17-20 NİSAN 2019/İZMİR

____________________ 1352 _______

Şekil 19. Farklı akışkan tipi kullanılarak yürütülen zamana bağlı analizlerden
tespit edilen kalıntı partikül sayıları

Şekil 20. Farklı akışkan tipleri kullanılarak yürütülen zamana bağlı analizlerden
tespit edilen kalıntı partikül dağılımları

SONUÇ
Dizel motorların yakıt sisteminde kullanılan CR dağıtıcısının çalışma şartlarında, yakıt dışı yabancı
partikül kaynaklı herhangi bir sorunla karşılaşmaması için gerçekleştirilen yıkama işleminin etkinliğini
arttırmak adına, basitleştirilerek modellenmiş olan bir CR dağıtıcısı üzerinde HAD yöntemi kullanılarak
üç boyutlu sayısal akış ve partikül analizleri gerçekleştirilmiştir. Bu analizlerde, parametre olarak giriş
basıncı, giriş bölgesi ve akışkan tipinin, dağıtıcıda bulunması muhtemel kalıntı partiküller üzerindeki
etkisi irdelenmiş olup elde edilen sonuçlar aşağıda sıralanmıştır.
- Giriş basıncı arttıkça, dağıtıcı genelinde hız değerleri de artmaktadır. Her ne kadar hızdaki artış ile
partiküllerin uzaklaşması arasında bir doğru orantı bulunduğu düşünülse de analiz çıktılarında bunu
doğrulayan herhangi bir bulguya rastlanmamış; dolayısıyla, basınç değişiminin partikül
uzaklaştırma üzerindeki etkisinin ihmal edilebilir seviyede olduğu değerlendirilmiştir.
- Akış, dağıtıcının içerisine farklı giriş bölgelerinden uygulandığında, merkez yüzey dışındaki akışın
kontrol hacmine girdiği bölgede süreksizlik oluşturduğu belirlenmiş; aynı zamanda hız ve basınç
oranlarında ciddi düşüşlerin meydana geldiği gözlenmiştir. Gerçekleştirilen bütün analizlerin sonucu
detaylı bir şekilde incelendiğinde, kalıntı partiküllerin kanalın sonundaki kapalı bölgede hapsolduğu
görülmüştür. Akışın merkez yüzeyden uygulandığı durumda bu partiküllerin %96’lık kısmı kontrol
hacminden uzaklaşmıştır. Akışın, kapalı uca en yakın kanal olan Kanal 5’ten uygulandığı durumda,
beklenenin aksine, partiküllerin %98’lik kısmının kontrol hacminden uzaklaşabildiği belirlenmiştir.
Bu tespite göre, kalıntı partiküllerin biriktiği bölgede türbülans oluşturulmasının, partikülleri
uzaklaştırma için oldukça etkili bir yöntem olduğu rahatlıkla ifade edilmektedir.
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- Gerek viskozitesi, gerekse yoğunluğu birbirinden farklı olarak seçilen dört tip sıvı akışkanın partikül
uzaklaştırma üzerindeki etkisine bakıldığında, su, hidrolik yağ ve sıvı dizelin uygulandığı
durumlarda partiküllerin %96’sının ortamdan uzaklaştığı ve bu akışkan tiplerinin sağladığı sonuçlar
arasında çok küçük farkların bulunduğu belirlenirken; akışkan olarak motor yağının kullanılması
durumunda kalıntı partiküllerin ancak %94’ünün uzaklaşabildiği gözlenmiştir. Bu saptamaya göre,
motor yağı dışındaki diğer akışkanların partikül uzaklaştırma üzerinde daha etkili olduğunu
söylemek mümkündür.
Gerçekleştirilen bu çalışma için seçilen ve etkisi incelenen parametreler dikkate alındığında, CR
dağıtıcı hattının imalat sonrasındaki yıkama işleminde, akışın, dağıtıcının kapalı olan ucuna en yakın
kanaldan uygulanması ve diğerlerine kıyasla çok daha ekonomik olan suyun akışkan olarak
kullanılmasının en etkin yöntem olduğu açıktır. Bununla birlikte, dağıtıcı hattına giren akışkanın
basıncının kalıntı partikül uzaklaştırmadaki etkisinin düşük olması da yıkama işlemlerinde basıncın
gereksiz yere arttırılmasının önüne geçecek bir bulgu olarak dikkat çekmektedir. Açık literatürde
görülen bir boşluğu doldurması ümit edilen bu sayısal çalışmanın ileriki aşamalarda deneysel olarak
da doğrulanması, CR dağıtıcı hattının geometrisine bağlı olarak dağıtıcıların içerisindeki akışın
parametrik bir yaklaşımla modellenmesinin önünü açacaktır. Bu da yıkama makinalarının tasarımında
iyileştirmelerin yanı sıra, yıkama prosesindeki operasyon parametrelerinin uygun değerlerle seçimi ile
verimlilik artışını beraberinde getirecektir. Söz konusu geliştirmeler, bu alanda çalışan firmalar için
önemli endüstriyel kazanımlar sağlayacaktır.
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İKLİMLENDİRMEDE DİJİTALLEŞME
Dijitalisation Of HVAC

Zafer DÜŞÜNMEZ

ÖZET
İlk olarak 2011 yılında Almanya Hannover fuarında kullanılan Endüstri 4.0 terimiyle başlayan yeni
sanayi devrimi aklımızda birçok sorunun oluşmasına sebep oldu. Önümüzdeki 20-30 sene içinde bizi
neler bekliyor? Dijitalleşme nedir? İşlerimize aynı şekilde devam edebilecek miyiz? Robotlar yerimizi
alacak mı? İnsan beyninin yaptıklarını yapay zekâyla yapabilecek miyiz? Hepimizin aklındaki
sorulardan birkaçı. Bu bildiride ise “dijitalleşme nedir, neler değişiyor ve bu değişimlerin iklimlendirme
sektörüne yansımaları nelerdir? Konu başlıklarını tartışmaya açıyor olacağız.
Anahtar Kelimeler: Endüstri 4.0, Dijitalleşme, Nesnelerin interneti (IoT), Yapay zekâ(AI), Büyük veri
ABSTRACT
The new Industrial revolution, which first started in Germany in 2011 in Hannover, Germany, arose
many questions in our minds. What is waiting for us in the next 20-30 years? What is digitalization?
Can we continue our business in the same way? Will the robots take our place? Can we do what the
human brain does with artificial intelligence? is the some of the questions we all have in mind. In this
paper, what is digitalization, what is changing and what are the reflections of these changes on HVAC
sector? are discussed.
Key Words: Industry 4.0, Digitalization, Internet of things(IoT), Artificial intelligence (AI), Big data

1. GİRİŞ
Avrupa’da 18. ve 19. yüzyıllardaki yeni buluşların etkisi su ve buhar gücüyle çalışan makinelerin
üretimde kullanılmasıyla ilk sanayi devrimi ortaya çıktı. 1712 yılında buhar makinesini icadıyla
tezgâhlarda el emeğiyle yapılan üretimin yerine mekanik üretim ortaya çıkarak ve buhar makineleri
tekstil ve demir çelik sektörlerinde kullanılmaya başladı. İlk sanayi devriminin sona ermesinden
yaklaşık bir asır sonra, Dünya enerji üretimi için buhar gücünü geride bırakıp, elektrik, petrol ve gazın
gücünü kullanmaya başladı. Elektrik ve iş bölümüne dayalı seri üretime geçildi ve telefon, telgraf gibi
önemli icatlar bu dönemde gerçekleşti. Elektrik sayesinde üretim çok daha ucuz, hızlı ve etkiliydi. 1950
yıllarına gelindiğinde, dijital teknolojinin gelişmesiyle üçüncü sanayi devrimin temelleri atıldı.
Bilgisayarın icadı ve üretimde kullanılması ile artık üretim bilgisayarların kontrolü altındaydı ve daha
küçük, pratik ürünler gündelik hayatımıza girdi. 2011 yılına gelindiğinde, ilk olarak Hannover fuarında
duyulan 4.sanayi devrimiyle robotların üretimi tamamen devralması, yapay zekânın gelişimi, üç
boyutlu yazıcılarla üretimin fabrikalardan evlere inmesi, devasa miktarda ki bilgi yığınını veri
analizleriyle ayıklanıp değerlendirilmesi ve insan gücünü fiziksel düzeyden beyinsel düzeye çıkartmak
dördüncü sanayi devriminin yansımalarından birkaçı oldu. Endüstri 4.0 genel olarak 3 yapıdan
oluşmaktadır. Nesnelerin interneti, Hizmetlerin interneti ve Siber- Fiziksel sistemler olarak .

Mekanik Tesisatta Dijitalleşme Semineri

14. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 17-20 NİSAN 2019/İZMİR

____________________ 1356 _______

2. Dijitalleşme
Dijitalleşme kelimesinin etimolojisine bakacak olursak, Digit latince digitus dan geliyor, yani “parmak”
demek. Parmakla sayan, roma rakamı kullanan insanlar tarafından “sayı, sayma işlemi” için
kullanılmış. Buradan türeyen ve parmakla ilgili, parmakla yapılan manasına gelen “digitalis” de digital
1
kelimesini türetmiştir. Peki, günümüzde dijitalleşme ne demek?
Dijitalleşme herhangi bir işi, eşyayı veya servisi dijital hale getirmek veya dijital bir mecrada sunmak
veya dijital imkânlarla farklı bir iş modeli haline getirmektir. Dijitalleşme iki temel kavram ile
özetlenebilir. “bağlı olmak”(connectivity) ve “akıllı olmak”(intelligence). Önümüzdeki yıllarda hareketli
veya hareketsiz, canlı veya cansız, neredeyse her şeyi er ya da geç internete bağlı hale getireceğiz.
2
Sonrasında internete bağlı her şeyi de akıllı hale getireceğiz. Dijitalleşmeyi hayatımızın her
aşamasında yaşıyoruz, müzik, kitap, fotoğraf, otomobil ve para dijitalleşti. Ürünler, Mekânlar,
çalışanlar, pazarlama, finans her şey dijital ortama taşındı. Artık her sektörde, her iş kolunda
dijitalleşmeyi yaşıyoruz, Bankacılık, Eğitim, sigortacılık, devlet, sağlık vb. dijitalleşen dünyada değişim
sadece bununla kalmadı elbette. Dünyadaki en değerli şirketlere bakıldığında, 2000 li yılların
başlarında ağırlıklı olarak petrol şirketleri görürken, bugün teknoloji şirketlerinin hızlı artışına şahit
oluyoruz. Apple, Amazon, Alphabet, Microsoft, Facebook gibi. Peki, ne tür dijitalleşme teknolojileri
mevcut? Nesnelerin interneti, büyük veri, bulut bilişim, mobil cihazlar, sosyal ağlar, sanal ve artırılmış
gerçeklik, yapay zekâ ve blok zinciri dijitalleşen teknolojiyi oluşturmaktadır. Bu çalışmada ise
Nesnelerin interneti, büyük veri, sanal ve artırılmış gerçeklik, yapay zekâ üzerine durulacaktır.
2.1. Nesnelerin interneti
Nesnelerin interneti (internet of things, IoT), fiziksel nesnelerin birbirleriyle veya daha büyük
sistemlerle bağlantılı olduğu iletişim ağıdır. Nesnelerin tekil anahtar (unique identifier) ile işaretlenerek
internet altyapısı üzerinden birlikte çalışabilmesi ve bu sayede küçük parçaların toplamından daha
büyük değerler oluşturulması öngörülmüştür. 2020 yılına gelindiğinde 26 milyar cihazın internete bağlı
olacağı düşünülmektedir. Nesnelerin uygulama alanları giyilebilir cihazlardan akıllı şehirlere, akıllı
evlerden akıllı ortamlara kadar birçok alanı kapsamaktadır. Nesnelerin interneti teknolojisiyle, gerçek
zamanlı izleme, kestirimci bakım, uzaktan tespit tanı ve toplam kontrol edilebilirlik gibi birçok alanda
3
faydalanabilmekteyiz.
İklimlendirme sektöründe nesnelerin interneti kullanımı da her geçen gün artmakta ve bina sahiplerinin
veya yöneticilerinin önceliklerine göre bina sakinlerinin konforunu iyileştirerek daha iyi deneyimler
sunmayı mümkün kılmaktadır. Örneğin, aracınızla evinize yaklaşırken trafik durumuna göre istediğiniz
sıcaklığa göre kombinizi ayarlayarak siz evinize ulaşmadan istediğiniz sıcaklığı sağlayabiliyor. Veya
çocuğunuzun vücuduna yerleştirilmiş giyilebilir teknolojiyle çocuğunuzun vücut sıcaklığına göre
kombiyi ayarlayıp ortamı istenilen sıcaklıkta tutuyor ve sizin çocuğumun üstü açıldı mı, üşüyor mu gibi
düşüncelere kapılmanıza engel oluyor. Bunun yanında sisteminizde kullandığınız pompaların bakım
gereksinimlerini kendi hesaplayıp, bozulması muhtemel parçaların bozulmadan önce siparişini
otomatik verip sisteminizin durmadan gerekli bakımlarının yapılmasını sağlıyor. Size hem zaman hem
para kazandıran IoT teknolojisi her geçen gün daha fazla hayatımıza girerek, kullanıcı konforunu
maksimum düzeye çıkarmaktadır.
2.2. Büyük veri
Günümüzde bilgi toplumunun unsurlarını hayatın her alanında görmek mümkündür. Artık herkesin
cebinde bir akıllı telefon, herkesin evinde bir bilgisayar ve tüm şirketlerin arka ofislerinde bilgi
teknolojileri yönetimini yapan birimler bulunmaktadır. Ancak bilginin kendisi o kadar görünür değildir.
Bununla birlikte bilgisayarların insan hayatına girmesinden ancak yarım asır sonra bilgi miktarı anlamlı
ve özel bir nitelik kazanacak şekilde toplanmaya başlamıştır.
Günümüzde sadece bilgi miktarı artmamış aynı zamanda bilgiye erişim hızı da artmıştır. Niceliksel
değişiklik beraberinde niteliksel değişikliği de getirmiştir. Verinin manalı bir bütün oluşturacak şekilde
toplanması ilk önce astronomi ve genetik alanında gerçekleşmiştir. Büyük veri kavramı da ilk olarak bu
alanlarda kullanılmış daha sonra bu kavram her alan için kullanılmaya başlanmıştır. Büyük veri artık
4
hayatımızın her alanında kendini göstermeye başlamıştır.
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İnsanlığın kaydettiği bilgi miktarı baş döndürücü hızla artmaktadır. Öyle ki yalnızca internette bulunan
verilerin %90’ının son 3 yılda yaratıldığı görülmektedir. Yeni bilgilerin neredeyse tümünü dijital
5
ortamda, bilgisayarların okuyabileceği biçimde üretiyoruz. Her gün hepimiz farkında olarak ya da
olmayarak veri sağlıyor ve firmalar bizlerin verilerini almak için birbirleriyle yarışıyor. Amerikalı
hukukçu, Kolombiya hukuk fakültesi profesörü Tim Wu, Dikkat tacirleri kitabında şöyle bahsetmektedir;
eğer bir hizmeti ya da ürünü ücretsiz olarak alıyor veya kullanıyorsanız asıl ürün sizsiniz diyor. Aslında
Facebook, Twitter gibi uygulamalar aracılığıyla tüm veriyi biz sağlıyoruz. Firmalar da verilerimizi elde
edip davranışlarımızı okumaya çalışıyorlar, bir web sitesini gezerken bizim alıcımı-bakıcımı
olduğumuz, nelerden hoşlanıp hoşlanmadığımıza, ne tür reklamları göstermenin uygun olup
olmadığına karar veriyorlar. Bazı durumlarda birçok firma veri toplama konusunda inanılmaz
çalışırken, bu verileri nasıl kullanacağını bilemiyor ve bilgi çöplüğüne sahip oluyorlar. Bizim
sektörümüzde ise büyük verinin başlıca faydalarından biri iş fırsatları yaratmasıdır. Şirketler
topladıkları verileri, veri merkezlerinde tutuyor ve veri merkezlerinin ana gideri soğutma gideridir. İşte
tam burada, bizlere iş düşüyor. Büyük verinin diğer önemli faydası, kullanıcı deneyimlerini buradan
çıkarabilir ve tasarımlarımızda kullanıcı deneyimini ön planda tutabiliriz. Bir binanın en çok hangi
saatler kullanıldığına, bir bölgenin ısıtma/ soğutma ihtiyacını gibi geçmiş verilerine bakarak hesap
edebiliriz.
2.3 Sanal ve artırılmış gerçeklik
Sanal gerçeklik, insanların hem keşfedip hem de etkileşime girebildiği üç boyutlu bilgisayar
teknolojileri ile oluşturulmuş ortama verilen isimdir. Çoğu sanal gerçeklik ortamı bir bilgisayar ekranı
yoluyla edinilen görsel tecrübelerden ibarettir. Bunun yanında bazı ortamlar duyma, hareket gibi başka
duyulardan da yararlanır.
Artırılmış gerçeklik, gerçek dünyadaki çevrenin ve içindekilerin, bilgisayar tarafından üretilen; ses,
görüntü, grafik ve GPS verileriyle zenginleştirilerek meydana getirilen canlı veya dolaylı fiziksel
görünümüdür. Bu kavram kısaca gerçekliğin bilgisayar tarafından değiştirilmesi ve artırılmasıdır.
Teknoloji kişinin gerçekliğini zenginleştirme işlevi görür. Buna karşın sanal gerçeklikte ise gerçek
dünya yerine tasarlanıp canlandırılmış bir dünya vardır.
Zenginleştirme gerçek zamanlı gerçekleşir ve çevredeki ögeler ile etkileşim içindedir. Gelişen
zenginleştirilmiş gerçeklik teknolojisinin de yardımıyla kullanıcı etrafındaki bilgi ile etkileşime girebilir.
Bulunulan çevreyle ilgili yapay bilgi ve ögeler gerçek dünyayla bağdaşabilir.
İnşaat sektöründe mimarlar, ev sahipleri, proje yöneticileri yapılarının bitmiş hallerini sanal gerçeklik
yoluyla görebildiği gibi, araziyi veya binayı gezmeden renk değişikliği, tasarımları ve diğer değişikleri
hızlı bir şekilde görebilmektedir. Kullanıcılar henüz binalar tamamlanmadan istedikleri değişiklikleri
mühendis ve mimarlara söyleyebilir, tasarım aşamasında tüm alternatifleri görme imkânı sunabilirler,
satış ofislerinde müşterilerinizi yormadan, sanal gerçeklik ortamında inşaatın bitmiş halini gösterebilir,
sanal örnek daireleri gezdirebilirsiniz. Ayrıca fabrikalarda, çalışanlara kullanacakları alet ve cihazların
sanal ortamda kullanma provaları yaptırılabilirsiniz. Böylelikle, tasarımdan montaja kadar tüm süreci
sanal gerçeklik yoluyla görebilir, bir cihazın ya da ekipmanın istediğimiz yerde nasıl duracağına,
montajında nasıl problemler çıkabileceğine, cihaz ya da ekipmanın istenen yere uygun olup
olmadığına kadar birçok işlemi hızlı ve maliyetsiz bir şekilde yapabiliyor olacağız.
2.4 Yapay zekâ
Yapay zekâ, bir bilgisayarın veya bilgisayar kontrolündeki bir robotun çeşitli faaliyetleri zeki canlılara
benzer şekilde yerine getirme kabiliyetidir. İngilizce artificial intelligence kavramının akronimi olan AI
sözcüğü de bilişimde sıklıkla kullanılır. Yapay zekâ çalışmaları genellikle insanın düşünme
6
yöntemlerini analiz ederek bunların benzeri yapay yönergelerini geliştirmeye yöneliktir.
Yapay zekâ iklimlendirme sektöründe yoğun bir şekilde kullanılmaya başlamıştır. Örneğin, yapay zekâ
algoritmasıyla kişilerin mekân içerisinde en çok zaman geçirdikleri yerleri algılayıp bu sayede az
kullanılan alanları daha az serinleten klimalar mevcuttur. Google veri merkezlerinde DeepMind'ın
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geliştirdiği ve soğutma sistemini kontrol eden ve karar aşamasında tamamen bağımsız olan yapay
zekâ ile her beş dakikada bir veri merkezinde yer alan binlerce sensörden veri toplayacak ve veri
7
merkezi için en uygun(hem maliyet hem de operasyon güvenliği açısından) sıcaklığı belirleyecektir.
Binalarda yapay zekâ kullanımın artmasıyla, bina kullanım detayları daha kolay şekilde
incelenebilecek ve yapay zekâ uygun havalandırma sistemini, aydınlatma, güvenlik gibi sistemleri
bağımsız bir şekilde yönetebilecek hale gelecektir.

SONUÇ
Teknoloji bize bizden daha yakın hale geldi, uyumadan önce yaptğımız en son şey telefona bakmak
olurken uyandığımızda yaptığımız ilk şey de telefonumuza bakmak oldu. Dünyadan haber aldığımız,
müzik dinlediğimiz, fotoğraf çektiğimiz, toplantılarımızı ayarladığımız, insanlarla iletişim kurduğumuz
cihaz artık değil bir telefon. Hepimizin aklından en az bir kere geçmiş olan telefon olmasaydı hayatımız
nasıl olurdu sorununu muhakkak sormuşuzdur. Tüm dünya dijitalleşirken, iklimlendirme sektörü ve
firmalarda bu serüvene katıldı. Cihazlar internete bağlandı ve akıllandı. Artık birçoğumuz kombisini,
klimasını telefonundan kontrol ediyor, ilk uyandığında telefonu kahve makinesiyle iletişime geçiyor ve
kahvesi hazırlanıyor. Telefonumuz, trafik durumuna göre alternatif yollar öneriyor. Nerede boş park
yeri olduğunu söylüyor. İlk bakışta bilim kurgu gibi gelen her şeyi dijitalleşen dünyada yaşıyoruz ve
hepimiz hızlı bir şekilde buna ayak uydurmak zorunda kalıyoruz. İş yapış şekillerimizi değiştirmeye
başladık bile. Üç boyutlu çizim programlarıyla binaları tasarlıyoruz, hızlı değişiklikler yaparak hem
zamandan hem maliyetlerden kazanıyoruz. Tüm iş süreçlerimizi dijital ortamlarda izliyor ve
yönetiyoruz. Belki birçok görevi robotlara yapay zekâya bırakıyoruz bunun yanında bizler için de yeni
fırsatlar doğuyor. Hepimizin konuştuğu henüz icat edilmemiş birçok meslek dalı ortaya çıkmak üzere.
Bizim için de bu süreçte olmazsa olmaz kendimizi dijitalleşme yönünde geliştirerek, yazılım,
otomasyon gibi konulara öncelik vermek ve böylelikle fabrikalarımızda, işyerlerimizde, evlerimizde,
dijitalleşmenin faydalarından yararlanıyor olacağız.
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AKILLI BİNALAR
Smart Buildings

Seçil KIZANLIK İSKENDER

ÖZET
2025 yılında en çok enerji tüketiminin binalarda olacağı öngörülmektedir. Dolayısıyla mekanik tesisatta
dijitalleşme dünyasında en büyük potansiyel “Akıllı Binalar” alanındadır. Artan enerji tasarrufu ihtiyacı,
konfor ve güvenlik talebi, düşük maliyet gereksinimi atılan teknolojik adımlarla çözülmektedir. Bu
bildiride, bu amaçlar çerçevesinde yapılması gereken data analizi ile tutarlı tahminler, analitik
uygulamalar, optimum alan kullanımı, kestirimci bakım gibi konular üzerinde durulacaktır. Aynı
zamanda bu çerçevede yararlanılması gereken (IoT) nesnelerin interneti, BIM gibi araçlardan
bahsedilecektir.
Anahtar Kelimeler: Akıllı bina, akıllı şebeke, akıllı şehir, bağlantılı bina, kestirimci bakım
ABSTRACT
The highest amount of energy is going be consumed by the buildings in 2025. So in HVAC digitalism;
the biggest potential is in smart buildings. Energy saving and low cost need, comfort and security
demand have been solved by new techonological inovations. In this article; data analysis for
predictions, analitical tools, optimum space usage, predictive maintenance are mentioned for these
purposes. By the way; IoT, BIM are the concepts which cannot be missed in smart buildings topic.
Key Words: Smart building, smart grid, smart cities, connected building, predictive maintenance

1. GİRİŞ
Dünya ortalamasına bakarsak insanlar, hayatlarının %80lik kısmını binaların içinde geçirmektedirler.
Bunun yanısıra 2025 yılında en çok enerji tüketiminin binalarda olacağı öngörülmektedir. Nesnelerin
interneti, yeni nesil binalarda daha verimli, daha konforlu ve güvenli bir yaşam için sürdürülebilirliği de
sağlayan çözümleri hizmetimize sunmaktadır. Bu yeni yöntemler, mevcut bina otomasyon ve yönetim
sistemlerinin iyileştirilmelerini de sağlayacaktır. Akıllı bina söz konusu olduğunda işin içine birçok farklı
paydaş da girmektedir, bunlar mimarlar, bina işletmecileri, mobil hizmet sağlayıcıları ve hükümetler
olarak genellenebilir. Akıllı binalar ve sistemler birleşerek akıllı şehirleri oluşturur.

2. AKILLI BİNA KAVRAMI
Akıllı binalar günden güne genişleyen kablosuz internet erişimi, sensörler ve nesnelerin interneti
teknolojisi sayesinde haberleşir, bina otomasyon sistemini kontrol ve optimize eden veriyi analiz eder.
Bina giriş kontrol, güvenlik sistemleri, aydınlatma, HVAC ve birçok diğer sistemi otomatikleştirmek için
nesnelerin interneti çözümlerinin kombinasyonunu kullanır. Bina otomasyonu, akıllı binanın sadece
bir parçasıdır. Genel bir tanım yapmak istersek: Akıllı bina; en baştan coğrafi koordinatları, kullanım
amacını dikkate alarak konumlanan binadır, yaşamaya başlandığında ise kullanıcılarını izleyerek
kullanım alışkanlıklarını öğrenir, anlık ihtiyaçlara göre cevap verir, yardımcı işletmeleriyle bu anlamda
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haberleşebilir, doğa olaylarına karşı kısmi önlemler alır, hangi kaynağın anlık kullanımının verimli
olacağına karar verir. Gürültü seviye ve kaynaklarını raporlayabilen geri dönüşü olan malzemelerin
sınıflandırıldığı ve potansiyelin ölçümlenebildiği atık sistemlerine sahiptir.
Örnek olarak akıllı ofis binasını ele alırsak, akıllı telefonunuz sizin çeşitli hizmetlere ulaşımınız için
elinizdeki anahtar olabilir. Mesela akıllı telefon uygulamanız sizi boş park alanlarına yönlendirebilir.
Isıtma sistemini ya da aydınlatmayı uzaktan erişerek kapatabilirsiniz. Akıllı binalarda yediğiniz
yemeğin ücretini, telefonunuzu ödeme terminaline yaklaştırarak ödeyebilirsiniz.
Kullanıcıları nelerin beklediğini başka bir senaryo üzerinden anlatalım. 2020 yılında trafik yüzünden
işe geç kalacağımız bir günde neler yaşayacaksınız? İşyerindeki dijital assistanımız, gerçekleşecek
tüm problemler ile bizim yerimize ilgilenecek. Gecikmeyi otomatik olarak farkedecek, program
üzerinde değişiklik yapacak. Bu değişikliğe istinaden katılımcılara bilgi verecek, toplantı odasını
rezerve edecek. Algoritmalar, katılımcılara en yakın toplantı odası hangisi ise ona göre rezervasyon
yapacak. Odaya nasıl gidileceğini bilmeyen katılımcılar varsa telefonlarına odayı bulmaları için
yönerge gelecek. Bu yönetim sistemleri davetiye gönderme aşamasından toplantı notlarını gönderme
kısmına kadar bize dijital assistanlık yapacak.
Bunlara ek olarak bina sahipleri artık sadece binanın için değil dışını da dikkate almak durumunda,
mesela binalarının elektrik dağıtım şebekesine etkisi, organizasyonlarının misyonu ve global çevre..
Bu amaçla da konfor, aydınlatma, hvac, güvenlik faktörlerinin yanında geleceğin binaları birçok
parçayı entegre, dinamik ve fonksiyonel olarak birleştirmelidir. Bu vizyona erişmek için tasarım
aşamasından başlamak üzere binanın ömrünün sonuna kadar akıllı çözümlere yer vermek gerekir.
2.1 Akıllı Şebeke
Akıllı binalar kendi duvarlarının dışındaki dünya içinde teknolojik anlamda bir kaldıraç görevi görürler.
Akıllı elektrik şebekesi bu anlamda güzel bir başlangıç noktası olabilir. Elektrik pazarında sağlanan
anlık veri akışı ile akıllı binalar, fiyat yüksekken taleplerini düşürmeleri gibi isteklerle karşılaşabilirler.
Buna ek olarak, dinamik elektrik tüketimi ücretlendirme yükselen bir akım olmuştur.
Mesela akıllı şebeke hava durumundan aldığı bilgiye göre hareket edebilir. Diyelim ki önümüzdeki
akşamüstü hava sıcaklığı düşecek dolayısıyla talep artacak. Akıllı şebeke, bina ile iletişime geçerek
her bir kwh enerji düşüşünde binaya 0.5 TL ödemeyi teklif edebilir. Bina, enerji tasarrufu modunda
tüketimi düşürerek bu teklifi kabul eder.
2.2 Akıllı Şehirler
Akıllı bir şehirde tercih edilebilecek birçok yenilik imkanı var. Örneğin; trafik sorununu çözmek için
akıllı taşıma sistemleri ve akıllı trafik lambaları devreye sokulabilir. Güvenlik kameraları ve polis iş
birliği ile şehir suç oranını düşürebilir. Bu uygulamalar ihtiyaca ve talebe göre çeşitlenebilir. Bu
süreçte vatandaş ile iletişim üst düzeyde tutulmalı ve geri bildirimler ile sistem sürekli kendini
geliştirmeli, veri madenciliği ile açığa çıkan verileri bilgi işlem merkezlerinde değerlendirerek şehirde
sürekli iyileştirmelerde bulunulmalıdır.
Mesela Ohio, Colombus şehir planı çevreye duyarlı, veriler ile donatılmış modern ulaşım konusunda
kendi türünün ilk örneği olmayı başardı. Şehrin planları içerisinde internet bağlantı noktaları olarak
çalışan trafik ışıkları, acil durumlarda polis, ambulans, itfaiye aracı gibi ilgili araçlar için trafik
sinyalizasyonuna müdahale edebilir. Şehirde gelişmiş ödeme sistemleri ve akıllı trafik ışıkları
mevcuttur.
Pittsburgh ise üniversiteler ile ortaklık anlaşmaları yaparak şehirdeki herkesin erişimine açık veri
platformları sundu. Böylece teknoloji firmaları gerçek zamanlı olarak vatandaşlara suç işlenen yerleri,
acil durumları, yapı inşa izinlerini ve hatta kar temizleme araçların ne zaman nerede çalışacağının
bilgilerini aktarabildi. Açık kaynaklı veri merkezi şehrin analistleri ve strateji ekipleri tarafından
yönetilerek, herkese vatandaşların hayatına pozitif etkisi olacak şekilde hizmet nasıl üretilir göstermiş
oldular. Bir şehrin gelişebilmesi için veri ve veriyi iyi işleyebilmek şarttır.
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3. AKILLI BINALARIN AKIL ALTYAPISI
Donanım ve yazılım olmak üzere iki başlık altında incelenmelidir. Günümüzde her iki alanda da çok
fazla üretici olduğundan dolayı hepsinden bahsetmek mümkün değildir, zira bugün olmayan bir
sistemin bu hızlı teknoloji gelişim çağında yarın çok popüler olması kuvvetle muhtemeldir.
3.1. Donanım
Donanım kısmı esas olarak birçok programlanabilir kontrol panelinden oluşmaktadır. Bunları network
kontrol üniteleri (NCU) ve operator iş istasyonları (OWS) olarak adlandırabiliriz. Her NCU, BMS’de bir
bölgeyi kontrol eder ve kapasiteleri network genişleme ünitesi (NEU) adı verilen bir panel kurulumu ile
arttırılabilir. NCU ve NEU doğrudan binanın merkezi ekipmanlarını kontrol eder, diğer kontrol
sistemleri (sıcak su pompaları, ışık ayarlayıcıları gibi) ise özel kontrol uygulamaları (ASC) adı altında
toplanmıştır. NEU ve ASC ikincil bir yapı ile iletişim sağlar. ASC ve NCU gerek olması halinde ısıtmasoğutma, yangın yönetimi, geçiş kontrolü gibi konularda bağımsız kontrol yapabilir.
3.2.Yazılım
1980’lerin başında kullanılmaya başlayan DDC (Doğrudan sayısal kontrol) sistemleri bina yönetim
sistemlerinin yazılım anlamında olmazsa olmazıdır. Elektronik ve pnömatik kontrol sistemleri ile
karşılaştırıldığında daha hassas kontrol, uygulamada geniş esneklik potansiyeli ile konfor seviyesini
artırır, enerji maliyetlerini düşürür.
3.2.1 İletişim Protokolleri
İletişim protokolü, iki cihazın birbirine bilgi aktarmak için kullandıkları dildir. Akıllı binanın konusunun
önündeki en önemli engel iletişim protokolü standardının olmamasıdır. Günümüzde en çok karşılaşılan
protokoller:
BACnet: ASHREA tarafından oluşturulmuştur, herhangi bir firma ile alakası yoktur. 1995 yılında son
versiyonu Amerikan Ulusal standartları Enstitüsü (ANSI) tarafından ulusal bir standart olarak kabul
edilmiştir.
Lonworks: Echelon firması tarafından geliştirilmiştir, açık protokoldür, yaygın olarak kullanılır. (1990)
Modbus: PLC (Programmable Logic Control) sektörü firmalarından Modicon tarafından 1978 yılında
geliştirilmiştir.2002 yılında isim hakkı kar amacı taşımayan, teknoloji geliştirme organizasyonuna
aktarılmıştır. Sağlam geçmişi ve basit altyapısı sayesinde hala endüstriyel sistemlerde tercih
edilmektedir.
KNX: 1999 yılında biraraya gelen dokuz büyük Avrupa firmasının geliştirdiği bir açık iletişim
protokolüdür.
OBC: Microsoft ve Dünya çapındaki büyük otomasyon firmalarının çalışmasıdır.
3.2.2 Doğrudan Sayısal Kontrol (DDC)
ASHRAE’ye göre DDC ünite, hissedicilerden gelen otomatik sinyalleri alır, sayılara dönüştürür ve
hesaplayıcı sayesinde bu sayılardan matematiksel işlemler gerçekleştirir.
3.3 Akıllı Binalarda Sistemsel Yapı
Akıllı binalarda, bina yönetim sistemlerine dahil olan alt sistemler HVAC, Aydınlatma Otomasyon
Sistemleri, Oda Kontrol Sistemleri, Güvenlik ve Erişim Sistemleri, Düşey Ulaşım Sistemleri
(Asansörler, Yürüyen Merdivenler), Yangın Algılama&Alarm Sistemleri, Kapalı Devre Televizyon
Sistemi, Enerji Otomasyon Sistemleri (Yenilenebilir Enerji Sistemleri) ile Data ve İletişim Sistemleridir.
Hepsinin detaylarına girmemekle beraber, hepsi için geçerli akıllı bina dinamiklerinden bahsedeceğiz.
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4. AKILLI BİNAYA GİDEN YOLDA NELER YAPILMALI
Her ne kadar nesnelerin internetinden bahsetmeye başlayınca, insanları heyecanlandıran şey
giyilebilir teknolojiler, otonom arabalar ya da endüstrideki daha verimli tedarik zinciri gibi kavramlar
olsa da, bir ofis binasında fırsatlar da oldukça fazladır. Örneğin; kullanılmayan alanların belirlenmesi;
cihazların, HVAC sisteminin ve ışıkların uyku moduna alınması işletme maliyetini ve atık miktarını
azaltır. Ama bunlar sadece başlangıç uygulamalarıdır. Bunlara ek olarak aşağıdaki örnekler verilebilir:
•

Hastanelerde izleme ışıkları ya da uyarıları boştaki tekerlekli bilgisayarların yerlerini
gösterebilir ve zaman kazandırabilir.

•

Medikal merkezler otomatik olarak klinik uygulamaları ve hasta verisini yükleyebilir, dolayısı ile
pratisyen odaya girdiğinde tüm veri hazır olur

•

Müşterilerin yorumları ile ilgili sosyal medyadan anında uyarı alırsak, bunları hemen çözülmesi
için anında ekip yönetimi için ofiste kullandığımız özel uygulamalara aktarırız.[1]

•

Okullarda derse ve oda kullanıclaıarına uygun aydınlatma, iklimlendirme yapabiliriz.

Peki bu akıllı binaları ya da alanları yaratırken nasıl bir yol izlemeliyiz:
1- Mevcut durumu analiz edin. Kullanıcılar fiziksel olarak hangi ekipmalarla çalışıyorlar. Onları
gözlemleyin ve kendileri ile konuşun.
2- Neyin değişmesi gerektiğine bakın. İlham vermesi adına örnekler sunabilirsiniz, beyin fırtınası
tekniği ile tüm muhtemel fırsatları ortaya çıkartabilrisiniz.
3- Hangi platform ve protokolleri kullanacaksınız. Bunları belirlemek, nesnelerin interneti
otomasyon sisteminizi ve mesajlaşma platformunuzu belirler.
4- Yüksek katma değere sahip örnek bir uygulama ile başlayın. Örneğin tek bir odayı akıllı hale
getirin sonra diğer adımlara geçerek daha büyük hedeflere ulaşın.
5- Performansla ilgili analizler ve geri bildirimler yapın. Ne kadar zaman kazanıldı, verimlilik arttı
mı, ciro ya da masraflarda değişiklik oldu mu?

5.AKILLI BİNA ÇÖZÜMLERİ
Akıllı bina üretiminde; tasarımından, bina ömrünün sonuna kadar olan sürece yönelik çözümler
sağlanır. Bu çözümleri kısaca özetlersek:
5.1 BIM (Yapı Bilgi Modellemesi)
BIM (Building Information Modeling) en temel tanımı ile; birbirinden farklı mimari projelerin
tasarımında, inşasında ve sürdürülmesinde görev üstlenenlerin ortak olarak yararlanabileceği 3
boyutlu bir bilgi paylaşım sürecidir. Çeşitli yazılımlar sayesinde işverenlerden mühendislere,
müteahhitlerden mimarlara projede görev yapan farklı aşama ve katmanlardaki herkes projenin
süreciyle ilgili güncel bilgilere ve detaylara kolayca ulaşabilmektedir.
Yakın gelecekte binalar 3D teknolojisi ile tesisatı ile birlikte üretilecektir. Dinamik yani hareketli güneş
ışığına göre hareket eden tasarımlar olacaktır. Bu yeniliklere uygun akıllı çözümler bulmak yine HVAC
alanında çalışan uzmanların görevi olacaktır.
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5.2 Bağlantılı Bina Teknolojisi
Yeni nesil bir akıllı binanın olmazsa olmazı tabi ki bulut tabanlı bir yazılım üzerinde verilerinin
toplanması ve internet üzerinden ulaşılabilir olmasıdır. Daha ileri taşırsak binalar da birbirleri ile aynı
altyapıyı kullarak haberleşecektir ve izleneceklerdir. Günümüzde birçok farklı bulut sistemi içerisinde
kaybolmuş durumdayız. Bu bizim için verimlilik kaybı demek. Nesnelerin internet teknolojisi bu izole
sistemlerin birbirleri ile entegrasyonu sağlayacaktır.
5.3 Analitik uygulamalar
Analitik uygulamalar akıllı tesislerde enerjiyi verimli kullanmak, yaşam kalitesini artırmak ve bakım
süreçlerini kısaltmak amacıyla kullanılıyor. Bu üç temel amacı yerine getirmek için analitik
teknolojisinin en çok kullanıldığı alanlar arasında şunlar yer alıyor:
•

Bozuk vanaların ve amortisörlerin tespiti

•

Arızalı aletlerin, enerji ve maliyet etkilerinin incelenmesi, örneğin bozuk bir amortisör nedeni ile
kapanmayan kapının maliyete etkileri gibi.

•

Operasyonel işlerin maliyete etkilerine göre sıralanması

•

Gereksiz ısıtma ve/veya soğutmaların tespit edilmesi

•

Kalibrasyona ihtiyaç duyan sensörlerin belirlenmesi

•

Anlık tesis faaliyetlerinin benzer hava koşullarındaki diğer günler ile kıyaslanması

•

Tesis içindeki binaların enerji kullanımının birbirleri ile anlık ve gerçek veriye dayanarak
kıyaslanması

•

Tesiste kullanılan benzer ekipmanın (ısıtma kazanı veya asansör gibi) birbirleri ile
karşılaştırılması

•

Mevcut enerji kullanımının analiz edip gelecekteki kullanımın öngörülmesi

•

Tesis sakinlerinden elde edilen geri bildirimlerin değerlendirilip yaşam konforunu artıracak
çalışmaların planlanması[2]

5.4 Kestirimci bakım
Kestirimci bakım, izlenen ekipmanlardan veri alınarak, bozulma gerçekleşmeden bakımın doğru ve
yeterli bir biçimde yapılmasını sağlar. Kestirimci bakım %12 uygulanma yüzdesi ile bakım çeşitliliğinde
son sırada yer alır. Oysa kestirimci bakım, getirdiği fırsatlarla işletmeler için birçok olanak sağlar.
Kestirimci bakım kısaca, çeşitli analizler sonucu arıza yaşanmadan sistem için önlemler alınmasıdır.
Yapılan anket çalışmalarına göre kestirimci bakım uygulayan firmaların işletmelerinde aşağıdaki
yararları gördüğü belirlenmiştir;
•

Bakım faaliyetlerinde azalma: % 25 -30

•

Bozulmalarda azalış % 35 – 45 [3]

Yukarıda bahsedilen çözümler üzerinde çalışırken nesnelerin interneti, veri madenciliği gibi
yöntemlerden yararlanılması gerekmektedir.
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6.AKILLI BİNALARIN PERFORMANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Yıllardır BMSler istenen konfor seviyelerini sağlamak için ısıtma soğutma kontrolü yapan otomasyonlu
proseslere sahiptir. Bu enerji izleme ve ölçümü, organizasyonun sürekliliğe sahip karbon salınımı
azaltma gibi amaçlarına hizmet eder. Ama bu veri bina otomasyon sisteminin içinde kalırsa, üst düzey
karar vericiler ölçümleri göremez ve önlem alamazlar.
“Middleware” adı verilen yazılım tüm otomasyonlu sistemlerden veriyi -üretici ve iletişim protokolünden
bağımsız olarak- çeker ve analiz edip raporlamak için ortak bir platforma taşır.
Akıllı binaların performans değerlendirmeleri için farklı yöntemler mevcuttur.
6.1 Matool Yöntemi
Değerlendirme yapılırken aşağıdaki kriterler ve parametreler ele alınır:
•

Bina ortamı: Konfor ve verimlilik, mahalde bireysel kontrol, sağlık&güvenlik, enerji tüketimi ve
çevresel etki, ekolojik sistemle entegrasyon

•

Yanıt verebilme: Yüksek farkındalık, çevredeki değişikliklere hızlı yanıt verebilme, acil
durumda performansını sürdürebilme, karar verici olma, esnek kullanım

•

Fonksiyonel olma: Raporlama sistemi, BMS, bakım, bina işletme sistemi, kolay kullanım
tasarımı

•

Ekonomik meseleler: Yatırım, enerji temini, kaynaklar, maliyet, bütçe

•

Uygunluk: Özel kullanım, IT bağlantısı, konum, organizasyon sağlama, kurum için bilgi akışı
ve operasyonel planlama

Bu kriterleri insanlar, bina sistemi, eleştirel yaklaşım, süreç ve tasarım etkiler. Son olarak bir
derecelendirme yapılır. [4]
6.2 Breeam Metodu
Binaların yapım ve kullanım süresince çevreye vereceği zararı minimumda tutmayı hedefleyen
İngiltere’de BRE firması tarafından geliştirilmiş bir metottur. ISO14000’e göre değişik değerleme
kriterleri belirlenebilir ama metod genel, bölgesel, içsel olmak üzere üç ana başlık altında toplanmıştır.
Bu üç başlık enerji, taşıma, kirlilik, materyaller, su, alan kullanımı ve ekoloji, sağlık ve düzgün yapım
olarak kırılımlandırılmıştır ve buna göre bina değerlendirilmektedir.
Sonradan yenilenen modele göre modüller; tasarım ve temin konuları, bina özü ile ilgili konular ve
yöntemi ila operasyon konuları olmuştur. [5]
6.3 AIIB Yöntemi
Asya Akıllı Bina Enstitüsü tarafından belirlenmiştir. Dokuz adet çevre modülü ile ifade edilmiştir: Çevre
dostu olmak, alan kullanımı ve esneklik, insanların konforu, çalışma hızı ve verimliliği, kültür, yüksek
teknoloji imajı, güvenlik, yapım süreci ve yapısı, yaşam süresi maliyeti.
İkinci aşamada, binadan binaya değişiklik gösteren bina işletme ve yönetim sistemleri vardır. Bunlar
ise fonksiyonel gereksinimler, fonksiyonel başlık alanı ve teknoloji olmak üzere üç başlıkta
toplanmıştır. Farklı kullanım amaçlı binalar için endüstriyel, ulaşım, hastane sistemlerin performansı
farklı değerlendirmeye tutulur. [6]
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6.4 GB Tool
1996 yılında beri Kanada doğal kaynaklar kuruluşu tarafından geliştirilen, binaların çevresel ve
sürdürülebilir performansını ölçen bir software sistemidir. İki bölümden oluşur. A modülünde
karşılaştırma ve ağırlık belirleme yapılır, farklı bölgelerdeki şartlara göre ayarlamalar gerçekleştirilir. B
modülünde ise binanın sürdürülebilir performansı ölçülür. Sürdürülebilirliğin parametreleri; sosyal,
çevresel ve ekonomik meselelerdir.
Bina performans değerlendirmeleri kriterlerinin genel başlıkları: Alan seçimi, enerji ve kaynak
kullanımı, çevreye yüklenen etkiler, içsel hava kalitesi, fonksiyonel olma, uzun dönem performansı,
sosyal ve ekonomik bakıştır. [7]
6.5 Leed Metodu
Amerika Çevreci Bina Kurumu tarafından sürdürülebilir binalar için geliştirilmiş standartlardır. Farklı
kullanım amaçlı binalar için uygulanabilir. Aşağıdaki parametrelere göre gümüş, altın, platinyum olarak
derecelendirme yapılır:
•

Bulunduğu konum ve bağlantılar

•

Sürdürülebilir gelişim alanları

•

Su verimliliği

•

Bina içi çevre kalitesi

•

Materyal ve kaynaklar

•

Enerji ve atmosfer

•

Kullanıcıların bilinci, eğitimi ve farkında olma durumu

•

Yenilik ve dizayn süreci [7]

6.6 Fathian-Akhavan Modeli
Mohammed Fathian ve Peyman Akhavan tarafından akıllı binaların değerlendirilmesi için geliştirilen
modeldir. Sekiz etken kriter mevcuttur:
•

Binanın bölge şartları

•

Binanın güven ve sağlık açısından durumu

•

Binanın mimarisi ve kullanım araçları

•

Konfor durumu

•

Güvenlik sistem durumu

•

İletişim sistemi yapısı

•

Sistem yönetimi

•

Akıllı destek ve servis sistemi

Modelin uygulaması İran Bilgi veİletişim Teknolojileri organizayonunda yapılmıştır. [8]
6.7 Casbee Metodu
Japonlar tarafından geliştirilmiştir. Üç ana başlık üzerinden gidilmiştir:
•

Binanın çevresel kalite ve performans göstergeleri: İçsel çevre şartları, servis-hizmet kalitesi,
bölgenin dış çevre şartları

•

Binanın çevreye verdiği zararı ve yüklemeleri azaltmak: Enerji, kaynaklar ve materyaller, diğer
çevresel yüklemeler

•

Binanın çevresel verimliliği

[7]
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7. AKILLI BİNA DEMEK AKILLI YATIRIM DEMEK
Yeni bağlantılı dünya düzeninde, yeni petrol diğer bir ifadeyle yeni kralımız artık veri. Veri yatırımcılara
ciro, işletmecileri verimlilik olarak geri dönüyor. Akıllı binaların maddi açıdan kazançlarını genel olarak
gruplarsak:
Bina işletme maliyetlerinde %15-35
Artan verimlilik: Optimize edilmiş HVAC sistemi; dinamik modelleme yapılarak daha az eneji sarfiyatı
ile daha yüksek konfor sağlar. Daha az insanın kullandığı ya da daha az kullanılan ortamlar için daha
az çalışan dolayısıyla tasarruf sağlayan sistemler sağlanır.
Gelişmiş operasyonel uzmanlık: Daha az işgücü ile binayı yönetmek mümkündür.
Önleyici bakım: Ekipmanlara proaktif bakım anlayışı ile yaklaşan analiz algoritmaları problemlere
pahalıya mal olmadan müdahale eder ve uzun süreli optimum verimlilik sağlar.
Dinamik güç tüketimi: Elektrik şebekesinde alınan sinyallere göre enerji maliyetinin en ucuz olduğu
zamanlarda elektrik kullanmak mümkün olur.
İş gücü verimliliği: Ortam konfor standartlarını arttırmanın yanısıra sensörler kullanarak çalışanların
hareketlerini, stres seviyesini, sağlığını, kiminle konuştuğunu ve hatta kullandığını ses tonunu takip
eder. Bu verileri personel memnuniyetini ve üretkenliğini geliştirmek için kullanan şirketler mevcuttur.
IT alt yapısı maliyetlerinde %20-30
Binalardaki IT altyapı bulut sistemleri ile entegre olmaya başladıkça, uzaktan erişim kontrol geleneksel
altyapı ve yazılım maliyetlerini düşürecektir.
Ortak alan giderlerinde %25-35
Performans optimizasyonu yani optimum alan kullanımı ortak alan giderlerini ciddi biçimde azaltır.
Örnek vermek gerekirse, esnek ofis sistemi olan binalarda birkaç firmanın aynı mutfağı ya da lavaboyu
kullanması tasarruf sağlar.
Gelişmiş güvenlik sistemleri yeni donanım ve yazılımlarla daha az insan gücü ile daha güzel sonuçlar
sağlamaktadır.
Gelirlerde %10-20
Esnek ofis sistemlerinde toplantı odaları gün içerisinde birçok firmaya saatlik olarak kiralanabilmekte
ve kira geliri arttırılabilmektedir. [9]

SONUÇ
En sofistike yazılım ve donanım; insanlar onları verimli kullanmadığı müddetçe kablo ve transistorden
başka birşey olamaz. Dolayısı ile bu akıllı dünyada insan faktörü en önemli bileşendir. Bütçe ve ekip
sıkıntılarından dolayı günümüz işletmelerinde uzun süreli eğitimlere fırsat olmamaktadır. Dolayısıyla
akıllı bir bina, bina sakinlerinin mevcut eforlarını geliştirmek için sezgisel araçlar sunmalıdır. Akıllı bina
evrim geçirdikçe; akıllı bina sistemleri arasında paylaşılan bilgi, inovasyon için uygun platform
sağlayacaktır. Gelecekteki uygulamalar işlerini daha iyi yapabilmesi için işletme müdürü gibi
davranacaklardır.
PwC danışman firması tarafından hazırlanan “Future of Small Business 2020” raporuna göre bu
yıllarda çalışanlara sağlanan sağlık iş-özel hayat dengesi maaşlara göre daha önemli olacak. Ankete
katılanları 575’i bu yönde oy kullanmış. İş ortamının sağlık sorunlarını %20ye kadar düşürebilme
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ihtimali olduğunu öngörürsek bu da akıllı sistemlerin önceliklerinden olacaktır. Masamıza vardığımız
zaman bize göre ayarlanacak konfor ve ışık seviyesinin verimimizi %18 mertebesinde artırması
mümkündür. Bunun yanısıra 2020 yılında yaklaşık 1 milyar kişi artık kendi masasında çalışmayacak,
masalarını başkaları ile paylaşacaklar, bu da konforun çok daha önemli olacağı anlamına geliyor.
Çalışma yeri ergonomisi, farklı kişilerin fiziksel ve psikolojik özelliklerine göre tasarlanmak zorunda
olacak.
Akıllı bina için söylenecek son söz; yaşam süresi ve ömrünün sonu dikkate alınarak inşaat sürecinin
statik, mimari, mekanik tüm disiplinlerinin biraraya gelerek ve teknolojiyi gözeterek çalışması
gerekliliğidir. Bu amaçla tesisat mühendisliği alanında hizmet veren paydaşlar; TMMOB, TTMD gibi
STKlar öncülüğünde beraber bir vizyon belirlemeli ve bir platform oluşturmalıdır. Devlet ve
üniversitelerin desteği bu alanda olmazsa olmazlardandır.
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DİJİTALLEŞMENİN MEKANİK TESİSATA ETKİSİ VE
GELECEĞİ
Effects Of Digitalization On Mechanical Installation And Future Of Digitalization

Cemal Ahmet AKÇAKAYA

ÖZET
Dijitalleşme, hayatımızın her alanında olduğu gibi mekanik tesisata da olumlu etkiler yapmakta,
özellikle tasarım alanında yenilikler getirmektedir. Dijitalleşmenin mekanik tesisata etkileri;
Dijitalleşmeden öncesi, dijitalleşmenin başlangıcı, dijitalleşmenin ilerlemesi ve ileride mekanik
tesisatın dijitalleşmesinde nelerin olabileceği üzerine dört ana başlıkta bahsedilecektir.
Tasarımcı gözü ile öncelikle tasarım ofislerinin dijitalleşmeye geçişte neler yaşadıkları, geldiği noktalar
ve geleceğinin anlatılmasının yanı sıra, sahada yapılan röleve çalışmalarındaki iyileşmeler, kullanılan
yeni teknolojiler (lazer nokta bulut teknolojisi, dronelar vb. gibi) de bildiride aktarılacaktır. Tasarımcılar
geçtiğimiz zaman içinde kağıt üstünde çizgilerle tasarımlarını ifade ederken daha sonraları
dijitalleşmenin başında bilgisayar ortamında semboller ve bloklar kullanarak tasarımlarını
gerçekleştirmeye başladılar. Günümüzde ise artık üç boyutlu ortamda, gerçekteki objelerin sanal
ortamda çeşitli bilgilerle donatılmış haliyle tasarımlarını sunmakta, bir nevi inşaatı sanal ortamda
gerçekleştirmektedir. Özellikle bu sanal inşaatlarda mekanik tesisat ekipmanları ve parçaları içlerine
yüklenen bilgiler sayesinde önemli bir yer tutmaktadır. Bunun yanında yapılan tasarımların
sahada kontrollük işlerinin dijitalleşme ile birlikte ne şekilde yapıldığı ve yapılacağı, olumlu olumsuz
yansımaları, geliştirilmesi gereken noktaları Proje yönetimi açısından incelenecektir.
Son bölümde ise Tasarımcıların gelişen teknolojilerden ne beklediği, daha iyi daha verimli tasarım için
nelere ihtiyaç duydukları incelenecek olup belki de gelişen teknoloji sayesinde tasarımcıların elde
edecekleri geri dönüş ve bildirimler sayesinde ülkemiz adına daha faydalı projlerin orataya
çıkabileceğine değinilecektir.
Anahtar Kelimeler: Tesisat, Dijitalleşme, Mekanik Tesisat’ın Dijitalleşmesi, Teknoloji, Bilgisayar
Destekli Tasarım, Bina Bilgi Modelleme Sistemi, Tasarım, Teknoloj’nin Tasarıma Etkisi, Teknoloji’nin
Kontrollüğe Etkisi, Proje Yönetimi, Proje Yönetimindeki Gelişmeler, Yapay Zekanın Proje
Yönetimindeki Yapabilecekleri.

ABSTRACT
Digitalization, as in all areas of our lives, has a positive effect on mechanical installations, especially in
the field of design. Effects of digitalization on mechanical installation; Before the digitalization, the
beginning of digitalization, the progress of digitalization and the digitalization of mechanical
installations in the province will be discussed in four main topics.
In the eyes of the designer, firstly the design offices will experience the transition to digitalization, the
points they came from, and the future, as well as the improvements in the field work and the new
technologies (laser point cloud technology, drones, etc.). Designers recently expressed their designs
with lines on paper, and later began to design their designs using symbols and blocks in the computer
environment. Nowadays, in a three-dimensional environment, real objects are presented in a virtual
environment in a virtual environment by presenting their designs in a virtual environment. Particularly
in these virtual constructions, mechanical installation equipment and parts have a big and important
place thanks to the information loaded into them. In addition, the design of the works done in the field
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and how to do with the digitalization, positive negative reflections, the points to be developed in terms
of project management will be examined.
In the last chapter, it will be examined what the designers expect from developing technologies, what
they need for better and more efficient design and perhaps the technology that will get more useful
projects in the name of our country due to the feedback and notifications that will be obtained by the
designers.
Key Words: HVAC, Digitallization, Mechanical Installation Digitalization, Technology, Computer Aided
Design, Building Information Modelling, Design, Effect of Technology to Design, Effect of Technology
to Site Chechk, Project Management, Innovation at Project Management,

1. GİRİŞ
Mekanik tesisat, inşaat işlerinde makina mühendisliğinin etkinlik alanına giren işlerin tümüne verilen
addır. Bu işler mekanik işler veya tesisat işleri olarak da adlandırılır. [1]
Mekanik Tesisat, her zaman insan vücudundaki kan dolaşım sistemine benzetilmiştir ve bu benzetme
son derece doğru bir benzetmedir. Bu gördüğümüz binaların en önemli sistemi, onların yaşam kaynağı
mekanik tesisattır. Bu alanda geçmişten günümüze bir çok yenilikler meydana gelmiştir, kuşkusuz bu
meydana gelen değişikliklerin en büyüğü dijitalleşme ile meydana gelmiştir ve hala gelişmektedir.
Teknoloji kullanımı ile birlikte mekanik tesisat alanında da zamandan ve maliyetten tasarruf sağlamak
mümkündür.

2. DİJİTALLEŞMEDEN ÖNCE MEKANİK TESİSAT
Dijitalleşmenin hayatımıza girmesinden önce inşaat yapımı için önemli bir yer tutan mekanik tesisat
alanında mühendisler el ile, kağıt üzerine çizim yapmakta ve bu şekilde müşterilerine sunmakta idi. Bu
durumun kendine özgü dezavantajları ve avantajları vardı. O zamanlar tasarım ofislerinin
vazgeçilmezleri rapido çizim kalemleri, çizim masaları, şablonlar, eskiz ve aydınger kâğıtlar, çeşitli
cetveller, gönyeler, T cetvelleri ve jiletlerden oluşuyordu.
Tabii bu durumun getirdiği dezavantajlar vardı. Bunlardan bazıları şu şekilde sıralanabilir:
1. Uzun sürmesi. Hesap ve çizimlerin el ile yapılmasından kaynaklı tasarımın çok uzun sürmesi.
2. Hesapta bir hata yapılırsa hata yapılan noktayı bulmanın zorluğu ve onu düzeltmek için
harcanacak olan zaman.
3. Çizimde yapılan bir hata sonrası jilet ile kazımak ve bu kazıma sırasında kağıdın
yırtılmamasını sağlama gerekliliği.
4. Benzer çiçimleri kopyalamamak.
Bunun yanı sıra ekipman çizimleri için şablonlar kullanılıyordu ve bu şablonların gerekli mesafe
bırakılarak yerleştirilmesi ile mekanik odaların çizimine geçiliyordu. Tabi bu noktada ne kadar detaylı
çizimler oluşsa da ister istemez gözden kaçan noktaların oluşma riski çok fazla idi.
Tasarım ofislerinde durum bu şekildeyken inşaat sahasında kontrollük tamamen kağıtlar ve metreler
ile yapılabiliyordu. Bunun yanında yapılacak işlerin programları kağıt üstünde planlanıyordu. Belki de
şu tespiti yapmak yanlış olmaz, o zamanlar proje müellifleri TUS anlamında da sahada idiler. Bu
durum avantaj yaratmaktadır. Proje müellifinin direk sahada olması herhangi bir değişiklik olması
gereken durumlarda yine proje müellifi onayı ile sağlanmakta idi.
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3. DİJİTALLEŞMEYE GEÇİŞTE MEKANİK TESİSAT
3.1.

Tasarımda Dijitalleşme

Dijitalleşmenin başlangıcını meslek alanımız için bilgisayar teknolojisine geçiş olarak gösterebiliriz. 2D
boyutlu proje çizim araçlarının hayatımıza girmesi yaklaşık 1990’lar denebilir. Fakat öncesinde
bilgisayara destekli tasarım (Computer Aided Design) nasıl gelişti kısaca bahsetmek gerekir:
“Dr. Patrick J. Hanratty 1957 yılında ilk ticari CAM (Bilgisayar Destekli İşleme) programını geliştirdi. Bu
ilk CNC ticari programlama dili olan Pronto’da geliştirilen sayısal kontrol (NC) işleme yazılımıydı.
Hanratty, CAD/CAM’ın babası olarak kabul edilir; çünkü Hanratty sayesinde bu iki branş (imalat ve
bilgisayar) biraz yavaş işlese de tbirlikte çalışmaya başlamıştır.
Bir
grafik
arayüze
sahip
olan
ilk CAD yazılımı, Ivan
Sutherland tarafından 1963 yılında
geliştirilen Sketchpad idi. Sketchpad, kullanıcının ekranla, çizim için kullanılan bir kalemle ve
kullanıcının parametreleri ve kısıtlamaları girmesine izin veren bir dizi düğme ile grafiksel olarak
etkileşimde bulunabildiği bir programdı. Sutherland‘in doktora tezi ile ortaya koymuş olduğu fikirleri
ticari olarak yaşam şansı bulmamasına rağmen; gelecek nesil CAD gelişimleri için son derece etkili
olmuştur.
Birinci nesil CAD yazılım sistemleri, bir imalatçının bünyesinde çalışan Bilgi Teknolojileri BT “IT”
grubunun geliştirdiği 2 boyutlu 2B “2D” çizim uygulamalarıydı ve öncelikli olarak tekrarlanan çizim
görevlerini otomatikleştirmeyi amaçladı. 1960’lı yıllarda, Hanratty, General Motors Research için
çalışırken DAC ismi verilen CAD sistemini geliştirdi. Daha sonra Ford (PDGS – 1967), McDonnell –
Douglas (CADD – 1966) gibi diğer şirketler ve bundan çok daha sonraları birçok kişi onu takip etti.
1970‘lerde 2 boyuttan 2B “2D” 3 boyuta 3B “3D” geçiş başladı. Fransız Havacılık Şirketi Avions Marcel
Dassault, Lockheed Martin’den bir kaynak kodu lisansı satın aldıktan sonra CATIA‘yı
geliştirdi. CATIA hala günümüzde Uzay, Otomotiv ve Gemi İnşa Sanayilerinde lider bir yazılımdır. On
yılın en önemli araştırma tezlerinden biri de K. Vesprille‘in (Syracuse Üniversitesi’nde) 1975’de
doktora tezi olan “Karmaşık 3 boyutlu 3B “3D” Modelleme Üzerinde B-Spline Yaklaşım Formunun
Bilgisayar Destekli Tasarım Uygulamaları” idi. Bu on yılın sonundan itibaren mimarların CAD pazarı
isimli kitaplardan ilki ortaya çıktı. 1977’de William J. Mitchell’in “Bilgisayar Destekli Mimari Tasarım”
CAD’in mimarlara pazarlandığına dair bir ipucu olarak piyasaya sürüldü; fakat CAD’in mimarlar
tarafından yaygın olarak benimsenmesi uzun yıllar sonra olacaktı.
1980‘lerde CATIA, Pro/Engineer, Unigraphics ve I-DEA lider CAD yazılım paketleri haline geldi. Hepsi
endüstriyel üretimdeki temel işleriyle (bu nedenle bazen CAD yerine CAE sistemleri olarak anılacaktır)
ve ana donanım platformları UNIX olan güçlü 3 boyutlu 3B “3D” modelleme yazılımı sistemleriydiler.
İki boyut 2B “2D” ve PC Platformunda Autodesk, AutoCAD ile pazar payı kazanıyordu.
1990’lı yıllarda PC patlaması oldu ve bununla birlikte yeni bir oyuncu yükseldi.
Autodesk, AutoCAD sürüm 1‘in 1982‘de piyasaya sürülmesinden bu yana kişisel bilgisayar “PC”
platformuna
odaklanıyordu.
ACIS
3D
Kernel
lisanslaması
Autodesk’in
1993
yılında AutoCAD‘in 13 sürümünde piyasaya sürülmesine izin verdi. Böylece AutoCAD ilk kez 3 boyutlu
3B “3D” Katı Modelleme yeteneğine sahip oldu. AutoCAD yaygınlaşıyordu; ancak Bentley Microstation
gibi diğer paketler kısa süre orta fiyat pazarında AutoCAD’in güçlü rakipleriydi. CAD’in mimari ofisler
tarafından yaygın olarak benimsenmesi yavaş yavaş gerçekleşti ve kısa sürede egemen bir trend
haline geldi” [2]
Yukarıda bahsedildiği gibi 1982 yılında şu an çok popüler olan ve tüm dünyayı etkisi altına almış olan
çizim programı AutoCAD ilk sürümünü yayınladı. Yaygınlaşması 90’lı yıllar olsa da İnşaat
tasarımlarında bu tarihlerden sonra kullanılır hale geldiğini söyleyebiliriz.
Tabii bu sırada bir yandan hesaplama programları gelişmiştir. Özellikle mekanik tesisat alanında
hesaplama programları 1990’lı yıllardan sonra artış göstermiş ve 2000’li yıllarda yaygın kullanır hale
gelmiştir.
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Çizimlerin bilgisayar destekli olmasından sonra bazı avantajlar gelişmiş oldu. Bu avantajları şu şekilde
sıralayabiliriz:
1. Çizimlerin geçmişe göre daha hızlı sonuçlanması.
2. Hata yapılsa bile düzeltmenin geçmişe göre daha kolay olması. Bilgisayar üzerinden silmek ve
yeniden çizmek tabi ki kağıt üstünde kazımaya göre çok daha kolay.
3. Ekipmanlar için eskiden kullanılan şablon etrafından çizmek yerine bilgisayar üstünde
önceden oluşturulan objeler veya bloklar kullanılmaya başlandı.
4. Birbiri ile aynı olan kat veya mahallerde kopyalamak projelerin hızlanmasını sağlamıştır.
5. Hesap programları ortaya çıkmış ve bu hesap programları eskiden el ve hesap makinesi ile
yapılan hesaplamaları yapar hale gelmiştir.
6. Hesaplama ve çizim tarafında tasarımı kontrol etmek ve hatayı bulmak daha kolay hale
gelmiştir.
7. Daha az kişi ile daha hızlı proje üretilmesi sağlanmıştır.
8. Mekanik tesisatın kendi alt dalları (yangın, havalandırma, temiz su ve ısıtma tesisatı vb.) ile
süperpoze planlarını oluşturmak çok daha kolay.
9. Mekanik tesisatın diğer disiplinlerle süperpozelerin oluşturulması daha kolay şekilde
gerçekleşmektedir.
Fakat bu avantajlarının yanı sıra bazı dezavantajlarda ortaya çıkmaktadır. Bu dezavantajları sıralamak
gerekirse:
1. Bilgisayar hesaplama programlarına girilen verilerin eksik veya yanlış olması ile birlikte çok
farklı sonuçların ortaya çıkabilmesi riski söz konusudur.
2. Bir mahalden başka mahale kopyalama yaparak taşınan hatların belli yerlerinde değiştirme
yapmak gerektiğinde bazı durumlarda bunların unutulabilmesi.
3. Geçmişe göre daha kolay hata bulunabilmek ile birlikte silmenin ve değiştirmenin çok daha
kolay olmasının rahatlığı ile daha fazla hata yapma riskinin oluşması.
4. Eskiye nazaran daha kolay alternatif üretilebilme şansı olmasından dolayı müşteri çok daha
rahat bir şekilde, projenin farklı aşamalarında revizyonlar talep edebilmektedir.
Bütün avantaj ve dezavantajlar göz önüne alındığında bu alandaki gelişmeler Proje Müellifleri daha
kısa sürede sonuca ulaşıp projelerini müşterilerine ulaştırmasını sağlamıştır. İlginç olan nokta, daha
kısada projelerin teslim edilmesi ile birlikte maalesef sektör içinde daha değersiz konuma gelmiş ve
insanların daha basit görmesine yol açmıştır. Her geçen günde bu anlamda değer kaybı devam
etmektedir.
Mevcut yapılarda restorasyon yapılması sırasında da dijitalleşmenin devreye girmesi ile birlikte
avantajlar hissedilmeye başlanmıştır. Dijital fotoğraf makinaları sayesinde çok fazla sayıda fotoğraf
çekmenin mümkün hale gelmesiyle her şey fotoğraflanabilir ve kayıt altına alınabilir hale gelmiştir.
Lazer metrelerin yardımı ile yapılan ölçümlerde çok daha detaylı ve doğruluk oranı yüksektir. Bu
sayede fotoğraflar ve ölçülerin doğruluğu ile mevcut binalar bilgisayar ortamına aktarılır ve o noktada
gerekli değişiklikler yapıldıktan sonra projeler oluşturuluyordu ve bu sayede yeni çalışmalar daha
doğru veriler ışığında gerçekleşebiliyordu.
3.2.

Uygulamada Dijitalleşme

Uygulama alanında dijitalleşmede özellikle kullanılan ekipmanlar ve yöntemlerle birlikte yapılan işlerin
doğruluğunun kontrolü ve belli bir programa uygun yapılmasını sağlamak, işlerin sürelerini takip etmek
çok daha kolay hale gelmiştir.
Bugünkü haliyle proje yönetiminin geçmişi çok eski olmamakla birlikte bazı çevreler Mısır
Piramitleri ve Çin Seddi’nin yapımının önemli birer proje olduğu görüşündedir. Ancak, proje
yönetiminin Amerika
Birleşik
Devletleri askeri
kuvvetleri
tarafından
atom
bombasının
geliştirildiği 1941 yılında tasarlanan Manhattan Projesi ile başladığı kanısı daha yaygındır.
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Modern proje yönetimi teknikleri, 19. Yüzyılın sonlarında karmaşıklaşan iş yaşamı ile birlikte
şekillenen ve gelişen yönetim ilkelerinin evrimleşmesi ile elde edilmiştir. Özellikle o yıllarda
gerçekleştirilen büyük ölçekli devlet projeleri proje yönetimi tekniklerinin gelişmesinde itici
güç olmuştur.
Kelime kökenine baktığımızda ‘proje’ Latince ‘pro’ ve ‘jectum’ kelimelerinin birleşmesinden oluşur. ‘pro’
ön, ileri gibi anlamlara gelirken, ‘jectum’ ise fırlatmak, çıkarmak anlamlarına gelir. ‘projectum’ ileriye
doğru fırlatma, çıkarma anlamlarını taşır. Yönetim ise Türkçede ‘yön’ ve ‘etmek’ kelimelerinin
birleşiminden, yön göstermek, hedef göstermek temel anlamlarından gelir. Bu çerçevede ‘proje
yönetimi’ ileride yapılacak işin yönünün ve hedeflerinin belirlenmesi, izlenmesi ve kontrolünü içerir.
Akademik yaklaşımla ‘bir kez yapılan, zamanla kısıtlı, hedefi olan, özgün işlerin tanımlanması,
planlanması, uygulanması, izlenmesi ve kontrolü süreci “proje yönetimi” olarak tanımlanmaktadır.
Proje yönetimi ile ilgili ilk bilimsel çalışma 1900’lü yılların başında Frederick Taylor (18561915) tarafından gerçekleştirilmiştir. Taylor, yönetim tekniklerinin bilimsel olarak analiz edilebileceğini
ve geliştirilebileceğini göstererek yönetim anlayışında yeni bir sayfa açmıştır. Taylor’un
çalışmalarından önce verimliliği artırmanın tek yolu işçilerin daha uzun saatler boyunca daha
sıkı çalıştırılmasıydı. Taylor, iş süreçlerinin bileşenlerini tek tek analiz ederek, iş planlamasını daha
verimli hale getirmiştir.
Bilimsel yönetim akımının öncülerinden biri olan Henry L. Gantt (1917), bugün yaygın biçimde
uygulanan proje izleme ve değerlendirme yöntemlerinden olan PERT (Program Evaluation and
Review Techniques) ve CPM (Critical Path Method) in esasını oluşturan “Gantt Şemaları”nı
(grafikleri, çizelgeleri) geliştirmiştir. Bu grafikler sayesinde proje takvimini oluşturmada büyük
kolaylıklar sağlanmış, bilgisayarın da devreye girmesiyle birlikte, proje mühendislerinin işi
iyice kolaylaşmış ve iş takibi hızlıca yapılır olmuştur.
Proje kapsamındaki faaliyetlerin tamamlanma zamanlarını dikkate alarak projenin takibini
kolaylaştıran
tekniklerden
olan PERT (ilk
kez 1958 yılında
Amerikan
ordusunda Polaris
denizaltı füzelerinin yapımı projesinde kullanıldı.) ve CPM ile birlikte karmaşık projelerin en geç
tamamlanma zamanlarının hesaplanabilmesi, projenin daha erken zamanda tamamlanması
istendiğinde yeni düzenlenemelerin yapılmasına imkan vermesi proje yöneticilerinin, projenin akışı
üzerindeki kontrollerinin artmasına yardımcı oldu. [3]
Kullanılan proje yöntemi programları ile her bir adımı, her bir disiplin altında yer alan maddeleri,
imalatları önceden planlamak bu sayede bütçede ve zamanda tasarruf sağlanabilmektedir.
Teknolojinin gelişmesi ile birlikte Proje alanında ki güncellemelerin çokluğu gibi sahada uygulama
sırasında da her ekibe ihtiyaçları olan projeler verilebilmekte ve yine yapılan bir değişiklik sonrası çok
hızlı bir şekilde güncellenen yeni projelerin sahaya ulaşması sağlanmaktadır. Ve inşaat devam
ederken yapılan planlamalarda hesapta olmayan durumlar, çeşitli zorluklardan dolayı işlerin
yavaşlaması veya zamanında gerçekleşememesine karşılık, yeni planlama bu aracı programlar
sayesinde hızlı bir şekilde revize edilebilmektedir. Sahada karşılaşılan problemlerde yerinde ölçüler
alınarak bilgisayar üzerinde projeler güncellenip saha ile paylaşılabilmektedir. Bu avantajların yanı sıra
tasarım tarafında olduğu gibi dezavantajlar da içermektedir. Yapılan çok sık güncellemeler sırasında
sahadaki projelerin güncelliğinden hiç kimse emin olamamaktadır. Hatta disiplin bazlı revizyonlardan
sonra sahada çakışmalar artmakta ve her disiplinin elinde son projeler bulunmamaktadır. Çok fazla
çıktı olması sebebiyle işin en sonunda güncel As-Build projelerini oluşturamamakla birlikte sahada
alınan ekipmanların nereden alındığı veya garanti belgelerinin düzgün arşivlenmesinin de
sağlanamadığı durumlar olmaktadır.
Dijitalleşmeden bağımsız olarak şantiyelerde başka problemler de var, bunlar alınan malzemelerin
takiplerinin yapılması, alındıkları yerlerin ve gerekli kontak bilgilerin kayıt edilememesi işletme
sırasında bunların bulunmasını oldukça zor hale getirmektedir.
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4. DİJİTALLEŞMENİN İLERLEMESİNDE MEKANİK TESİSAT
Günümüzde dijitalleşme, özellikle 2000’li yıllardan sonra üstel olarak büyümekte ve bu da her alanda
çok hızlı ilerlemenin gerçekleşmesini sağlamaktadır. Belki bundan onlarca sene önce hayal
edemediğimiz şeylerin son birkaç yıl içinde gerçekleştiğine şahitlik etmekteyiz. Cebimizdeki
telefonların işlemcilerinin bile geçmişteki bir çok bilgisayardan daha kuvvetli olduğunu söylemek yanlış
olmaz. Teknoloji bu kadar hızlı ilerlerken tabi ki inşaat alanında da daha çok kullanılır hale geldi. Ama
bunun yanında şunu da belirtmek gerekir ki teknoloji ve dijitalleşme en az İnşaat sektöründe
gözükmektedir, bunun için bundan yıllar önceki bir inşaat alanı fotoğrafı ile bugünkü inşaat alanı
fotoğraflarına bakmak yeterlidir. Bu açıdan bakınca bizim de teknolojiyi inşaat sektörü içine daha fazla
katmamız gerektiği aşikardır.
4.1.

Tasarım Alanındaki Gelişmeler

Tasarımda CAD (Bilgisayar Destekli Tasarım) dan BIM (Building Information Modelling) yani bina bilgi
modellemesi sistemlerine geçiş yaşanmaktadır. Bina bilgi modelleme sistemi, binanın konsept
tasarımından yıkılıncaya kadarki bütün aşamalarının işlenmesini kapsamaktadır. BIM asla bir program
değildir, çeşitli programların aracılık ettiği, her disiplini barındıran ve tasarımcıdan yükleniciye,
satışçıya hatta ve hatta binanın işleticisine kadar herkesi kapsayan bir sistemdir. Bu yeni sistemle
birlikte artık binalar ilk önce sanal ortamda inşaa edilmektedir. Sanal ortamda binaların inşaa edilmesi
sayesinde sahada karşılaşılacak sorunlar çok daha önceden tespit edilmekte ve buna göre tasarım
değişmektedir. BIM sistemine geçilmeden yapılan inşaatlarda, inşaatın devam ettiği sırada karşılaşılan
sorunlar düzeltilene kadar inşaatın durmasından dolayı harcanan ek maliyetler ve bazen de yapılmış
olan imalatların yıkılıp tekrardan yapılmasından dolayı ek maliyetler ortaya çıkmaktadır. O yüzden BIM
sistemleri ile yapılacak olan inşaatlarda bu tür çakışmalar ve problemler sanal inşaatta, tasarım
aşamasında saptanacak ve düzeltilecektir. Dolayısıyla herhangi bir ek maliyet gelmesi engellenecektir.
Tasarım sırasında yapılan hesaplarda artık çok daha fazla gerçekçi sonuçlar vermekte ve binanın
yaşam süresi boyunca veyahut yıllık bazda simülasyonlar yapılıp binanın şekline, kullanılacak
malzemelerine, cihaz seçimine kadar bir sürü konuda daha az enerji sarfiyatı olan yapılar elde
etmemize yardımcı olmaktadır.
BIM sistemleri ile tasarlanan projeler bilgisayar ortamına geçirilirken 3 boyutlu atılması ile birlikte
süperpozelerde son derece gerçekçi 3 boyut düzleminde yapılabilmektedir. Çakışma kontrolleri ile de
tasarımcıların farkında olamadıkları hataları da program kontrol edip bildirmektedir. Hatta bazı
programlarda tasarımcının ayarlayacağı mesafeleri ve toleranslar içinde de çakışma kontrolü
sağlanmaktadır. Bu sayede yeterli bakım mesafesi veya yan yana belli mesafeler aralığında olmaması
gereken hatların kontrolü de sağlanabilmektedir.
BIM konusunda en sık karşılaşılan sıkıntılar ise insanların programı iyi kullandıkları zaman
mühendisliğe ihtiyaç duymayacakları yanılgısı. Programın yaptığı hesap ve önerdiği bazı rotalarla
tasarımları doğru bir şekilde gerçekleştireceklerini düşünmektedirler. Maalesef bu durum doğru
olmamakla birlikte tasarım için her zamanki gibi bilgi beceri ve tecrübe gerekmektedir. Programlar
sonuç olarak sizin çizdiğiniz yönde ilerlemektedir. Aynı şey simülasyon programları içinde geçerlidir.
Sizin verdiğiniz veriler ne kadar doğru olur ise o kadar gerçekçi doğru sonuçlar alabilirsiniz. Fakat
sizler gereksiz veya yanlış veriler ile simülasyonu çalıştırırsanız maalesef alacağınız sonuçlarda yanlış
olacaktır.
Mevcut binaların restorasyon işlemlerinde ise sahadan röleve alma birkaç ekipman ve program ile çok
daha hızlı ve daha doğru şekilde gerçekleşebilmektedir. Özellikle günümüzde her alanda kullanılan
Drone’lar röleve almak açısından da işe yaramaktadır. Belli başlı bazı programlar Drone’un uçuş
rotalarını röleve için doğru şekilde ayarlanmasını sağlamaktadır. 3 farklı seviyede uçuşunu sağlayan
bu programlar binanın etrafında fotoğraf ve video çekmesini sağlayarak daha sonra bilgisayarda
program aracılığı ile bu görüntüleri birleştirerek modeli oluşturabilmektedir. Binanın içinde ise daha çok
tercih edilen yöntem 360 derece tarayabilen lazer yazıcılardır. Bu lazer yazıcılar belli aralıklarla 3 ayak
üstüne yerleştirilip, işin durumuna, beklentisine ve sahanın koşullarına göre çeşitli dakikalarda
ayarlanıp farklı kalitelerde elde edilebilen görüntüler ile yine çeşitli programlar aracılığı ile nokta
bulutları şeklinde bilgisayara mahallerin ve binanın içini aktarabilmektedir. Farklı programlar kullanarak
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bu nokta bulutlarını da koordinatları ile birlikte modellemek ve bina bilgi modellemesi sistemleri
programlarına aktarmak mümkündür. Bu şekilde lazer metreler aracılığıyla insanların sahadan aldığı
rölevelere göre daha kısa sürede daha doğru bir şekilde mevcut binaları modellemek artık
mümkündür.

4.2.

Uygulama Alanındaki Gelişmeler

Uygulama alanında BIM sistemlerine geçiş ile birlikte sahada güncellemeleri hızlı olarak almanın yanı
sıra en günceli de almanın sağlanması hedeflenmektedir. Çünkü bu sistemde hedef sahada proje
çıktılarını, kağıtları kullanmak değil tam tersine telefon, tablet ve giyilebilir teknolojilerin kullanılması
hedeflenmektedir. Özellikle gelişen teknolojilerle birlikte çeşitli hologram teknolojileri ile projeyi sahada
görerek imal etme şansını elde edeceğiz. Yapılmış olan iş programları ile tasarlanan 3 Boyutlu proje
ve her parçanın birbiri ile eşleşmesi ile birlikte, değişen projelerde anında ilave gelebilecek maliyet
veya iş programının güncellenmesi geçmişe göre çok daha hızlanmaktadır. Sahada kullanılan tabletler
sayesinde proje yönetim anlamında da çeşitli uygulamalar ile birlikte gerçek koordinat sistemi ile sanal
binanın koordinat sistemi çakıştırılmakta, siz sahayı gezerken aynı anda bulunduğunuz noktanın sanal
binada neresi olduğunu görmenizi, sanal binada yapılacak olan işleri görmenizi ve nelerin doğru
yapılıp nelerin yapılmadığını görmenizi sağlamaktadır. Dolayısıyla günümüzde hazırlanan eksiklikler
listesi BIM sistemlerine geçişten sonra sanal ortamda anlık olarak ve koordinatlı bir şekilde
gerçekleştirilebilmektedir. Tabletinizden bulunduğunuz noktada gördüğünüz bir hata veya eksikliği
işaretlediğinizde sistem otomatik olarak o konudan kim sorumluysa ona yapılacak iş olarak
tanımlamakta, bulunduğu noktayı işaret etmektedir. Bu sayede herhangi bir eksikliğin atlanmasının da
önüne geçilmektedir. Böylece inşaattaki eksiklikler hızlıca kapatılmaktadır.
Proje yönetim kanadında AI (Artificial Intelligence) yani Yapay Zekanın da çok yakın zamanda
kullanılacağını ve hatta bazı açılardan da kullanıldığını söylemek gerekir. Bu alanda özellikle şu ara
geliştirilmek üzere olan paletli bir drone robotun üzerine takılı olan 360 derece tarayıcı ile birlikte
hareket eden, DOXEL adı verilen yapay zekanın proje yönetim alanına çok olumlu bir katkısı olacaktır.

BIM ( Bina Bilgi Modelleme) platformlarında hazırlanmış bir projenin, sahada uygulanma sırasında bu
gezici robot sahadaki merdivenleri çıkabilmekte ve mahal mahal gezmekte. Girdiği alanlarda hareket
halinde iken tarama yapıyor ve bilgisayara bilgileri gönderiyor. Aynı anda yapay zeka bu gelen bilgileri
işliyor, daha önce çizilmiş olan proje ve yapılmış olan iş programına göre otomatik karşılaştırma
yapıyor böylece günlük, haftalık ve aylık olarak otomatik rapor hazırlayıp yetkililere yapılan işin
yüzdesini, o ana kadar ki gerçekleşen bütçesini ve kalan yüzdeleri paylaşabilmekte.
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SONUÇ
Sonuç olarak teknolojinin yardımı İnşaat alanında da kullanılmaya başlanmıştır. Fakat diğer sektörlerle
karşılaştırıldığında inşaat sektörü daha geride gözükmektedir. Bu açıdan dijitalleşmenin inşaat
sektöründe gelişeceğini ön görmek zor değil. Yapay zekanın tasarımda ve uygulamada yer alması ile
birlikte çok daha enerji ekonomisine sahip daha verimli binalar tasarlanabilecek ve yapım aşamasında
çok daha az maliyetli inşaatlar yapılabilecektir. Özellikle BIM sitemlerinin devreye girmesi ile gelecekte
inşaat alanında daha sık kullanılacak olan 3D yazıcılar maliyeti ciddi anlamda düşürecektir. Nesnelerin
internetinin mekanik tesisat alanında kullanılması ile bu sistemlerin işletme sırasında daha önceden
3D olarak bina içinde kullanılan ekipmanlarla ilgili bilgilerin girildiği modellerin işle haberleşebilmesi
sağlanacaktır. Bu haberleşmenin sonucu olarak bulut üzerinden Proje Müelliflerine aylık ve yıllık
raporlar halinde kullandıkları sistemlerin harcadıkları enerjiler paylaşılabilecektir. Yine bu bilgiler
Makina Mühendisleri Odası ile düzenli olarak paylaşıldığında ve arşivlenip Makine Mühendisleri
Odasının Enerji, Mekanik Tesisat Komisyonlarınca derlenip analiz edildiğinde Türkiye’nin kullanım
standartları daha gerçekçi şekilde oluşturulacak, yabancı ülkelerin belirlediği standartlar yerine
Türkiye’nin kendi kullanım standartlarına göre tasarlanacak projelerle ülkenin enerji ekonomisine
büyük oranda katkı sağlanacaktır.
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MOORE YASASI, TEKNOLOJİK TEKİLLİK VE PREKARYA
Moore Law, Technological Singularity and Precaria

“Böceğin kendisi asla çizilemez.
Uzaktan bile gösterilemez”
Franz Kafka

Macit TOKSOY

ÖZET
Bilinen ve öngörülen tüm bireysel, kurumsal, sosyal, teknolojik ve bilimsel yapılarda, şimdiden
öngörülemez değişikliklere neden olacak, “ekonomide, iş dünyasında, toplumda ve bireysellikte
benzeri görülmemiş paradigma değişimlerinin söz konusu olacağı” [SCHWAB, 2017] yılların gelişi
izleniyor; Transhümanist umutlar ile Luddist endişeler yayılıyor. Dijital teknolojilerin üstel gelişimi
birincil olarak kendi etkinlik alanlarını, “lineer öngörümlü” insan doğasının hayal edemeyeceği, hızını,
genişliğini ve derinliğini tanımlayamayacağı sınırları olmayan bir uzaya dönüştürüyor. Dijital üstel
teknolojiler ikinci olarak da tüm üretim alanlarında (bilgi, teknoloji, mal, hizmet) var olan üretim
biçimlerini ve ilişkilerini etkiliyor ve değiştiriyor.
Bu çalışmada üstel teknolojilerin temsilcisi Moore Yasası ve bu yasaya uygun davranış sergileyen
değişim alanları, yapay zeka ile biyolojik zekanın birleştiği noktada oluşacak Kafka vari
metamorfozların kaynağı olabilecek teknolojik tekillik ve nihayet geleceğin çalışanlarının temsilcisi
prekarya öngörüleri hakkında bir literatür incelemesi sunulmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Moore Yasası, Teknolojik Tekillik, Prekarya

ABSTRACT
It’s being observed that ʺunique paradigm changes in economy, business world, society and
individualityʺ [SCHWAB, 2017] will lead to unforeseeable changes in all known and predicted
individual, institutional, social, technological and scientific structures in the following years. Luddist
concerns with transhumanist hopes are spreading. The exponential development of digital
technologies primarily transforms its sphere of activity into a boundaryless space that linear predicting
human nature neither imagine nor define its speed, width and depth. Secondly, digital exponential
technologies affect and change the existing production forms and relationships in all production areas
(information, technology, goods, services).
In this study we present a literature review of the Moore's Law which is the representative of
exponential technologies and of changing fields according to this law, the technological singularity that
may be the source of the Kafka-like metamorphosis occurring at the point of super positioning of
artificial intelligence and biological intelligence, and finally, of predictions of precariat who are the
representatives of the future workers.
Key Words: Moore Law, Tecnological Singularity, Precaria.

Mekanik Tesisatta Dijitalleşme Semineri

14. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 17-20 NİSAN 2019/İZMİR

____________________ 1377 _______

1. GİRİŞ
Endüstrinin dijital dönüşümünün başladığı bir çağın ilk çeyreğini tamamlamak üzereyiz. Kurumların,
özellikle politikacıların ilk çeyreğin sonu olarak farklı hedefleri var. Bu çalışmanın konusunu kurumların
ya da politikacıların hedefleri değil, insanların “Tanrıyı oynama” dürtüsünün bir sonucu olan baş
döndürücü teknolojik gelişmelerin kaldıraçları ve çok konuşulmayan olası sonuçları oluşturuyor.
Bu çalışmanın içeriği Avrupada daha çok Endüstri 4.0 olarak, ancak farklı isimlerle de anılan alanla
ilgilidir. Ama amacı bu alanda olan yeni gelişmeleri size aktarmak değildir. Endüstri 4.0 alanının
bileşenlerinde, birleştirdiği alanlarda ve itici kuvvetlerinde olan gelişmelerin hızı, bu alanlardaki
gelişmeler üzerine yazmak ve konuşmak için çok cesaret kırıcıdır. Bu gelişmelerin hızının üstel
(exponantial) eğilimli olduğu izleniyor; bu yüzden de söz konusu teknolojiler üstel teknolojiler
(exponential technologies) olarak adlandırılıyor. Bir başka şekilde ifade etmek gerekirse, bu
konulardaki gelişmeler üzerine yazılırken ya da konuşulurken, söz konusu olası gelişmeler neredeyse
yazma ya da konuşma esnasında inanılmaz ölçüde eski bilgi haline geliyor. Bildirinin içeriği bu
gelişmelerin üstel hızına ilk defa kavramsal olarak dikkat çeken “Moore Yasası” ve bu yasaya
(şimdilik) uyan gelişmeler, bu gelişmelerin varacağı - yaratacağı öngörülen “Teknolojik Tekillik
(Singularity)” ve dijital dönüşüm ile paralel gelişen yeni çalışan [ve çalışamayan !) sınıfı
“Prekarya”’dır.
Bilim insanları zaman zaman, gerçekleşme zamanları iki rakamlı yıllardan milyon yıllara varan zaman
dilimlerinde, insanlığın karşılaşabileceği aşağıda örneklenenler gibi “fatal-ölümcül” sorunları gündeme
getiriyorlar [KAKU, 2018]:
-

Küresel iklim değişikliği.
Nükleer savaş
Silah olarak geliştirilmiş mikroplar
Kaynakların yetersiz kalması
Buz çağı gibi doğal olaylar
Büyük volkan patlamaları
1
Göktaşlarının çarpması
2
Güneşin genişleyerek kırmızı yıldız haline dönüşmesi

Çağımız politik liderlerinin, bilim adamlarının (özellikle küresel iklim değişikliği üzerine) uyarılarını yine
bazı bilim adamlarının zayıf argümanlarına dayanarak göz ardı etmeleri ve yine bazı (hatta Nobel
kazanmış) politikacıların aşırı değerlendirmelerinin doğurduğu “çocuğu banyo suyu ile dışarı atmak”
örneğindeki gibi [MULLER, 2008 ], sorunun gerçek sorunlar olmadığına (işlerini kolaylaştırdığı için)
inanmaları söz konusu. Ama bu sorunların en az bir tanesi, küresel iklim değişikliği kapımızda.
Kapımızda olan sorunlar sadece bunlar mı? Hiç de öyle gözükmüyor. İnsanoğlunun Tanrıyı oynama
dürtüsüne (KURTZWEIL, 2016] atfedilen çok önemli çok hızlı teknolojik gelişmeler oluyor. Bu öyle bir
dürtü ki, insanları mağaradan Mars’a gitmeye, yeni dünyalar aramaya zorlayan sonuçlar doğuran
gelişmeleri yaratan bir dürtü. İşte bu gelişmelerden ve öngörülerden kısa özet alıntılar:



18 ayda bilgisayar kapasiteleri iki misline çıkıyor (Moore Yasası).

[SCHMIDT ve COHEN, 2013]

İki günde bir uygarlığın başlangıcından 2003 yılına kadar geçen sürede üretilen kadar dijital
bilgi üretiliyor.
[SCHWAB, 2016]
 Moore Yasası’na göre 2025 yılındaki bir bilgisayarın kapasitesi 2013 yılındakinin 64 katı
olacak.



1
2

Carl Sagan’a göre insanlık bir kozmik atış sahası içinde yaşıyor.
Beş milyon yıl sonra.
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Önümüzdeki dijital çağ, sadece nesnelerin üretim biçimini, özelliklerini, kullanım şeklini ve
faydalarını değiştiren bir çağ değildir. Bu teknolojik devrim çağı “ekonomide, iş dünyasında,
toplumda ve bireysellikte benzeri görülmedik paradigma değişimlerine” neden olacak
teknolojileri bir araya getiriyor.



Akıllı cep telefonlarının ve internet bağlantılarının sayısı çoktan milyarları geçti.




Ekonomide, iş dünyasında, toplumda ve bireysellikte benzeri görülmemiş paradigma
değişimleri söz konusu.
Yaşama, çalışma ve birbirimizle ilişki kurma tarzımızın kökten değişmesi öngörülüyor.



Bu kadar büyük vaatler ve potansiyel tehlikeler içeren başka bir dönem HİÇ olmadı.



[VANCE, (2015)]
Elon Musk, ‘’2025 ile birlikte büyük miktarda yük ve insanı Mars’a götürme kapasitesine sahip
gemi ve itici motorları üretmiş olabileceğini düşünüyor”.



“Bizler kendimizin inşa ettiği robotların bizzatihi kendisi olacağız’’ .



[PASSIG, 2011]
‘’İnsanlık tarihinde ilk defa birçok insan bir boyutta doğup büyüdükten sonra başka bir boyutta
çalışacak’’.



[KAKU, 2016]

“İnsanoğlu bu yüzyılda kendini de değiştirecek ve anlaşılıyor ki, 21. Yüzyılda yaşanılacak
değişimler o kadar büyük ve güçlü ki, böylesine değişimleri insanoğlu hiç yaşamadı ve öyle
görülüyor ki, artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak”.

Önümüzdeki gelecek öyle bir gelecek ki, PLATON’un matematik, geometri, müzik bilen eğitilmiş
aristokratlarının yönettiği dünya hayali, ‘Tanrıyı oynama dürtüsü’ ile “süper yapay zekâlı” makinaların
yönettiği bir dünya hayaline dönüşmüş. Dünyayı böylesine değiştirmekte olan söz konusu teknolojik
değişimlerin olası bazı sonuçlarından, bu teknolojileri yaratanlar, bilim insanları, gelecek bilimciler,
stratejistler endişeli gözüküyorlar:


[HARARI, 2018]
‘’Büyük veri algoritmaları özgürlüğü bastırdığı gibi toplumlar arasında gelmiş geçmiş en derin
uçurumları yaratabilir. Tüm servet ve güç, üç beş seçkinin elinde toplanabilir’’ ... “Ekonomik
eşitsizlik biyolojik eşitsizliğe dönüşebilir. İnsanlar biyolojik kastlara ayrılabilir”... “Biyoteknoloji
ebeveynlere çocuklarının ‘sürümünü yükseltme’ imkanı sağlarsa bu da temel insani ihtiyaç
sayılacak mı yoksa insanüstüler zavallı Homo Sapiens’i katbekat aşan becerilerinin tadını
çıkardığı bir ortamda, insanlığın farklı biyolojik kastlara ayrıldığını mı göreceğiz?”... “Yapay

zekanın yükselişe geçmesi çoğu insanın ekonomik değerini ve siyasi gücünü ortadan
kaldırabilir” ... “İnsanların büyük kitleler olarak işlevsiz (ve işsiz) kalması söz konusu olabilir.

Otoritenin insanlardan algoritmalara geçmesiyle dijital diktatörlüklerin önü açılabilir”...”Bir takım
meslekler – işler ortadan kalkarken yeni ortaya çıkan meslekler ve işler, yüksek düzeyde
uzmanlık gerektirecek ve yapay zeka gelişmeyi sürdürdüğü müddetçe çalışan insanların
mütemadiyen yeni beceriler kazanması ve mesleklerini değiştirmesi gerekecek”... “Yeterli
devlet yardımı gelecek olsa bile milyarlarca insan akli dengesini yitirmeden kendini sürekli yeni
baştan yaratabilecek mi?”...On yıllık bir sürede mantar gibi bitip yok olan bir mesleğin
sendikaları (meslek odaları, sivil toplum örgütleri –mt) nasıl kurulur?”



[HAWKING ve diğerlerinden alıntı]
[FORD, 2015 ]
“Gerçek anlamda düşünme becerisine sahip bir bilgisayar ‘dünya tarihindeki en büyük olay
olur’…insandan daha zeki bir bilgisayar ‘para piyasalarından zengin olabilir, keşifleri
araştırmacılardan daha hızlı yapabilir, insanları politikacılardan daha iyi manipüle edebilir,
nasıl çalıştığını bile anlamadığımız silahlar geliştirebilir’... Tüm bunları bilim kurgu diye göz
ardı etmek, ’tarihteki en büyük hatamız’ olabilir’’.
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’Gelecek aslında çoktan geldi – sadece hakça dağıtılmadı’’.
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[BREGMAN, 2016]

[KAKU, 2011]
‘’Otuz yıl içinde (1993-2023) süperinsan zekası yaratacak teknolojik olanaklara sahip
olacağız. Hemen sonra, insan çağı sona erecek... Bu olayın 2023’den önce ya da 2030’dan
sonra gerçekleşmesi beni şaşırtır’’ – Vernor Vinge.
[FORD, 2015]
“Yapay genel zeka ‘’tarihin kumaşını yırtar’’ ...“Yapay zeka konusunun karanlık tarafına ait
ihtimaller bilim kurgu-filmlerinden çıkma uçuk senaryolar gibi duruyor. Bu konularda ciddi
tartışmalar hemen sulandırılıyor. Böyle bir endişeyi dile getirecek bir devlet yetkilisi veya
siyasetçiyle nasıl dalga geçileceğini tahmin etmek zor değil”.
[LEONHARD, 2018]
“İnsanlığın önümüzdeki 20 yılda değişimi, geçtiğimiz 300 yıldan daha fazla olacak”.

Bu görüşler kavramsal olarak çok yeni görüşler değil. Teknolojik gelişmelerin insanoğluna getireceği
sorunlar 1800’lü yılların başında da endişe verici olmuş:




[O’CONNELL, 2018]
Luddizm, 1811-1816 yılları arasında makinelere sabotaj eylemleri düzenleyen bir işçi
hareketidir. Çıkış noktası da yeni geliştirilen tekstil makinelerinin el işçisi tekstilcileri aç
bırakacağı düşüncesidir. Luddist, teknolojik yeniliklere karşı olan insan anlamında
kullanılmaktadır. Hareket ismini, hareketin lideri olan Ned Ludd’den almıştır. Luddizm’in
bugünkü yorumu, geleceğin “teknolojiye nihai ve topyekûn bir kölelikten başka birşey
olmayacağı” olarak kabul edilebilir.
‘’Makina...bir hırsızdır ve binlerce insanı soyabilir’’...’’Bu ülkeni sonunu getirecek onlar, ileride
göreceğiz’’...’’Daha da ileri giderek diyorum ki makineler nihayetinde evrenin sonunu
getirecek’’ demiştir (1830) - Leadbeater.

Üstel teknolojik gelişmelere karşı Luddizm’in başlattığı endişelere karşı, teknolojik gelişmelerin
insanların yararına sonuçlar doğuracağına aşırı bağlı görüşler de mevcut ve bu görüşlere antik çağlara
kadar giden bir zaman diliminde rastlamak mümkün.


3
4

[NILSSONS, 2018]
İnsanın yeteneklerini barındıran makinelerin ilklerine Homeros’un (MÖ 9.Yüzyıl) İlyada’sında
(kendi kendine giden ve üç ayaklı denilen sandalyeler) rastlanmaktadır. Afrodit’in can verdiği,
heykeltraş Pigmalion’un yaptığı Galatea’nın fildişi heykeli de, estetik tahtında oturan bir antik
3
Asimov olarak öncülerden sayılabilir.



Aristo’da (MÖ: 384-322) makinaları düşlemiş: “Düşünün, elimizdeki her alet, ya bizim
emrimizde ya da ihtiyaç halinde kendi işini icra ediyor; eğer ... dokuma tezgahının mekiği
kendiliğinden gidip gelse ve lirin mızrabı kendi kendine çalsa, o zaman ne usta zanaatkarlar
hizmetçiye gereksinim duyardı ne de efendiler kölelelere”.



İlk kayıtlarına 1613 yılında rastlanıldığı belirtilen ve bügünkü bilgisayarlara evrensel yaygın
ismini veren kompüter (computeur) kelimesinin kökeni o yıllarda gün boyunca sayma işlemi
gerçekleştiren insanlara verilen latince kökenli bir kelimedir. Bu insanları izleyen ünlü
matematikçi ve filozof Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716) computeur’ler yerine onların işini
yapacak makineler düşlemiştir: “Kusursuz insanların hesap için köle gibi saatlerini harcaması
ne yazık, oysa makineler kullanılıyor olsa, bu iş güvenle başkalarına bırakılabilirdi” diyerek
insanların yerine hesap yapabilen makinaları hayal etmiştir.
4

Toyota’nın meşhur robotu.
http://www.wikizeroo.net/index.php?q=aHR0cHM6Ly9lbi53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvQ29tcHV0ZXI
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Teknolojik gelişmelerin yukarıdaki hayallerde olduğu gibi, insanların yararına olacağını ya da
5
kullanılabileceğini düşünenlerin günümüzdeki temsilcisi, yirminci yüzyılın son yıllarında gelişmiş
“Transhümanizm” akımıdır. Teknoloji iyimserliği olarak tanımlanabilecek transhumanizm,
insanın fiziksel ve bilişsel yeteneklerinin artırılması, yaşlanma ve hastalanma gibi arzu edilmeyen veya
gereksiz görülen yönlerinin ortadan kaldırılması amacıyla, günümüz ve gelecekteki teknoloji ve
bilimden faydalanılması gerektiğini öne süren uluslararası bir entelektüel ve kültürel harekettir. “Geniş
tanımıyla transhümanizm, biyolojiden tamamen azat olmayı savunan bir özgürleşme hareketidir” ...
Transhümanizm, ana akım kültürün hatta pekâla ileri gidip kapitalizm diyebileceğimiz şeyin zaten
doğasında bulunan bir eğilimin yoğunlaşmasıdır [O’CONNELL, 2018].
Transhümanizm Rönesans Hümanizminin yirmi birinci yüzyıl dijital teknolojisine tercüme edilmiş,
6,7,8
. Amerika ve İngiltere’de
uyarlanmış ve uygulanmış hali (dijital hümanizm) olarak da tanımlanmıştır
teknoloji yoluyla pozitif sosyal değişmelerin olacağını savunan insanların hareketi ile transhumanizm’in
9,10
ilkelerini benimseyen partiler de kurulmuştur .
Görülüyor ki, çağımızın üstel teknolojileri, bilim ve teknolojinin pek çok liderini endişelendiriyor ama
bazı insanları da, hastalıkları sona erdirecek, yaşlanmayı yavaşlatıp insan ömrünü çok uzatacak gibi
beklentilere daldırıyor. Sapiens ve Homo Deus kitaplarının yazarının (Yuval Noah Hariri) bu zıtlık için
yorumu ise hayli ilgi çekici:
(Üstel) “Teknolojik devrimi yönlendiren şirketler ve girişimciler, doğal olarak, yaratılarına methiyeler
düzüp durduklarından, ikaz etmek ve tehlike sinyalleri vermek ve bir şeylerin bin bir türlü yolla feci
şekilde ters gidebileceğini ortaya koymak benim gibi tarihçilere, sosyologlara ve filozoflara kalıyor.”
[HARARI, 2018].
Bu çalışmada literatürden alıntılarla zenginleştirilerek, önce Moore Yasası, sonra Moore Yasası
doğrultunda gelişen üstel teknolojilerle gelişeceği öngörülen teknolojik tekillik ve son olarak da üstel
teknolojiler ve sebep olacakları tekillik nedeniyle oluşan ve büyüyen sosyal sınıf prekarya
incelenmiştir.

2.

MOORE YASASI
“Tanrıyı oynama dürtüsü olmadan, bildiğimiz
anlamdaki dünya bugün var olmazdı. Birkaç milyon
insan, avladıkları / topladıklarıyla kıt kanaat
geçinerek, geniş çayır ve ormanlarda yazı, tarih,
matematik olmadan, kendi evrenlerinin ya da kendi
iç sistemlerinin inceliklerini bilmeden yaşardı”.
[Ramez Naam’den alıntı] [KURTZWEIL, 2016

Bilişim, nanoteknoloji ve biyototeknoloji dünyasında son 20 yıldır olan gelişmelerin ışığında bilim
insanları ve teknologlar, 21 yüzyılda insanın iletişim içinde olduğu fiziksel ve sosyolojik bilinen her
yapının, çok hızlı bir şekilde başka formlara evrileceğini (ya da devrileceğini) öngörüyorlar. Kimi
uzmanlar bu değişimlerin insanoğlunun başedeceği ve onun hayatını olumlu etkileyeceği yönünde
görüş bildirirken, kimileri söz konusu değişimlerin büyük felaketlere de yol açabileceğini öngörüyorlar.

5

https://nickbostrom.com/tra/values.html
https://kottke.org/17/04/what-is-digital-humanism
7
https://nextconf.eu/2017/11/what-is-digital-humanism/#gref
8
https://www.skyword.com/contentstandard/creativity/what-is-digital-humanism-its-breaking-barriers-formarketers-on-a-global-scale/
6

9

http://transhumanist-party.org/
http://www.transhumanistparty.org.uk/

10
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Endüstride başlaması öngörülen ve başlayıp çok hızlı süren evrim (devrim demek daha doğru olsa
gerek), Avrupalıların Dördüncü Sanayi Devrimi, Amerikalıların Akıllı Üretim (%50’nin tercihi), Bağlantılı
İşletme (Connected Enterprise), Dijital Üretim ve Endüstri 4.0 diye adlandırdıkları [MT & IT Trends,
2018] ‘endüstrinin dijital transformasyonu’dur. Endüstrinin dijital transformasyonunun genel kabul
gören dokuz bileşeni var (Şekil 1). Ancak bazı literatüre göre bileşenler, nanoteknoloji, biyoteknoloji ve
yenilenebilir enerji teknolojisinin de dahil edildiği daha geniş bir iç içe geçmiş teknolojiler dizini olarak
veriliyor (Şekil 2). Dijital transformasyonun itici kuvvetleri de, fiziksel, dijital ve biyolojik megatrendler
olarak üç grupta toplanmış teknolojiler olarak da sınıflandırılıyor (Şekil 3).
Dijital transformasyon 21 yüzyıl ile başladı denilenebilir ve çok güçlü bir şekilde devam ediyor.
Firmalar için dijital iş hayatının iki amacı var:



Geliştirilmiş müşteri deneyimleri ve ürünleri hedefi ile dijital iş (business) optimizasyonu.
IoT alanında yeni seviyede ürün verisi kaldıracını sunan, ürün, artırılmış gelir ve yeni iş modeli
hedefi ile dijital işe transformasyon.

Gartner’a göre incelenen üreticilerin %65’i dijital iş stratejisi ve yol haritası üzerine çalışıyorlar;
üreticilerin %50’si de 2020 senesinde ürün veri ve bilgilerinin otomasyona gireceğini belirtmekteler.
MESA International’a göre üreticilerin %62’si Akıllı Üretim doğrultusunda projelere başladılar [MT & IT
Trends, 2018]. Endüstri, 2018 itibarıyle, dijital dönüşümün farklı alanlarında değişik seviyelere gelmiş
durumda (Şekil 4). Türkiye’de de değişim çalışmalarının az yoğunluklu ve az sayıda da olsa başladığı
duyuluyor.
Dijital transformasyonda tutulan iki yol-strateji görülüyor. Bunlardan ilki mevcut üretimi yeni
teknolojilerin ürettiği araçlarla aynı algoritmalarla üretmek: İnsanın yerine makinayı koymak. Diğer
yolun sonunda da hiç şüphesiz işsizlik görülüyor ancak, burada dönüşüm İlk Prensip Yaklaşımı ile
gerçekleştiriliyor.

Şekil 1. Dördüncü sanayi devriminin
bileşenleri .

Şekil 2. Dördüncü sanayi devriminde iç içe geçen
teknolojiler [SCHWAB, 2016].

Şekil 3. Dördüncü sanayi devriminde iç içe
geçen teknolojiler [SCHWAB, 2016].

Şekil4. Dijital transformasyonda alanlardaki
gelişmeler [MT & IT Trends, 2018].
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İlk Prensip Yaklaşımı
İlk öncüsünün Aristo, çağımızdaki temsilcisinin Elon Musk olduğu İlk Prensip Yaklaşımının felsefeden
fiziğe pek çok alanda kullanıldığı görülüyor. Bir sürecin ilk temellerine kadar inip doğruluğu kanıtlanmış
- kesin öğelerle tekrar yukarıya doğru dizayn edilmesi, İlk Prensip Yaklaşımının tanımlarından biridir.
İlk Prensip yaklaşımını en iyi tanımlayan örneklerden biri de bir sepetteki çürük elmaları ayıklama
problemidir: Çürük elmaları ayıklamak için en iyi yol, sepetin içerisindeki çürük elmaları seçerek
ayırmak değil, sepeti boşaltıp, çürük olmayanları (doğru olanlar) tekrar sepete koymaktır.
21. Yüzyılı öncekinden, hızlı film seyreder gibi insanların gözü önünde, hiç öngörülemeyecek şekilde
değiştirecek olan yeni teknolojilerin kullanımında en büyük başarının, (eskiye takılıp kalmadan) İlk
Prensip Yaklaşımı yöntemini seçenler tarafından elde edileceği öngörülmektedir.
İnsanoğlunun yaşam biçiminde, öngörülmeyecek köklü değişikliklere neden olacak gelişmenin ne
olduğuna da İlk Prensip Yaklaşımı ile gitmek istersek karşımıza çıkan, Moore Yasası olmaktadır.
Değişimin bu kadar hızlı olmasını sağlayan yeni teknolojilerin temelinde, Moore Yasası gözlenmiştir.
Tarihsel: Bir gözlem ve Moore Yasası
Intelin kurucusu Gordon Moore, “Electronic Magazine” dergisinde, 1965 yılında yayınlanan “Entegre
Devrelere Daha Fazla Parça (Transistör) Sıkıştırmak” adlı makalesinin hazırlığını yaparken, 1959
yılından 1965 yılına kadar çip başına transistör sayısının her iki yılda bir yaklaşık iki katına çıktığını fark
eder [GORDON, 1965]. Moore’ın 1975 senesinde tekrar gözden geçirdiği bu gözlem Moore Yasası
olarak anılmaktadır. Çip başına transistör sayısının değişimi, bu üstel gelişmeyi günümüze kadar
sürdürmektedir: 1975 ylında sayı 60.000 olmuş, 2013 de bir oyun konsolu içinde 5 milyara ulaşmış,
günümüzde ise CPU ünitelerinde 10 milyar, grafik işlemcilerde 16 milyar civarındadır. 2017 yılında
2
Intel’in 1 mm alana 100 milyon transistör yerleştirdirdiği açıklanmıştır (Şekil 5). 10 yıl önce ise bu
rakam 3 milyon transistör olarak verilmektedir. Moore Yasası günümüze kadar geçerliliğini korur
görünmektedir (Şekil 6). Çip teknolojisinin etkilediği diğer teknolojiler ve uygulamalar da benzer üstel
gelişim içindedirler (Şekil 7). Bir başka olgu da çiplerin performansının çip fiyatına göre yaklaşık olarak
aynı zamanda iki katına çıkmasıdır. Bir başka deyişle fiziksel olarak bir çipe konan transistör sayısı her
iki yılda bir iki katına çıkıp performansları artarken, çip fiyatı sabit kalmaktadır.

Şekil 5. Mimetrekaredeki transistör sayısınınyıllara bağlı değişimi ve Intel çip üretim merkezinden
görüntü [COURTLAND, 2017].
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Şekil 7. Teknolojideki ivmelenmiş gelişmeler.
[MILFORDASSET, 2017].

[ELITEGROUP, 2018].

Transistör sayısının anlamı
Bu sayıların anlamı, bilgi işlemcilerin temeli olan 0 ya da 1’i temsil eden transistörlerin fiziksel olarak
en küçük alanda bir arada olabilme sayısının artması, dolayısıyla hesap yapabilecek bir arada bulunan
“eleman(!)” sayısının milyarları bulması, kısacası işlem yapma hızının ve bilgi depolama yeteneğinin,
her iki yılda bir iki katına çıkmasıdır. Bu gelişmelerin sonuçlarını sürekli deneyledik ve deneyliyoruz.
Üstelik sadece bilişim alanında değil bilgisayarın oyuncu olduğu her alanda olduğu gibi satranç
alanında da:




Kurzweil 1990’da, bilgisayarın bir satranç ustasını 1998’de yenebileceğini öngörmüştür.
11
Öngörüsü bir yıl önce 1997’de gerçekleşmiş, Deep Blue adlı makina Garry Kasparov’u
yenmiştir [BREGMAN, 2018].
Artık ‘yıldızlararası satranç şampiyonaları’ makinalar arasında yapılmaktadır. Saniyede 70
milyon satranç hamlesi hesaplayabilen, yüzlerce yıllık satranç deneyimleri aktarılmış Stockfish
makinası ile saniyede 80 bin hamle hesaplayabilen, mütevazı ama öğrenen makina yeteneği
olan AlphaZero karşı karşıya gelir. Satranç hakkında hiçbir şey bilmeyen AlphaZero dört
saatte hiçbir insanın yardımı olmaksızın kendini geliştirir ve 100 oyundan 30’unu kazanır
70’inde berabere kalır [HARARI, 2018].

Bir tane de fiziksel büyüklük ve maliyetten örnek verelim:


1997’de dünyanın en hızlı (bir teraflop) bilgisayarı Amerikan Ordusundaki ASCI Red’di.
Maliyeti 55 milyon dolardı. Bilgisayar bir tenis kortu büyüklüğündeydi. 2013’de iki teraflop
hızında ve çok ucuz (yaklaşık 400 $), kolayca taşınabilen bir bilgisayar ortaya çıktı:
PlayStation 4 [BREGMAN, 2018].

Üstel gelişen alanlar
Aşağıdaki teknolojik alanlar Moore Yasası’na benzer şekilde üstel gelişen teknoloji alanlarıdır.



11

Bilgisayar işlem gücü
Bellek kapasitesi
Fiber-optik taşıma kapasitesi

Makina, bilişim dilinde yazılım veya yazılım + donanım veya donanım anlamında kullanılmaktadır.
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Yazılım algoritmalarının verimliliği
Derin öğrenme
Bilgi üretimi
Robot teknolojisi
Watson teknolojisi
Borsa işlemleri (alım satımların %50-&70’ini makinalar yapıyor)
Güneş Enerjisinde gelişmeler (kapasite her 2. yılda ikiye katlanıyor)
Beyin - Makina arakesiti: Aynı anda kaydedilen nöron sayısı

Yukarıda sıralanan alanların en önemlilerinden bir tanesi beyin–makina arakesiti alanıdır. Şekil 8’de eş
zamanlı olarak kayıt edilen beyin nöron sayılarının, yapılan araştırmaların yıllarına göre üstel değişimi
görülmektedir. 2015 yılı hemen öncesinde bilgisayar ile haberleşen nöron sayısı 500 civarındadır.
İnsan beynindeki 85 milyar nöron sayısı göz önüne alındığında 500 sayısı hiç denecek kadar azdır.
Ancak değişimin üstel karakteri unutulmamalıdır. Nitekim Elon Musk, kendisi gibi bilgisayar dünyasının
önemli oyuncuları ile birlikte, 2016 yılında beyin - makina arakesiti üzerinde çalışmak için Neuralink
şirketini kurmuştur. IBM uzmanlarından Modha, “2020’den önce bir beyni bir kutuda (10 milyar
neuronla beynin neuromorfik modeli) üreteceğiz” demektedir (Şekil 9) [MODHA, 2016].

Şekil 8. Beyin-Bilgisayar Arakesitinin Moore
Kanunu [URBAN, 2016].

Şekil 9. İnsan Beyin simülasyonları [KAKU, 2016]

Moore Yasası’nın sonu
Moore Yasası bir doğal fizik kanunu değildir. Neden “yasa” olarak anıldığı da tartışma konusudur.
İfade ettiği şey teknolojinin gözlenen gelişme hızıdır ve bu hız günümüze kadar sürmüştür. Bir fizik
yasası gibi sürekliliği söz konusu değildir. Çünkü, çiplerdeki transistör sayısını artıran yaygın baskı
minyatürleştirme teknolojisinin fiziksel sınırları olduğu bir gerçektir. Molekül seviyelerine inmiş
transistör büyüklüklerinin inebilecekleri en küçük boyut atom seviyesidir ki bu sınıra da yaklaşılmıştır.
Bu yüzden minyatürleştirmenin sonunun Şekil 10 ’da olduğu gibi exponansiyel değil, sigmoid s-eğrisi
şeklinde doğal yapıda olacağı öngörülmüştür [CURRY, 2009]. Transistör teknolojsinin gelişim eğilimi,
diğer teknolojilerle birlikte Şekil 11’de gösterilmiştir. Eğer yeni bir teknoloji bulunmaz ise Moore
Yasası’nın geçerliliği sigmoid S-eğrisinde olacağı gibi, yavaş yavaş sona erecek, silikon çağından
silikon–sonrası devreye girilecektir [KAKU, 2014]. Üstel gelişmenin sonu elbette transistör sayısına
bağlı bilgisayar hızının gelişimini yavaşlatacaktır. Ancak gelişmekte olan quantum bilgisayarlarının
hızlarının günümüz yaygın bilgisayarlarından çok çok daha fazla olacağı öngörülmektedir.
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Şekil 11. Teknolojilerin gelişiminde Sigmoid değişim
[STEEMIT, 2017].

Üstel teknoloji ile ulaşılacak hedefler
Enformasyon ve iletişim teknolojisinden 800 üst düzey yöneticinin ve uzmanın katıldığı bir ankete
göre, Moore Yasa’sına uyan üstel teknoljilerle, 2025 yılına kadar aşağıdaki (Tablo 1) dönüm
noktalarının gerçekleşmesi bekleniyor:
Tablo 1: 2025 yılına kadar gerçekleşmesi öngörülenler (Dünya Ekonomik Forumu Raporu, Eylül 2015)
[SCHWAB, 2016].

Gerçekleşme
olasılığı

Öngörülenler
İnsanların %10’unun internete bağlanabilen elbiseler giymesi

%91,2

İnsanları %90’ının sınırsız ve ücretsiz (reklam destekli) depolamaya sahip olması

%91,0

1 trilyon sensörün internete bağlanması

%89,2

Amerika’da ilk robot eczacı

%86,5

Okuma gözlüklerinin %10’unun internete bağlanması

%85,6

İnsanların %80’inin dijital bir varlığa sahip olması

%84,4

3D yazıcılarl ilk otomobilin üretilmesi

%84,1

Nüfus sayımını büyük veri kaynaklarıyla gerçekleştiren ilk devlet

%82,0

İmplante edilebilir ilk mobil telefonun piyasada bulunur hale gelmesi.

81.7

Tüketici ürünlerinin %5’inin3D basılması

81.1

Nüfusun %90’ının akıllı telefon kullanması

80.7

Nüfusun %90’ının internete düzenli erişime sahip olması

78.8

Amerika’da yollardaki bütün otomobillerin %10’unun sürücüsüz otomobil olması

78.8

3D baskılı ilk karaciğer nakli

76.4

Şirket denetimlerinin %30’unun Yapay Zekâ tarafından yapılması

75.4

Bir devlet tarafından blockchain üzerinden ilk kez vergi tahsilatı yapılması

73.1

Evlere giden internet trafiğinin %50’den fazlasının alet ve cihazlar için kullanılması

69.9

Otomobil paylaşımıyla yapılan yolculukların özel arabalara kıyasla daha çok olması

67.2

Trafik lambaları olmayan 50.000’in üzerindeki ilk şehir

63.7

Küresel GSYİH’nın yüzde %10’unun blockchain teknolojisiyle tutulması

57.9

Bir şirket yönetim kurulunda ilk YZ makinanın yer alması

45, 2
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Moore Yasası: Sonuç
Bilgisayarların, pratik olarak hayatımıza girdiği main-frame türlerinden, masa üstü ve diz üstü
bilgisayarlarımıza, cep telefonlarımızdaki işlemcilere kadar, gelişiminde gözlediğimiz bir şey var. O da
lineer doğamızın ne hızla olduğunu anlamamıza imkân vermediği ama sonuçlarını yaşayarak
hissettiğimiz donanım ve yazılım gelişmeleri. Bu gelişmelerin temelinde Intel’in kurucularından Gordon
Moore’un 1960‘lı yılların ortasında gözlediği ve daha sonra Moore Yasası adıyla anılan bir teknolojik
üretim hızı var. Bilgisayarın gücünü belirleyen silikon transistörler ellili yıllardan bu yana gittikçe
küçülmekte ve hemen hemen artık her kişisel ve endüstriyel ekipmanda kullandığımız çiplerde
bulunan transistör sayısı her iki yılda bir iki katına çıkmaktadır. Bu gelişme günümüz dünyasındaki
bilgisayarların gücünü, bilgisayarların kullanıldığı ve entegre olduğu teknolojilerin (dolayısıyla üstel
gelişen teknolojiler) gücünü belirliyor. Bilgisayar çiplerinin (yongalarının) optik-baskı üretim
teknolojisinde kullanılan ışığın dalga boyunun fiziksel sınırı dolayısıyla, transistör büyüklüğünün
olabileceği bir sınır olduğundan ve çok küçülen transistörlerde atomlar arasındaki etkileşimin
transistörlerin işleyişini etkilediğinden, Moore Yasası’nın ve etkilediği üstel teknolojilerin de bir büyüme
sınırı olacağı kaçınılmazdır. Ama bilgisayar dünyasındaki diğer gelişmeler (quantum bilgisayarlar gibi)
bilgisayar hızlarının gelişme hızını yavaşlatmayacağını gösteriyor.
Bilgisayar teknolojisindeki olası diğer gelişmeler yanında, Moore Yasası da henüz geçerliliğini yitirmiş
değil. Süregiden üstel gelişim eğilimleri, tekillik (singularity) endişelerini de beraberinde getiriyor.

TEKNOLOJİK TEKİLLİK

3.

Transhumanizm’den
“Tekillik biyolojik bedenlerimizin ve
beyinlerimizin sınırlarını aşmamıza izin verecek.
Kaderimiz karşısında çok güçlü olacağız...
Bu yüzyılın sonuna kadar, zekamızın biyolojik olmayan
kısmı, çıplak insan zekasından trilyonlarca kat daha
güçlü olacak”.
“Tekillik biyolojik düşüncemizin ve varlığımızın
teknolojimizle kaynaşmasının doruk noktasıdır ve
bunun sonucunda yine insani olan ama biyolojik
köklerimizi aşan bir dünya kurulacaktır.Tekillik-sonrası,
insanla makina veya fiziksel gerçeklikle sanal gerçeklik
arasında herhangi bir ayrım kalmayacaktır”.
Kurzweil [O’CONNEL, 2018]

Luddizm’e düşünceler
...”insanlığın
bu düşkün halinden kurtulacak
nihayet etsiz olacağız.
Cennetten dünyaya düşmeden önceki
bütünlük haline geri döneceğiz,
teknolojinin tek tanrılı dinlerdeki
Tanrı’nın yerini aldığı nihai bütünleşme
gerçekleşecek.
[O’CONNEL, 2018]
“Teknolojinin bütün manası bu.
Bir yandan ölümsüzlüğe karşı iştah yaratıyor.
Öte yandan evrensel bir yok oluşla tehdit ediyor.
Teknoloji doğadan sokülüp alınmış şehvettir”.
Don DeLillo [O’CONNEL, 2018]

Teknolojik tekilliğin kabul görmüş bir versiyonunun olmadığı, kimi zaman bir vahiy ve kimi zaman da
bir kader gibi görünen bir ışık olduğu ifade edilmektedir [O’CONNEL, 2018]. Ancak teknolojik tekillik,
tekno-ütopyacı olarak tanımlanan, öngörüleri çok büyük bir oranda gerçekleşmiş, transhümanist
Kurzweil’in bir spekülasyonu olmaktan uzak, fiziksel gelişmelerin matematiksel-analojik bir yorumudur.
Bu bölümde MOORE Yasası’na uyan üstel teknolojik gelişmelerin yönlendirdiği uç düşünceleri ve
değerlendirmeleri aktarmaya çalışacağız. Bu arada teknolojik tekilliğin bilişim çağının bir ürünü
olmadığını, bu düşüncenin dijital çağın öncesinde köklerinin olduğunu belirtelim.
-

MOORE Yasası’nın çıkış noktası olan teknolojik gelişmeler için kullanılan sıfatlardan bir tanesi
ingilizce “disruptive” teknolojidir ve Google’un tepe yönetilerinin yazdıkları bir makale’de
kullanılmıştır [SCHMIDT & COHEN, 2010]. Anlaşılıyor ki makale, Çinlilerin Google’a ve
düzinelerce Amerikan şirketinine siber saldırı düzenlemesi, Julian Assange’ın – Wikileaks’te
belgeleri yayınlaması, hem IT (Enformasyon Teknolojisi) patronlarını hem de dünyanın politik
liderlerini gelecek açısından çok endişelendirmesi üzerine hazırlanmış ve Amerikan en sözü
dinlenir (bir zorunluluk olarak da ifade ediliyor) topluluğunun (The Council of Foreign
Relations) yayın organında yayınlanmış.
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Disruption kelimesinin İngilizcedeki anlamlarının Türkçe sözlükteki karşılıkları aşağıdaki gibidir:









Karışıklığa itme
Bozulma
İşleyişini durdurma (Ticaret)
Parçalama, aksama, karmaşa (Deniz bilimi)
Kesilme
Parçalanma bozma
Yarılma karıştırma (Biyoloji)
Ayrılma, yarılma, çatlama (Tıp)

Bu karşılıklardan anlaşılmaktadır ki, kelime mevcut anlamlarıyla çoğunlukla negatif değişime işaret
etmektedir. Burada konu olarak ele aldığımız tekillik, bir bakıma bozucu (disruptive) teknolojilerin
dünyaya getireceği kimi olumlu kimi olumsuz ama her ne olursa olsun derin ve bugünden
öngörülemez olası radikal değişimlerle ilgilidir.
Üstel gelişen bozucu (disruptive) teknolojilerin sonucunda, insan zekasının üzerine çıkan
yapay+biyolojik zeka geliştirilecektir ki, insan zekası gibi,








çevresini tanıyacak,
kendi varığından haberdar olacak,
yeni fikirler üzerinde düşünebilecek,
kendisi öğrenmiş ve
öğrenmeye devam edecek,
hiç kimsenin bilmediği şeyleri bilecek ve
yeni doğa kanunlarını keşfedecektir.

Ancak bu yapay zekâ insan zekâsında milyar kere zeki olacaktır. İşte bu yapay+biyolojik, bir diğer
tanımıyla Genel Yapay Zekâ, pek çok insanı sebep olacağı tekillikle (bilinmezlikle) çok
endişelendirmektedir.
Tekillik: Tanım-Matematiksel/Fiziksel
Türk Dil Kurumunun Büyük Türkçe Sözlüğünde tekillik, tekil olma olarak açıklanmıştır. İngilizce
sözlüklerde singularity - tekillik için verilen açıklamalar göz önüne alınırsa tekilliği tekil olma, farklı
olma, tuhaf olma, acayiplik, nadir olma, olağan dışı olma gibi anlamlar taşıdığını görürüz. Kelime
anlamı dışında tekilliğin pek çok tanımı/örneği söz konusudur:







Tekillik, nesnelerin (ve sistemlerin) özelliklerini kaybetmesidir.
Sonlu çözümlere sahip bir denklemin bir noktada çözümünün olmamasıdır (çözümlerinin sonlu
olmaması).
Bir yüzeyin her noktasında türevlenebilir olmaması tekilliktir.
Paralel doğruların kesişme noktası bir tekil noktadır.
y = 1 /x eşitliğinde x=0 değeri için y noktası sonsuz olarak tanımlanan bir tekillik noktasıdır.
İçlerinde en başta Stephen Hawking’in de olduğu bilim adamlarının çalışmalarıyla, Evrenin
genişlemesine ait matematik modelin (Friedman Denklemleri) geriye doğru çalıştırılması ile
büyük patlamanın kenarına kadar olan olaylar açıklanabilmektedir. Ama Büyük patlama anı
için söz konusu denklemler geçersizdir, çözüm yoktur. Bu nokta bir tekil noktadır. ”Fizikte
tekillik, karadeliğin merkezi veya büyük patlama anı gibi, zamanda veya uzayda, matematik
ve yanında bizim anlama kapasitemizin çaresiz kaldığı bir noktadır” [SHANAHAN,2015].
Shanahan’ın bu tanımı tekilliğin en iyi tanımlarından biri olmalıdır.
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Teknolojik Tekillik
Konumuz olan teknolojik tekillik ile ilgili literatürde, sonuncusu sizin görüşünüz denilerek 17 değişik
tanım verilmektedir [SOCRATES, 2012]. Üstel teknolojilerin dönüştüreceği dünyayı tanımlayan (ya da
tanımlayamayan!) teknolojik tekilliğin, bir kısmı bu 17 tanım içinde yer almış, bir kısmı kronoloji
itibariyle 17 tanım içinde olamayan bazı tanımları, teknolojik tekilliği kavramsal olarak açıklamak için
aşağıda verilmiştir.
Bir zanaatkâr olan William Leadbeater 1830’da, özellikle tekstilde olan makinalaşmayı kastederek,
Lüdist yaklaşımla makinaların evrenin sonunu getireceğini söylemiştir. Leadbeater’ın sözcüklerindeki
makina içine bilişim teknolojisindeki karşılığını konursa, tanımına uygun olarak, 21. Yüzyıl teknolojik
tekilliğini de ifade edilmiş olur:


’Makina...bir hırsızdır ve binlerce insanı soyabilir’’...’’Bu ülkenin sonunu getirecek onlar, ileride
göreceğiz’’...’’Daha da ileri giderek diyorum ki makinalar nihayetinde evrenin sonunu
getirecek’’. [BREGMAN, 2018].

Ünlü fizikçi Stephen Hawking, MIT’den Prof. Max Tegmar, Califonia Üniversitesinden Start Russell,
The Independent gazetesine yaptıkları açıklamada, gerçek anlamda düşünen bir bilgisayarın dünya
tarihindeki en büyük olay ve bu zekanın yapabileceklerini göz ardı etmenin en büyük hata olacağını
belirtmişlerdir [FORD, 2018]:


“Gerçek anlamda düşünme becerisine sahip bir bilgisayar ‘dünya tarihindeki en büyük olay
olur’…insandan daha zeki bir bilgisayar ‘para piyasalarından zengin olabilir, keşifleri
araştırmacılardan daha hızlı yapabilir, insanları politikacılardan daha iyi manipüle edebilir,
nasıl çalıştığını bile anlamadığımız silahlar geliştirebilir’... Tüm bunları bilim kurgu diye göz
ardı etmek, ’tarihteki en büyük hatamız’ olabilir’’.

HAWKING BBC’ye verdiği bir röportajda endişesini daha da derinleştirmiştir:


“Yavaş biyolojik evrimli insanoğlu yapay zeka ile yarışamaz ve yerini yapay zekaya
bırakabilir... Tam yapay zekanın geliştirilmesi insanlığın sonunu getirebilir” [CELLANJONES,2014].Teknoloji yatırımcısı, uzaya elektrikli araba gönderen, Marsa gitmeyi planlayan,
denize / karaya dikine inen roket teknolojisini geliştiren Elon Musk da aynı görüştedir.

11 Yaşında üniversiteye girmiş, 17 yaşında doktora almış, MIT’de matematikçi olan Norbert Wiener,
henüz tekillik kelimesinin matematik dışında kullanılmadığı 1949 yılında, New York Times’ta
yayınlanmış görüşlerinde belki de ‘su katılmamış gaddarlıkta bir endüstri’ ile tekilliği kastetmiş
olmalıdır:


‘’Açık ve anlaşılabilir bir şekilde yapabildiğim her şey, makinalar tarafından da yapılabilir. Ve
günün birinde ‘su katılmamış gaddarlıkta bir endüstri devrimi’ne yol açabilir’ [FORD, 2018].

Teknolojik tekillik konusunda ilk uyarı, ünlü fizikçi John von Neumann tarafından 1958’de yapılmıştır.
Neumann’a göre teknolojik tekillik,


Teknolojinin durmaksızın ivmelenmesi ile toplumsal yaşam bildiğimiz biçimiyle devam
edemeyeceği noktadır.
Stanislaw Ulam, Neumann ile birlikte Manhattan projesinde çalışmıştır. Neumann’ın ölüm
ilanında, tekillik konusunda onunla yaptıkları sohbetleri aktarır. Neumann’ın teknolojinin
hızlanan ilerleyişinin “insan ırkının tarihinde asli bir öneme sahip, ötesinde insanlığın bildiğimiz
şekliyle süremeyeceği elzem bir tekillik anına yaklaşıldığı havasını yarattığını” söylediğini
belirtir [O’CONNEL, 2018].



Von Neumann’a göre üstel büyüme karşı konulmazdır.
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I.J. Goods (1965) Tekillik kelimesini kullanmadan, teknolojik tekilliği,


zekâ patlaması (intelligent explosion)
olarak tanımlamıştır. Goods’un Zeka Patlaması Hipotezine göre, insan zekâyı geliştirmek için
teknolojiyi kullanacak bu gelişme başladığında zeka hızla gelişerek süper zekayı yaratacaktır.
‘Zekâ patlaması’ modeli gelecekte süperzekanın bir tekilliği tetikleyeceğini öngörmektedir
[GOOD, 1965].

Goods’un hipotezi ile çok etkilediği bilim insanı Vernor Vinge’dir. Vinge teknolojik tekilliği,


“süper insan zekasının yaratılmasından sonra insanın çağının sona ermesi” olarak tanımlar:
“Teknolojik tekillik kavramının ilk elle tutulur ifadesi, genellikle, matematikçi ve bilim kurgu
yazarı Vernor Vinge’ye atfedilir”. Vinge, 1993 yılında NASA tarafından düzenlenen bir
konferansta sunduğu “teknolojik tekillik yaklaşırken insan sonrası çağda nasıl hayatta kalınır”
isimli makalesinde teknolojik tekillik kavramını derinleştirir ve “otuz yıl içinde, süper insan
zekasını yaratmaya yetecek teknolojiye sahip olacağız. Bundan kısa bir süre sonra insanın
çağı sona erecek. Bu olayın 2023’ten önce ya da 2030’dan sonra gerçekleşmesi beni şaşırtır “
der [KAKU, 2016].

WIRED Dergisi kurucusu Kewin KELLY’nin tanımını ise daha çok tekillikle gelecek değişimin hızı ile
ilgilidir [O’SULLIVAN, 2013]:


“Tekillik geçmiş bir milyon yılda olan değişikliklerin, gelecek 5 dakika da aşılması noktasıdır.”

‘’Üstel büyüme çok yanıltıcıdır. Nerdeyse fark edilmeden başlar – eğer dikkat edilip, yörüngesi
izlenmez ise – beklenmedik bir şiddetle patlar” diyerek üstel büyüme ile tekillik arasındaki ilişkiyi
vurgulayan, günümüzde tekilliğin en güçlü savunucusu ve üzerinde en önemli yayınları yapan, halen
Google’ın mühendislik direktörü olan Ray Kurtzweil’dir. Ona göre “2045 senesi insanın efektif
zekasının yaratılan yapay zeka ile birleşerek insanın bir milyar kere daha zeki olduğu tekillik yılı
olacak”tır [REEDY, 2017]. Ancak Kurzweil, 2005 yılında tekillik için yukarıda görüldüğü gibi 21.
Yüzyılın ikinci yarısını öngörürken, 2017 yılında yaptığı konuşmada, Google’ın mühendislik direktörü
olarak yeterli nedenleri görmüş olmalı ki, Vinge ‘nin öngörüsüne (2030) uygun olarak tekilliğin 2029
yılında gerçekleşeceğini söylemiştir [GALEON ve REEDY, 2017] .
Kurzweil, 2005 yılında yayınladığı Türkçeye İnsanlık 2.0 olarak çevrilen (Singularity is Near) kitabında
tekilliği, aşağıda verildiği üzere, pek çok farklı perspektiften en geniş şekilde açıklamıştır [KURZWEIL,
2016] :


“tekillik, özellikle yapay zeka olmak üzere teknolojideki değişikliklerin, makinaları insandan
daha zeki yaptığı noktadır”.



Teknolojik değişim adımlarının çok hızlı olacağı gelecekteki bir periyotta teknolojinin etkisi çok
derin olacak ve insan hayatını geri dönülmez olarak dönüştürecek. İster utopian ister distopian
olsun, bu çağ hayata anlam vermek için dayandığımız kavramları, iş modellerimizden, ölümün
kendisi de dahil insan hayatı çevrimini, dönüştürecek”.



‘’21. Yüzyılın ilk yarısı, örtüşen üç devrimle tamamlanacak: Genetik, Nanoteknoloji ve
Robotbilim. Bu üç devrim tekilliğin yolunu açacak’’



“Tekillik, biyolojik varlığımızın teknolojimizle kaynaşmamızın doruk noktasıdır ve bunun
sonucunda yine insani olan ama biyolojik köklerimizi aşan bir dünya kurulacaktır Tekillik
sonrasında, insan ile makina ya da fiziksel olan ile sanal gerçeklik arasında ayrım
olmayacaktır’’ [O’CONNELL, 2018.]
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‘’Bilimciler bir milyon kat daha zeki olup bir milyon kat daha hızlı çalışabildiklerinde, bir saatin
sonunda (bugünün tanımlarıyla) yüz yıllık ilerleme kaydedebileceklerdir... Ancak tekillik, yıkıcı
eğilimlerimizle eyleme geçme yeteneğimizi (Dijital Frankeştayn! - mt) de geliştirecektir. Bu
nedenle öyküsünün tamamı henüz yazılmamıştır”.



’Tekillik kendi beyinlerimizde gömülü engin bilgi ile teknolojimizin çok daha büyük kapasite hız
ve bilgi paylaşımı yeteneğinin birleşmesinde doğacaktır. Tekillik yüzyılların getirdiği insani
sorunları çözmemizi sağlayacak, insan yaratıcılığı büyük çapta artacaktır.....Çok daha akıllı
olacağız”.



‘’Tekilllik, teknolojik değişim hızının, insan yaşamını geri dönülmez biçimde dönüştürecek
kadar yüksek olacağı, değişimin etkilerinin de bir o kadar derinleşeceği, geleceğe ait bir
dönemdir”.



“Üstel büyüme sonucunda 21. Yüzyılda 20. Yüzyılda ulaştığımız teknolojik ilerlemenin 1000
katına ulaşacağız”.



“Tekillik, ‘’Biyolojik düşünme yeteneğimiz ile yaratılmakta olan biyolojik olmayan zeka
arasındaki yaklaşan birleşmenin sonuçlarına ait öngörülerdir’’.



Tekillik, ‘’kendi zekamızı anlama – kendi kaynak kodumuza erişme – ve sonrasında onu
gözden geçirip geliştirme yeteneğine sahip olduğumuz düşüncesine dayanır’’.



‘’Tekillik sonrasında, insan ile makina ya da fiziksel olan ile sanal gerçeklik arasında ayrım
olmayacaktır”.



Katı bir matematiksel bakışla büyüme hızları sonlu hale gelse de öyle uç noktalara gelse de
getirdiği değişimler, insanlık tarihinden bir kaçış izlenimi uyandıracaktır”.

SHANAHAN [2015] tekilliği medeniyetin ve insan doğasının radikal olarak değişmesi, dünya
tarihindeki en büyük olay olarak tanımlıyor, bütün kurumların ve değerlerin değişeceğini söylüyor:


‘’Gelecekte ya yapay zeka ya nöroteknoloji ya da her iki alanda olacak önemli ilerlemelerin
insan zekasının ötesine geçerek, medeniyeti ve insan doğasını radikal bir biçimde
değiştireceğine inanılan hipotezsel bir nokta’’ .



‘’Günümüzde de sürmekte olan teknolojinin üstel gelişimi ile oluşacak teknolojik tekillik
sonunda, günümüz anlamında bütün kurumlar – ekonomi, yönetimler, kanunlar ve devlet artık mevcut formlarını koruyamayacaklar. Hayatın kutsallığı, mutluluk arayışı, seçme
özgürlüğü gibi değerler başka değerlerle yer değiştirecekler’’,



“Teknolojik tekilliğe, ya yapay zeka ya nöroteknoloji ya da her iki alanda olacak önemli
ilerlemeler neden olacak.



“Tekillik, varoluşsal riskler taşıdığı gibi varoluşsal fırsatlar da taşıyor: Yüksek ölüm oranına
sahip bir virüs yaratılabilir, ömür uzatılabilir, insan beyni yeniden tasarımlanabilir, sürümünü
yükseltebilir”.

HARARI’nin endişeleri de aslında teknolojik tekilliği tanımlıyor [HARARI, 2018]:


“Büyük veri algoritmaları özgürlüğü bastırdığı gibi toplumlar arasında gelmiş geçmiş en derin
uçurumları yaratabilir. ....tüm servet ve güç, üç beş seçkinin elinde toplanabilir.



“İnsanların büyük kitleler olarak işlevsiz (ve işsiz) kalması söz konusu olabilir’’.



“’Ekonomik eşitsizlik biyolojik eşitsizliğe dönüşebilir. İnsanlar biyolojik kastlara ayrılabilir’’
-

İnsanüstü sınıf: Ultra zengin, yetenekli, daha yaratıcı ve daha zeki
İşlevsiz, sadece temel(?) ihtiyaçları (belki) karşılanmış Homo Sapiens
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önü açılabilir”.



“Otoritenin insanlardan algoritmalara geçmesiyle dijital diktatörlüklerin



‘’Yapay zekanın yükselişe geçmesi çoğu insanın ekonomik değerini ve siyasi gücünü ortadan
kaldırabilir.



Otorite insanlardan algoritmalara geçerse ...tüm evreni bir veri akışı, organizmaları birer
biyometrik algoritma şeklinde duyumsar ve insanların kozmik misyonunun, herşeyi kapsayan
bir bilgi işlem sistemi yaratmak ve sonra da bu sistemle bütünleşmek olduğuna inanırız.



Şimdiden, esasen kimsenin anlamadığı devasa bir bilgi işlem sisteminin içindeki minik çiplere
dönüşüyoruz.

Meslekler açısından da bir tekillik geleceğinden bahsetmek mümkündür. HARIRI [2018], “bir takım
meslekler – işler ortadan kalkarken yeni ortaya çıkan meslekler ve işler, yüksek düzeyde uzmanlık
gerektirecek ve yapay zekâ gelişmeyi sürdürdüğü müddetçe çalışan insanların mütemadiyen yeni
beceriler kazanması ve mesleklerini değiştirmesi gerekecek. ... Yeterli devlet yardımı gelecek olsa bile
milyarlarca insan akli dengesini yitirmeden kendini sürekli yeni baştan yaratabilecek mi” diye
sormaktadır. Endişeleri bir kenara bıraksak bile,


Yirmi yıl sonra hangi mesleklerin olacağını bilememek de bir tekillik değil midir?



On yıllık bir sürede mantar gibi bitip yok olan bir mesleğin örgütleri (meslek odaları, sendikalar,
sivil toplum örgütleri) sorusuna cevap bir tekillik değil midir?

Tekillik kimlerine göre bir spekülasyon kimilerine göre gelecek. Bir öngörünün bu kadar büyük bir
anlam salınımı içinde olması düşündürücü. Ben spekülasyon olduğu tarafında değilim. Tekilliğin
öngörülen sonuçlarına da itirazım olduğunu söyleyebilirim, çünkü tekilliğin matematiksel tanımına
aykırıdır. Ancak bilişim teknolojisinin gelişiminin, kendi hayatımız içerisinde deneylediğimiz hızı,
geleceğin bugünden çok farklı olacağını düşündürüyor. Bilişim, nanoteknoloji ve biyolji alanlarındaki
üstel teknolojilerin kutsal kâseleri [KAKU, ...] bugün değil de yarın çözülebilecek sırlar gibi görünüyor.
Belki de gelecek konusunda yapılan öngörülenleri spekülasyon olarak yorumlamak yerine not etmek
en doğru şey olsa gerek. Bu arada Kurzweil’in yaptığı ve öngördüğü analizlerin şaşırtan bir oranda
gerçekleştiğinin ifade edildiğini söylemek gerek. Gerçekçiler için Ütapya kitabının yazarı Bregman da,
Kurzweil’in görüşlerini göz ardı etmenin risk olduğunu belirtiyor:
“2004’te iki saygın bilim adamı (Frank Levy ve Richard Murnane) ‘İnsan Neden Hala Önemli’
gibi manidar bir başlığı olan yazıyı kaleme aldılar. .. Savları araba sürmenin asla
otomatikleştirilecek bir şey olmadığı idi. Bundan altı yıl sonra Google’ın robo-arabaları çoktan
bir milyon mil yol almıştı’ notunu düşerek ’Kendimizi riske atma pahasına savuşturuyoruz
Kurzeil’in öngörülerini. Ne de olsa katlanarak büyümenin gücünü ilk hafife alışımız değil bu’’.
[BREGMAN [2016].

17. Tanım
Daha önce en sonuncusu (17.) okuyucunun kendi tanımına bırakılmak üzere tekillik için 17 tanım
verildiğini söylemiştik. Kişisel bir tanım yerine aktarılan tanım ve tanımlamaların genel bir çerçevesi
daha uygun olacaktır:
Literatürde Teknojik Tekillik (TT) için verilen tanım ve tanımlamaları iki grupta toplamak mümkündür.
Bunlardan ilki teknolojik tekilliğe ve tanımı gereği daha sonrasında ne olacağının bilinemeyeceğine
sebep olacak ‘yapay zekâ’ oluşumu ve nitelikleri ile ilgili olanların yer aldığı gruptur. Diğer grup ise
tekilliğin neden olacağı düşünülen öngörülerdir.
Hemen her alışveriş kategorisinde direnemediğimiz için, bazen de o an işimize geldiği için telefon numaraları
kasaya verilmek durumunda kalınıyor. Sonra hiç istemediğmiz sinir bozucu bir mesaj akını başlıyor. İnternette bir
objeye baktınız diye, reklamlar gözünüzün içine sokuluyor. Yasal mevzuat da var ama siz uğraşırsanız bu zihinsel
akınları kesebiliyorsunuz. Ama bir açık kapı bulup tekrar özel hayatınıza bir özel giriyorlar. Dijital diktatörlüklerin
‘light’ versiyonu başlamış olsa gerek.

12
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A: Tekilliğe neden olacaklar.
Tarihsel olarak, yapay zekâ bir yana, bilgisayarın olmadığı yıllarda Neuman gibi bilim insanları
teknolojide ki gelişmelerin bir tekilliğe neden olacağını öngörmüşlerdir. Ancak 21. Yüzyılda üzerinde
tartışılan tekilliğin nedeni yine genel olarak teknolojideki ilerlemedir ancak bu teknoloji yapay zekâ
teknolojisidir.
a.
b.
c.
d.

Yapay zekâ teknolojik tekilliğe neden olacaktır.
Teknolojik tekilliğe sebep olacak yapay zekâ, biyolojik zeka ile yapay zekanın birleşiminden
oluşacak süper yapay zekadır (Süper İnsan Zekası - Genel Yapay Zeka).
Teknolojik tekilliğe sebep olacak süper yapay zekâ, insan zekâsı ile karşılaştırılamayacak
kadar (insan zekâsında milyar kere) çok zeki olacaktır.
Teknolojik tekilliğe sebep olacak yapay zekâ:
- çevresini tanıyacak,
- kendi varığından haberdar olacak,
- yeni fikirler üzerinde düşünebilecek,
- kendisi öğrenmiş ve
- öğrenmeye devam edecek,
- hiç kimsenin bilmediği şeyleri bilecek ve
- yeni doğa kanunlarını keşfedecektir.

B. Tekilliğin neden olacakları.
İkinci grupta yer alan tanımlamamalar ise tekillikten sonra olacakları içeriyor. En ucunda kutsal
kâseleri olmak üzere, günümüz biliminin ve teknolojisinin çözmek için uğraştığı, çözmeyi hayal ettiği,
hatta sadece ütopia olarak gördüğü bilimsel ve teknolojik problemler var. İnsanoğlundan milyon kere
milyar kere daha zeki varlıkların olduğu bir dünyada, analojik olarak bu sorunlara çare bulunacağı
düşünülüyor-hayal ediliyor. Öyle ya, mevcut biyolojik zekâmız ile neler yaptık, daha zeki olarak, çok
daha zekiler olarak neler yapmayız ki? Bu öngörüler tekillik sonrası transhümansit beklentiler.
Süper yapay zekâ ile gelecek hakkında öngörüde bulunanlar sadece iyimserler değil. Tekilliğin
oluşmasıyla, yıkıcı eğilimlerimizle eyleme geçme yeteneğimizin de gelişeceğini, dijital Pandora
kutusunun açılacağını, dijital Frankeştayn’ların ortaya çıkabileceğini öngörenler de var.
Aslında tekilliğin nelere neden olacağını, tanımı gereği, bilmememiz gerekir. Aksi halde üstel
gelişmenin sonunu tekillik olara adlandırmamalıydık. Tahmin ettiğimiz olumlu veya olumsuz sonuçlar,
sadece ve sadece bilemeyeceğimiz kadar zeki varlıkların yapabileceklerini düşündüğümüz şeylerden
örnekler.
İnsanoğlu tanrıyı oynamaya devam edecek ve görünen o ki bunun sonucu, Churchil’in dediği gibi
gelecekte zihin imparatorlukları kurulacak. Bu zihin imparatorluklarında,



ölümsüzlüğümüz kendi elimizde mi olacak ,
15
gelecekte her ne olacaksa, yazgısı bizim elimizde mi ?
14

Dileriz gelecek, sorulara olumlu yanıtlar getirir.

13
14

“Geleceğin imparatorlukları zihin imparatorlukları olacak” Winston Churchill.
“Yazgımıza karşı güç azanacağız, ölümsüzlüğümüz kendi elimizde olacak’’[KURZWEIL,[

‘’Makinaların egemenliği ele geçirmesiyle ilgili söylenen herşeyi unutun gitsin. Gelecekte her ne olacaksa,
yazgısı bizim elimizde.’’ [SCHMIDT & COHEN, 2014]
15
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Tekillik: Sonuç
Bir çok uzman bilişim alanında, nanoteknolojide ve biyoteknolojide süregiden üstel gelişmelerin, 21.
Yüzyıl’ın içinde öngörülen farklı tarihlerde, insanoğunun kendisi de dahil olmak, günümüz tüm sosyal,
teknik, kurumsal, politik ve hatta inanç yapılarını, bugünden öngörülemeyen şekilde, ütopik veya
distopik olarak değiştirecek bir tekillik yaratacağını öngörmektedirler. Öylesine bir tekillik olacaktır ki,
hayatın kutsallığı, mutluluk arayışı, seçme özgürlüğü gibi değerler de başka değerlerle yer
değiştireceklerdir.
Öngörülen tekilliğin ana sebebi, yapay genel zeka’nın yaratılmasıdır. Yapay genel zeka üzerine
çalışan 200 araştırmacıya, yapay genel zekanın ne zaman mümkün olacağı sorulmuş. Uzmanların
%42’si 2030’u, %25’i 2050’yi, %20’si 2100’ü, bazılarıda 2020’den öncesini işaret etmişler. [FORD,
2018].
Kurzweil tekillik için önce 2045 tarihini öngörmüştür sonra da öngörüsünü 2029 senesine çekmiştir.
Vinger de benzer olarak 2030 öncesini işaret etmektedir.
Temelinde teknolojik tartışmaların yattığı çok miktarda çalışma vardır. Bunların bir kısmında
teknolojinin hızının geleceğimizi ‘’cehennem mi cennet mi’’[SHANAHAN,2015] yapacak tartışmasını
ele aldıkları görülmektedir. Stephen Hawking ve arkadaşları, tekillik öngörülerini “kurgu diye göz ardı
etmek,’tarihteki en büyük hatamız’ olabilir” diyerek “cehennem” uyarısını yapmışlardır.
Hawking ’Yapay zekanın tam olarak gerçekleştirilmesi insan ırkının sonunu getirebilir. Yavaş biyolojik
evrimli insanoğlu yapay zeka ile yarışamaz ve yerini yapay zekaya bırakabilir” endişesi içindedir
16
CELLAN-JONES, 2014]. Bill Gates, Lary Pages, Sergey Brin ve Peter Thiel gibi bilişim ve aynı
zamanda ekonomi dünyasının devleri Kurzweil’in tekillik öngörüleriyle yakından ilgilenmektedirler
[FORD, 2018]:
Max Tegmark, ‘’Bunlar (Yapay Genel Zeka) çok yakında olacak. Çocuklarının lisede veya üniversitede
ne okuması gerektiğine karar veren anne ve babaların bunları dikkate alması gerekir’’ diyor. Gary
Marcus ise ‘’Bu yüzyıl bitmeden makinaların bizden daha zeki olması yüksek ihtimal. Yalnız satrançta
veya bilgi yarışmalarında değil, matematikten mühendisliğe, bilimden tıbba, her konuda’’
FORD’un [2018] yapay zekânın yapacağı şeyler konusundaki değerlendirmesi ise çok ilginç: “Yapay
genel zekâ ‘tarihin kumaşını yırtar’”.
Kısacası 1958’de Neumann’dan başlayarak ve muhtemelen sayıları da üstel bir şekilde artan bilim ve
teknolojinin en üst düzleminden gözlem yapan bilim ve teknolojinin yaratıcıları, insanları yapay zekâ
ve sebep olabileceği tekillik konusunda uyarmaktadırlar. Şüphesiz tekilliğin aşağıdaki savlarla [KAKU,
2016] karşıtları da vardır.
Tekilliğin önündeki engeller olarak KAKU (2016), aşağıdaki argümanların olduğunu söylemektedir:
A. ”Bilgisayar teknolojisindeki ilerlemeler Moore Yasası’yla gerçekleşti. Bu ilerlemeler (gelişmenin
şimdiki fiziksel mekanizması göz önüne alınırsa) 2020-25 yılları civarında yavaşlayacak hatta
duracak. Bu tarihlerden sonra bilgisayarların hızını güvenilir bir şekilde hesaplayıp
hesaplayamayacağımız net değil.”
“2020 yılı civarı ya da hemen sonra, Moore Yasası sendelemeye başlayacak ve muhtemelen
en sonunda çökecek. Fizikçiler ...silikon transistörler yerine geçecek uygun bir şey
bulmazlarsa dünya ekonomisi bir karmaşa içine çökebilir. Bu problemin çözümü
nanoteknolojiden gelebilir.’ (Demek ki bir çözüm var!- mt)

16

Bill Gates (Microsftun kurucusu), Lary Pages (Google kurucusu), Sergey Brin (Google kurucusu), Peter Thiel
(PayPal’ın kurucularından Facebook ortaklarından)
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B. ”Bilgisayar hızının çok büyük olması onun akıllı olduğu anlamına gelmez”.
C. ‘’Zeki robotlar mümkün olsa bile bir robotun kendisinden daha akıllı bir robot yapıp
yapamayacağı belli değildir.’’ (zaten tekillik de “belli” olmamaktır - mt)
D. ‘’Donanım üstel olarak gelişse bile yazılım böyle olmayabilir. Yazılım elinde bir kalem ve
kağıtla bir masaya oturup program yazacak bir insana ihtiyaç duyar. Tıkanma noktası
burasıdır: İnsan’’. (Kendi kendine öğrenen makinalar için algoritma yazmak gerek mi?- mt)
KAKU’ nun saydığı argümanların hiç şüphesiz karşı argümanları vardır. Hatta kendisinin de kitabında
bu savları tartıştığı görülmektedir. Bu tür tartışmalara literatürde de çokça rastlamak mümkündür.
Bunların güzel bir örneği Bill Gates ile beraber Microsoft’u kuran Paul Allen ile tekilliğin evangelisti,
Singularity University’nin kurucusu, bildiride de çok sık referans verilen Ray(mond) Kurzweil’in
arasında geçen tartışmadır [ALLEN, 2011]. Kısmen KAKU’nun aktardığı karşı savlara da cevap
vermek üzere, bir başka kaynaktan [SATELL, 2016], Kurzweil’in teknolojik tekillik öngörüsü için verdiği
karşı cevaplara bakalım:
A.

“Moore’Kanunu’nun ötesine geçiyoruz”.
Bilinen transistör teknolojisi ile Moore Yasası 2020’lere kadar hükümranlığını sürderecektir.
Çünkü transistörler o kadar küçülmektedirler ki, atomlar arasındaki quantum etkileri,
transistörlerin doğru çalışmasını önlemektedir. Ancak, tekilliğe neden olacak şey bilgisayarların
hızının-performansının artmasıdır. Transistör sayısı bu performansı artıran tek neden değildir.
Transistör sayısı büyümese de quantum hesaplama, nöromorfik çipler ve 3D stoklama gibi
yöntemlerle bilgisayarların hızı çok büyümektedir. Bu nedenle tekillik söz konusudur.

B.

“Robotlar insanların işlerini yapmaktadırlar”.
İkinci argüman robotların akıllılığı üzerinedir. Önce KAKU’nun [2016] smart (akıllı) kelimesinin
evrensel bir tanımının olmadığını yazdığını ve bu yüzden tartışmanın kolay olmadığını belirtelim.
Çay poşetinin bir parça alüminyum folyonun altına saklandığı kağıt bardağın akıllı çay bardağı
olarak adlandırılmasını deneyleyenler için KAKU’nun değerlendirmesi çok şaşırtıcı olmasa gerek.
Kurzweil, Rethinking Robotics (Yeniden Düşünen Robotlar) teknolojisinin, insanlar etrafında
dolaşan ve dakikalar içinde öğrenen, orduda (ABD olsa gerek) askerlerin duygusal bağlar
geliştirdikleri asker robotlar geliştirdiğini belirterek, robotların yazdıkları bir kitabın prestijli Hoshi
Shinichi Literatür ödülü için aday bile gösterildiğini söyleyerek, robotların - yaratıcı dünyayı
keşfettiğini söylüyor. Üzerinde çalışılan, daha önce verilen beyin - bilgisayar arakesiti ile ilgili bir
teknolojiye de işaret ediyor: Amerikan Savunma Bakanlığı askerlerin beyinlerine çip takma
konusunda deneyler yapıyor, Elon Musk da benzeri bir teknolojiyi ticarileştirmeyi düşünüyor.

C.

“Genleri düzenliyoruz”.
Daha önce verildiği gibi Kurzweil’e göre tekilliğe neden olacak üç teknolojik alan var:
Nanoteknoloji, biyoteknoloji ve robotlar. Kurzweil gen teknolojisine tekillik açısından özel önem
veriyor olmalı ki gen düzenlemeye ilişkin daha geniş bilgi vermiş; gen teknolojisindeki gelişmeleri
(gen haritasının bulunması, Kanser Genome Atlas’ı) andıktan sonra, bilim adamlarını şimdi
17
CRISPR adlı, genleri kolayca ve ucuza düzenleyen yeni bir araca sahip olduklarını belirtiyor.
Onun için bu teknoloji şu anlamlara geliyor:





Virüslerin pasif hale getirilmesi
Hücre aktivitelerini düzenleme
Hastalıklara karşı dirençli bitkiler yaratmak
Mühendislerin arabalar için metanol üretmek üzere mayalamaları

Ve bu teknolojiyle bazı etik tartışmalı gelişmeler de öngörüyor:


17

Göz renkleriyle, zekâlarıyla ve atletik yetenekleriyle tasarımlanmış bebekler.
Afrikadaki sivrisineklerin genomlarını düzenleyerek malarya taşıyamayacak
getirilmeleri.

hale
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Sonuç olarak çok hızla değişen bir dünyanın içinde yaşıyoruz. Resmî Gazete’yi unutmak üzereyiz.
Trump ne söyleyecekse tweet atıyor, dünya liderleri de ona tweetle cevap veriyorlar ve milyarlarca
insan da anında ne olup bittiğini öğreniyor. Big Data – Büyük Veri halihazırda emre amede hizmet
vermeye başladı. Sanal doktorlar ile sanal avukatlar, biyolojik olanları ile yer değiştirmek üzere yolda.
ErP yazılımları işyerlerinde pek çok insanı işsiz bıraktı bırakmaya devam ediyor. Çocuklarımız
bilgisayarda tasarımlayıp 3D yazıcılarda üretmeye başladı.
Anı yaşayan sıradan insanlarının, yani belki birkaç bin, belki (iyimserlikle) birkaç on bin uzmanın
dışında, dijital dünyanın ulaştığı sınırlar ve yetenekleri hakkında, hiçbir fikirleri yok. O dünyayı
yaratanlar ise tekilliğe (pandoranın dijital kutusu ya da dijital Frankeştayn) ve olabileceklere işaret
ediyorlar, bazıları da endişe ediyor ve endişelerini dile getiriyorlar. Kurzeil [2016] diyor ki, “Düşünme
sistemimiz son derece yavaştır...Temel sinirsel karekterler çağdaş elektronik devrelerden birkaç trilyon
kere yavaşdır". İnsan (biyolojik) zekâsının makina zekası ile birleştiğini düşünürseniz, endişe etmekte
haklı görünmüyorlar mı?
Bilim insanları kendi kutsal kâselerinin [KAKU, 2016] peşinde koşuyorlar. Görülüyor ki, 21. Yüzyılın
sonu şimdilik bilim kurgu olan ama üzerinde çalışılan sırların çözüldüğü bir çağ olacak.
•
•
•
•

Nanoteknoloji uzmanları, moleküler çoğaltıcıların peşindeler.
Uzay bilimciler robotlu görevler ile uzayda yaşamı barındırması olası dünyalara ulaşmaya
çalışıyorlar.
Fizikçiler, oda sıcaklığında süper iletkenlerin izindeler.
Geriatristler yaşlanmayı azaltmak için kalori kısıtlamasından yararlanmayı ama olumsuz
taraflarından da etkilenmemenin yollarını arıyorlar. Kimileri de ölümsüz dijital hayatın peşinde.

21. Yüzyılın sonu sanki harikalar diyarı. Ama tekillik olasılığını savunanlara ve üstel teknolojik
gelişmelerden endişelenenlere, hatta bu teknolojileri yaratanlara göre oraya gitmek için arada,
teknolojik tekilliğin kaf dağı var. “İnsanlar değişimi kısa bir zaman dilimi içinde değerlendirerek üstel
değişimi düz bir çizgi olarak – doğrusal – görürler. Üstel değişim kısa bir aralıkta düz bir çizgi olarak
görünür. Geleceğe bu tür bakış, sezgiye dayalı doğrusal bakış açısı olarak değerlendirilir”
[KURZWEIL, 2016]. Bu yüzden kaf dağını görmemiz biz sıradan insanlar için mümkün değildir. Her
zaman olduğu gibi yapılacak tek bir şey var: Küresel ısınma ve enerji sorunlarının yanında tekillik
konusunda da bilim insanlarına kulak vermek.
“Ya zaten tekilliğin içinde yaşıyorsak” diye sormuştu. Bunu derken, hatırlıyorum da akıllı telefonunu
çıkarıp retorik amaçlı elinde tartmış, atıp tutmuştu. Telefondan bahsediyordu, biliyordum ama ona
bağlı diğer şeylerden, makinalardan, sistemlerden ve bilgiden bahsediyordu. İnsan dünyasınn
bilinemez enginliğinden bahsediyordu. Ya başladıysa bile? demişti. Güzel bir soru, demiştim. Üzerine
düşünmem gerek”.[O’CONNEL, 2018].

4.

PREKARYA

Küresel piyasa ekonomisi nihai olarak yaşam
standartlarını artırabilir ama küresel ekonomik
sistemin milyonlarca kişiyi içine sürüklediği
güvencesizliği, yalnızca bu sistemin ideologları inkar
edebilir. Guy STANDING.

Prekaryanın Genel Teorisi adlı kitabının hemen başında FOTI [(1), 2017] şöyle der:
“Bu kitabın tamamlanması üç yıl tutmuştur ve benim bir entelektüel olarak limitlerimin acı bir şekilde
farkına varmamı sağlamıştır. Politik ekonomi ve tarihsel sosyoloji konusunda eğitilmiş biri olarak
başlangıçta her şey berraktı. Yazdıklarım çoğaldıkça sorular da çoğaldı ve ben bunların nasıl
18
cevaplanacağını bilmiyordum. Felsefe, özellikle queer ve eleştirel teoriler konularındaki cahilliğim bu
çalışmayı ne yazık ki tamamlanmamış yaptı ve yapmaya devam ediyor”.
“Queer, heteroseksüel olmayan ve azınlıkta kalan cinsiyet ve cinsel yönelimlerin hepsini içine alan bir şemsiye
terimdir. Kuir olarak telaffuz edilir ve nadiren Türkçede bu şekilde yazılır” [Wikipedi].
18
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FOTI gibi ne politik ekonomi ne de tarihsel sosyoloji alanlarında, eğitilmiş değilim. Prekarya
konusunun benim için ondan ne kadar fazla cahillik alanı olduğunun tahmin edileceğini umarım. Bu
19
20,
yüzden Prekarya sınıfının, ki sınıf olup olmadığı da tartışılıyor , büyüme nedenlerinden gençlerin
“imtiyazlı elit bir kitle, küçük bir tekniker sınıfı ve prekaryadan oluşan bir emek piyasasına yönlendiren
yeniden yapılandırılmış metalaştırılmış eğitim sistemlerinden”, prekaryaya kimlerin dâhil olduğundan,
temel gelir kavramından bahsetmeyeceğim. Bu konularda en başta STANDING’in [2014] kitabını,
FOTI’yi [(1), 2017] ve diğer literatürü öneriyorum.
Prekarya konusunda önemli yayınlar yapan (en önemlisi Prekarya Tehlikeli Sınıf kitabı) STANDING’in
kitabının sonunda yer verdiği, 1930’larda Almanya’da Nazilerin yükseldiği dönemde din adamı Martin
Niemöller’e atfedilen meşhur uyarıyı (..En son beni almaya geldiklerinde, beni savunacak kimse yoktu)
hatırlatarak kitabını sonlandırdığı cümleyi sizinle paylaşmak istiyorum: “Prekarya ne bir kurban, ne bir
hain ne de kahraman –sadece içinde hepimizden bir şey var”.
Prekaryayı incelerken, çeşitli analizlerden, günümüz dünyasının sosyal, ekonomik ve politik olaylarını,
küreselleşip refahın küreselleşmesini sağlayamayan sermayenin çaresizliğini ya da çarelerini(!) daha
bir berraklıkla görmeye ve bir prekarya gibi, neden endişe ettiğimi daha iyi anlamaya başladım. Bu
nedenle bir Niemöller örneği daha oluşmaması için prekarya olgusunu öğrenmekte yarar olduğunu,
üzerinde çalışılmasını önemsiyorum ve öneriyorum. Burada hiç şüphesiz, daha önce dediğim gibi,
prekaryayı sosyo-ekonomik bir olgu olarak tartışmayı amaçlamadım. Amacım temel konum olan üstel
değişen ve 21. yüzyılı üstel değiştiren teknolojilerle prekarya arasında ilişkiye bir pencere açmak, üstel
teknoloji prekaryanın oluşumuna katkı koymuş mudur sorusuna cevap aramak.
Prekarya: Yeni bir sınıf
Prekarya, precarious (güvencesiz) sıfatı ile Proletariat (proletarya) isminin birleşmesinden oluşmuştur
ve ilk defa 1980’li yıllarda Fransız sosyologları tarafından geçici ve mevsimlik işçileri tanımlamak için
kullanılmıştır [STANDING, 2014]. Daha sonraları prekarya kelimesinin, aşağıda görüleceği üzere,
kapsamı gelişmiş bir sosyal sınıfı tanımlamak için kullanılmaya başlandığı anlaşılmaktadır.
Prekarya konusunda en fazla atıf yapılan önemli çalışmalar yayınlamış STANDING’e (2014) göre
sosyal sınıflar 7’ye ayırılıyor (Tablo 2). Yine aynı yıllarda yapılan bir başka araştırmaya göre de
İngiltere’de yine 7 sosyal sınıf var (Tablo 3) [BBC, 2013]. Prekarya ya da (BBC araştırmasında ifade
edildiği üzere) güvencesiz proleterya her iki listede de yer alıyor. BBC araştırmasına göre prekarya
toplam nüfusun %15’ini oluşturuyor.

Prekaryanın sınıf özelliği taşımadığı savına karşılık STANDING [2014], “prekarya karşı karşıya olduğu
teknolojik güçleri kontrol edemiyor. Bu yüzden sınıf olma özelliği gösteremiyor” diyor. Ancak 2004 yılı
sonbaharında, STANDING’in kitabından çok önce, Londra’da küreselleşme karşıtı aktivistlerin hazırladıkları “The
Middlesex Declaration of Europe’s Precariat” manifestosu [FOTI, (1), (2), 2017] sınıfsal bir eylem olarak
görünüyor. Fransa’da başlayan ve Avrupa’ya yayılan Sarı Yelekliler protestoları ise, işçi sınıfının prekarya
olmadan prekarya olmaya karşı hareketi olarak adlandırılmakta [NEGRI, 2018].
20
STANDING [2014], “Prekaryanın büyüme sebebini anlamak, küresel Dönüşüm’üm doğasını anlamayı
gerektiriyor” dedikten sonra aşağıdaki başlıklarda büyümenin nedenlerini incelemiş:
Prekaryanın büyüme nedenleri:
1. Küresel dönüşüm
6. İşlevsel esneklik ve iş güvencesizliği
2. Çindistanın ortaya çıkışı
7. Mesleklerin parçalanması
3. Şirketlerin metalaşması
8. Ücret sisteminde esneklik: Toplumsal gelirin
4. Emeğin yeniden metalaşması
yeniden yapılandırlması
5. Sayısal esneklik
9. Güvencesiz istihdam
(Bu bölümde küresel kapitalizmin bir parçasının
10. Güvencesizlik tuzağı
da geçici emek trendi olduğu belirtiliyor. “İstihdam
11. Finansal Kriz
ajansları ve taşeron sayısındaki artışın da eşlik
12. Kamu sektörünün çökertilmesi
ettiği bu sürecin, şirketlerin geçici işçilere
13. Subvansiyon devleti
dönmesininin ve ihtiyaç duyulan emeğin çoğunun
14. Gölge ekonomi
dışarıya verilmesinin önünü açtığı” belirtiliyor).
15. Toplumsal hareketliliğin düşüşü
19
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Tablo 2. Sosyal Sınıflar [STANDING, 2014].
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Elitler,
Maaşlılar,
Profesyenler,
Mavi Yakalılar - Proletarya
Prekarya
İşsizler
21
Lümpen prekaryalar
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Tablo 3. Sosyal Sınıflar [BBC,2013]
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Elitler
Gelişmiş Orta Sınıf
Teknik Orta Sınıf,
Yeni Varlıklı İşçiler
Geleneksel İşçi Sınıfı
Yükselen İşçi Sınıfı
Prekarya veya Güvencesi Proletarya

Prekarya: Tanım
STANDING [2014], Prekaryayı en geniş bir şekilde incelediği kitabında prekarya için, bir yerde
“Prekarya arzu edilebilir bir kimlik veya kariyer inşa etmek ihtimali olmayan güvencesiz emek
biçimlerini yapar hale gelmek”tir tanımını yapıyor. Bir başka yerde ise “Prekaryalaşmak demek,
herhangi bir mesleki gelişme hissi olmaksızın performans odaklı hayat tarzlarıyla bağlantılı olmak
anlamına gelir” diyor. Bir başka çalışmasında ise prekaryayı “kimliği olmayan ve hakları erozyona
uğramışların oluşturduğu kararsız bir toplum olarak tanımlanan bir kitle sınıfıdır” şeklinde tanımlarken,
“bugünkü sistem(ler) ile (bu sınıfın) isteklerinin karşılanamayacağını ve bir değişim potansiyeli
taşıdığını” belirtiyor; ona göre “eğer bu değişim gerçekleşmez ise karanlık bir politik dönem
belirecektir” [STANDING (1), 2018].
BREGMAN’a [2018] göre de prekarya, “düşük ücretli, geçici işlerde çalışan ve politik sese sahip
olmayan, yükselişe geçmiş bir sosyal sınıf’’tır.
Prekarya: Tehlike
STANDING’in “Prekarya Yeni Tehlikeli Sınıf (The Precariat The New Dangeorous Class)” isimli
kitabının önsözünde sorular soruluyor ve bir olasılıktan bahsediliyor:
“Söz konusu grup neden büyüyor? Bu gruba kimler giriyor? Ve kaybedecek zinciri bile olmayanlar,
yani prekarya, bizi nereye götürüyor?
Son soru çok önemli, zira eğer prekaryayı anlayamazsak, bu gruba dahil olan insanların toplumu
felakete sürüklemesi gibi bir tehlikeyle karşı karşıyayız demektir. Bu bir tahmin falan değil, endişe
verici bir ihtimal”..
Yine Standing, bir başka çalışmasında prekaryayı tehlikeli yapanın yaygın güvensizlik karakteri
olduğunu belirtiliyor ve söz konusu karanlık politik dönemi getirmesi muhtemel olan prekarya için şu
değerlendirmeyi yapıyor: “Küreselleşmenin, teknolojik devrimin ve iş esnekliğini destekleyen
reformların sonucunda, prekarya yaygın bir güvensizliği yaşıyor ve bu da onu, prekaryayı, tehlikeli bir
sınıf yapıyor [STANDING (2), 2018].
Kimler Prekaryadır?
Prekarya en başta, “sosyal demokratlar, işçi partileri ve sendikaların, İkinci Dünya Savaşından sonra
sanayi vatandaşlığı gündemi çerçevesinde işçi sınıfı ya da sanayi proletaryası için dilediği siyasetin
kapsamına giren emeğe dair yedi tip güvenden yoksun kişileri kapsıyor” [STANDING, 2014]:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Emek yasası güvenliği
İstihdam güvenliği
İş güvenliği
Çalışma güvenliği
Vasıfların yeniden üretiminin güvenliği
Gelir güvenliği
Temsil güvenliği

Sosyal olarak hasta olan ayrık gruplar.

21
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Hemen hemen dünyanın her yöresinde sayıları milyonları bulan göçmenler (kısmi vatandaşlar) bir
22
yana, çağrı merkezleri çalışanları, fast food çalışanları, geçici kod yazıcıları, yardımcı profesörler ,
bilgi kapitalizmi altında yaşayan ve çalışan bütün gençler prekaryadır [FOTI, (1) 2017]. Aynı çalışmada
tanım biraz daha geliştirilerek, düşük ücretlerle çalışanlar, part time çalışanlar, korunmasız olanlar,
gereğinden fazla eğitim görmüşler, sömürülenler de prekaryadır deniliyor. Guardian’ın 2016 yılında
yaptığı bir araştırmaya göre, İngiltere’de 7.1 milyon çalışan prekarya olma yolundadır. (Bu rakam
BBC’nin [2013] verdiği %15’e karşılık gelen rakamdan daha küçük görülüyor). Sonuç olarak tüm
dünyada milyonlar prekaryadır veya prekarya olma yolundadır. Gün geçtikçe kafelerde bilgisayar
başında çalışan insanların sayısının artması da iyi bir gösterge olsa gerek (Fotoğraf 1). Sarı
yeleklilerin içinde yer alan gruplardan biri de prekaryadır (Fotoğraf 2).

Fotoğraf 1: İnternet kafe, ‘hür kölelerin’ işyeri (!)
(ICAEW, Economia, 2017).

Fotoğraf 2: Sarı Yelekliler [European Institute,
2018].

Literatürden anlaşıldığına göre prekarya terimi pek çok farklı özellikleriyle tanımlanabilecek sosyal
grupları (sınıfları değil) temsil etmektedir. Prekarya sayısı üzerine yapılan araştırmalarda, o veya bu
özellikteki grubun tanım içine alınması veya alınmaması nedeniyle farklı rakamlara ulaşılabilmektedir.
Bu konuda verilen ekstrem rakamlardan biri de pek çok ülkede yetişkin nüfusun yüzde 25’inin
prekarya olduğudur [STANDING, 2014].
Kimler prekaryadır sorusuna prekarya için öngörülen farklı yaklaşımlarla tanımlanan özellikler ışık
tutabilir [STANDING, 2014]:













“Prekaryanın mesleki kimliği yoktur. Emeğin güvencesizliği ve güvencesiz toplumsal gelir
dışında prekarya mensuplarında toplumsal kimlik yoktur”.
“Prekarya kendisini dayanışma üzerine kurulu bir emek camiasının parçası olarak görmez”.
“Prekaryaya dahil olanlar işverenlerini tanımadığı gibi işverenlerinin geçmişte kaç kişiyi
istihdam ettiği ya da gelecekte bu sayının ne olacağını da bilmez”.
“Prekaryaya dahil olanlar orta sınıf da değildirler, zira bu sınıftan insanların sahip olması
beklenen sabit ya da öngörülebilir bir maaş, statü yahut çeşitli haklara sahip değildirler”.
“Prekaryanın geliri güvence altında değildir ve gelir yapısı diğer gruplardan (sınıflardan)
farklılık gösterir”.
“Prekaryayı tanımlayan kendine özgü toplumsal gelir yapısı, belirli bir anda elde edilen parasal
gelirin ötesinde bir kırılganlığa sahiptir”.
“Prekaryadan karşılığı ödenmeyen emeğin karşılığı iş yapması bekleniyor ve prekaryanın boş
zamanı önemsiz addediliyor”.
“Prekaryanın belirleyici özelliklerinden biri de pek çok şeyin zamansal açıdan kısa bir dönem
üzerine kurulmasıdır. Bu durum uzun dönemli düşünme yetersizliğine dönüşür”.
“Prekaryanın sosyal mobilizasyon anlamında üst basamaklara tırmanmasına olanak tanıyan
merdivenleri yoktur”.
“Prekarya endişe içinde yaşar”.
“Mutlu olmak için bir neden göremez”.
“Uzmanlaşamadıkları için profesyonelleşemezler”.

Amerika’da üniversitelerde geçici veya yardımcı olarak çalışan, güvenceleri olmayan öğretim üyeleri. Bunlar
genellikle doktora yapan öğrencilerden ya da iş bulamayan öğretim üyelerinden oluşurlar. (Tenure Truck)
Güvenceli diğer öğretim üyelerine göre karşılaştırılamayacak kadar düşük ücret alırlar ama eğitim yükünü
çekerler.
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(Prekarya olanların) “kendilerine saygıları yoktur. Yaptıklarının saygınlığı yoktur”.
(Prekarya olanların) “iş konusunda güvene dayalı fazla ilişkisi yoktur”.
“Bira ve cin içmek nasıl sanayi proletaryasının afyonuysa, sürekli etkileşim halinde olmak da
prekaryanın afyonudur”.
“Geçici olarak çalışmak prekaryanın temel bir özelliğidir ancak ortada bir geçici istihdam
kontratı yoktur”.
“Prekaryada, özgür ruhlu meydan okuma ve normlara uymama vardır”.

Prekarya tanımlarının ve özelliklerinin ortak paydaları
Prekaryanın literatürde yer alan doğrudan tanımları veya sıralanan özellikleri incelendiğinde, genel
olarak aşağıdaki öğelerin bir veya birkaçının birlikte prekarya ile anıldıkları görülmektedir:











Güvencesizlik
Endişe
Düşük ve güvensiz gelir
Anti sosyal yapı
Kimliksizlik
Uzaktan çalışma
İş ortamının kararsızlığı
Tehlikeli olma potansiyeli,
Geçici işlerde çalışma
Politik sese sahip olmama.

Günümüz sosyal, ekonomik ve politik yapılarını incelediğimizde, çalışma dünyasının dinamiklerine
baktığımızda, dünyanın her coğrafyasında yukarıdaki öğelerin bir veya birkaçını taşıyan ne kadar çok
insan olduğunu, prekaryanın ne kadar büyük bir sınıf olduğunu görürüz. Ayrıca üstel teknolojilerin
giderek üstel olarak artan sayıda yaratacağı yeni çözümlerin de (ya da çözümsüzlüklerin), prekaryaya
milyonlarca yeni üyeler kazandıracağını söylemek mümkündür.
Prekaryanın oluşumunda üstel teknolojiye atıflar:
Prekarya üzerine şimdiye kadar verilenler, prekaryayı tanımlamaya yönelik çeşitli kaynaklardan
yapılan alıntılardır. Bölümün başında belirttiğimiz gibi, amacımız prekarya üzerine sosyo-politik –
ekonomik bir değerlendirmeden daha çok, 21. yüzyılı tüm yüzyıllardan farklı yapan üstel teknolojilerle
prekarya arasındaki ilişki konusunda bir deneme yapmak. Bu denemeyi, küreselleşme modeli başarılı
olsa da, ki pek umut var gözükmüyor hatta havlu atmış gibi, prekarya özelliklerini taşıyan çalışan sınıf
yok mu olacaktır ya da bağımsız çalışmayı ve normları uymayı sevmeyen bir marjinal gruba mı
gerileyecektir sorusuna cevap aradığımızı söyleyelim. Hem prekarya hem üstel teknolojilerin
getireceği değişim tartışmaları içinde yer alan ve değişim sonundaki eşitsizliğin giderilmesi amacıyla
öngörülen ve üzerinde çokça tartışılan evrensel gelir kavramı, prekaryanın güçlü bir sınıf olarak
gelecekte var olacağını gösteriyor. Prekarya bir zorunluluktan doğan sınıf mı, bize göre evet. Bunu
önce David Passig’in Fiziksel Özgürlük Bilincinin Dört Boyut Modeli ile anlatmaya çalışalım [PASSIG,
2011].
PASSIG, “insanoğlu fiziksel özgürlük bilinci geliştikçe tamamen yeni araçlar geliştirdi. Bunlar da içinde
yaşadığı ekonomiyi ve toplumu değiştirdi ve alışık olduğundan farklı biçimlerde ticaret yapmasına,
sevmesine ve hatta savaşmasına neden oldu. Bu bilinci gelişmeye doğru iten, insanın nerede olursa
olsun kendi mekanında hür olmaya duyduğu son derece kuvvetli ihtiyaçtır” demektedir. Buradan
hareketle, anlaşılıyor ki, TOFFLER’in Üç Devrim Dalgası Teorisini, CAIRNCROSS’un başlattığı
“topografik alan ve coğrafi alanın 21. yüzyılın ekonomisini şekillendirmedeki rolüyle ilgili” başlattığı
tartışmayı ve Thomas FRIEDMAN’nın “bilgisayarla iletişimin gittikçe ilerlediği bir dünyada mesafe
kavramının sonuna gelindiği” savını göz önünde bulundurarak “Fiziksel özürlük bilincinin dört boyutu
23
teorisini” geliştiriyor [PASSIG, 2011].
PASSIG’ın teorisi aslında beş boyutlu gözükmektedir. Ancak her nedense tek boyutlu mağara yaşamını sıfır
boyut olarak değerlendirmiştir-mt
23
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PASSIG’in teorisinin şematik bir gösterimi Şekil 12’de verilmiştir. Teorinin çerçevelediği boyutlar
aşağıdaki gibi özetlenebilir:
‘’FİZİKSEL ÖZGÜRLÜK BİLİNCİNİN DÖRT BOYUTU TEORİSİ’’

1500

Denizlerde yayılım
Avrupa’daki 25 ülke dünyanın %80’ine hakim.

1900

Havacılık ve uzay teknolojisinin gelişimi

2000

Sıfır .oyuta dönüş
Yaynaklara ve fikirlere, mesaf, zaman ve mekan
kısıtlaması olmadan her yerden erişim

1.
.OYÜT

Yüresel ısınmanın başlangıcı
Mağaradan kil ve tahtadan evlere geçiş
Tarımın başlangıcı – ürün değişimi
Mal ve ürünlerin yanında kültür ve dinlerin yayılımı
Ortalama yaş 25 - Yarada yayılım

2.
.OYÜT

-20.000

3.
4.
.OYÜT .OYÜT

Yerleşik Yaşam Deçiş
Nokta Yültürü
Ortalama yaş 18

0.
.OYÜT

Ciziksel sınırların ve paradigmaların değişimi değişimi

-30.000

PASSLD, D. 2050 (The Cuture of the Middle East), Yoton Yitap, 2011 (2009)

Şekil 12. PASSIG’in Dört Boyut Teorisi.

Şekil 13. Kaku’nun gelecek senaryosu.
[KAKU, 2016].

Bu teoride Sıfırıncı Boyut küresel ısınmanın başlangıcına kadar geçen on bin yıllık dönemdeki mağara
içinde yaşanan, ortalama yaşın 18 olduğu noktasal özgürlüğü temsil etmektedir.
Küresel ısınmanın başlamasıyla mağaradan açık alanlardaki kil ve tahtadan oluşan evlere geçerek
birinci boyuta geçen insanoğlu, tarıma başlangıç yapmış, mal mübadelesi yapar olmuş, kültür ve
dinlerin yayılımı sürecini başlatmıştır. Ortalama yaş biraz yükselmiş, 25 olmuştur.
15. yüzyıldan itibaren denizlere açılarak, insanoğlu 2. boyutu yaşamaya başlamıştır. Bu boyutta,
Avrupa’daki 25 ülke dünyanın %80’ine hâkim olmuştur. Denizlerden bir sonraki - geometriye de uygun
– boyut 3. Boyut, insanoğlunun uçtuğu ve uzaya çıktığı evredir.
PASSIG çağımızı temsil eden 4. Boyut’u ise sıfır boyuta dönüş olarak görmektedir. Ona göre “İnsanlık
tarihinde ilk defa birçok insan bir boyutta (3. Boyut) doğup, büyüdükten sonra bir başka boyutta (4.
Boyutta) çalışacak”. Bu boyutun özelliğini “kaynaklara ve fikirlere, mesafe zaman ve makan kısıtlaması
olmadan her yerden erişim “ olarak tanımlamasıdır. 4. Boyut’un ya da yeni Sıfırıncı Boyut’un “İş hayatı
da dahil olmak üzere toplumun her kesimini kapsayan dijital platformların ölçek etkilerinin hızı ile
internetin beslediği bağlantılılık eşleşince, ÜRÜN VE FİKİRLERİN KÜRESELLEŞMESİ ÇAĞI” diye
anıldığı da söylenebilir [SCHMIDT ve COHEN, 2014].
PASSIG’in 4. boyutunun tanımında mesafe, zaman ve mekândan bağımsız olan kaynak ve fikirlere,
üretimi de katmak uygun olacaktır: “İşyeri artık tek bir mekân değil; sınırları ve tanımı belirsizleşen bir
güvencesizlik alanı halini almış durumda”dır [STANDING, 2014]. “Şirketlerin tedarik zincirleri yalnız
üretim ayağında değil, aynı zamanda kadro açısından da gün geçtikçe parçalanmış hale gelecek.
Sınır ve dil engelini aşan daha etkin iletişim, dünyanın her yanındaki sıkı çalışan ve yetenekli bireylere
güven kazandıracak ve fırsatlar yaratacak”... “Satış ekibi Güneydoğu Asya’dan, İnsan Kaynakları
Kanada’dan, Mühendisler İsrail’den” [SCHMIDT ve COHEN, 2014].
KAKU’nun kitabının sonunda 21. yüzyılın sonu için öngördüğü John ve Karen senaryosu (Şekil 13)
PASSIG’in 4. boyutunu tam olarak örnekleyen bir gelecek öngörüsü olarak kabul edilebilir. Bu
öngörüyü (üzerinde bilimsel çalışmalar yapıldığını da not ederek) ütopik bulsak da, günümüz üstel
teknolojisinin üretimde gelirleri artırırken, iş ve işçi sayısında düşüme neden olduğu kesin gibi
gözüküyor:
“Çağın büyük paradoksu: Üretkenlik rekor seviyelerde, yenileşme hiç bu denli hızlı olmamıştı ama bir
yandan da giderek düşen ortalama bir gelirimiz ve giderek azalan işlerimiz var’’... “Amerikan
mesleklerinin en az %47’sinin ve Avrupa’dakilerin de %54’ünün yüksek oranda makinalar tarafından
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gasp edilme riski var. Hem de yüz yıl gibi uzun bir süre içinde değil, önümüzdeki yirmi
yılda....“Otomatik hale getirilebilecek ve getirilemeyecek işler arasındaki sınır ekonomik tabloya
yansıdıkça büyük bir olasılıkla işsizliğin artacağını, gittikçe daha çok meslekte ücretlerin düşeceğini ve
henüz otomatik hale getirilemeyen mesleklerde ise ücretlerin artacağını öngörebiliriz. Elbetteki bu
süreç zaten adım adım gerçekleşiyor ama daha kat edilecek çokça mesafesi var. Bu geçiş fırtınalı
olacak ama demokrasi sayesinde mutlu bir sonla noktalanabilir [BREGMAN, 2018].
BREGMAN’ın verdiği istatistiklere ve değerlendirmelere göre 2012 yılından itibaren Çindistan’a
offshore olmuş pek çok üretim, yavaş yavaş avantajlı olarak (dijitalizasyon) otomasyonla ABD’ye geri
dönüyor (Şekil 14 ve 15).

24

Şekil 14: Dijitalizasyonun sonucunda 2000’lerde
başlayan üretkenlik ile işçi sayısı eğilimleri
arasında ayrışma.

Şekil 15: Geriye dönüş ve avantajları.

PASSIG’in teorisinin dördüncü boyutu, transformasyonu şimdiden başlayan geleceğin istihdam
modelini tanımlıyor; şimdilik robotların fiziksel üretim yapmaya başladığı endüstride her türlü zihinsel
üretimlerin de coğrafi konuma bağlı olmaksızın prekarya tarafından sağlanmaya başlandığı görülüyor:
“Tüm küresel sistem 1750 yılından beri sürekli artan nüfüsa göre modellenmiştir: Daha fazla işçi, daha
fazla tüketici, daha fazla asker. 21 Yüzyılda, tüm üretim sistemi değişim gösterecektir. Robotlar ve
genetik araştırmalar üretim modellerinde değişimler yaratacaktır” [FRIEDMAN, 2009].
“Tarihte hiçbir zaman bu kadar farklı yerlerdeki bu kadar çok insan böylesine büyük bir gücü
parmaklarının ucunda görmedi’’. ’Buna tarihimizdeki ilk teknolojik devrim demek mümkün değilse de,
hemen herkese aracılara gerek duymadan gerçek zamanlı içeriği sahiplenme, geliştirme ve dağıtma
olanağı veren ilk devrim olduğu açık” [SCHMIDT ve COHEN, 2014].
Dijital İş Bulma ve İş Dağıtma Platformları
[(Küresel) Sayısal İş Platformları]
Çalışanları prekarya olmaya yönlendiren ya da prekarya olarak çalışmalarına olanak sağlayan
25
araçlardan bir tanesi de Dijital İş Bulma ve İş Dağıtma Platformlarıdır . Yönlendiren araçlardır çünkü
bu platformlar sayesinde, özellikle özgür ruhlu kişilikler için, iş bulma olanağı bir alternatif olarak
değerlendirilebilir. Prekarya olarak çalışmaya olanak sağlamaktadırlar çünkü prekarya olanlar bu
platformlar aracılığıyla geçici işlere ulaşmaktadırlar.

Çindistan: Çin, Hindistan, Tayland, Güney Kore gibi ucuz işçiliğin söz konusu olduğu ülkeleri temsil eden isim.
Bu platformlar Human Cloud Platform, Digital Work Platform olarak adlandırılmaktadır. Bu platformlarla yapılan
iş ise Human Cloud Industires, Human Cloud Companies olarak anılmakta.
24
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Dijital iş bulma ve iş dağıtma platformları, üstel teknolojilerin gerçekleştirdiği devrimin sonucudur.
SCHWAB’ın İnsan Bulutu Platformları olarak da tanımladığı bu platformlar, “Mesleki faaliyetlerin kesin
tanımlanan görevlere ve ayrı ayrı projelere bölünmesinden sonra dünyanın neresinde olursa olsun
çalışmaya talip işçilerin bulunduğu sanal bir buluta (İnsan Bulutu Platformlarına) atılması”dır.
[SCHWAB, 2016].
STANDING 1980’den sonra, en tepede büyük finans (Big Finance), büyük ilaç endüstrisi (Big Pharma)
ve büyük teknoloji (Big Tech) olmak üzere, iş gücünün küreselleşmesi ve otomasyon ile birlikte küresel
ekonominin dramatik bir değişime uğradığını belirtiyor. [STANDING (1), 2018]. En tepeye konulan
olgulardan biri olan büyük teknoloji (Big Tech) Apple, Google, Amazon gibi üstel teknolojiyi yaratan ve
kullanan firmalardır. Bahsedilen iş gücünün küreselleşmesi şüphesiz üretimin off-shore yapıldığı
ülkelerdeki ucuz işgücü ama üstel teknoloji de, otomasyonun yanında
(küresel) sayısal iş
platformlarını yaratıyor.
Söz konusu platformların üstel gelişen informasyon teknolojileri sayesinde ortaya çıktıkları bir gerçek.
90’lı yıllarda MNG Şirketinin Kahire’de yaptığı ikiz gökdelenlerin Ankara’da yapılan projeleri
Kahire’deki proje yönetim ofisine o kadar yavaş ve saatler tutan bir hızla iletiliyordu ki, telefon sistemi
kilitlendiğinden güvenlik endişesi taşıyan Mısırlı yetkililer şantiyeye gelip neler olduğunu araştırmışlardı
[ÖZKAYALAR, 1995]. Günümüzde internet hızları ülkeden ülkeye değişmekle birlikte ortalama (Kore)
26.2 Mbps (G. Kore) hıza kadar çıkmaktadır (Şekil 16). Bazı özel lokasyonlarda bu ortalama
maksimum değerin 20 misli değerlere ulaşıldığı ifade edilmektedir.
Artık bu büyük iletişim hızları ile prekaryalar, özgürlük (çalışmak veya çalışmamak) ve sanal bir
küresel ağa bağlı olmanın sağladığı eşsiz hareketlilik ile hazır: ’Kimi isterseniz, ne zaman isterseniz ve
tam olarak nasıl isterseniz temin edebilirsiniz ve onlar sizin çalışanınız olmadığı için istihdam yükleriyle
ve düzenlemeleriyle uğraşmak zorunda değilsiniz’’ [SCHWAB, 2016].
Endişe
Artık ne büyüklükte olursa olsun veri alışverişinde endişe edilecek tekno-konfor sorunların yaratılması
söz konusu değildir. “Ancak bu internet bağlantısı, beceri açıklarını giderecek, yeni ve esnek bir
çalışma devriminin başlangıcı mıdır? Yoksa yasa dışı sanal cehennem atölyeleri dünyasına
(PREKARYA dünyasına ) doğru acımasız bir yarışın başlangıcını mı tetikleyecektir”?
Cennet mi cehennem mi olacakları belli olmayan, Uber ve Airbnb de aralarında olmak üzere
günümüzde sayıları düzineleri bulan sayısal iş platformlarının (Şekil 17) öncülerinden bir tanesi de
Amazon Mechanical Turk’tur ve isminin ilginç hikâyesi vardır. İnternet üzerinden ücret karşılığı
profesyonellerin anket doldurmasını istemek de (Şekil 18), anketörlerin işlerinin yok olduğu, bir dijital
çalışan- müşteri ilişkisi olarak değerlendirilebilir.
Bu platformların, müşteriler tarafından çok beğenilse de, çalışanlar–işçiler için karanlık tarafları olduğu
ve bunları kurallara bağlamaya çalışan yönetimlere ciddi zorluklar yarattığı, bazılarının bu
uygulamalarla acımasız ve kuralsız 19. yüzyıl kapitalizminin ilk günlerine dönüldüğüne inandığı ifade
edilmektedir [CBC Radio, 2018].
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Şekil 16: İletişim hızları [fastmetrics].

Şekil 17: Sayısal iş platformlarından örnekler.

Şekil 18: Anket doldurma karşılığı ücret.

Prekarya: Sonuç
21 yüzyılda iş–işveren–işçi ilişkilerindeki değişimleri tetikleyen nedenlerin en başında, henüz nelere
gebe oldukları tam olarak da kestirilemeyen üstel teknolojiler devrimi gelmektedir ve değişimler çok
hızlı olmaktadır. Bu hıza paralel olarak, güvencesiz işlerde, düşük ücretlerle çalışan, sayısal iş
platformlarında geçici iş arayan, kimliksiz, (Sarı Ceketlilerin prekaryadan oluşan bir bölümünü göz ardı
edersek) şimdilik politik sese sahip olmayan insanların sayısı giderek artacak, prekarya büyüyecek
gibi öngörülmektedir.
İvedi toplumsal, ekonomik ve politik krizler üzerine yoğunlaştığını ifade ederek, “Teknolojik devrimi
yönlendiren şirketler ve girişimciler, doğal olarak, yaratılara methiyeler düzüp durduklarından, ikaz
etmek ve tehlike sinyallerini vermek ve bir şeylerin bin bir türlü yolla feci şekilde ters gidebileceğini
ortaya koymak benim gibi tarihçilere, sosyologlara ve filozoflara kalıyor” diyor HARIRI [2018]. Soruna
işaret eden az sayıdaki teknoloğu da anarak, HARIRI’ye hak vermemek mümkün değil ama olası
krizlerin önlenmesi ve oluştuğunda çözülmesi sanırım tarihçilerden, sosyologlardan ve filozoflardan
beklenilmemeli. Burada üstü kapalı olarak teknojiye karşı çıkan Luddizm’i akla getirmeye çalıştığım
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sanılmasın. Transhümanizmden de yana değilim; “gelecek, gözleri kör eden bir iyimserlik veya insanı
felç eden bir korku üzerine kurulamaz” [LEONHARD, 2018]. Sadece gerçekçi olmaya ve geleceğe
dikkat çekmeye çalışıyorum. Üstel teknolojinin penthouse’unda oturan guruların dediği gibi ‘’Dördüncü
sanayi devriminin bizi nereye götürdüğünü tam olarak bildiğimizi iddia etmek ilkel olurdu ama bu
yönün ne olabileceği konusunda korku ve belirsizliğin bizi felç etmesi de aynı ölçüde ilkel olur”
[SCHMIDT ve COHEN, 2014].

5.

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

Franz Kafka’nın “Dönüşüm” adlı kitabı için, “Modern insanın sistem karşısındaki çaresizliğini dile
getiren ve sezen ilk eserdir” yorumu yapılmıştır. Pazarlamacı Gregor Samsa, öykünün kahramanı, “bir
sabah huzursuz düşlerden uyandığında, kendini yatağında devasa bir haşereye dönüşmüş halde
buldu” der Kafka [KAFKA, 2016]. O, üstel teknolojinin insanlığa getireceği değişimi sanki 100 yıl önce
hissetmiş gibidir. Hatta olası tanımlanamayan tekillik için bile ipuçları vardır; Kafka, yayıncısı Kurt
26
Wolff Yayınevi'ne yazdığı mektupta şunları söyler :
“Son mektubunuzda bana, Ottomar Starke'nın Dönüşüm için bir kapak resmi hazırlayacağını
yazmışsınız. Bunu okuyunca küçük ama sanatçıyı Napoleon'dan tanıdığım kadarıyla, herhalde çok
gereksiz bir korku uyandı içimde. Yani, Starke gerçekten bir kitap resimleyicisi olduğundan, doğrudan
böceğin resmini yapmaya kalkışabilir gibi geldi bana. Sakın yapmasın böyle bir şey, lütfen! Niyetim,
böylece onun yetki alanını kısıtlamak değil, öyküyü doğal olarak daha iyi bildiğim için, kendisinden
yalnızca bir ricada bulunuyorum. Böceğin resmi yapılamaz. Dahası, uzaktan bile gösterilemez”.
Tekilliğin bundan güzel bir tanımı olabilir mi?
Kimine göre önümüzdeki yıllarda, kimine göre yüzyılın ortasında karşılaşacağımız “şeyin” resmi
yapılamaz. Dahası bilinen ve öngörülen tüm biyolojik, bireysel, kurumsal, sosyal, teknolojik ve hatta
bilimsel yapılarda olası değişiklikleri bugünden gösteremiyoruz da. Temelinde teknolojik tartışmaların
yattığı çalışmaların bir kısmında teknolojinin, “enformasyon teknolojisinin hızının geleceğimizi
‘’cehennem mi cennet mi’’ [SHANAHAN, 2015] yapacak tartışmasını ele aldıkları görülüyor.
Sadece büyük endişeler ve Karl Max’ın “insan çözemeyeceği sorunlar yaratmaz” [HARARI, 2018]
öngörüsüne uyan iyi niyetli öngörüler ve düşler var, hatta içinde insanın olmadığı düşler de var:


“Bir kez uçma dürtüsüne kapılan kişi bir daha asla sürünmeye razı olamaz (Helen Keller’den
alıntı). Ne robot biliminde, ne yapay zekanın geliştirilmesinde, ne genetik biliminde ve
uygulamalarında bilim insanları durmayacaktır. Hatta durdurulamayacaklardır. Ancak onların
keşiflerini ve yarattıklarını iyi veya kötü yönde kullanmak onların dışındaki insanlara
kalmıştır.... Eğer bir teknolojik bir tekillik olacaksa bu sismik bir gelişme olacak. Bu deprem
varoluşsal riskler taşıdığı gibi varoluşsal fırsatlar da taşıyor: Örneğin, her türlü kimyasal ya da
biyolojik müdahaleye dirençli yüksek ölüm oranına sahip bir virüsü birisi ya da bir kurum
genetik olarak yaratılabilir. Ömür uzatılabilir ve bunla da yetinmeyebiliriz; beynimizi yeniden
tasarlayabilir, sürümünü yükseltebiliriz” [ALBERT, 2018].



Saatte 360 hamburger hazırlayan robotun imalatçısı: “Yaptığımız makinenin amacı çalışanları
daha verimli hale getirmek değil, tamamen ortadan kaldırmak” [FORD, 2015].

İçinde bulunduğumuz yıllarda MOORE Yasası’na – öngörüsüne uyan üstel teknolojiler, lineer görüşlü
insanlığın fark edemeyeceği hızda hayatın her alanında öngöremediğimiz değişimlere ve
dönüşümlere, TEKİLLİKLERE neden olacak gibi gözüküyor. “Seçici hafıza eğilimimiz bize hızla yeni
alışkanlar kazanma ve eskilerini unutma şansı veriyor. Bu davranış-olgu, dijitalleşmeye büyük bir
ivme kazandırıyor” [SCHMIDT and COHEN, 2014]. Yeniye olan yakınsaklığımızın yönlendirdiği bu
değişim içinde, olanı fark etmeden yaşıyoruz; günlük sözcük istatiğimizde internet giderek en büyük
payı alma yolunda ama deniliyor ki “internet, insanoğlunun kendisinin inşa ettiği ama gerçekten
26

http://melerence.blogspot.com/2013/03/kafkaya-ihanet.html
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anlamadığı birkaç şeyden biridir’’[SCHMIDT and COHEN, 2014]. Hayatımızın önemli bir parçasını
oluşturan interneti anlamıyorsak, tekillik zaten önümüzde demektir.
Tarihin hiçbir döneminde bir insanın yaşamı içinde yaşamadığı değişimlerin insanları, politik gücü
olmayan, “emeğe dair güvencelerin hiçbirinin olmadığı” [STANDING, 2014]
yeni bir sınıf
(PREKARYA) içine ittiğinin de farkında değiliz gibi. İnsanlar için içinde olmadığımız evrensel gelir
tartışmalarının yapıldığının da farkında olmadığımız gibi.
Temelinde teknolojik tartışmaların yattığı çok miktarda çalışma var. Bunların bir kısmında teknolojinin,
“informasyon teknolojisinin hızının geleceğimizi ‘’cehennem mi cennet mi’’ [SHANAHAN, 2015]
yapacak tartışmasını ele aldıkları görülmektedir.
Gelecek cennet mi olacak cehennem mi, tartışıladursun, gerçek şu ki, FORD’un [2015] yedi ölümcül
eğilim olarak işaret ettiği gibi, bazı işler iyi gitmiyor:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ücretler yerinde sayıyor
Emeğin payı küçülüyor, şirketlerin payı büyüyor.
İşgücüne katılım azalıyor, insanlar iş aramaktan bıkıyor.
Yeni iş yaratımı azalıyor, uzun vadede işsizlik yükseliyor.
Eşitsizlik arttıkça artıyor.
Yeni üniversite mezunlarının maaaşları düşüyor; iş bulmaları azalıyor.
İstihdamda kutuplaşma artıyor. Tam zamanlı işler yarı zamanlı işlere dönüşüyor.
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NESNELERİN İNTERNETİ
Internet of things

Nevroz KARAKUŞ

ÖZET
IoT’nin en temel kullanımı, sensörler aracılığı ile nesneleri Internet’e bağlamak ve böylece ortamlardan
raporlama yapabilmektir.
Örneğin, bir IoT cihazı bir sıcaklık göstergesi olabilir, bir konum sensörü, nemi ölçen bir cihaz veya
titreşimi kontrol eden entegre bir devre. Bu sensörlerden biri veya tümü bir makineye veya buluta
bağlanabilir. İletilen bir işletmenin makinenin işlemlerini izlemesine yardımcı olur. Bu veri üretimde
gerekli bakım, üretim verimliliğini artırmak, duruş süresini azaltmak, güvenliği artırmak ve daha fazlası
için kullanılabilir. IoT cihazları, üretim alanının çevre ortamı hakkında bilgi sağlayabilir, sıcaklık, kirlilik
ve makinenin yakınındaki diğer koşullar gibi özellikle uzak kurulumlarla ilgili olabilir. Bunun yanında
günlük hayatımızın da her alanında kullanılabilir.
Nesnelerin İnterneti (IoT), Yapay Zeka, Büyük Veri ve Blockchain gibi yeni teknolojiler yaşadığımız
dünyayı değiştiriyor. Her şey akıllı hale geliyor: evler, işletmeler, okullar, şehirler, ülkeler.Ancak bu
teknolojiyi içeren projeler çok fazla planlama gerektiriyor ve uygulama sırasında ortaya çıkabilecek
sorunlar nedeniyle her zaman başarı elde edemeyebiliyorlar. Güvenlik, toplanan verilerin kalitesinin
düşüklüğü veya şirket içi iç deneyim eksikliği, entegrasyon komplikasyonları veya bütçe kısıtlamaları
en sık karşılaşılan engellerden bazılarıdır. Zamanla tümü için geliştirmeler yapılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Nesnelerin interneti (IoT), nesne, akıllı, yapay zekâ(AI)
ABSTRACT

Basic use of IoT is to connect objects to the Internet via sensors and to report from enivronments.
For example, an IoT device may be a temperature gauge, a position sensor, a moisture-measuring
device, or an integrated circuit that controls vibration. One or all of these sensors can be connected to
a machine or cloud. Helps a transmitted business track the machine's operations. This data can be
used in production to improve maintenance, improve production efficiency, reduce downtime, improve
safety and more. IoT devices can provide information about the environmental environment of the
production area, and may be particularly related to remote installations, such as temperature,
pollution, and other conditions near the machine. Besides, it can be used in all areas of our daily life.
New technologies such as Internet of Things (IoT), Artificial Intelligence, Big Data and Blockchain are
changing the world we live in. Everything is smart: homes, businesses, schools, cities, countries.
However, projects involving this technology require a lot of planning and cannot always achieve
success due to problems that may arise during implementation. Security, poor quality of data
collected, lack of internal internal experience, integration complications, or budgetary constraints are
some of the most common barriers. Over time all improvements will be made.

Keywords: Internet of things, thing, smart, artifical intelligence.
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1. GİRİŞ

Nesnelerin interneti, cihaz, ekipman, makine gibi sistem bileşenlerinin mikroişlemciler, gömülü
yazılımlar, veri depolama birimleri ve kablosuz bağlantı özellikleri ile akıllı hale getirilmesini ifade
etmektedir. Birbirleri ile iletişim kurabilen bu akıllı ve bağlantılı bileşenler, iş süreçlerinin yeniden ele
alınmasına ve farklılaşmasına neden olmaktadır.
Bugün 5 Milyar insanın cep telefonu var dünyada ama sadece 4,1 Milyar insanın diş fırçası var.
Teknoloji temel ihtiyaçların bile önüne geçmiş durumda. Peki gelecekte ne olacak? 2020 yılında 26
Milyar cihazın birbirine bağlanacağı tahminleri var ve Cisco IoT pazar büyüklüğünün 1,7 Trilyon$
olacağını söylüyor.
Daha da ileriye bakacak olur isek 2030 yılında 500 Milyar cihazın birbiri ile bağlantılı olacağı iddia
ediliyor.Burada cihaz ya da nesne dediğimiz şey sizin cep telefonunuz, kolunuzdaki akıllı saat,
arabanızdaki sensörler, evinizdeki kamera, fırın, bulaşık makinesi olabilir.

Bu nesneler bir sürü veri üretiyor ve bu verileri bir yerlerde depolama ihtiyacımız var. Bunu da en kolay
internet'i kullanarak, bütün nesneleri internete bağlayarak yapabiliriz zira internet artık her yerde.
Nesneleri internete bağladıktan sonra verileri topluyoruz, analiz ediyoruz ve işimize yarayacak şekilde
kullanıyoruz. Nesnelerin İnterneti temelde fiziksel sistemlerin birbirleriyle iletişim içinde bulunmasından
faydalanır. Bu yapıda, üretimde kullanılan makinelerden, bilgisayarlardan, bilgi-işlem altyapılarından,
otomasyon sistemlerinden, çevresel sensörlerden ve personel tarafından kullanılan giyilebilir
bilgisayarlardan veri toplanır. Bu veri, kablolu ve kablosuz haberleşme yöntemleri ile lokal ve global
sunuculara aktarılır. Lokal ve global sunucular üzerinde koşturulan yazılım çözümleri ile hem güncel
hem de geçmiş veriler değerlendirilerek, fiziksel sisteme ilişkin aksiyonlar hayata geçirilir. Bu
aksiyonlar bazı durumlarda ilgili kullanıcıların bilgilendirilmesi veya ikazı şeklinde gerçekleşirken,
başka durumlarda ise üretim sistemlerinde motor hareketi, anahtarlama, çevresel koşulların değişmesi
gibi fiziksel değişikliklerle sonuçlanabilir.
IoT projelerinin çoğu, işletme için maliyetlerini azaltma veya geliri artırma, tüketici içinde konforu
artırma ihtiyacıyla ortaya çıkmıştır. Rekabetçi özellikler arzusu tüketici yüksek teknolojisindeki IoT
uygulamalarına ilham verebilir. İş akışlarını kolaylaştırmak, gerekli bakımı tahmin etmek, kullanım
şekillerini analiz etmek için gerekli, üretimi ve daha fazlasını otomatikleştirir.
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IoT uygulamalarının derinliği ve genişliği, yeni fırsatlar yaratıyor, mevcut işletmeler için yeni pazarlar
sağlıyor ve operasyonel verimliliği artırıyor. Machina Research, IoT pazarının toplam değerinin 2025
yılına kadar 4 trilyon ABD Dolarına yükseleceğini açıkladı. Gartner, 2020 yılına kadar IoT cihazlarının
sayısının 26 milyar adede yükseleceğini öngörüyor.
IoT, “Nesnelerin İnterneti” terimi ilk defa İngiliz girişimci Kevin Ashton'ın 1999'da yaptığı çalışma ile
ortaya çıktı. “Her Şeyin İnterneti” (IoE), IoT'nin bir üst kümesi olarak kabul edilir ve eski “makineden
makineye” (M2M) iletişimi, IoT'nin bir alt kümesi olarak düşünülür.
Akıllı ve bağlı aynı şey değildir. Internet’e bağlı bir cihaz veya bileşen onu akıllı yapmaz, akıllı
telefonuna mesaj yazan bir kişi araba kullanırken internete bağlı, ancak kesinlikle akıllı değildir.
Gerçekten akıllı olmak için bir IoT cihazı veya bileşeni veri toplayabilmeli ve analiz edebilmeli ve
otomatik olarak analizine dayalı akıllı eylemler gerçekleştirme yapabilmelidir.
IoT, zamanında daha hızlı karar alınmasını sağlar, daha yüksek kaliteli veri demek aslında bu. Cihaz
üreticileri ve servis sağlayıcıların Sadece tek tek bileşenlere değil, büyük resme bakmaya ihtiyacı var,
cihazlar ve makinelerin hepsine sistem olarak bakmalı ve sistem veriminden sonuç çıkarıyor olmamız
gerekir.

2. Güvenlik
Gizlilik ve güvenlik IoT için anahtardır. Ve elbette IoT kusursuz değildir.
IoT'deki güvenlik büyük zorluktur, kullanım kolaylığını ve rahatlığı engeller. Örneğin, kullanıcı için bir
ışığı açmak veya kapatmak için bir şifre girmek bile artık istenmeyen bir durum, daha şifre olması da
güvenlik riskini artırıyor. Diğer bir taraftan, birçok IoT cihazı ve sensörü için arayüz ihtiyacı var.
Örneğin bir güvenlik şifresi girmek için Akıllı lamba veya duman dedektörünün doğrudan bir arayüzü
yok ama akıllı telefon uygulaması ile yani uygulamalar ile bu durum rahatlıkla çözüme kavuşabilir.

SONUÇ
Günümüz itibari ile internete bağlı cihaz sayısı 8,4 milyar olarak bilinmekte ve 2020 yılına kadar bu
sayının 20 milyara ulaşacağı öngörülmektedir. Bağlantılı cihazların artması ile dünyada profesyonel
işlerde dijital becerilere olan ihtiyaç artacak ve yeni iş alanları oluşacaktır. Dijital dönüşüm
yolculuğunda yapılacak olan yatırımların 2 ile 4 kat arasında geri dönüş beklentisi öngörülmektedir.
Artık tüketiciler ve üketiciler akıllı çözümler istiyorlar ve hayatlarını daha iyi, daha kolay, daha sağlıklı
hale getirecek hizmetleri, daha güvenli, daha basit, daha kolay olarak almak istiyorlar.
Tüketiciler giderek bir şeyler satın almaktan (“mülkiyet”) öte ürün veya hizmetleri ihtiyaçları dâhilinde
kullanabilecekler kiralama ve dış kaynak hizmeti kullanarak çözmek istiyorlar. Örneğin bir matkabı
satın almaktansa kiralayarak veya ustadan bu hizmeti alarak da ihtiyaçlarını giderebilmek istiyorlar.
Alışa gelinen iş modellerinin ötesinde kişiye ve ihtiyaca özel iş modelleri talep veya arz ediliyor.
Nesnelerin İnterneti çözümlerinde gerçek anlamda fark yaratacak bileşen olan yazılım çözümlerinde
ise Türkiye’de kaliteli bir işgücü ortamının oluştuğu söylenebilir. Bu işgücünün, çözüm sağlayıcı
şirketlere dönüşmesi için dikkatli bir vizyon planlanması ihtiyacı vardır. Bu vizyonun odaklı teşvik ve
desteklerle yönetilmesi başarılı bir sonuç için elzemdir. Bunların paralelinde standartların belirlenmesi,
IoT'nin başarısı için kritik öneme sahiptir. IoT, hızla değişen ve sürekli gelişen dünyamızda standartları
olmadan ortak bir platforma oturamayacaktır. Vizyonda IoT'yi gerçekten akıllı, birbirine bağlı bir evren
yapmak tüm insanlığa ve üretime faydalı hale getirmek olmalı. Bunu da kamu, özel sektör,
üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları iş birliği ile sağlayabiliriz.
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İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİNDE 3B EKLEMELİ ÜRETİM
UYGULAMALARI
Additive Manufacturing Applications in HVAC Systems

Ziya Haktan KARADENİZ

ÖZET
Kesme ve birleştirme olarak tanımlanabilecek günümüz üretim teknolojisinin getirdiği tüm kısıtlamalar,
üç boyutlu (3B) eklemeli üretimin gelişmeye açık yapısıyla yakın gelecekte ortadan kalkacaktır. Çünkü
teorik olarak eklemeli üretim “atom, atom” üst üste ekleme temeline yakınsamaktadır. Endüstrinin her
alanında bileşen ve sistemlerin üstün performanslarda ve bilinen çözümlerin (alışılagelmiş
geometrilerin) dışındaki yapılarda üretimi, 3B eklemeli üretime uygun tasarım ve üretim yaklaşımları ile
mümkün olacaktır. Geleceğin dünyasında endüstriyel taşımanın ana yükünü, mamuller ya da yarı
mamuller değil, üretimde kullanılacak üç boyutlu yazıcılar ve bunların kullanacağı malzemeler
oluşturacaktır. Söz konusu endüstriyel dönüşümün 10-30 yıl arasında değişen bir zaman diliminde
tamamlanacağı öngörülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Eklemeli üretim, 3B yazıcı, BIM, Dijitalleşme

ABSTRACT
All the limitations of today's production technology, which can be defined as cutting and unifying, will
disappear in the near future with the development of three-dimensional (3D) additive manufacturing.
Because, theoretically, the additive manufacturing converges to the basis of atom-by-atom
superposition. In all areas of industry, the production of components and systems in superior
performances and in structures other than known solutions (conventional geometries) will be possible
with design and production approaches suitable for 3D additive manufacturing. In the future world, the
main burden of industrial transport will not be products or semi-finished products, but threedimensional printers that will be used in production and the materials they will use. It is foreseen that
the industrial transformation will be completed in a period of 10-30 years.
Key Words: Additive manufacturing, 3D printers, BIM, Digitalization

1. GİRİŞ
3B eklemeli üretim yöntemleri ve cihazları hızlı bir gelişme aşamasındadır. Firmalar ve Üniversiteler bu
teknoloji yarışında öne çıkabilmek için kendi teknolojilerini tanıtma ve standartlarda kabul ettirme
çabasındadırlar. Bu alandaki ASTM F2792-12a (Standard Terminology for Additive Manufacturing
Technologies) genel kabul görmüş standart olmasına rağmen, bu standart 2015 yılında yürürlükten
kaldırılmış ve yerine yeni bir standart önerilmemiştir [1]. Bu durum da, yeni geliştirilen teknolojilerin
etkinliğinin öncüllerine kıyasla daha yüksek olması, bu nedenle gelişmekte olan bu alanda bir
standartlaşmaya henüz varılamamış olması ile ilişkilidir. Buna rağmen literatürde yaygın olarak bu
standarttaki isimlerin kullanımına devam edilmektedir. Konu ile ilgili standartlaştırma çabası henüz
başlamamıştır ancak yöntemlerin Türkçe karşılıkları için öneriler mevcuttur [2].
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En çok kullanılan üç yöntem Malzeme Ekstrüzyonu (ME), Toz Yataklı Ergitme (TYE) ve
Fotopolimerizasyon (FP) olarak görülmektedir. Malzeme Ekstrüzyonu yöntemi daha çok görselleştirme
ve hobi kullanımı için yaygınken, sanayi kullanımında TYE ve FP yöntemleri gittikçe daha çok kullanım
alanı bulmaktadır. Eklemeli üretimin kullanımının yaygınlaşması için yapılan akademik çalışmaların
yanında [3], kamu kurumlarına ve özel kuruluşlara dünya çapında sektör odaklı denetim, vergi ve
danışmanlık hizmetleri sunan firmalar, son birkaç yılda 3B eklemeli üretim alanına özel olarak
firmaların nasıl bir dönüşüm geçirmeleri gerektiğine dair raporlar hazırlamışlardır [4]. Bu akademik
çalışma ve raporlar eklemeli üretimin ekonomik risk, güvenlik, hız, kalite, stoklama, geri dönüşüm,
estetik, çevresel etki, atık oluşturma, enerji tasarrufu ve hammadde çeşitliliği açısından geleneksel
üretim yöntemleri ile rekabet edebilirliğini irdelemektedir. Bunun yanında, dönüşümün yaratacağı
ekonomik etki de tartışılmaktadır. Bir araştırma sonucunda, araştırmaya katılan sanayi şirketinden
%11’inin hâlihazırda bazı parçalarının seri üretiminde 3D yazıcı kullandıkları belirlenmişken, büyük
Kuzey Amerika şirketlerinden %42’sinin 2020 itibariyle TYE 3D yazıcıları operasyonlarının büyük
kısmında kullanacaklarını söyledikleri raporlanmıştır [3]. Sanayi kullanımında önemli bir etken de
maliyettir. Eklemeli üretim az sayıda parça üretimi söz konusu olduğunda geleneksek seri üretim
yöntemlerine karşı rekabetçi hale gelmiştir. Özellikle müşteriye özel ürün geliştirme konusunda talep
arttıkça, firmaların eklemeli üretim yatırımları da hızlanmaktadır. Öncelikli olarak havacılık ve uzay,
askeri teknolojiler ve spor alanlarında ihtiyacı en iyi şekilde sağlayan az sayıda parçanın hızlı şekilde
üretilmesi için eklemeli üretim kullanımı yaygınlaşmaktadır. Büyük teknoloji ve sanayi şirketleri
Endüstri 4.0’a geçişteki hazırlık seviyelerini göstermek için 3B eklemeli üretim ile ürettikleri parçaların
son ürünlerinde kullanımını da bir parametre olarak sunmakta ve bir saygınlık göstergesi haline
getirmektedirler.
Tüm bu gelişmeler ışığında TÜBiTAK tarafından 2016 yılı sonunda sunulan “Yeni Sanayi Devrimi Akıllı
Üretim Sistemleri Teknoloji Yol Haritası” ülkemizdeki ilk stratejik çalışma olarak kabul edilebilir.
Eklemeli üretimin en çok katma değer sağlayacağı düşünülen üç teknolojiden biri olarak sunulduğu bu
raporda, geleceğin fabrikalarının temel unsurlarından biri eklemeli üretim olarak gösterilmiştir. Daha
çok TYE yönteminin gelecekte yoğun kullanılacağı öngörülmüş ve bu yöntemle eklemeli üretim
yapabilmek için gerekli teknolojiler malzemeden başlayarak optimizasyon modülleri ve simülasyon
yazılımlarına kadar tüm süreçleri ile işlenmiştir. Bu yol haritası raporunu takiben diğer bakanlıklar,
odalar ve STK’lar tarafından da bazı çalışmalar yapılmıştır. Sonucunda Mayıs 2018’de Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı tarafından yayınlanan “ Türkiye’nin Sanayi Devrimi – Dijital Türkiye Yol Haritası” ile
en olgun haline gelmiştir. Bu kapsamda eklemeli üretimin önemi ve firmalarımızın, diğer Endüstri 4.0
(dijitalleşme) bileşenleri ile birlikte, eklemeli üretim alanında hazırlık seviyeleri hakkında yapılan
araştırma sonuçları paylaşılmıştır. Buna göre eklemeli üretim farkındalığı en yüksek ancak
memnuniyeti en düşük alt alan olarak karşımıza çıkmaktadır. ↵

2. 3B EKLEMELİ ÜRETİMİN İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİNDE KULLANIMI
3B eklemeli üretimin önemli ölçüde etkileyeceği alanlardan bir tanesi yapı-bina endüstrisidir.
İklimlendirme sektöründe, tüm bileşen ve sistemlerin 3B eklemeli üretim teknolojisi ile sayısal-dijital
fabrikalarda üretilmesi, hatta bu bileşen ve sistemlerin bina kabuğu ile birlikte eş zamanlı olarak
yerinde üretilmesi mümkündür. Bu alandaki öncü çalışmalar 2004 yılında ABD’de ortaya çıkmış ve
doğal afet, savaş vb. acil durumlarda ihtiyaç sahiplerine hızlıca konut üretebilmekten, Mars
kolonilerinin kurulumunda çalışacak sistem tasarımına kadar geniş bir alanda uygulama önerileri
sunulmuş ve prototipler imal edilmiştir [5]. İşlevsel ilk örneklerden olan dünyanın ilk 3B eklemeli üretim
yöntemiyle basılan apartman binası 2015 yılında Çin'de inşa edilmiştir. 2016'da ise 3B eklemeli üretim
yöntemi ile Dubai’de bir ofis inşa edilmiştir. Bu örneklerde, mekanik tesisat, atık su tesisatı vb. bina
bileşenleri geleneksel yöntemlerle üretilerek binaya bağlanmışlardır. Yapı-bina endüstrisinde 3B
eklemeli üretim yönteminin kullanıldığı örnekler her geçen gün artmaktadır. Bu yapıların bazıları
deneysel çalışma amacıyla, bir kısmı ütopik ortak yaşam alanları olarak, bir kısmı ise farklı amaçlar
için oluşturulan tamamen işlevsel yapılar olarak tasarlanmış ve/veya üretilmişlerdir.
Kısa zaman önce ortaya atılan "Dijital Olarak İnşa Edilmiş Binalar" (Digitally Fabricated Buildings)
kavramı [6]; Mimarlık, Mühendislik, İnşaat sektörleri ile işletme sahipleri için yeniçağın eklemeli üretim
çağı olacağını ve bu değişime ayak uydurabilmek için kullandığımız mühendislik yaklaşımlarının
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yenilenmesi gerektiğini vurgulamaktadır. Bu alanda eklemeli üretimin "bir sonraki en büyük adım" olma
potansiyeline sahip olduğunu belirtilmiştir. Bu adımı atabilmek için, Mimarlık, Mühendislik ve İnşaat
sektör temsilcileri arasında eşgüdümün sağlanması, “bina bilgi modellemesi (BIM), parametrik iş akışı
modellerinin geliştirilmesi ve bütünleşik yapı elemanları mühendisliği” alanlarının yakın gelecekte
önemli araştırma ve uygulama konuları olması beklenmektedir. Yeni mühendislik yaklaşımları, bina
inşa elemanları, sıhhi tesisat, HVAC, elektrik tesisatı vb. unsurlar için doğadan ilham alan özgün
(serbest) tasarımları içerecektir. Bu tasarımların üretilmesi geleneksel yaklaşımlarla mümkün
olamayacaktır.
İklimlendirme endüstrisinin mühendislik kültürünün sonucu olarak, oluşan tasarımlar çoğunlukla talaşlı
imalat ve metal şekillendirme işlemleri ile elde edilebilecek tekrarlı doğrusal yapılardır. Bu yapılar
verimlilik konusunda sınırlıdır ve bir mimarın estetik ihtiyaçlarını karşılayacak kadar esnek olmaktan
çok uzaktır. Eklemeli üretimin iklimlendirme sanayiinde kullanımını yüksek performans için eklemeli
üretim ve bütünleşik tasarım için eklemeli üretim olarak iki başlıkta düşünebiliriz. Bu iki alanın
gerçekleşmesi farklı zaman ölçeklerinde sahiptir. Aslında, ısı değiştiriciler ve fanlar gibi yüksek
performanslı bileşenler hâlihazırda 3D yazıcılar kullanılarak üretilmektedir. Son yirmi yılda eklemeli
üretim teknolojisi ve endüstrisinin hızlı büyümesi göz önüne alındığında, 3D yazıcıların HVAC
sektörüne güvenilir bir üretim aracı olarak entegrasyonu on yıldan fazla sürmeyecektir. Ancak, tüm
HVAC bileşenlerinin, tüm pazardaki parçaların ve bütünleşik tasarım ile 3B bina inşasında eklemeli
üretim kullanımı için daha fazla zamana ihtiyaç vardır. Enerji verimliliği politikaları, İç Çevre Kalitesi
hassasiyetinin arttırması ve Yüksek Performanslı Bina uygulamalarının artması, mühendisliğin
sınırlarını zorlamakta; bu nedenle, geleneksel mühendislik yöntemleri (hem tasarım hem de üretim
için), yüksek performans ihtiyaçlarını karşılamak için yetersiz kalmaktadır. Verimliliği artırmak için
tasarım ve üretim süreçlerini anlama yöntemimizi değiştirmemiz gerektiğini açıktır.
Dijital dönüşüm süreçlerinin iklimlendirme sektörünce kabul edilmesine bir örnek olarak BIM
uygulamalarını ele alırsak BIM’in kavramsal olmaktan gerçek hayattaki bir uygulamaya geçmesinin
yirmi yıldan fazla sürdüğünü görebiliriz. BIM metodolojisi günümüzde yüksek performanslı binaların
tasarımı, yapımı ve işletilmesi için hayati öneme sahiptir. BIM'in amacı parçaları, montaj işlemlerini ve
operasyonel ihtiyaçları organize etmektir. Ancak, henüz eklemeli üretim araçları içeren herhangi bir
BIM yazılımı ortaya çıkmamıştır. Aslında bu, Mimarlık, Mühendislik ve İnşaat sektörlerinin eklemeli
üretimi uygulamaları için başlangıç noktası olacaktır. Bu oldukça organize bir profesyonel yaklaşım
meselesidir. Şimdi tartışma ve beyin fırtınası aşamasındayız ve bu sürecin uygulamaya dönüşen ilk
sonuçlarını görmekteyiz. HVAC endüstrisinin değer zincirinin tüm bileşenleri, eklemeli üretimin
entegrasyonu için yapılacak kuramsal çalışmaya dâhil edilmelidir. Sonuç olarak bulut bilişim, IOT,
süper bilgisayarlar vb. son teknolojik gelişmeleri içeren bir iş modeline yakınsanması kaçınılmazdır.
Yeni sanayi devrimini yani Endüstri 4.0’ı kurgulayanlar, HVAC endüstrisinde üretim yöntemlerini ve
tasarım stratejilerini dönüştürme fırsatını kaçırmayacaktır.
Bir bina sahibinin ihtiyacı, sağlıklı, konforlu ve sürdürülebilir bir yaşam alanıdır. Eklemeli üretim ile
bunlar hem daha kısa sürede hem de yüksek kalitede sağlanabilir. Uzun vadeli bir tahmin olarak, bir
MÜHENDİS; BIM yazılımı kütüphanesinden bir ısı değiştiricinin temel tasarımını seçebilir ve bina
cephesinde bu ekipman için uygun bir yer seçebilir ve bazı sınır koşulları ve analiz araçlarını
onaylandıktan sonra bir Hesaplamalı Akışkan Dinamiği (HAD) uygulaması yeni kanal hattı tasarlamak
için gerekli hesaplamaları gerçekleştirebilir. MÜHENDİS’in bilgisayarındaki “Bulut Veri İşleme” modülü
CFD uygulaması kontrol edecek ve ısı değiştiricinin temel tasarımında ve ayrıca kanal hattında
optimizasyon yapacaktır, böylece maksimum verimlilik elde edilebilir. Bu aşamada bilgisayardaki BIM
yazılımı, entegre bir tedarikçinin yazılımını kullanarak sisteme uygun fanı seçebilir, projeyi kontrol eder
ve tasarım için gerekli optimizasyonları yapar, MÜHENDİS onayladıktan sonra siparişi gönderir. Fan
üreticisi tesisinde bulunan veya birçok fana ihtiyacınız varsa hâlihazırda inşaat alanında bulunan 3D
yazıcıya fan geometrisi gönderilir. Tüm sistemin tasarımı sizin tarafınızdan onaylandıktan sonra,
veriler sahaya gönderilecek ve tüm eklemeli üretim işlemlerinin simülasyonu, sahadaki “3B Müteahhit
Firma” yazılımı tarafından kontrol edilir. Sonunda, çok çeşitli malzemeleri basabilen çok amaçlı bir 3D
yazıcı inşaatı başlatacak ve durum hakkında MÜHENDİS’i bilgilendirecektir. Aslında bu süreçte bir
MÜHENDİS’e gerek yoktur. Bunların hepsi tek bir girdi “Mimari Tasarım” ve tek bir emir “Başlat”
bekleyen, bir IOT şebekesiyle birbirine bağlı makine ve yazılım dünyasıdır.
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Bu hikayedeki “MÜHENDİS”, iklimlendirme endüstrisinin değer zincirinin herhangi bir pozisyonunda
çalışan bir iklimlendirme profesyonelidir. Bununla birlikte, bu sürecin gerçekleşebilmesi için tüm arka
plan yazılımı, ağ protokolleri, optimizasyon algoritmaları, HAD metodolojileri, yasal mevzuat,
standartlar geliştirilmelidir. Bu nedenle iklimlendirme sektöründe yenilikçilik, araştırma ve geliştirme ve
standardizasyon ihtiyacı artacaktır. Bu yeni süreç ile birlikte iklimlendirme profesyonellerin rolü
sahadakilerden ziyade bu alanlarda mühendislik tarafında olacaktır. Ayrıca, makineler ve yazılımlar
müşavirlik işlerini de yapabilecek ve böylece müteahhitlerin yükünü de taşıyacaklar. Proje için fikri
mülkiyet sorunu bulunmaması durumunda yatırımcı doğrudan imalatçıyla veya özel bir bina tasarımına
ihtiyaç duyulması halinde mimarlarla görüşecektir.
3B eklemeli üretim teknolojisi hala seri üretim için çok yavaş, yukarıda verilen büyük ölçekli üretim için
yetersizdir ve bu süreçlere uygun malzemelerden yoksundur. İklimlendirme endüstrisi (diğerleriyle
birlikte) ihtiyaçlarını ortaya koydukça için bu sorunlar çözülerek eklemeli üretim yaygınlaşabilir. Bu
durum avantaj veya dezavantajları nitelendirilemez. Sadece bu değişimin yaşanması beklenebilir.
İklimlendirme endüstrisinin tüm bileşenleri bu değişimin bir parçası olacak ve yeni rollerine evrilecektir.
Teknolojinin olgunluğundan sonra, üreticiler özel bir HVAC ekipmanı veya sistem üreticisi olamalarını
gerektirmeyen esnek üretim hatlarına sahip olacaklar. Çünkü bir otomobil yedek parçası üretimi
yaparken gerektiğinde bir iklimlendirme ekipmanı üretimine kolayca geçiş yapabilirler. Ar-Ge
mühendisliği bugünün üreticilerinden kalan en önemli, hatta tek, fonksiyon olabilir.
Piyasa düzenleyicilerin (standart koyucuların) rolü daha önemli olacaktır. Sanal gerçeklik, inşaattan
önceki en küçük boruya bile gitmemize izin verse de, bugünün metodolojisi ile bina inşaatı sırasında
tasarımı revize edip ilgili bazı sorunları çözebiliriz. Gelecekteki durumda ise; yatırımcı makine ve
yazılıma güvenmek zorundadır. Aslında güvenilecek şey, sahnenin arkasındaki kişi yani sertifikayı
veren veya standardı belirleyen kişidir. Sonuç, ürünün kendisi yerine tasarım yönteminin
belgelendirilmesi olacaktır. Güncellenen yönetmeliklere göre sertifikalandırılmış yazılımlar ve 3B
yazıcılar yüksek kaliteli binalar üretecektir. Eklemeli üretimin getireceği büyük esneklik,
standardizasyonun sınırlarını zorlayacaktır. ↵

SONUÇ
Bu süreçte iklimlendirme sistemlerinin de yeni üretim yaklaşımına adapte olacak şekilde değişmesi
gerekecektir. 3B eklemeli üretim, ilgili tasarım teorisinin ve araçlarının geliştirilmesi ile birlikte, yerinde
ve zorunlu geometrik formların dışında üretim olanakları sağlayarak günümüz endüstri üretim
formlarının yerini alacak ve değer zincirlerini önemli ölçüde etkileyecektir. Bu nedenle dönüşümün
sağlıklı şekilde gerçekleştirilebilmesi için yapılması gerekenler aşağıda sıralanmıştır.
•
•
•
•
•

Eklemeli üretim için sektörel pazar araştırması, teknoloji, yasal çerçeve, standartlar, değer
zinciri ve başarı faktörleri konularının incelenmesi.
Finans ve hibe destekleri konusunda farkındalık, eklemeli üretim ve iklimlendirme sektörü için
tedarik zinciri eşleştirmesi, iş ve strateji geliştirme.
Ar-Ge personeli, yönetici ve idareciler için eklemeli üretimin toplam ticari, teknolojik ve inovatif
değerini işleyen çalıştaylar.
Eklemeli üretimin sanayi kuruluşları, sektörler, uygulamalar, ürün grupları, sistemler, bileşenler
ve/veya prototipler için fizibilite çalışmaları.
Malzeme, tasarım ve işlevsel uyum, üretim yöntemleri, hızlı ürün geliştirme ve prototipleme
konularının araştırılması.

Devrimci değişimlerin kabul edilmesinde her zaman bir darboğaz vardır. Bu süreçte de benzer bir
durum yaşanabilir. Ayrıca, “Bu değişikliğe gerçekten ihtiyacımız var mı?” sorusunu sorulabilir.
Geleneksel yöntemlerle devam edebilir, daha önce geleneksel yöntemlerle yapılmış binalarımızda
mutlu olabiliriz. Ancak girişimciler her zaman fırsatları, yatırımcılar her zaman kar ve mühendisler her
zaman zorlukların çözümlerini ararlar. İklimlendirme sektörünü de değişime zorlayan da budur.
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BİR AMELİYATHANEDE HAVA DEĞİŞİM KATSAYISININ
PARTİKÜL DAĞILIMI ÜZERİNE ETKİSİ
Effect of Air Change Rate on Particle Distribution in an Operating Room

Aleyna AĞIRMAN
Yunus Emre ÇETİN
Mete AVCI
Orhan AYDIN

ÖZET
Cerrahi alan enfeksiyonları (CAE) cerrahinin önemli problemlerindendir. Ameliyathanelerde, havadaki
patojen partikül sayısı ile CAE gelişme riski doğrudan ilişkilidir. Ameliyathane havalandırmasına ait
hava değişim katsayısı (HDK), kirletici dağılımını etkileyen önemli faktörlerden biridir. Bu çalışmada,
laminer hava akış sistemine sahip bir ameliyathanede ameliyat masası üzerine düşen partikül sayısı
ve partikül dağılımı, farklı hava değişim katsayısı değerleri için hesaplamalı akışkanlar dinamiği (HAD)
kullanılarak incelenmiştir. Çalışmada üç farklı HDK değeri (20,30 ve 40) ve üç farklı partikül çapı
(10,15 ve 20 µm) dikkate alınmıştır. Ameliyat masası üzerine düşen partikül miktarının, partikül
çapının azalması ve HDK değerinin artması ile azaldığı belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Ameliyathane, Enfeksiyon, Hava değişim sayısı, Partikül dağılımı
ABSTRACT
Surgical site infections (SSI) are important problems of surgery. There is a direct correlation between
risk of developing surgical site infection and number of pathogen particles in operating room air. Air
change rate (ACH) for operating room ventilation is one of the important factors affecting the
distribution of pollutants in the environment. In this study, particle distribution and number of particle
deposition on the operating table in an operating room with laminar air flow system is investigated
using computational fluid dynamics for different ACH values. In the study, three different ACH values
(20,30 and 40) and three different particle diameters (10,15 and 20µm) are taken into consideration. It
is obtained that the amount of particles deposited on the operating table decrease with decreasing
particle diameter and increasing of ACH value.
Key Words: Operating room, Infection, Air change rate, Particle distribution

1. GİRİŞ
Ameliyathanelerde uygulanan sterilizasyona büyük ölçüde önem gösterilmesine rağmen cerrahi alan
enfeksiyonları tamamıyla ortadan kaldırılmış değildir. Ameliyat esnasında görevli personelden hastaya
yayılan partiküller cerrahi alan enfeksiyonlarının ana kaynağını oluşturmaktadır. Cerrahi alanda
enfeksiyon riski oluşturan bu partiküllerin çapları 2.5-20 µm arasında değişmektedir [1]. Hasta, cerrahi
işlem sırasındaki hareketi en düşük düzeyde olduğu için önemli bir kirletici kaynağı olarak
görülmezken; operasyon sırasında ortamda bulunan her bir personel bakteri taşıyan partiküller (BTP)
için ana kaynak (1.5 BTP/s) olarak değerlendirilmektedir [2].
Uygun bir havalandırma sisteminin kullanılmasıyla, cerrahi alandan partiküllerin uzaklaştırılması ve
ameliyathane içerisindeki hava kalitesinin korunması mümkündür. Bu maksatla günümüz
ameliyathanelerinde laminer havalandırma sistemi (Laminar airflow unit-LAF) olarak bilinen tek yönlü
hava dağıtım sistemleri tercih edilmektedir. Bu sistemler sayesinde cerrahi alan, oluşturulan tek yönlü
hava akımının içinde tutularak sürekli bir süpürmeye maruz bırakılmaktadır.
İç Hava Kalitesi Sempozyumu
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Şekil 1. Laminer akış ünitesi tarafından oluşturulan hava akışı [3]
Etkin bir süpürme verimliliği için hava değişim katsayısı (HDK), önemli bir parametredir. HDK, tercih
3
3
edilen hava debisinin (m /h) ameliyathane hacmine (m ) oranını ifade etmektedir. Literatürde
ameliyathaneler için HDK üzerine yapılan çalışmalarda, cerrahi alandan partikülleri uzaklaştırma
verimliliği bakımından farklı veya aynı HDK’ ya sahip havalandırma sistemleri arasında önemli
farklılıkların görüldüğü [4-6], HDK değerinin artmasıyla cerrahi alandaki kirletici konsantrasyonunun
azaldığı [7] ve belirli bir değerin üzerinde kirletici konsantrasyon değerinin artabileceği ifade
edilmektedir [8-10]. Bununla birlikte, aynı geometrik koşullar ve hava dağıtım sistemi için hava değişim
katsayısının partikül dağılımına etkisini inceleyen çalışmaların yetersiz olduğu açıktır.
Bu çalışmanın amacı, hesaplamalı akışkanlar dinamiği (HAD) kullanılarak dikey laminer hava akış
sistemine sahip bir ameliyathanede farklı hava değişim katsayılarının partikül dağılımına ve ameliyat
masası üzerine düşen partikül sayısına etkisinin araştırılmasıdır.

2. SAYISAL ÇALIŞMA
2.1. GEOMETRİ
Bu çalışmada, Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesinde yer alan bir ameliyathane
incelenmiştir. İlgili ameliyathane [6.5 m (uzunluk) x 9.43 m (genişlik) x 2.43 m (yükseklik)] izometrik
görüntüsü Şekil 1’de şematik olarak gösterilmektedir. Ameliyathanede 1 adet medikal lamba, 2 adet
ekipman masası, 1 adet medikal ekipman, 1 adet ameliyat masası, 4 adet cerrahi personel, laminer
hava akış ünitesi (1.8 m x 2.4 m) ve her köşede zemine yakın konumlandırılmış 4 adet çıkış menfezi
bulunmaktadır.
Giriş

Çıkış Menfezi

Lamba
Ameliyat
Masası

Cerrahi
Personel

Ekipman

Şekil 2. Model ameliyathanenin izometrik görünüşü
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2.2. HAVA AKIŞININ MODELLENMESİ
Sayısal analizde, Reynolds ortalamalı Navier-Stokes (RANS) denklemlerinin çözümünde, Realizable
𝑘𝑘 − 𝜀𝜀 türbülans modeli [11] kullanılmıştır. İlgili korunum denklemleri genel formda şu şekilde ifade
edilebilir:
𝜕𝜕(𝜌𝜌∅)
�⃗� = ∆�Γ𝜙𝜙 Δ𝜙𝜙 � + 𝑆𝑆𝜙𝜙
+ ∆�𝜌𝜌∅𝑉𝑉
𝜕𝜕𝜕𝜕

(1)

φ

hız bileşeni ( u , v , w ), V hız vektörü, Sφ kaynak terim ve Γφ
difüzyon katsayısını ifade etmektedir.

Burada, ρ havanın yoğunluğu,

Besleme havası ve çıkış menfezleri için, sırasıyla, velocity-inlet ve outflow sınır koşulları
°
uygulanmıştır. Analizlerde, besleme havasının sıcaklığı 20 C ve türbülans yoğunluğu %10 alınmıştır.
Taşınım terimleri için ayrıklaştırma yöntemi olarak second-order upwind, basınç-hız çiftinin
çözümünde SIMPLE algoritması ve yoğunluğun sıcaklık ile değişimi için Boussinesq yaklaşımı
kullanılmıştır. Cerrahi personel ve medikal ekipmanın tüm yüzeylerinde, ameliyat masasının üzerinde
ve cerrahi lambanın alt yüzeyinde sabit ısı akısı sınır koşulu uygulanmıştır. Ayrıca, tüm ameliyathane
-5
duvarları adyabatik kabul edilmiştir. Navier-Stokes denklemlerinin çözümünde yakınsama kriteri 10
olarak dikkate alınmıştır. Partiküllerin izlediği yol boyunca hem hava akış özelliklerini hem de türbülans
alanını çözümlemek için ağ yapısının yeteri kadar ince olması gerekmektedir. Üç farklı ağ yapısında
(yaklaşık 4 milyon, 6.5 milyon ve 9 milyon) ağ bağımsızlık çalışması yapılmıştır. Karşılaştırılan hız ve
partikül konsantrasyonu değerlerinin 6.5 milyon hücre sayısından daha yoğun ağ yapısında
değişmediği hesaplanarak çalışma bu ağ yapısında sürdürülmüştür. Tercih edilen ağ yapısında tüm
+
+
yüzeylerde y değeri 1 ≤ y ≤ 7 aralığındadır. Yüzeylerde sınır tabakanın çözümlenmesinde
iyileştirilmiş duvar fonksiyonu (Enhanced wall treatment) kullanılmıştır. Korunum denklemleri yukarıda
belirtilen sınır koşulları ile birlikte ticari bir paket program olan ANSYS Fluent 16.0 ile çözülmüştür.
2.3. PARTİKÜL HAREKETİNİN MODELLENMESİ
İç ortamdaki partikül hareketini modellemek için kullanılan en yaygın iki yöntem, Euler ve Lagrange
yaklaşımlarıdır. Bu çalışmada, zamana bağlı momentum denkleminin her bir partikül için ele alan
Lagrange yaklaşımı kullanılmıştır. İlgili denklem, şu şekilde ifade edilir:
𝑑𝑑𝑢𝑢𝑝𝑝
𝑔𝑔(𝜌𝜌𝑝𝑝− 𝜌𝜌)
= 𝐹𝐹𝐷𝐷 �𝑢𝑢 − 𝑢𝑢𝑝𝑝 � +
+ 𝐹𝐹𝑒𝑒
𝑑𝑑𝑑𝑑
𝜌𝜌𝑝𝑝

(2)

Bu denklemde, 𝑑𝑑𝑢𝑢𝑝𝑝 ⁄𝑑𝑑𝑑𝑑 ve 𝐹𝐹𝐷𝐷 (𝑢𝑢 − 𝑢𝑢𝑝𝑝 ), sırasıyla, atalet kuvvetini ve sürükleme terimini ifade
etmektedir. 𝑈𝑈𝑝𝑝 partikülün hız vektörünü, 𝑢𝑢 hava hızını, 𝜌𝜌𝑝𝑝 ve 𝜌𝜌, sırasıyla, partikülün ve havanın
yoğunluğunu göstermektedir. Denklemin sağ tarafındaki ikinci terim yerçekimini ve kaldırma kuvvetini,
𝐹𝐹𝑒𝑒 ise partiküle etki edebilecek ek kuvvetleri (Termoforetik kuvvet, Saffman kaldırma kuvveti ve
Brownian kuvveti) temsil etmektedir [12].
𝐹𝐹𝐷𝐷 , gevşeme zamanı (relaxation time) olup; açık formda aşağıdaki şekilde ifade edilir:
𝐹𝐹𝐷𝐷 =

18𝜇𝜇 𝐶𝐶𝑑𝑑 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑝𝑝
𝜌𝜌𝑝𝑝 𝑑𝑑𝑝𝑝2 24

𝐶𝐶𝑑𝑑 =

𝜉𝜉1
𝜉𝜉2
+ 2 + 𝜉𝜉3
𝑅𝑅𝑅𝑅𝑝𝑝 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑝𝑝

(3)

Burada, 𝜇𝜇 havanın moleküler viskozitesi, 𝑑𝑑 partikül çapı ve 𝑅𝑅𝑅𝑅 partikül çapına bağlı Reynolds sayısıdır.
𝐶𝐶𝑑𝑑 küre şeklindeki partiküller için sürükleme katsayısını ifade etmekte olup ζ 1 , ζ 2 ,and ζ 3 katsayıları ile
beraber şu şekilde ifade edilir [13]:
(4)
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Türbülanslı akış alanı analiz edildikten sonra partikül dağılımı detayları yukarıda verilen Lagrange
yaklaşımına dayanan DPM modeli (Discrete Phase Modeling) kullanılarak hesaplanmıştır. 10 µm, 15
µm ve 20 µm çapa sahip partiküller cerrahi personelin ağız kısmından akış alanına bırakılmıştır. Çıkış
menfezi vasıtası ile ameliyathaneden ayrılan partiküller için escape sınır koşulu, diğer tüm katı
yüzeyler için trap sınır koşulu uygulanmıştır. Trap sınır koşulu yüzeylere temas eden partiküllerin
tekrar hava ile taşınmayıp bu yüzeylere tutunduğunu ifade etmektedir.
2.4. MATEMATİKSEL MODELİN DOĞRULANMASI
Sayısal modeli doğrulamak için Chen vd. [14] tarafından yapılan deneysel çalışmanın sonuçları
kullanılmıştır.

Şekil 3. Model odanın geometrisi ve ölçüm noktaları[14]
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Model odanın boyutları boy (x) x en (y) x yükseklik (z) = 0,8 m x 0,4 m x 0,4 m’dir. Giriş ve çıkış
menfezleri orta düzleme simetrik olarak konumlandırılmış ve boyutları 0,04 m x 0,04 m’dir. Üfleme hızı
3
0,225 m/s değerindedir. 10 µm partikül çapı ve 1400 kg/m yoğunluğuna sahip partiküller giriş menfezi
ile ortama verilmiştir.
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Şekil 4. Üç farklı lokasyonda 0.225 m/s giriş hızı için x doğrultusundaki hız değerlerinin
karşılaştırılması
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Şekil 5. Üç farklı lokasyonda 0.225 m/s giriş hızı için konsantrasyon değerlerinin karşılaştırılması
Şekiller 4 ve 5’te simüle edilen hız ve partikül konsantrasyon değerlerinin deneysel veriler [14] ile
karşılaştırılması gösterilmiştir. Hem hız profilinin hem de Lagrange yaklaşımı ile hesaplanan
konsantrasyon değerlerinin deneysel çalışma ile uyumlu sonuçlar verdiği görülmektedir. Bu neticeye
dayanarak, tercih edilen sayısal yaklaşımın tutarlı sonuçlar vereceği ifade edilebilir.

3. BULGULAR
Şekil 6’da, ameliyathane orta düzlemi boyunca farklı hava değişim katsayıları için eş hız eğrileri ve
akım çizgileri görülmektedir. Genel karakter olarak, her bir hava değişim sayısı için laminer
havalandırma sistemi ile cerrahi alan üzerinde tek yönlü bir hava akışı oluşmaktadır. Akış alanları
dikkatli bir şekilde incelendiğinde, artan HDK ile cerrahi alan komşuluğundaki hava hızlarının yüksek
değerlere ulaştığı görülmektedir. İlgili hızlar, partiküllerin cerrahi alandan uzaklaştırılmasında belirleyici
mekanizmayı oluşturmaktadır. Bununla birlikte, artan HDK ile düşük HDK değerlerinde ortaya çıkan
sirkülasyon bölgelerinin (üst köşeler ve ameliyat masasının sol yanı) küçüldüğü görülmektedir. Bu
davranış, mahal içerisinde daha etkin bir süpürme sağlayacaktır. Akış alanının bozulmasına neden
olan diğer önemli bir faktör ise ameliyat lambasının varlığıdır. Şekil 6 a-c dikkatli bir şekilde
incelendiğinde, artan HDK ile ameliyat lambasının alt komşuluğundaki durağan bölgenin (düşük hızlı
bölge) küçüldüğü görülmektedir.
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b)

a)

c)

Şekil 6. Ameliyathane orta düzlemindeki eş hız eğrileri ve akım çizgileri;
(a) 20 HDK, (b) 30 HDK, (c) 40 HDK

b)

a)

c)

Şekil 7. Ameliyat masası düzlemindeki partikül konsantrasyonu (20 µm); (a) 20 HDK, (b) 30 HDK,
(c) 40 HDK
Ameliyat masası düzlemindeki partikül konsantrasyonunun farklı HDK'lar altındaki dağılımı Şekil 7’de
verilmektedir. Artan HDK değeriyle ilgili düzlemdeki partikül konsantrasyonu azalma eğilimi
sergilemektedir.
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Şekil 8. Üç farklı HDK altında ameliyat masası üzerine düşen partikül miktarı
Partikül çapı ve HDK'nın ameliyat masası üzerine düşen partikül miktarı üzerindeki etkisi Şekil 8’de
verilmektedir. Genel karakter olarak, artan HDK ile partikül miktarı azalmaktadır. Bu davranış, yüksek
HDK değerlerinde cerrahi alan komşuluğundaki yüksek akış hızlarından kaynaklanmaktadır. Bir başka
ifadeyle, partiküle etki eden sürüklenme kuvveti/yerçekimi kuvveti oranı, artan HDK ile daha yüksek
değerlere ulaşmaktadır. Partikül çapının artışına bağlı olarak, bu oran azalmakta ve çökelme miktarı
artmaktadır. Bu davranış, Şekil 7'deki konsantrasyon dağılımlarında açık bir şekilde görülmektedir.

SONUÇ
Bu çalışmada, bir ameliyathanede farklı hava değişim katsayı (HDK) değerlerinin partikül dağılımına
ve ameliyat masası üzerine düşen partikül sayısına olan etkisi sayısal olarak incelenmiştir. Çalışma
kapsamında elde edilen sonuçlar aşağıda özetlenmiştir.
•
•
•
•

Artan HDK ile cerrahi alan komşuluğundaki hava hızları artmakta olup ilgili hız değerleri
partiküllerin cerrahi alandan uzaklaştırılmasında belirleyici faktördür.
HDK ve partikül çapı, cerrahi alandaki partikül konsantrasyonu üzerinde etkilidir. Partikül
konsantrasyonu artan HDK ve azalan partikül çapıyla azalmaktadır.
Artan HDK ile sirkülasyon bölgeleri küçülmektedir.
Ameliyat lambasının varlığı cerrahi alandaki akışı olumsuz etkilemektedir.
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KENTSEL ALANLARDA ULAŞIM ARAÇLARINDAN
KAYNAKLANAN İNCE PARTİKÜL MADDE MARUZİYETİNİN
BELİRLENMESİ
Determination Of Exposure To Fine Particles In Transportation Vehicles In Urban Areas

Burcu UZUN
Burcu ONAT
Ülkü ALVER ŞAHİN
Özcan AKIN
Fazilet ÖZKAYA
Coşkun AYVAZ

ÖZET
Trafik yoğunluğunun fazla olduğu kentsel bölgelerde, insanlar çeşitli günlük aktiviteler sırasında
seyahat ederken, trafik kaynaklı emisyonlara maruz kalmaktadır. Bu çalışmada, İstanbul’da altı farklı
seyahat türünde (otobüs, metro, metrobüs, araba, deniz otobüsü ve feribot) ultra ince partikül (UİP),
PM 2.5 konsantrasyonları ve bireysel maruziyet oranları belirlenmiştir. 10 nm-1000 nm arasındaki UİP
ölçümleri, CPC Model 3007 taşınabilir partikül sayacı ile yapılmıştır (TSI Inc., Shoreview, MN, USA)
PM 2.5 ölçümleri, anlık ölçüm yapabilen PDR 1200 taşınabilir aerosol monitör (Thermo-Fisher Scientific,
USA) ile yapılmıştır. Otomobil ölçümleri, (1) camlar açık ve hava sirkülasyonu kapalı, (2) camlar
kapalı ve hava sirkülasyonu orta, klima aktif (A/C) şekilde ayarlanarak iki durum için
gerçekleştirilmiştir. Ortalama UİP konsantrasyonları otobüs, metro, metrobüs, deniz otobüsü ve feribot
-³
-³
-³
-3
-3
için sırasıyla, 33242 pt.cm ,18319 pt.cm , 31622 pt.cm ,24547 pt.cm , 22304 pt.cm olarak, PM 2.5
-³
-³
-³
-³
-³
konsantrasyonları ise sırasıyla, 40.3 μg.m , 27.7 μg.m , 21.9 μg.m , 19.5 μg.m , 16.4 μg.m olarak
bulunmuştur. Pencereler açıkken arabada ölçülen UİP ve PM 2.5 konsantrasyonları pencereler
kapalıyken ölçülen konsantrasyonlardan sırasıyla 8.8 ve 4.3 kat daha yüksek bulunmuştur. Otobüs ve
+8
+8
-1
-1
metrobüs bireysel maruziyet oranları, UİP için 10.8E -8.1E pt.km ve PM 2.5 için 1.33-0.56 μg.km
olarak belirlenmiştir. Deniz ulaşım araçlarında, seyahat süresi uzun olan feribotta hesaplanan UİP ve
PM 2.5 bireysel maruziyet oranlarının, deniz otobüsüne göre daha yüksek olduğu gözlenmiştir.
+8
-1
Otomobilde camlar açıkken, ortalama UİP ve PM 2.5 maruziyeti sırasıyla 12.6E pt.km ve 0.70 μg.km
+8
-1
-1
1
olarak, pencereler kapalıyken ise sırasıyla 1.4E pt.km ve 0.16 μg.km olarak belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Ultra ince partiküller, PM 2.5 , maruziyet, seyahat türü
ABSTRACT
In urban areas with high traffic density, people are exposed to traffic-related emissions while traveling
during various daily activities. In this study, ultra-fine particles (UFP) and PM 2.5 concentrations were
monitored in six different travel mode in Istanbul and commuters’ inhalation rates were calculated.
CPC Model 3007 portable condensation particle counter (TSI Inc., Shoreview, MN, USA) was used to
measure UFP, with a particle number range of from 10 to 1000 nm. PM 2.5 was measured using a pDR
1200 portable real time aerosol monitor (Thermo-Fisher Scientific, USA). Car measurements were
conducted for the following two conditions; (1) the windows open and air vents closed, (2) the windows
closed and air vents set medium, air conditioning on (A/C). The average UFP concentrations were
-3
-3
33242 pt.cm ³, 18319 pt.cm ³, 31622 pt/cm ³, 24547 pt.cm , 22304 pt.cm in bus, metro, metrobus,
-³
-³
fast ferry and car ferry, respectively. The average PM 2.5 concentrations were 40.3 μg.m , 27.7 μg.m ,
-³
-³
-³
21.9 μg.m ,19.5 μg.m , 16.4 μg.m in bus, metro, metrobus, fast ferry and car ferry, respectively. It
was found that the UIP and PM 2.5 concentrations in car with the windows open were 8.8 and 4.3 times
higher than the concentrations in car with the windows were closed. The commuters inhalation rates
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were between 13.9E and 6.8E pt.km for UFP and between 1.79 and 0.44 μg.km for PM 2.5 in bus
and metrobus, respectively. In the marine vessels, the inhalation rates for UFP and PM 2.5 in car ferry
with long travel period was higher than the inhalation rates in fast ferry. The average exposure
+8
-1
concentrations for UFP and PM 2.5 in the car with windows open was examined 12.6E pt.km and
-1
0.70 μg.km , while the average exposure concentrations for UFP and PM 2.5 in the car with windows
+8
-1
-1
closed were 1.4E pt.km and 0.16 μg.km .
+8

+8

-1

-1

Key Words: Ultra fine particles, PM 2.5 , exposure, travel mode.

1. GİRİŞ
Trafikten kaynaklanan hava kirleticilerine, kısa ve uzun süreli maruziyet sonucunda olumsuz sağlık
etkilerine sebep olduğu belirtilmiştir [1,2,3]. Kentsel alanlarda, ince partiküller (PM 2.5 ) (aerodinamik
çap<2,5 μm) ve aerodinamik çapı 100 nm’den küçük olan ultra ince partiküller (UİP) trafikle ilgili
başlıca kirleticiler arasında yer almaktadır [4,5,6].
PM 2.5 ve UİP’nin sağlık üzerindeki olumsuz etkileri birçok maruziyet çalışmasında belirtilmiştir
[7,8,9,10]. PM 2.5 , partikül madde ile ilişkili sağlık riskinin önemli bir göstergesi olarak kabul
edilmektedir [11]. UİP’ler küçük boyuta sahip olmasından dolayı, alveollere kolayca inerek solunum
yolları üzerinde olumsuz etkilere sebep olmaktadır [12]. Kentsel alanlarda UİP'lerin ana kaynağı
motorlu taşıt emisyonlarıdır [13] ve araç içi UİP konsantrasyonları trafik yoğunluğundan ve araç
hızından etkilenmektedir [14]. Özellikle toplu taşıma mikro ortamlarında seyahat ederken, araç
yoğunluğunun fazla olması, kişilerin günlük maruziyetine ve buna bağlı olarak sağlık etkilerine önemli
ölçüde katkı sağlayabilmektedir [15,16,17,18,19].
Kişisel maruziyet ile ilgili yapılan çalışmalar, yüksek konsantrasyonların görülmesi sebebiyle
otomobilde ve toplu taşıma mikro ortamlarındaki kirletici konsantrasyonlarına odaklanmıştır. Trafik
mikro ortamlarındaki kirletici maruziyet seviyeleri, kirleticinin ortamdaki konsantrasyonu, zaman ve
aktivite düzenleri, seyahat türü, meteorolojik koşullar, trafik yükü ve yol özellikleri gibi faktörlerle ilgilidir
[16,17,20,21,22,23,24,25,26]. Farklı seyahat türlerinin kirletici maruziyetine olan katkılarının
belirlenmesi, maruziyet riskinin azaltılması için yararlı bilgiler sağlayacağından önemlidir [22].
Son yıllarda, İstanbul’da özel araç sayısı hızla artmıştır ve tüm araç trafiğinin %40’ını oluşturmaktadır
[27]. İstanbul’da ulaşım araçlarından kaynaklanan kirletici maruziyeti üzerine çok az sayıda çalışma
yapılmıştır. PM 2.5 maruziyeti ve partikül madde sayımı (0.3, 0.5, 1.0, 5.0 ve 10 µm) ile ilgili otomobil,
otobüs, hafif raylı sistem ve metrolarda yapılan çalışmalar, trafik mikro ortamlarındaki partiküllerin %
90'ının, 1,0 µm’den küçük olduğunu ve PM 2.5 maruziyetinin otobüs, otomobil ve yürüme modlarında
sakin hava koşullarında (rüzgar hızı ≤ 2 m/s) daha yüksek olduğunu göstermiştir [28,29].Bu çalışmanın
amacı, İstanbul’da sık kullanılan farklı seyahat türleri (otobüs, metro, metrobüs, otomobil, deniz
otobüsü ve feribot) içinde UİP ve PM 2.5 konsantrasyonlarını belirlemek ve farklı mikro ortamların
bireysel katkılarını tespit etmektir.

2. MATERYAL VE METOT
Ölçümler kişisel hava örnekleyicileri kullanılarak, otobüs, metrobüs, metro, otomobil, deniz otobüsü ve
feribot olmak üzere altı farklı seyahat türünde Haziran 2016–Eylül 2017 tarihleri arasında
gerçekleştirilmiştir. Tablo 1’ de tercih edilen seyahat türleri ve özellikleri gösterilmektedir.
İlk olarak, ölçümler rota boyunca ilk durakta (otobüs istasyonu veya platform) 15 dakika (dk) boyunca
dış ortamda yapılmıştır. Ardından, araç içi ölçümler rotanın son durağına kadar devam etmiştir. Son
olarak, 15 dk boyunca araç dışında ölçümler yapılmıştır. Ölçümler dönüş rotasında da aynı şekilde
devam etmiştir. Toplamda sabah ve öğlen olmak üzere iki farklı periyotta 475 trip yapılmıştır. Otomobil
İç Hava Kalitesi Sempozyumu

14. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 17-20 NİSAN 2019/İZMİR

____________________ 1427 _______

ölçümleri, (1) camlar açık ve hava sirkülasyonu kapalı, (2) camlar kapalı ve hava sirkülasyonu orta,
klima aktif (A/C) şekilde ayarlanarak iki durum için gerçekleştirilmiştir. Ölçümler otobüs ve metrobüsler
de orta kapının hizasında, hafif raylı sistemde trenin ikinci vagonun da yapılmıştır. İstatistiksel
analizler, SPSS programı (sürüm 20.0) kullanılarak gerçekleştirilmiştir.
Tablo 1: Seçilen güzergahlar ve özellikleri.
Seyahat türü

Rota
Bakırköy-Boğazköy
Mahallesi
Bakırköy-Cihangir
Mahallesi
Zincirlikuyu-Avcılar
SöğütlüçeşmeAvcılar
Yenikapı-Atatürk
Havalimanı
Avcılar-Zincirlikuyu
Bakırköy-Bostancı
Yenikapı-Yalova

Otobüs1
Otobüs2
Metrobüs1
Metrobüs2
Hafif raylı metro
Otomobil (cam açık/kapalı)
Deniz Otobüsü
Feribot

Uzunluk
(km)
40

Durak
Sayısı
48

Seyahat
süresi (dk)
75

Trip
Sayısı
78

20

39

65

42

30
42

26
33

60
85

72
72

26,1

18

35

46

30
20
50

3
-

50
50
75

76
69
20

2.1. Ölçüm Cihazları
10 nm-1000 nm arasındaki UİP ölçümleri, partikül sayacı ile yapılmıştır (TSI 3007 Hand held
-3
Condensation Particle Counter). 100000 partikül.cm ’den büyük olan partikül ölçümleri, parçacık
sayımının yüksek konsantrasyonların etkisini önlemek için Denklem 1 kullanılarak düzeltilmiştir [30].
e0.00001x

y=38456

, x>100000 cm

-3

(1)

burada x=Cihazının ölçtüğü UİP konsantrasyonu, y=düzeltilmiş UİP değerini göstermektedir. PM 2.5
ölçümleri, pDR 1200 taşınabilir gerçek zamanlı aerosol monitörü (Thermo-Fisher Scientific, ABD)
kullanılarak yapılmıştır. pDR 1200'ün doğruluğunu test etmek için, Partisol FRM Model 2000
gravimetrik hava örnekleyicisi (Thermo-Fisher Scientific, ABD) karşılaştırma yapmak için kullanılmıştır.
İki yöntem arasındaki korelasyon katsayısı (r) 0.79 olarak belirlenmiştir. Ölçümler sırasında cihazların
girişleri solunum yüksekliğine yerleştirilmiştir.
2.2. Bireysel maruziyet hesabı
Kilometre başına bireysel maruziyet, Denklem 2’ ye göre hesaplanmıştır [25]. Solunum oranları
-1
otomobil ve otobüs yolcuları için sırasıyla 11,8 ve 12,7 L.dk olarak kabul edilmiştir [31]. Aynı
-1
zamanda, hafif raylı sistem, deniz otobüsü ve feribot ve istasyon/platform için 12.7 L dk 'lik bir
solunum oranı kabul edilmiştir. İstasyon ve platformdaki ortalama bekleme süresi 5 dk olarak
alınmıştır.
Bireysel maruziyet (μg/km)= [Konsantrasyon (μg.m ) x Zaman (dakika) / Uzaklık (km)] x Solunum
3
-1
(2)
oranı (m .dk )]
-3

3.BULGULAR VE TARTIŞMA
Bu çalışmada UİP ve PM 2.5 konsantrasyonları altı farklı seyahat türünde izlenmiştir ve bireysel
maruziyet oranları belirlenmiştir. Şekil 1, farklı seyahat türlerinde ölçülen UİP ve PM 2.5
konsantrasyonlarının kutu grafiklerini göstermektedir. Tablo 2'de araç içi ve istasyon/platformdaki
ortalama UİP ve PM 2.5 konsantrasyonları ve her bir seyahat türü için standart sapmalar
gösterilmektedir.
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↵

Şekil 1. Seyahat türlerinde ölçülen ortalama UİP ve PM 2.5 konsantrasyonlarının kutu grafikleri.
Çalışma sonuçlarına göre, en yüksek ortalama UİP konsantrasyonu, otomobilde cam açık seyir
-3
halinde iken (63825 pt.cm ) gözlenmiştir. Pencereler kapalıyken otomobilin içinde ölçülen
konsantrasyonlar, havalandırma koşulları nedeniyle tüm seyahat türlerinde en düşüktür. Bu sonuçlar,
otomobillerde cam açık seyir halinde iken daha yüksek kirletici konsantrasyonların oluşabileceğini
göstermiştir [23,32]. Daha önceki otomobilde bu iki farklı durum için yapılan çalışmalarda benzer
sonuçlar elde edilmiştir. Bigazzi ve Figliozzi (2012),cam kapalı iken araç içi UİP konsantrasyonlarının,
daha düşük olduğunu ve klima açıkken daha da azaldığını gözlemlemişlerdir [14]. Bu çalışmanın
sonuçlarına benzer şekilde, Ham ve diğ. (2017), araç içerisinde en düşük ortalama UİP ve PM 2.5
konsantrasyonlarının, camlar kapalı ve klima devridaim durumdayken gözlemlemiştir [25]. Otobüs1 ve
otobüs2 seferlerinde ölçülen en yüksek ortalama PM 2.5 konsantrasyonları sırasıyla 43.3 μg/m³ ve 37.0
μg/m³ olarak bulunmuştur. Keskin ve Dilmaç (2017) tarafından İstanbul’da iki farklı otobüs hattında
yapılan çalışmada, hafta içi ortalama PM 10 konsantrasyonu sırasıyla 158 μg/m³ ve 189 μg/m³, PM 2.5
konsantrayonu ise sırasıyla 78 μg/m³ ve 71 μg/m³ olarak ölçülmüştür [33]. Bu çalışmada, otobüslerde
pencere ve havalandırma koşulları kontrol edilememiştir. Havalandırma ayarları, araçlardaki iç/dış
ortam kirletici oranlarının en büyük belirleyicisidir. Camların açılması karayolundaki kirletici
-3
maruziyetini etkilemektedir [34]. İkinci en düşük UİP konsantrasyonu 18319 pt.cm olarak hafif raylı
metroda ölçülmüştür. Hafif raylı sistem elektrik ile çalıştığından kirletici madde üretmemektir. Bununla
birlikte, dış ortamdan gelen kirletici konsantrasyonları, tren içi kirlilik oranlarını etkileyebilir. Taşıt
trafiğine yakın olmak, yüksek konsantrasyonlarda UİP ve PM 2.5 'e neden olmaktadır ve ana yollardan
uzak olan güzergahlarda daha düşük konsantrasyonlar görülmektedir [22]. Deniz otobüsü ve feribotta
ölçülen ortalama UİP ve PM 2.5 konsantrasyonlarının birbirine yakın değerler almakla birlikte deniz
otobüsünde daha yüksek olduğu görülmüştür. Deniz otobüsünde iki kirletici konsantrasyonun daha
yüksek olmasında, güzergah üzerinde ara duraklarının olması ve bu duraklardaki yolcu iniş
binişlerinde oluşan egzoz emisyonlarının araç içi konsantrasyonlara etkisi olduğu düşünülmektedir.
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3.1. Bireysel Maruziyet
İki kirleticinin ulaşım araçları içinde kilometre başına ve istasyon/peronlarda beklerken hesaplanan
bireysel maruziyetler ve standart sapmaları Tablo 2'de verilmiştir. Kilometre başına hesaplanan
maruziyetler, yolcuların farklı seyahat türlerinden kaynaklanan maruziyetlerin karşılaştırılması ve
kirleticilere en az miktarda maruz kalınan seyahat türünün seçiminde bir yol sağlamaktadır [25].
Tablo 2. Her bir seyahat türünde ölçülen araç içi UİP ve PM 2.5 konsantrasyonları.
Seyahat türü

Otobüs1
Araç içi
Otobüs durağı
Otobüs2
Araç içi
Otobüs durağı
Metrobüs1
Araç içi
Metrobüs durağı
Metrobüs2
Araç içi
Metrobüs durağı
Hafif raylı
metro
Vagon içi
Peron
Otomobil
Cam Açık
Cam Kapalı
Deniz Otobüsü
Araç içi
Rıhtım
Feribot
Araç içi
Rıhtım

Araç içi konsantrasyon
UİP
PM 2.5
pt/cm3
μg/m³

UİP
pt/km
+8

Bireysel maruziyet
μg/km

partikül
+8

+8

+8

PM 2.5

μg

32795±14973
21635±14736

37.1±16.7
28.2±22.6

7.8E ±3.6E
-

312.4E ±142.6E
13.7E+8±9.4E+8

0.88±0.40
-

35.3±15.9
1.8±1.4

33689±13991
27264±19447

43.4±35.0
29.3±26.2

13.9E+8±5.8E+8
-

278.1E+8±115.5E+8
17.3E+8±12.3E+8

1.79±1.44
-

35.8±28.9
1.9±1.7

36969±12732
46913±16397

26.7±15.0
35.5±20.4

9.4E+8±3.2E+8
-

281.7E+8± 97.0E+8
29.8E+8±10.4E+8

0.68±0.38
-

20.3±11.4
2.3±1.3

26275±11099
29179±17404

17.1±11.7
24.0±16.6

6.8E+8±2.9E+8
-

283.6E+8±119.8E+8
18.5E+8±11.1E+8

0.44±0.30
-

18.5±12.6
1.5±1.1

18319±8057
14576±13067

27.7±12.1
30.5±12.5

3.1E+8±1.4E+8
-

81.4E+8± 35.8E+8
9.3E+8±8.3E+8

0.47±0.21
-

12.3±5.4
1.9±0.8

63825±19777
7224±4696

35.7±15.9
8.3±5.8

12.6E+8±3.9E+8
1.4E+8±0.9E+8

376.6E+8±116.7E+8
42.6E+8±27.7E+8

0.70±0.31
0.16±0.11

21.1±9.4
4.9±3.4

24547±13912

19.5±9.5

-

124.6±70.6
16.5±123.7

-

9.9±4.8
1.8±1.5

22304±9140

16.4±8.6

-

212.4±87.5
22.6±153.0

-

15.6±8.2
1.9±1.3

Kilometre başına en yüksek ortalama UİP ve PM 2.5 maruziyeti 13.9E pt.km ve 1.79 μg.km olarak
8
otobüs2’de ölçülmüştür. Kilometre başına en düşük ortalama UİP ve PM 2.5 maruziyeti sırasıyla 1.4E
-1
-1
pt.km ve 0.16 μg. km olarak otomobilde camlar iken tespit edilmiştir. Kilometre başına hesaplanan
maruziyetlerin, güzergah ve seyahat türlerine göre oldukça değişken olduğu görülmüştür. Araç içi
kirletici madde konsantrasyonları trafik yoğunluğundan ve hız koşullarından etkilenebilir [14] ve ana
yol üzerinde uzun bir seyahat süresi araç ve otobüslerde bulunan kirleticilere yüksek maruz kalma ile
+8
+8
sonuçlanabilir. Otobüs ve metrobüs duraklarında UİP bireysel maruziyeti 29.8E – 17.3E partikül
arasında, PM 2.5 bireysel maruziyeti ise 2.3-1.5 μg arasında değişmiştir. En düşük UİP bireysel
maruziyet peronda gözlenmiştir. Deniz otobüsü ve feribot rıhtımlarında hesaplanan UİP bireysel
maruziyet oranının 22.6-16.5 partikül arasında, PM 2.5 bireysel maruziyet oranının ise 1.9-1.8 μg
arasında değiştiği ve yakın değerler aldığı görülmüştür. İstasyonlardaki kirletici seviyeleri, meteorolojik
koşullar ve trafik yoğunluğu gibi faktörler bu farklılıkların nedeni olabilir.
8

-1

-1

SONUÇ
Bu çalışma, farklı seyahat türlerinde ölçülen UİP ve PM 2.5 konsantrasyonları ve bireysel maruziyetlerin
sonuçlarını göstermektedir. Trafik ortamındaki kirletici konsantrasyonları değişkendir. Seyahat eden
kişiler, seyahat türü ve rota özelliklerine göre bu kirleticilere farklı miktarlarda maruz kalmaktadırlar. En
düşük ve en yüksek kirletici konsantrasyonları, otomobilde pencereler kapalı ve pencereler açık
durumda ölçülmüştür. Taşıtların içindeki havalandırma kirletici konsantrasyonlarını etkilemiştir ve en
düşük UİP ve PM 2.5 konsantrasyonu otomobilde pencereler kapalı ve klima açıkken gözlenmiştir.
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Kilometre başına en yüksek ortalama UİP ve PM 2.5 bireysel maruziyet oranı otobüslerde 13,9E pt.km
-1
, ve 1,79 μg.km olarak ölçülmüştür. İki kirletici için kilometre başına en düşük bireysel maruziyet
otomobilde pencereler kapalı iken ölçülmüştür. Bu çalışmada, İstanbul’da toplu taşıma araçlarında en
yüksek maruz kalma oranlarının otobüs ve metrobüslerde olduğunu gözlemlenmiştir. İstanbul'da raylı
sistem ağı genişletilirse, otobüs ve metrobüs gibi karayolu taşımacılığı yerine raylı sistem için seyahat
tercihleri artarsa, yolcuların hava kirleticilere maruziyetleri azalabilir.
8

-

1
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TAŞIT KAYNAKLI İÇ ORTAM PCB KİRLİLİĞİNİN
DEĞERLENDİRİLMESİ: OTOPARK ÖRNEĞİ
Evaluation of Internal Polluted PCB Pollution: Example of Car Parking

Hepsen Bahar AKYILDIZ
Demet ARSLANBAŞ

ÖZET
Otoparklar modernleşen dünyayla birlikte şehirlerin planlanmasında önemli bir yer almakta ve özellikle
trafik kaynaklı kirlilik göstergesi olarak önem kazanmaktadır. Bu otoparklarda araçların park edilmesi,
otopark güvenliğinin sağlanması, otopark temizliği ve otopark ücretlerinin alınması gibi konularda
görevli birçok çalışan içortam şartlarından etkilenmektedir. . Poliklorlubifeniller (PCB), atık veya halen
kullanılmakta olan malzemelerden doğaya salınmaktadır. En önemli özellikleri doğada kolay
bozunmadığından kalıcı olmalarıdır ve insan sağlığı üzerine çok ciddi etkileri bulunmaktadır.Bu
çalışmada 3 katlı kapalı otoparktan alınan farklı boyutlardaki (<61µm ve 61-243µm) toz örneklerinde
PCB kirletici seviyeleri belirlenmiştir. Her katından kompozit olarak alınan örnekler temizleme ve ön
zenginleştirme işlemlerinden geçirilerek GC-MS cihazında analiz edilmiştir. Temizleme işlemi ile hazır
hale getirilen örnekler, PCB izomer derişimlerinin belirlenmesi amacıyla EI modu olan GC-MS (Agilent
Technologies 5977A-7890B) cihazıyla analiz edilmiştir. Cihazın PCB izomerleri için kalibrasyonu 15
hedef PCB mix karışımı (Accusstandard), geri kazanım (recovery) ve surrogate stadandartları için
hazırlanmış kalibrasyon çözelti karışımları ile yapılmıştır. 15 PCB izomerleri için toplam ortalama
-1
konsantrasyonlar 111,83 µg gr olarak hesaplanmıştır. En yüksek katkıyı ortalama PCB31-28’in 23,77
-1
ng gr sağladığı belirlenmiştir.. Otoparklardan elde edilen PCB sonuçları literatürden elde edilen yol
tozu sonuçlarına göre yüksek seviyelerdedir. Türkiye'de özellikle kamyonlarda kullanılan atık
yağlardan elde edilen mazotların yüksek PCB içerdiği daha önce yapılan çalışmalarda ortaya
konmuştur. Kapalı sistemlerde sıradan koşullar altında, kullanıcı veya çevre hiçbir şekilde PCB’ye
maruz kalmaz. Ancak, PCB emisyonları ekipmanın, bakımı, onarılması, devreden çıkarılması
sırasında veya hasarlı bir ekipmanın sızıntı yapması sonucunda ortaya çıkabilir. Isı transferi sıvıları,
hidrolik sistemler ve vakumlu pompalar gibi ürünler örnek verilmektedir. Bu çalışmada elde edilen PCB
konsantrasyonları da bu kaynakla ilişkilendirilebilir.
Anahtar Kelimeler:.İç ortam, hava kirliliği, toz, otopark, PCB
ABSTRACT
The car parks have an important place in the planning of cities with the modernizing world and they
are gaining importance especially as a pollution indicator. In these parking lots, many employees
working on parking such as parking, security of car park, cleaning of the car park and parking fees are
affected by internal conditions. . Polychlorinated biphenyls (PCBs) are released into the environment
from waste or materials still in use. The most important characteristics of nature are not permanent
degradation and they have a very serious effect on human health. In this study, PCB pollutant levels
were determined in powder samples of different sizes (<61µ and 61-243 µm) taken from 3-storey car
park. Composite samples from each layer were analyzed by GC-MS for cleaning and pre-enrichment.
The samples prepared by the cleaning process were analyzed by GC-MS (Agilent Technologies
5977A-7890B), which is an EI mode, to determine the PCB isomer concentrations. Calibration of the
device for PCB isomers 15 is made by mixing solution mixes prepared for the target PCB mix mixture
(Accusstandard), recovery and surrogate stadiums. The total average concentrations for 15 PCB
isomers were calculated as 111.83 ng gr-1. It was determined that the highest contribution was
provided by the PCB31-28 isomer with an average of 23.77 ng / g. The PCB results obtained from the
car parks are at high levels compared to the road dust results obtained from the literature. especially
diesel oil obtained from waste oils used in trucks in Turkey previously been demonstrated in studies
that include high PCB. Under ordinary conditions in closed systems, the user or the environment is not
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exposed to the PCB in any way. However, PCB emissions can result from equipment maintenance,
repair, deactivation, or leakage of damaged equipment. PCB concentrations obtained in this study can
also be associated with this resources
Key Words: Indoor, air pollution, dust, car park, PCB

1. GİRİŞ
1930 yıllarda endüstriyel kullanım amacı ile üretilmiş olan poliklorlu bifenillerin (PCB) doğada kalıcı
oldukları belirlendikten sonra dünyanın birçok ülkesinde üretimleri yasaklanmıştır. Ancak PCB içeren
birçok ürün bugün hala kullanımda olduğundan insan ve çevre sağlığını tehdit etmektedir.
Büyük şehirlerin özellikle iş ve ticaret merkezlerinde trafikle ilgili en önemli sorunlarından biri de
araçların mağaza ve büro faaliyetleri süresinde nereye park edileceği problemidir. Otomobil
sahipliğinin yüksek olduğu şehirlerde bu konu özellikle önem taşımaktadır. Otoparklarda araçların park
edilmesi, otopark güvenliğinin sağlanması, otopark temizliği ve otopark ücretlerinin alınması gibi
konularda görevli birçok çalışan istihdam edilmektedir. Bunların yanı sıra, bazı otoparkların içinde araç
yıkama istasyonları ve kuru temizleme gibi işletmeler de bulunmaktadır. Tüm bu çalışanların ve kısa
sureli de olsa araç sahiplerinin zaman geçirdiği otoparklarda iş sağlığı ve güvenliği konularında birçok
eksiklik bulunmaktadır. Park yerleri, garajlar ve açık alan otoparklarından kaynaklanan egzoz
kirliliğinin şimdiye kadar modern şehirlerde ve daha geniş kentsel alanlarda hava kalitesi sorunları
üzerinde büyük bir etkiye sahip olmadığı düşünülse de kent içinde kapladıkları alanlar dikkate
alındığında toplam hava kirliliği katkısı olabileceği görülmektedir. Trafik kaynaklı emisyonlar ve
endüstrilerden ve fabrikalardan çıkan emisyonlar gibi diğer birçok kaynaktan gelen egzoz emisyonları
çokça araştırmacı tarafından izlenmektedir ancak otoparklarla ilgili spesifik çalışmalar yapılmamıştır.
[1]. Gaston Bardet, "Şehirdeki binek otomobillerin (otomobiller) yaklaşık 24 saatlik ömrünün 2 saati"
sürüş durumunda "geçtiğini ve kalan 22 saatin" park halinde "geçtiğini belirtmişken, Litman, bu durumu
şöyle ifade etmektedir: "Şehirlerdeki otomobillerin 24 saatlik yaşamlarının yaklaşık 1 saati sürüş
durumu ve geri kalan 23 saat park halinde geçmekte olduğunu belirtmiştir. [2]. Bu yaklaşımlar,
sürdürülebilir ve yaşanabilir bir şehir açısından bölgeye bağımlı otomobiller için yerleşim alanlarındaki
otoparkların önemini göstermektedir. Otoparkların, çevresi ve çalışanları için sağlıklı bir ortam
sağlayacak malzemelerle düzgün şekilde donatılmış olması veya araç sahiplerini otoparkta geçireceği
zamanın kısa olması büyük önem taşımaktadır [3]. Kapalı ve açık otoparkların içinde hem çalışanların
hem de kullanıcıların sağlığını olumsuz yönde etkileyen kirleticiler bulunmaktadır. Son yıllarda hızlı
endüstriyel gelişmeler, aynı zamanda kullanılan kimyasalların miktarını da arttırmıştır. Bu
kimyasalların ve ürünlerin fazla kullanımı kalıcı organik kirleticiler (KOK lar) ile ilişkili olarak çevre
kirliliğine yol açmıştır. Toprak bu toksik kimyasalların birikiminde havuz görevi görerek önemli bir rol
oynamaktadır. İç ortam tozu örneklerinde PBDE, PAH ve PCBlerin varlığını gösteren birçok çalışma
yapılmıştır [4]. Otoparklardan alınan toz, iç mekan tozunu ve iç hava kalitesini yansıtır çünkü özellikle
katlı otoparklarda içerde belirli bir süre araç kullanılmakta ve bazen uzun süreler araç çalışır durumda
bulunmaktadır. Kapalı ortamlarda 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. Bu nedenle yerleşik iç ortam tozu, maruziyet
ortamı ve iç ortam kirliliğinin küresel bir göstergesi olarak düşünülmüştür [5]. Yerleşmiş iç ortam
tozundaki pestisitler, duman kalıntıları, PAH’lar, alev geciktiriciler, plastikleştiriciler, ağır metaller ve
asbest içeren çok sayıda kimyasal kirleticilerin varlığı ve açık havadaki oranlarına kıyasla genellikle
daha yüksek olduğu rapor edilmiştir. İç ortam maruziyeti ve sağlık etkileri Dünya Sağlık Örgütü (WHO)
nün öncelikleri arasına girmiştir [6].

2. POLİKLORLU BİFENİLLER
PCBler insan yapımı olan organik kimyasallar olup, 209 farklı klorlanmış organik bileşikten oluşurlar,
her bir bileşik konjener olarak adlandırılır. Klorlanmanın derecesi reaksiyon süresinin uzunluğuna
bağlıdır. PCB’ler farklı ülkelerde farklı ticari isimler altında ve karışımlar halinde üretilmişlerdir. ABD’de
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üretilen ve Aroclor adı altında piyasaya sürülen karışımlar en yaygın olarak kullanılmıştır. Aroclor 1016
(A1016)’nın her molekülünde 3 klor, Aroclor 1221 (A1221)’in yapısında 1 klor, Aroclor 1242
(A1242)’nin 3 klor, Aroclor 1248 (A1248)’in 4 klor, Aroclor 1254 (A1254)’ün yapısında 5 klor ve Aroclor
1260 (A1260)’ın yapısında ise yaklaşık olarak ortalama 6 klor bulunmaktadır. PCBlerin planar ve nonplanar özelliklerinin yanı sıra, bifenil halkası üzerinde bulunan klor iyonu sayısının da bu maddelerin
biyolojik etki derecelerini etkiledikleri bilinmektedir. Bu nedenle, yukarıda belirtilen Aroclor karışımları
birbirinden farklı biyolojik aktivite gösterebilmektedir [7].
ABD de 1970’lerde sadece kapalı sistemlerde kullanımı izinli olup, 1977 den sonra tümüyle
yasaklanmış. Japonya’da 1972 den sonra üretim ve kullanımı yasaklanmış̧, Avrupa Ülkelerinde 70’li
yılların ortalarında kısıtlanmış, 80 yılların ortalarında tamamen yasaklamış. Türkiye’de ise 1993 yılında
sınırlanmış, 2010 yılında yasaklanmıştır. PCB’ler endüstride kapalı ve açık sistemlerde
kullanılmaktadır. Kapalı sistem PCB’lerin tamamen ekipmanın için de tutulduğu bir sistemdir. Açık
sistem ise PCB lerin doğrudan çevre ile temas halinde olduğu ve bu nedenle alıcı ortama kolaylıkla
ulaşabildikleri sistemdir. Sıradan koşullar altında, kullanıcı veya çevre hiçbir şekilde PCB’ye maruz
kalmaz. Ancak, PCB emisyonları ekipmanın bakımı, onarılması, devreden çıkarılması sırasında veya
hasarlı bir ekipmanın sızıntı yapması sonucunda ortaya çıkabilir. Kapalı PCB uygulamalarının en
önemli iki örneği kondansatör ve transformatörlerdir (Aroclor 1016, 1221, 1242, 1254, Piralen 3010).
Kapalı ortamda kirleticilerin oluşturduğu potansiyel sağlık riskleri büyük önem taşımaktadır. Kapalı
mekanlardaki PCB’lerin gaz ve toz seviyeleri maruz kalmanın önemli bir bölümünü oluşturabilirler
Çünkü PCB’ler tozda kalıcıdır ve insanlar zamanlarının büyük bir kısmını kapalı ortamlarda geçirirler.
Çoğu iç ortam kirleticileri, başlangıçta havada asılı kalmış ve daha sonra toz olarak yerleşen partiküler
maddeler tarafından absorbe edilir. Bu nedenle yerleşik iç ortam tozu, maruziyet ortamı ve iç ortam
kirliliğinin küresel bir göstergesi olarak düşünülmüştür [8]. Bu çalışmada tamamen kapalı bir otoparkta
oluşan PCB kirliliğinin belirlenmesi ve literatürle karşılaştırılması amaçlanmaktadır.
3. MALZEME YÖNTEM
3.1. Çalışma Alanı
Asya ile Avrupa’yı birbirine bağlayan Kocaeli aynı zamanda demiryolu ve karayolu hatlarını
taşımaktadır. Nüfus yoğunluğu yüksek şehirlerden biri olmakta beraber Türkiye’nin en küçük
yüzölçümüne sahip illeri arasındadır. Trafik yoğunluğu açısından ele alındığı zaman hava kirliliği
konusunda takip edilmesi gereken en önemli bölgelerden biridir. Kalabalık nüfusu nedeniyle her geçen
gün trafiğe çıkan araç sayısının artması açık ve kapalı otoparkların sayısındaki artışı da beraberinde
getirmiştir. Bu çalışmada örneklemelerin gerçekleştirilebilmesi için Kocaeli merkezinde şehir içi
trafiğine yakın bir otopark belirlenmiştir. Seçilen otopark zeminden yeraltına doğru 2 kat aşağıya
olacak şekilde konumlanmış olup toplamda 3 katlı tamamı kapalı bir otopark özelliği göstermektedir.
2
Brüt alanı 40000 m olan 3 katlı bu otoparkta 6 adet havalandırma ünitesi (24 saat çalışır halde)
bulunmaktadır. Otoparka giren araç sayısı günlük 1500 adet olup, temizliği saat 24:00 dan sonra
personel tarafından yapılmaktadır.

Şekil 1. Örnekleme yapılan otoparkın konumu
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3.2. Deneysel Hazırlık
Numuneler otoparkın her katı 4 eşit alana bölünerek bölünen her alanın 10 farklı noktasından toplanıp
karıştırılarak kompozit bir hale gelecek şekilde toplanmıştır. Belirlenen otoparktan daha önce
laboratuvar ortamından hekzan ile yıkanan faraş takımı ile eş zamanlı olarak üst toz örnekleri
0
alınmıştır. Şahit olarak sodyum sülfat tuzu kullanılmıştır. Daha önce 4 saat süreyle 450 C’de aktive
edilmiş KOK kirleticisi barındırmayan sodyum sülfat tuzu otoparkta isooktan çözeltisi ile temizlenmiş
2
bir alana (yaklaşık 1 m ) dökülüp, aynı yöntemle toplanmış ve diğer örneklerle birlikte laboratuvara
götürülmüştür. Şahidin kullanılmasındaki amaç örneklerin işlenmesi ve hazırlanması sırasında
herhangi bir kirlenmenin olup olmadığının anlaşılmasıdır [9].
Bu çalışmada Civan ve Kara (2016) tarafından geliştirilen yöntem kullanılmıştır. Örneklerin
ekstraksiyonu, ön zenginleştirmesi sırasında kullanılan %99,9 saflıkta diklorometan (SupraSolve),
%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 firmasından temin edilmiştir.Granül halindeki sodyum sülfat %99 saflıkta ve susuzdur.Azot gazı
%99 saflıktadır.Sertifikalı PCB surragate standart maddeleri, standart karışımları ve Absolute standart
(USA)’tan temin edilmiştir. Kullanılan standartlar, bileşikleri ve ürün kodları Tablo 1 de sıralanmıştır.
Tablo 1. Kullanılan Surragate ve Standart Solüsyonlar
KİMYASAL

BİLEŞİKLER

STOCK SOLÜSYON

ÜRÜN KODU

PCB(mix)

PCB-18, 20, 28, 31,
44, 52, 101, 105, 118,
138, 149, 153, 170,
180 ve 194
13
C12PCB-181

100 μg/L

Absolute
Standard
PCB Congener Mix, 15
component s in 1 mL

50 μg/L

Absolute
Standard
PCB Congener Mix, 15
component s in 1 mL

PCB (sur)

Kocaeli Üniversitesi Çevre Mühendisliği bölümüne ait dondurucuda amber şişeler içinde bulunan toz
örnekleri 243 ve 61 mikrometre boyutundaki eleklerden elenmiş ve ardından içerdikleri kaba
parçalardan ve organik (saç ve hayvan tüyü gibi) maddelerden arındırılmak üzere ayıklanmıştır.
Ayıklanan örnekler temiz amber cam şişelere alınarak etiketlenip ve ekstraksiyon işleminde
kullanılmak üzere -20 °C’de derin dondurucuda bekletilmiştir.
Hazırlanan örneklerden ekstraksiyon işlemi için hassas terazide 3 gr tartılmış ve önceden temizlenmiş
cam tüplere dökülmüştür. Tüm örneklere ekstraksiyon işleminden önce geri kazanım verimini bulmak
için geri kazanım “recovery” standardı eklenmiştir. Geri kazanım standardının analitik geri dönüşüm
verimleri ise %73±14 13 (C12PCB- 181) olarak bulunmuştur. Üzerine 10 ml aseton: hekzan (1:1)
çözeltisi ilave edilmiştir.
Ardından cam tüpün ağzı teflon bant ile kapatılarak toplam 1 gece karanlıkta oda sıcaklığında
bekletilmiştir. Birinci geceden sonra 1 saat ultrasonik (ısıtma özelliği kapalı) banyodan geçirilen
örneklerin sıvı kısmı 45 mikrometrelik sartirous filtre den geçirilmiş ve ardından 5 mL’ye evaparatörle 2
mL’ye azot gazı ile düşürülmüştür. Temiz kapaklı bir amber cam şişeye pastör pipetle alınıp, ardından
buzdolabına konulmuştur. Örnekler temizleme (clean-up) işlemine kadar -4°C’de buzdolabı
buzluğunda bekletilmiştir.
Çalışma kapsamındaki hedef alınan kirleticilerin ölçülmesi sırasında örnekte var olan girişim
yapabilecek kimyasalların giderilmesi için clean-up prosedürü uygulanmıştır. Alümina ve silika jel,
organik kirleticileri tutmak için kullanılmışken sodyum sülfat ise örneklerdeki su ve nemi tutmak için
kullanılmıştır. Kolon kimyasallarının aktive edilmesi için aşağıdaki hazırlıklar yapılmıştır. Ekstraksiyon
işleminden geçen örnekler girişim yapabilecek organikleri uzaklaştırmak, örnek matrisini
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zenginleştirmek ve fraksiyonlarına ayırmak üzere cam yünü, silika jel (90), alümina ve susuz sodyum
sülfat içeren kolondan geçirildi
Kolondan alınan birinci fraksiyon 40 C döner buharlaştırıcı cihazında zenginleştirme işlemiyle hacmi
yaklaşık 5 ml’ye düşürülmüştür. Hacmi 5 ml’ye düşürülen örnekler saf azot gazı ile hacmi azaltılmaya
devam edilmiştir. Örnek hacmi yaklaşık 2 ml’ye düştüğünde örneğe hegzan eklemesi yapılarak 3 kez
yaklaşık 5ml’ye tamamlanarak çözücü değişimi yapıldı ve son zenginleştirme gerçekleştirilmiştir.
Üçüncü turun sonunda rotary jojesindeki örnek hacmi 1 mLye düşürülerek GC-MS’te okunmaya hazır
hale getirilmiştir.
0

3.3. Numunelerin Analizi
Temizleme işlemi ile hazır hale getirilen örnekler , PCB izomer derişimlerinin belirlenmesi amacıyla EI
modu olan GC-MS (Agilent Technologies 5977A-7890B) kütle spektrometre cihazında analiz
edilmiştir. Cihazda DB-5HT kapiler kolon (15 m × 0,25mm i.d., 0,10 μm film kalınlığı, J&W Scientific)
kullanılmıştır. Cihazın PCB izomerleri için kalibrasyonu 15 hedef PCB mix karışımı (Accusstandard)
2,2’,5-TriCB (PCB 18), 2,2,3’-TriCB (PCB 20), 2,4,4’-TriCB (PCB 28), 2,4’,5-TriCB (PCB 31), 2,2’,3,5’TetraCB (PCB 44), 2,2’,5,5’-TetraCB (PCB 52), 2,2’,4,5,5’-PentaCB (PCB 101), 2,3,3,’4,4’-PentaCB
(PCB 105), 2,2’,3,4, 4’, 5’- PentaCB (PCB 118), 2,3',4,4',5 -PentaCB (PCB 138), 2,2’,3,4’,5’,6-HexaCB
(PCB 149), 2,2’,4,4’,5,5’-HexaCB (PCB 153), 2,2’,3,3’,4,4’,5-HexaCB (PCB 170), 2,2’,3,4,4’,5,5’HeptaCB (PCB 180), 2,2’,3,3’,4,4,5,5’-OctaCB (PCB 194), ve geri kazanım (recovery) ve surrogate
stadandartları için hazırlanmış kalibrasyon çözelti karışımları ile yapılmıştır. Cihaza okutulan örnekteki
kirleticilerin kütleleri liner regreasyonla belirlenen eğriler yardımıyla belirlenmiştir.
PCB hedef kirleticileri: PCB için kalibrasyon çözelti derişimleri 0,1, 1, 10, 25, 100, 250 ng ml-1 (ppb )
olarak hazırlanmıştır. Fırın sıcaklığı 80 °C’de 2 dakika bekletildi. 30°C/dk lık artışla 200 ye çıkıp 6 dk
bekletildi, 10 /dk artışla 320 °C ‘ye çıkartılarak 10 dk bekletilmiştir. Her 10 örnek kolonu için geri
kazanım oranlarının ölçülmesi amacıyla bir adet standart kolon yapılmıştır. Standart (Şahit) kolonuna
sadece PCB standardı eklenmiş ve gerçek örneğe yapılan normal prosedür uygulanmıştır. Standart
kolondan elde edilen fraksiyonlar GC-MS’te okutulmuştur.

SONUÇ
Bu çalışmada kapalı bir otoparkın her katında PCB kirletici belirlenebilmesi amacıyla 10 farklı
noktadan kompozit toz örneklemesi yapılarak sonuçlar elde edilmiştir.15 PCB izomerleri için toplam
-1
ortalama konsantrasyonlar 111,83 ng gr olarak hesaplanmıştır. En yüksek katkıyı ortalama 23,77 ng
-1
gr ile PCB31-28’in sağladığı belirlenmiştir.
Grafikte de görüldüğü gibi her bir katta <243 µ ve <61 µm boyutundaki tozlardan elde edilen PCB
izomerlerinin değerleri görülmektedir. PCB 31_28 dışındaki tüm izomerler için kat ve boyut açısından
belirgin bir farklılık görülmezken 31_28 için kat 2 de 243 µm boyutunda belirgin bir artış saptanmıştır.
Otoparka ait verilerin toplanması sırasında 2. katta araç yoğunluğunu diğer katlara göre daha yüksek
olduğu ve katlar arasında geçişlerden kaynaklı toz hareketinin 2. katta daha fazla birikim yaptığı
belirlenmiştir.
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Şekil 2. Katlar arası toz boyutu açısından kirlilik seviyeleri karşılaştırmaları
DEĞERLENDİRME
Ülkemizde ve diğer ülkelerde yapılan otopark çalışması olmadığından literatürle karşılaştırılırken
toprak ve toz örnekleri ele alınarak değerlendirme yapılmıştır. Ülkemizde yapılan bir toprak
örneklemesinde ortalama PCB31-28 31,5 µg kg hesaplandığı görülmüştür [10]. Almanyada sokak
tozu örneklerinde yapılan bir çalışmada PCB28 endüstriyel ve ticari alanlarda PCB emisyon kaynakları
-1

içinde en yüksek konsantrasyonda çıktığı görülmüştür [11]. Otopark toz örneklerinde PCB28’in yüksek
çıkmasının sebebi triCB içeren kondansatör ve transformatörlerde kullanılan AROCLOR
1016,1242,1232 de bulunuyor olması ile ilişkilendirilebilir [12]. Diğer bir yandan PCB içeren yağlar
periyodik kullanımı dışında çevreye direk teması olmayan bir durumdur. Bu tür kullanımlar havaya
veya suya deşarj yoluyla PCB salınımına da yol açabilirler.(AROCLOR 1016,1221,1242,1254). PCB
içeren yağların ısı transfer sıvıları, hidrolik sistemler ve vakum pompaları gibi yerlerde kullanılmıştır
[13]. Araç ekipmanlarında kullanılan bu kondansatörler ve yağlar araç bozulmasından kaynaklı dış
ortama sızarak çevreye karışabilmektedir. PCB 28 yüksek çıkması bu verilerle ilişkilendirilmiştir.
Kaynağı kondansatör ve transformatör olan ve motorlu araçlardan salındığı literatür taramalarında
görülen PCB 31_28 bu katta daha yüksek olması beklenen bir durum olarak değerlendirilmiştir. Bu
çalışmanın devamında aynı bölgede yer alan katlı açık bir otoparktan aynı yöntemle örnekleme
sonuçları bu sonuçlarla karşılaştırılarak açık ve kapalı otoparklar arasındaki farklar
değerlendirilecektir. Ayrıca açık otoparktan elde edilen sonuçlarla PCB dış ortam kaynaklarının katkısı
belirlenmeye çalışılacaktır. Aynı zamanda her iki otoparktan alınan toz numunelerinde PAH
(Poliaromatik Hidrokarbonlar), PBDE (polibromlu dietly eterler ) ve fitalat seviyeleri belirlenerek kalıcı
organik kirleticiler açısından otoparkların durumu incelenecektir.
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TEMİZLİK MALZEMELERİNİN İÇ HAVA KALİTESİNE ETKİSİ
Contribution Of Household Cleaning Products To Indoor Air Quality

Sibel MENTEŞE
Bahar AKÇA
Ali ÇAĞLAR

ÖZET
Birincil kirletici olarak temizlik malzemelerinin iç ortama ilk yayıldıklarında oluşan konsantrasyonlar,
maruz kalma ve soluma ile vücuda alınarak iç ortam havasındaki kirletici türlerine kakı sağlamaktadır.
Bu uçucu kirleticilerden halojenli bileşiklerin çözücü olarak birçok tüketici malında ve temizlik
malzemesinde bolca kullanıldığı bilinmektedir. Bu çalışmada temizlikte kullanılan, ülkemizdeki yerel
marketlerde kendi sınıfında çok satış yapan çamaşır suyu, ahşap temizleme solüsyonu, oto kokusu, el
sabunu, cam temizlemem solüsyonu, kireç çözücü ve kolonya gibi temizlik malzemelerinin iç hava
kalitesine olan etkisi standart koşullarda hazırlanan deneysel çalışmalar ile araştırılmıştır. Bu temizlik
malzemelerinin uçucu organik bileşik (UOB) yayma potansiyelleri yapılan standart oda deneyleri ile
belirlenmeye çalışılmıştır. Bu malzemelerden özellikle oto kokusunun en yüksek UOB emisyonuna;
cam temizleme solüsyonunun ve limon kolonyasının ise onu takip ettiği belirlenmiştir. Temizlik
işleminde kullanılan temizlik malzemesinin sulandırılmış çözeltisinin de UOB yayma potansiyelleri
araştırılmıştır. Sulandırılmış ahşap temizleme solüsyonunun, bulaşık el deterjanının ve sıvı el
sabunun; saf hallerine göre daha yüksek UOB emisyonu yaydığı belirlenmiştir. Ayrıca, temizlik
malzemesine göre değişkenlik göstermekle beraber, diğer temizlik ürünlerinde de düşük molekül
ağırlıklı veya göreceli olarak yüksek molekül ağırlıklı UOB türlerinin salındığı belirlenmiştir. Dünyada
farklı temizlik ürünleri ile yapılan çalışmalar bulunmasına karşın, ülkemizde market raflarında yer alan
ve yerel tüketimde olan ticari ürünlere yönelik çalışmaların sınırlı olduğu görülmüştür. Ülkemizde bu
amaçla daha çok araştırmanın yapılmasının faydalı olacağı düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: İç ortam hava kalitesi, temizlik malzemeleri, uçucu organik bileşikler, oda deneyi.
ABSTRACT
As a primary pollutant, concentrations from the cleaning materials when they are first spread to the
indoor environment are taken by exposure and inhalation. It is known that halogenated compounds
from these volatile pollutants are used abundantly in many consumer goods and cleaning materials as
solvents. In this study, household cleaning products which are in the national market in our country,
such as bleach, glass cleaning solution, wood surface cleaning solution, car scent, hand soap, dish
cleaning solution, and cologne were analyzed in experimental studies to investigate their emission
profile in indoor air. Volatile organic compounds (VOC) emitting potentials of these cleaning materials
were determined by standard chamber experiments. Of these materials, auto odor had the highest
VOC emission; glass cleaning solution and lemon cologne were followed it. The solution of the
cleaning agent mixed with water used in the cleaning process. higher VOC emissions were observed
for diluted solutions of the cleaning product concerned than pure one for wood cleaning solution,
dishwashing detergent and liquid hand soap. In addition, it has been determined that low molecular
weight or relatively high molecular weight VOCs are released from the cleaning products, depending
on the type of the product. Although there are studies conducted with different cleaning products in the
world, it is seen that there are no studies for commercial products in national consumption in the
markets in our country. It is thought that it would be beneficial to conduct more research for this
purpose in our country.
Key Words: Indoor air quality, household cleaning products, volatile organic compounds, standard
chamber test.
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1. GİRİŞ
Temizlik malzemelerinden çıkan emisyonun üç özelliği önem ihtiva etmektedir. İlk olarak, emisyonlar
büyük oranda temizlik malzemesinin bileşimine bağlıdır. İkinci olarak ise, temizlik malzemesinin
içeriğindeki uçucu bileşimin konsantrasyonu önemlidir. Son olarak ise, temizlik malzemesinin kullanım
şekli, kullanım sıklığı ve miktarı önemlidir. Temizlik malzemelerinden salınan uçucu kirletici türlerin
davranışını etkileyen faktörler; havalandırma, odadaki karşım, odalar arasındaki karışım, homojen ve
heterojen dönüşümleri, yüzey üzerinde sorpsiyon etkileşimleri ve aktif hava temizliği. Temizlik
malzemelerindeki uçucu bileşenler temizlik yapılırken ve sonrasında gaz fazında vücuda soluma
yoluyla girebilir [1].

2. TEMİZLİK MALZEMELERİNİN ÇEVRESEL VE SAĞLIK ETKİLERİ
Amerika’da yapılan bir çalışmada yetişkinlerin günde ortalama 20-30 dakikalarını ev temizliği için
harcadığı belirtilmektedir [2]. Temizlik; hijyen, estetik gibi bir çok faydasının yanı sıra sağlık riski de
yaratmaktadır. Temizlik malzemeleri yerel ve kentsel fotokimyasal dumana neden olan UOBleri
içermesi nedeni ile kaygı yaratmaktadır. California Hava Kaynakları Topluluğu (CARB), temizlik
malzemeleri ve oda spreyleri gibi tüketim mallarından çıkan emisyonların azaltılmasına yönelik olarak
düzenlemeler yapmıştır [3]. CARB tarafından belirlenen bazı UOB türlerinin hangi temizlik
malzemelerinde mevcut olduğu ve 70 yıllık yaşam süresince belirgin sağlık etkisine neden olmayan
konsantrasyon limitleri (NSRL) ve kronik referans maruz kalma seviyeleri (REL) belirlenmiştir [4].
Temizlik işlemi, temizliği yapan kişi kadar orada bulunan insanlara da risk yaratmaktadır. Temizlik
malzemelerindeki uçucu bileşenler temizlik yapılırken ve sonrasında gaz fazında vücuda soluma
yoluyla girebilir. Temizlik malzemelerinden çıkan hava kirleticilere soluma yoluyla maruz kalındığında
oluşan çeşitli durumlar vardır: uygun olmayan temizlik malzemelerinin karıştırılması suretiyle kazara
zehirlenme ve astım, alerji ve solunum yolu rahatsızlıkları [5]. Halı şampuanından kalan kurumuş
deterjan bir işyerindeki çalışanların çoğunda ve kreşteki çocukların çoğunda solunum yolu
rahatsızlıklarına neden olmuştur [6]. Halı şampuanın aşırı kullanılması konferans katılımcılarında
geçici, hafif solunum yolu rahatsızlıklarına neden olmuştur [7]. Mesleki astım ile ilgili olarak yapılan
popülasyon bazlı bir çalışmada “temizlikçilerin” bronşiyal hiperduyarlılık ve astım semptomları veya
ilaç tedavisinde 4. en yüksek riskli grup olduğu bulunmuştur [8]. Göz, burun ve boğaz semptomları ile
astım ve bronşit riskinin sprey temizleyiciler kullananlarda klasik temizleyiciler kullananlara göre daha
fazla risk olduğu bulunmuştur [9]. İspanyadaki iç ortam temizleyicilerinde astım gözlenme sıklığı, ofis
çalışanlarındakinden 1.7 kat daha yüksek olduğu ve riskin büyük oranda “ev temizlikçilerinde” mutfak
temizliği ve mobilya parlatma gibi işlerden dolayı daha belirgin olduğu belirtilmektedir [10].
Finlandiya’da kadınlarla yapılan popülasyon çalışmasında temizlik işlerinde çalışan kadınlardaki riskin
diğer idari işlerde çalışan kadınlara göre 1.5 kat daha yüksek olduğu belirlenmiştir [11]. California,
Michigan, Massachusetts ve New Jersey’de iş-ile-ilişkili astım vakalarının %12’sinin temizlik
malzemelerine maruz kalınmasından kaynaklandığı belirlenmiştir [12]. Bina temizlikçileri ve ev
temizlikçilerinin Sao Paulo, Brezilya’daki raporlanmış mesleki astım vakalarının en yükseği olduğu ve
temizlik malzemelerinin maruz kalınan madde olarak gösterildiği bildirilmektedir [13].
Ülkemizde temizlik malzemelerinin hava kalitesine etkisini araştıran sınırlı sayıda çalışma mevcuttur.
Bu çalışmalar genellikle klorlu çamaşır sularının ev temizliğinde kullanılması nedeniyle havaya salınan
halojenli UOB seviyelerini araştırmaya yönelik olarak yapılmıştır [14-15].
3. MATERYAL VE METOT
Bu çalışmada Menteşe (2009)’da detaylı olarak anlatılan standart oda deneyi koşullarında çeşitli
temizlik malzemelerinin Uçucu Organik Bileşik (UOB) yayma potansiyelleri saptanmaya çalışılmıştır
[16]. Çalışma kapsamında dikkate alınan temizlik malzemeleri: ahşap temizleyici, çamaşır suyu, oto
kokusu, kireç çözücü/porçöz, kolonya, cam temizleme solüsyonu, sıvı el sabunu ve bulaşık
deterjanı’dır. Oda deneylerinde kullanılan temizlik malzemelerinin seçiminde; tüketici olarak ismini en
çok duyduğumuz ve göreceli olarak kalite sayılabilecek markalar analize tabi tutulmuştur. Ayrıca,
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dikkate alınan temizlik malzemelerinin çoğu için görece daha ekonomik marketlerde satılan ve TV’de
reklamlarını pek görmediğimiz yerel ürünler de analize tabi tutulmuştur.
Standart temiz oda deneyleri 23±0,5 °C sıcaklık ve %50±2 bağıl nem koşullarında 22,5 Litre hacme
sahip kübik bir cam odada yapılmıştır. Deney prosedürü kabaca 3 aşamadan oluşmaktadır: i) standart
odanın arka plan havasının UOB kompozisyonunun belirlenmesi (boş oda), ii) temizlik malzemesinin
standart odaya alınmasını takiben hava örneklemeleri (vialli), iii) temizlik malzemesinin standart
odadan çıkarılmasını takiben oda havasının örneklemesi (vialsiz).
Ayrıca, sıvı fazda olan temizlik malzemeleri, genel temizlik amacıyla kullanıldıklarında su ile
karıştırılarak kullanıldığından; çalışma kapsamında dikkate alınan temizlik malzemelerinden sıvı fazda
olanları 1:1 oranında su ile karıştırıldıktan sonra standart oda deneyleri bu ürünler için tekrar
yapılmıştır.
Çalışmanın UOB örnekleme ve analiz aşamalarında US EPA Method TO17 kullanılmıştır. Özetle,
seçici sorbentler içeren thermal desorpsiyon örnekleme tüpüne düşük akışlı hava pompasıyla toplanan
hava örnekleri Thermal Desorber-Gaz Kromatografi cihazları kullanılarak analiz edilmiştir. Sonrasında,
kromogramlardan elde edilen tekil UOB türlerinin toplam konsantrasyonu (TUOB) toluen eşdeğeri
3
olarak ISO standardında belirtildiği gibi [17] hesaplanmıştır (µg/m ).

SONUÇ
Yapılan standart temiz oda deneyleri sonucunda evlerimizde kullandığımız temizlik malzemelerinin
kapağının açılmasından kısa bir süre sonra çeşitli UOB emisyonları yayabildiği belirlenmiştir. Şekil 17’de sunulan çalışma sonuçları genel olarak benzer prensipte gerçekleştirilmiştir: Öncelikle standart
temiz odanın hava kalitesi belirlenmiştir (boş oda). Sonrasında deneysel çalışmaya göre hedeflenen
temizlik maddesi ağzı açık bir vial içerisinde standart odanın içerisine konulmuştur ve belirli zaman
aralıklarıyla hava örnekleri standart odadan alınmıştır (Vialli 1-3). Sonrasında içerisinde temizlik
maddesi olan vial odadan çıkartılıp belirli zaman aralıkları ile standart odadan örnek alınmaya devam
edilmiştir (Vialsiz 1-3).
Şekil 1’de oto kokusunun odaya konulduktan sonraki TUOB emisyon profilleri verilmiştir. Buna göre,
UOB emisyonları oto kokusu standart oda içerisindeyken 600 µg/m³ seviyelerine kadar ulaşmıştır. Oto
kokusu odadan çıkarıldıktan sonra TUOB emisyonları hızla azalmaya başlamıştır.

Şekil 1. Oto kokusunun oda deneyi sonucunda belirlenen TUOB (µg/m³) profili
Şekil 2’de limon kolonyasının standart odaya konulduktan sonraki TUOB emisyon profilleri verilmiştir.
Buna göre, UOB emisyonları limon kolonyası standart oda içerisindeyken 350 µg/m³ seviyelerine
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kadar ulaşmıştır. Limon kolonyası odadan çıkarıldıktan sonra TUOB emisyonları önce hızla azalmıştır
ancak sonrasında tekrar artışa geçmiştir. Sıvı fazda kullanılan temizlik malzemelerinde bu trend
gözlenmemiştir. Bunun nedeni olarak; limon kolonyasında hem çok uçucu, hem de az uçucu UOB
türlerinin bir arada bulunduğu belirlenmiştir. Bu nedenle, çok uçucu olan bileşenlerin ortamdan hızla
ayrılmasından ancak bir süre sonra az uçucu olan UOB türlerinin azalmaya başlamış olabileceği
düşünülmektedir.

Şekil 2. Limon kolonyasının oda deneyi sonucunda belirlenen TUOB (µg/m³) profili
Şekil 3’de cam silme solüsyonunun odaya konulduktan sonraki TUOB emisyon profilleri verilmiştir.
Buna göre, UOB emisyonları cam silme solüsyonu standart oda içerisindeyken 300 µg/m³ seviyelerine
kadar ulaşmıştır. Cam silme solüsyonu odadan çıkarıldıktan sonra TUOB emisyonları azalmaya
başlamıştır.

Şekil 3. Cam silme solüsyonunun oda deneyi sonucunda belirlenen TUOB (µg/m³) profili
Sıvı fazda kullanılmasına rağmen, genellikle temizlik sırasında su ile karıştırılan çeşitli temizlik
malzemeleri bulunmaktadır. Bunlardan çalışma kapsamında hem saf halleriyle, hem de 1:1 oranında
su ile karıştırılmak suretiyle sulandırılarak standart oda deneylerine tabi tutulan temizlik malzemeleri:
ahşap temizleme solüsyonu, sıvı el sabunu ve bulaşık el deterjanıdır.
Şekil 4’de ahşap temizleme solüsyonunun saf halinin standart oda deneyi sonucunda elde edilen
TUOB emisyon profili gösterilmektedir. TUOB seviyelerinin ahşap temizleme solüsyonu odaya
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koyulduktan kısa bir süre sonra artışa geçtiği; solüsyon odadan çıkarıldığında daha düşük seviyelerde
gözlendiği belirlenmiştir.

Şekil 4. Ahşap temizleme solüsyonunun oda deneyi sonucunda belirlenen TUOB (µg/m³) profili
Şekil 5’de ahşap temizleme solüsyonunun 1:1 oranında su ile karıştırılmış çözeltisinin standart oda
deneyi sonucunda elde edilen TUOB emisyon profili gösterilmektedir. TUOB seviyelerinin ahşap
temizleme solüsyonunun sulu çözeltisi odaya koyulduktan hemen sonra artışa geçtiği; solüsyon
odadan çıkarıldığında ise düşüşe geçtiği belirlenmiştir. Ahşap temizleme solüsyonunun saf hali bu
çalışmada denenen ilk temizlik malzemesidir. Ahşap temizleme solüsyonunun saf ve sulandırılmış hali
için kurulan deneysel prosedürlerde örnekleme süresi açısından ufak bir farklılık söz konusudur.
Ahşap temizleme solüsyonunun saf hali için standart oda içerisinde kalma süresi ve dolaylı olarak
örnekleme süresi, sulandırılmış hali için yapılan deneysel çalışmadakinden 3 kat daha kısadır. Bu
nedenle ahşap temizleme solüsyonunun saf ve sulandırılmış halleri aynı grafik üzerinde bir arada
gösterilmemiştir. Zamansal bu farklılık nedeniyle ahşap temizleme solüsyonu içeren vial odadan
çıkarıldıktan sonra bile UOB emisyonu tamamen ortamdan uzaklaşmamış olduğu düşünülmektedir.

Şekil 5. Ahşap temizleme solüsyonunun sulu halinin (1:1 sulandırılmış) oda deneyi sonucunda
belirlenen TUOB (µg/m³) profili
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Şekil 6’da sıvı el sabununun saf halinin ve 1:1 oranında su ile karıştırılmış çözeltisinin standart oda
deneyi sonucunda elde edilen TUOB emisyon profilleri bir arada gösterilmektedir. Her iki durumda da
TUOB seviyelerinin sıvı el sabunu veya çözeltisi odaya koyulduktan hemen sonra artışa geçtiği;
solüsyon odadan çıkarıldığında ise düşüşe geçtiği belirlenmiştir. Sıvı el sabununun saf halinin
sulandırılmış halinden daha az UOB emisyonu yaydığı da belirlenmiştir.

Şekil 6. Sıvı el sabununun saf ve sulu halinin (1:1 sulandırılmış) oda deneyi sonucunda belirlenen
TUOB (µg/m³) profili
Şekil 7’de bulaşık el deterjanının saf halinin ve 1:1 oranında su ile karıştırılmış çözeltisinin standart
oda deneyi sonucunda elde edilen TUOB emisyon profilleri bir arada gösterilmektedir. Her iki durumda
da TUOB seviyelerinin bulaşık el deterjanı veya sulu çözeltisi odaya koyulduktan hemen sonra artışa
geçtiği; solüsyon odadan çıkarıldığında ise hızla düşüşe geçtiği belirlenmiştir. Bulaşık el deterjanının
saf halinin sulandırılmış halinden belirgin olarak daha az UOB emisyonu yaydığı da belirlenmiştir.

Şekil 7. Bulaşık el deterjanının saf ve sulu halinin (1:1 sulandırılmış) oda deneyi sonucunda belirlenen
TUOB (µg/m³) profili
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Temizlik malzemelerinin dinamik davranışları: birincil kirleticilerin iç ortama ilk yayıldıklarında oluşan
konsantrasyonlar, maruz kalma ve soluma ile vücuda alınması iç ortam havasındaki kirletici türlerin
dinamik davranışları ile ilgilidir [1].
Farklı temizlik malzemelerinin saf ve sulandırılmış halleri ile gerçekleştirilen bu deneysel çalışmanın
sonucunda, temizlik malzemelerinden en yüksek seviyede UOB emisyonu yayanlarının sırasıyla; oda
kokusu, cam silme solüsyonu ve limon kolonyası olduğu gözlenmiştir. Çalışma sonuçları TUOB
cinsinden ifade edildiği için literatürde genellikle spesifik UOB türü veya UOB alt grubu için
değerlendirme yapan çalışmalar ile kıyaslama imkanı halihazırda olmasa da; özellikle oto kokusu’nun
oldukça yüksek UOB emisyon seviyelerine ulaşması, literatürde de son zamanlarda dikkat çeken;
birincil UOB emisyonlarına ilaveten, ikincil organik bileşik yayma potansiyelinin de olması nedeniyle
oto kokusu özelinde önem arz etmektedir [18] .Daha önce yapılan başka çalışmalarda klorlu temizlik
malzemelerinin kayda değer miktarda halojenli UOB bileşiklerini ortam havasına yaydığı belirtilmiştir
[14-15]. İlaveten, stiren, toluen ve n-hekzan gibi ortam havasında da yaygın olarak gözlenen
bileşiklerin temizlik malzemelerinde de sıklıkla gözlendiği başka çalışmalar tarafından listelenmiştir
[19-20]. Kreşlerde yapılan bir çalışmada da özellikle n-hekzan seviyesinin gün boyu aralıklarla
uygulanan ıslak temizlik işlemi nedeniyle çok yüksek seviyelere ulaşabildiğine vurgu yapılmaktadır [1].
Olefinler ve halojenli bileşikler; hava temizleme spreyleri, temizlik malzemeleri, parfümler, spreyler,
cilalar ve boyalar gibi iç ortamda sıklıkla kullanılan birçok tüketim malzemesinde bolca kullanılmaktadır
[5,21].
Bu çalışmadan da görüleceği üzere; temizlik malzemelerinin farklı türleri farklı emisyon davranışları
göstermekte; saf veya sulu kullanımının bile emisyon profillerinde etkili olduğu görülmüştür. Bazı
temizlik malzemelerinin sulu hallerinin daha fazla UOB emisyonu yaymasında, temizlik malzemelerinin
muhteviyatında bulunan bazı kimyasal maddelerin suda çözünmesi ve/veya reaksiyona girerek UOB
oluşumuna katkı sağladığı düşünülmektedir.
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TUVALET TEMİZLİK ÜRÜNLERİNİN KULLANIMI İLE
SALIVERİLEN KARBON TETRAKLORÜR’ÜN İÇ HAVA
DÜZEYLERİ VE SAĞLIK RİSKLERİ
Indoor Air Levels and Health Risk Assessment of Carbon Tetrachloride Emitted from Toilet-Bowl Cleaners
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ÖZET
İç hava kirliliği açısından temizlik ürünleri kullanımı önemli bir kaynak oluşturmaktadır. Bir Uçucu
Organik Bileşik (UOB) olan karbon tetraklorürün emisyonu, diğer UOB’ler ile birlikte klorlanmış çeşme
suyundan, özellikle su sıcaklığının artırıldığı yıkanma, çamaşır ve bulaşık yıkanması sırasında oluşur.
Bununla birlikte, ağartıcı olarak hipoklorit (çamaşır suyu) içeren temizlik ürünlerinde ve kullanımı
sırasında, çamaşır suyu ile organik maddelerin reaksiyona girmesiyle oluşumu bu bileşik için göreceli
çok daha güçlü bir kaynak oluşturmaktadır. Karbon tetraklorürün hem kronik-toksik hem de
karsinojenik sağlık etkileri olması sebebiyle bu temizlik ürünlerinin kullanımı durumunda iç ortam
havasından etkin bir havalandırma ile uzaklaştırılması gerekmektedir. Bu çalışmada, karbon
tetraklorürün tuvalet ve banyolarda kullanılan klozet ve rezervuar tipi temizleyicilerden emisyonu
deneysel olarak incelenmiş, iç hava düzeyleri modelleme ile tahmin edilmiş, solunum yoluyla
maruziyet için kanser riski değerlendirmesi yapılmıştır. Ürünlerin emisyon potansiyeli tepe boşluğu katı
fazlı mikroekstraksiyonu takiben GC/MS yöntemiyle incelenmiş, iç hava düzeylerinin modellenmesi
3
için 8,9 m oda hacmi ve 0,5 ach hava değişimi hızı kullanılmıştır. Kullanılan bu hız ile ürünlerin
kullanımından kaynaklanan karbon tetraklorür konsantrasyonun sadece %0,6’lık kısmı
uzaklaştırılabilmektedir. Ortalama ve 95. yüzdelik kanser risk değerleri kabul edilebilir risk olan
milyonda birin altındadır ancak ürünler birer iç ortam karbon tetraklorür kaynağı oluşturmaktadır.
Anahtar Kelimeler: İç hava kalitesi, Karbon tetraklorür, Emisyon, Havalandırma, Tuvalet temizlik
ürünleri.

ABSTRACT
The use of household cleaning products constitute an important source of indoor air pollution. Carbon
tetrachloride is a volatile organic compound (VOC) emitted from chlorinated water especially when
heated for example for showering and washing clothes / dishes, along with other VOCs. However,
hypochlorite (bleach) containing household cleaning products and their use is a relatively much
stronger source of the compound due to reaction of bleach with organic matter. Because carbon
tetrachloride has both chronic-toxic and carcinogenic health effects, removing it with an effective
ventilation is necessary. In this study, the emission of carbon tetrachloride from automatic toilet bowl
and reservoir cleaners was investigated experimentally. The emission potential of the products was
studied by headspace - solid phase microextraction - GC/MS method, indoor air levels were modeled
3
for 8.9 m bathroom volume and 0.5 ach air exchange rate, and associated carcinogenic risks were
estimated. Only 0.6 % of the carbon tetrachloride concentration resulting from the use of the products
th
could be removed at the specified conditions. The mean and 95 percentile risk values for cancer are
below one-in-a-million acceptable risk level, but the products are sources of carbon tetrachloride.

Key Words: Indoor air quality, Carbon tetrachloride, Emission, Ventilation, Toilet cleaning products.
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1. GİRİŞ
İnsanların, uygarlaşma yönündeki hareketleri çevre kirliliğini arttırmıştır. Kirlilik, nüfus artışıyla hızlı bir
şekilde artmıştır [1]. Günümüzde, insanların günlük aktiviteleri, gittikçe daha fazla, enerjiye ve
kimyasal kullanıma ihtiyaç duymaktadır. Bu yüzden, yeni ve daha karmaşık maddelerin üretilmesine
(mobilyalar, giysiler, kumaşlar, temizleyiciler, deterjanlar, koruyucular, vb) ihtiyaç duyulmuştur. Bu
ürünlerin, üretimleri sırasında dış havaya, kullanımları sırasında ise iç havaya, zararlı kimyasalların
salımı olmaktadır [2].
Uçucu Organik Bileşikler (UOB'ler) çeşitli emisyon kaynakları olan kimyasallardır. Bu maddeler tüketici
ve ticari ürünler, boya ve ilgili malzemeler, yapıştırıcılar, mobilya ve giyim, inşaat malzemeleri, yanma
malzemeleri ve ev aletleri gibi çok çeşitli emisyon kaynaklarına sahiptirler [3]. Temizlik ürünlerinin
kullanılması, insan sağlığının korunması için çok önemliyken, bazı ürünler UOB'leri içerdikleri için risk
oluşturmaktadır [4,5]. Öte yandan, ağartıcı (sodyum hipoklorit, NaOCl) bazlı ürünlerin raf süresince
içerisinde bulunan yüzey aktif madde, parfümler vb. organik maddeler ile reaksiyona girmesiyle
UOB’ler, özellikle karbon tetraklorür oluşmaktadır. Ürünlerin kullanımı sırasında su ile temasında
sudan gelen organik bileşiklerle olan reaksiyonu da halojenli UOB’lerin oluşumunu desteklemektedir.
Bu iki durumda ortamda bulunan özellikle karbon tetraklorür konsantrasyonu artmakta [5]; bu temizlik
maddelerinin havalandırması zayıf mekânlarda kullanılması, bina sakinleri ve temizlik personelinin
kanserojen, üreme sistemini etkileyen veya tahriş edici olarak kabul edilen çeşitli hava kirleticilerine
maruz kalmaları kaygısına sebep olmaktadır [4]. İçerisinde bulundukları ürünlerde hem raf süresince,
hem de kullanım sırasında oluştukları için ağartıcı içeren temizlik ürünlerinin kullanımı karbon
tetraklorür maruziyeti açısından özel önem taşımaktadır.
Bazı UOB'lerin iç ortamlarda akut ve kronik sağlık etkilerine yol açabileceği yaygın olarak bildirilmiştir.
Bu sağlık etkileri arasında duyusal tahriş, yorgunluk, baş ağrısı, baş dönmesi, mide bulantısı,
uyuşukluk, alerji, hasta bina sendromu, akciğer fonksiyonunda azalma, astım ve hatta lösemi, nörolojik
toksisite ve akciğer kanseri sayılabilir [3,6]. Sağlık etkilerini azaltmak için bu maddelerin iç ortamdan
etkin bir havalandırma ile uzaklaştırılması gerekmektedir. Havalandırma hızı iç ortamda bulunan en
yüksek kirletici konsantrasyonunu belirli düzeylerin altında tutmak üzere belirlenmelidir [7].
Evlerde yaygın olarak kullanılan yüzey temizlik ürünlerinden, kullanım sırasında oluşan kesikli
emisyondan farklı olarak tuvaletlerde kullanılan rezervuar ve klozet blokları sürekli bir karbon
tetraklorür emisyon kaynağı oluşturabilir. Rezevuar tipi ürünler sürekli bir su temasına ve ilintili
fazladan UOB emisyonuna sahipken klozet üzerine takılan ürünlerden emisyon su ile temas etmesi
durumunda artarak süreklilik arz edebilir. Bu çalışmada, ağartıcı içeren rezervuar/klozet
temizleyicilerin kullanımı nedeniyle oluşabilecek karbon tetraklorür konsantrasyonu incelenmiş,
havalandırma ile iç hava konsantrasyonu modellenmiş ve maruziyet - risk değerlendirmesi yapılmıştır.
Ortalama ve 95. yüzdelik risk olmak üzere iki risk senaryosu değerlendirilmiştir.
2. MALZEME VE YÖNTEM
2.1. Deneysel
Tümü dezenfeksiyon maddesi olarak çamaşır suyu (sodyum hipoklorit) içeren, 7'si rezervuar ve 5'i
klozet üzerine takılan olmak üzere toplam 12 ürün Türkiye, Avrupa ve ABD’de süpermarketlerden
satın alınmıştır. Tüm ürünler analiz süresine kadar orijinal ambalajında muhafaza edilmiştir. Her bir
üründen alınan birer gramlık numuneler, biri susuz ve biri 2-mL çeşme suyu ile birlikte olacak şekilde
20 mL'lik tepeboşluğu (headspace) viallerine yerleştirilmiş ve septum kaplı bir kapakla kapatılmıştır.
Tüm deneyler iki tekrarlı yapılıp ortalama değerleri kullanılmıştır. Örnekler hazırlanıp kapağı
kapatıldıktan sonra 30 dakika oda sıcaklığında bekletilmiş ve ardından polidimetilsiloksan kaplı bir
fiber kullanılarak 30 dakika vialin tepe boşluğunda bekletilmiştir. Fiber daha sonra kütle seçici
dedektörü (Agilent 5973 inert MSD) olan bir gaz kromatografi sistemine (GC, Agilent 6890N) enjekte
edilip desorpsiyon işlemi gerçekleştirilmiş ve analiz edilmiştir. Analiz için kullanılan kromatografik
kolon, HP5-MS (30 m, 0,25 mm, 0,25 um) ve taşıyıcı gaz, helyumdur. Analiz sırasında fırın sıcaklığı
-1’
40°C’de başlatılıp 5°C de bekletilmiş 5°C dk lik artışla 230°C’ye yükseltilmiş ve 1 dk bu sıcaklıkta
tutulmuştur. Enjeksiyon modu splitsiz, iyonlaşma modu elektron etkisidir (EI). Karbon tetraklorür
kalibrasyonu için 5, 10, 25, 100 ve 250 ppb olmak üzere 5 farklı nokta hazırlanmıştır. Saf su içerisinde
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toplam hacim 2 ml olacak şekilde hazırlanan konsantrasyonların kalan 18 ml vial hacminde
oluşturacağı gaz faz ile anlık dengede olduğu kabul edilmiştir. Analiz ile belirlenen ürünlerin analit
konsantrasyonundan (µg/g) hareketle sulu örnekler için iç hava gaz faz konsantrasyonu Henry sabiti
-4
3
kullanılarak belirlenmiştir. Literatürde karbon tetraklorür için Henry sabiti 3,4×10 mol/(m ×Pa) olarak
bildirilmiştir [8]. Henry sabiti ile gaz faz karbon tetraklorür kısmi basıncı hesaplandıktan sonra, ideal
gaz yasası kullanılarak karbon tetraklorür konsantrasyonu, ürün ömrü, kullanım sıklığı dikkate alınarak
hesaplanmıştır. Susuz örnekler için ürün analit konsantrasyonunun ürün ağırlığıyla çarpılmasıyla elde
edilen emisyon potansiyelinin kullanım sıklığı – ürün ömrü boyunca buharlaştığı varsayılarak iç hava
konsantrasyonu belirlenmiştir. Bu konsantrasyonlar havalandırma olmaması durumu için kullanılmıştır.
2.2. Havalandırma Modellemesi
İç hava karbon tetraklorür konsantrasyonları, tuvalet ve banyolarda otomatik klozet temizleyicilerin 8,9
3
m [9] tuvalet / banyoda kullanımı için modellenmiştir. İç hava karbon tetraklorür konsantrasyonu
Eşitlik-1 [10] ile hesaplanırken kirleticinin ürünün kullanımı sırasında zamanla değişmeyen, sabit
emisyonu olduğu kabul edilmiştir. Ayrıca dış ortamda bulunan kirletici konsantrasyonu sıfır kabul
edilmiş, ortamda bulunan kirleticinin ise homojen dağıldığı kabul edilmiştir. Hava değişim hızı olarak
Avrupa’da en çok karşılaşılan hız olan 0,5 ach kullanılmıştır [7].
V (dCiç) / dt = Q (Cdış-Ciç (t))+ E

(1)

V oda hacmi (m ), t zaman (h), Ciç(t) ise t zamanındaki iç mekan karbon tetraklorür konsantrasyonu
3
3
3
(mg/m ), Q havalandırma hızı (m /saat), Cdış dış mekan karbon tetraklorür konsantrasyonu (mg/m ) ve
E ürünlerin (mg/saat) emisyon hızını ifade etmektedir.
3

2.3. Maruziyet ve Risk Değerlendirmesi
Maruziyet ve risk değerlendirmesi solunum yolu ile maruziyet için yapılmıştır. Ürünlerin kullanımıyla iç
havadan solunum yoluyla alınan günlük alım miktarı (CDI, mg/kg-gün) Eşitlik-11 kullanılarak
hesaplanmıştır [11].
CDI = (C×IR×ET×EF×ED) / (BW×AT)

(2)

Burada C karbon tetraklorürün iç hava konsantrasyonu (mg/m ); IR solunum hızı (m /saat), ET günlük
maruz kalma süresi (saat/gün), EF maruz kalma sıklığı (gün/yıl), ED maruz kalma süresi (yıl), BW
vücut ağırlığı (kg) ve AT ortalama ömürdür. Her bir ürün konsantrasyonu için CDI hesaplandıktan
sonra kirleticinin eğim faktörü ile çarpılmış ve risk değeri hesaplanmıştır. Karbon tetraklorür için eğim
-1
faktörü 0.13 (mg/kg-day) olup hesaplanan risk birimsizdir [11].
3

Risk = CDI × SF

3

(3)

3.BULGULAR VE TARTIŞMA
3.1. İç Ortam Hava Konsantrasyonları
Klozet ve rezervuar bloklarında yapılan ikili ölçümlerin ortalaması kullanılarak her iki ürün tipi için elde
edilen konsantrasyonların kutu grafikleri Şekil 1’de verilmiştir. Her iki tip ürün için de ortamda
havalandırma olmaması durumunda ve havalandırma ile elde edilen konsantrasyonlar gösterilmiştir.
-3
3
Rezervuar tipi ürünler için havalandırma olmadan hesaplanan konsantrasyonlar 5,31×10 µg/m ile
-1
3
-4
3
9,65×10 µg/m aralığında değişmiştir. Klozet tipi ürünler için bu konsantrasyonlar 2,32×10 µg/m ile
-2
3
3,1×10 µg/m aralığındadır. Sürekli su ile temas halinde olan rezervuar tipi ürünler için muhtemelen
sudaki organik maddeler ile tepkime sonucu ilave oluşum ile birlikte sudaki difüzyon katsayısının
katıya göre çok yüksek olmasından dolayı daha yüksek karbon tetraklorür konsantrasyonları (aradaki
fark ortanca değerler esas alındığında yaklaşık 51 kat, en yüksek değerler esas alındığında ise 31 kat)
oluşmuştur. Ortamda havalandırma sisteminin bulunması ve 0.5 ach hava değişim hızında çalışması
durumunda ortamda bulunan konsantrasyonların %0.6’lik kısmı uzaklaştırılmıştır.
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Şekil 1. Ürün tipine ve hava değişim hızına bağlı karbon tetraklorür konsantrasyonları
Ürünlerin kullanıldığı ortamda havalandırma olması durumunda rezervuar tipi ürünlerin kullanımı
-3
3
-1
3
sonucu oluşabilecek konsantrasyon aralığı 5,28×10 µg/m ile 9,59×10 µg/m , klozet tipi ürünler için
-2
3
-2
3
ise 2,31×10 µg/m ile 3,09×10 µg/m aralığında değişmiştir.
Diğer çalışmalar ile karşılaştırıldığında, bu çalışmada hesaplanan konsantrasyon değerleri literatürde
bildirilen düzeyler aralığında kalmaktadır. Odabaşı [5] mutfak, banyo ve yer temizliği sırasında,
çamaşır suyu içeren temizlik ürünlerinin kullanımından kaynaklanan UOB’leri incelemişlerdir. Temizlik
3
maddeleri kullanılmadan önce iç hava karbon tetraklorür konsantrasyonu 0,27 ± 0,11 µg/m ortalama
3
ve standart sapma değeri ile 0,16 – 0,47 µg/m aralığında belirlenmiştir. Bu düzeyler, çalışılan ortamda
farklı kaynakların bulunduğunu göstermektedir. Ürünlerin kullanımı sırasında ise karbon tetraklorür
3
3
konsantrasyonları artarak bu istatistikler sırasıyla 55,2 ± 144 µg/m ve 0,25 – 459 µg/m olarak
belirlenmiştir. Ürünlerin kullanımından 30 dk sonra yapılan ölçümlerde ise konsantrasyon değerleri
3
3
0,30 – 212 µg/m aralığında değişmiş, ortalama konsantrasyon ise 22,4 ± 66,4 µg/m olarak
bildirilmiştir [5]. Çalışmamızda incelenen tuvalet/rezervuar bloklarının kullanımıyla oluşabilecek
konsantrasyonlar bu değerlerden daha düşüktür. Bu durumun, rezervuar ve klozet temizlik ürünlerinin
diğer temizlik maddelerinin aksine kütlelerinin düşük olmasından ve görece uzun süreler
kullanılabilmelerinden kaynaklanabileceği söylenebilir. Odabaşı ve arkadaşlarının [12] yaptığı diğer bir
3
3
çalışmada ise modellenen iç hava konsantrasyonları 0,3 µg/m ile 1124 µg/m (ortalama, 82 ± 194
3
µg/m ) değerlerindedir; ki bunlar çalışmamızda hesaplanan düzeylerden epey yüksektir.
3.2. Kanser Riski Değerlendirmesi
Tuvalet ve rezervuar blokların kullanımı ile oluşabilecek kanser riski değerleri Şekil 2’de gösterilmiştir.
Ürünlerin kullanımına bağlı olarak ömür boyu kanser riski hesabı yapılmıştır. Kanser riski değerleri 95.
yüzdelik ve ortalama risk olmak üzere iki şekilde hesaplanmış olup, tüm ürünler için hesaplanan en
-7
-7
yüksek ortalama risk değeri 2,64×10 iken 95. yüzdelik değeri 3,81×10 ’dır. Odabaşı vd. [12]
tarafından yapılan çalışmada temizlik ürünlerinin kullanımı ile oluşan karbon tetraklorür
konsantrasyonundan kaynaklı risk değerleri 95. yüzdelik ve ortanca olarak hesaplanmıştır. Çamaşır
-7
suyu ile birlikte yüzey aktif madde içeren ürünler için ortanca risk değeri 8,1×10 olarak hesaplanırken
-4
95. yüzdelik için bu değer 2,4×10 tür. Hem çalışmamızda hem de önceki çalışmada [12] hesaplanan
-6
ortalama risk seviyeleri kabul edilebilir risk değerinin (10 ) altındadır. Çalışmamızda incelenen
ürünlerin, en az 0.5 ach hava değişim hızı olan bir odada tek emisyon kaynağı olarak bulunması
halinde dikkate değer bir risk oluşturmamaktadır.
İç Hava Kalitesi Sempozyumu

14. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 17-20 NİSAN 2019/İZMİR

____________________ 1452 _______

SONUÇ
Bu çalışmada, rezervuar ve klozet tipi tuvalet temizlik maddelerinin potansiyel karbon tetraklorür
emisyonu deneysel olarak incelenmiştir. Tuvalet/banyolarda temizlik ve koku giderme amaçlı
kullanılan çamaşır suyu içeren rezervuar ve klozet bloklarının birer karbon tetraklorür emisyon kaynağı
olduğu belirlenmiş, rezervuar tipi olanların emisyon potansiyelinin klozet tipi olanlardan göreceli daha
3
yüksek olduğu belirlenmiştir. Hava değişim hızı 0,5 ach olan 8,9 m hacminde bir tuvaletin iç
havasında bulunabilecek konsantrasyonlar hesaplanmış ve solunum yoluyla maruziyet ile ilintili kanser
riski değerlendirmesi yapılmıştır. Bu şartlada, bu ürünlerin kullanımıyla oluşabilecek en yüksek iç hava
3
karbon tetraklorür konsantrasyonu 0,965 µg/m olarak, bu konsantrasyona solunum yoluyla
-7
maruziyette oluşacak ortalama kanser riski değeri ise 2,64×10 olarak hesaplanmıştır. Kullanılan hava
değişim hızı ile, çalışılan ürünlerden kaynaklanan karbon tetraklorür konsantrasyonunun yüzde 5’lik
kısmı iç ortamdan uzaklaştırılabiliyor olup ortalama ve 95. yüzdelik kanser riski değerleri kabul
-6
edilebilir değerin (10 ) altında bulunmuştur.

Şekil 2. Tahmin edilen kanser riski dağılımları
TEŞEKKÜR
Finansal destek İYTE BAP (2016-İYTE-34 ve 2017-İYTE-06) tarafından sağlanmıştır. Analitik
çalışmalara katkıları için Dr. Figen Korel, Dr. Mustafa Odabaşı ve Dr. Yetkin Dumanoğlu’na, yurtdışı
ürün numunelerinin tedariği için yardımlarından dolayı Sencer Sofuoğlu, Dr. Güleda Engin, Burçak
Üçok'a teşekkür ederiz.

KAYNAKLAR
[1] Zabiegała, B. (2006). Organic Compounds in Indoor Environments. Polish Journal of
Environmental Studies, 15(3), 383-393.
[2] Kwon, K. D., & Jo, W. K. (2007). Indoor emission characteristics of liquid household products
using purge-and-trap method. Environmental Engineering Research, 12(5), 203-210.
[3] Wang, L. K. (2005). Advanced air and noise pollution control (pp. 3-33). L. K. Wang, N. C. Pereira,
& Y. T. Hung (Eds.). Totowa, NJ, USA: Humana press.
[4] Nazaroff, W. W., & Weschler, C. J. (2004). Cleaning products and air fresheners: exposure to
primary and secondary air pollutants. Atmospheric Environment, 38(18), 2841-2865.
[5] Odabasi, M. (2008). Halogenated volatile organic compounds from the use of chlorine-bleachcontaining household products. Environmental Science & Technology, 42(5), 1445-1451.
[6] Dai, H., Jing, S., Wang, H., Ma, Y., Li, L., Song, W., & Kan, H. (2017). VOC characteristics and
inhalation health risks in newly renovated residences in Shanghai, China. Science of the Total
Environment, 577, 73-83.
İç Hava Kalitesi Sempozyumu

14. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 17-20 NİSAN 2019/İZMİR

____________________ 1453 _______

[7] Ye, W., Zhang, X., Gao, J., Cao, G., Zhou, X., & Su, X. (2017). Indoor air pollutants, ventilation
rate determinants and potential control strategies in Chinese dwellings: A literature
review. Science of the Total Environment, 586, 696-729.
[8] Sander, R. (1999). Compilation of Henry's law constants for inorganic and organic species of
potential importance in environmental chemistry.
[9] Mui, K. W., Wong, L. T., Yu, H. C., Cheung, C. T., & Li, N. (2017). Exhaust ventilation
performance in residential washrooms for bioaerosol particle removal after water closet
flushing. Building Services Engineering Research and Technology, 38(1), 32-46.
[10] Liang, W., & Yang, X. (2013). Indoor formaldehyde in real buildings: Emission source
identification, overall emission rate estimation, concentration increase and decay
patterns. Building and Environment, 69, 114-120.
[11] Asante-Duah, D. K. (2002). Public health risk assessment for human exposure to chemicals (Vol.
6). Kluwer Academic.
[12] Odabasi, M., Elbir, T., Dumanoglu, Y., & Sofuoglu, S. C. (2014). Halogenated volatile organic
compounds in chlorine-bleach-containing household products and implications for their
use. Atmospheric Environment, 92, 376-383.

ÖZGEÇMİŞ
İlknur AYRİ
İYTE Kimya Mühendisliği bölümünden 2017 yılında mezun olmuştur. Aynı yıl İYTE Çevre Mühendisliği
Bölümünde yüksek lisansa başlamış ve halen devam etmektedir. 2018 yılından itibaren bu bölümde
araştırma görevlisi olarak çalışmaktadır. İç hava kalitesi, maruziyet ve risk değerlendirmesi, kalıcı ve
organik kirleticilerin atmosferde taşınımı konularında çalışmaktadır.
Mesut GENİŞOĞLU
Lisans ve yüksek lisans derecelerini Süleyman Demirel Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümünden
almıştır. SDÜ Yalvaç T.B.M.Y.O ve Aksu M.Y.O.’da Çevre Koruma Kontrol programında vekil öğretim
görevlisi olarak dersler vermiştir. 2016 yılından beri İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsünde doktorasına
devam etmekte ve araştırma görevlisi olarak görev yapmaktadır. Seramik membran prosesleri, demir
nanopartikülleriyle ağır metal giderimi, dezenfeksiyon yan ürünleri, iç hava kalitesi, kalıcı organik
kirleticilere maruziyet ve sağlık riskleri konularında çalışmaktadır.
Handan GAYGISIZ
1998 yılında Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümünü bitirmiştir. Aynı üniversitede 2000-2002
tarihleri arasında yüksek lisansını tamamlamıştır. 1998-2003 tarihleri arasında özel sektörde çalışmış,
2003 yılından beri de İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Çevre Ar-Ge Merkez Laboratuvarlarında
uzman/öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır.
Aysun SOFUOĞLU
İTÜ Kimya Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. Yüksek lisans ve doktora derecelerini sırasıyla
Wisconsin Üniversitesi-Madison ve Illinois Teknoloji Enstitüsüsü Çevre Mühendisliği Bölümlerinden
aldı. 2000 yılında, İYTE Kimya Mühendisliği Bölümü‟nde başladığı öğretim üyeliği görevine, Prof.Dr.
ünvanı ile devam etmektedir. Hava kirliliği, iç hava kirliliği, kalıcı organik kirleticilerin taşınımı, kuru
birikim ve hava kirliliğinin malzemeler üzerinde etkileri konularında araştırmalar yürütmekte ve dersler
vermektedir.
Sait C.SOFUOĞLU
DEÜ Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü’den mezun oldu. İTÜ Çevre Mühendisliği
Bölümünde Araştırma Görevlisi olarak iki yıl çalıştı. Öğrenimine ABD’de devam edip yüksek lisans ve
doktorasını Illinois Institute of Technology’den aldı. Halen, İYTE Çevre Mühendisliği bölümünde
Prof.Dr. unvanı ile çalışmakta, iç hava kirliliği, hava kirliliği ve maruziyet – risk değerlendirmesi
konularında araştırmalar yapmakta ve dersler vermektedir.
İç Hava Kalitesi Sempozyumu

14. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 17-20 NİSAN 2019/İZMİR

____________________ 1453 _______

[7] Ye, W., Zhang, X., Gao, J., Cao, G., Zhou, X., & Su, X. (2017). Indoor air pollutants, ventilation
rate determinants and potential control strategies in Chinese dwellings: A literature
review. Science of the Total Environment, 586, 696-729.
[8] Sander, R. (1999). Compilation of Henry's law constants for inorganic and organic species of
potential importance in environmental chemistry.
[9] Mui, K. W., Wong, L. T., Yu, H. C., Cheung, C. T., & Li, N. (2017). Exhaust ventilation
performance in residential washrooms for bioaerosol particle removal after water closet
flushing. Building Services Engineering Research and Technology, 38(1), 32-46.
[10] Liang, W., & Yang, X. (2013). Indoor formaldehyde in real buildings: Emission source
identification, overall emission rate estimation, concentration increase and decay
patterns. Building and Environment, 69, 114-120.
[11] Asante-Duah, D. K. (2002). Public health risk assessment for human exposure to chemicals (Vol.
6). Kluwer Academic.
[12] Odabasi, M., Elbir, T., Dumanoglu, Y., & Sofuoglu, S. C. (2014). Halogenated volatile organic
compounds in chlorine-bleach-containing household products and implications for their
use. Atmospheric Environment, 92, 376-383.
ÖZGEÇMİŞ
İlknur AYRİ
İYTE Kimya Mühendisliği bölümünden 2017 yılında mezun olmuştur. Aynı yıl İYTE Çevre Mühendisliği
Bölümünde yüksek lisansa başlamış ve halen devam etmektedir. 2018 yılından itibaren bu bölümde
araştırma görevlisi olarak çalışmaktadır. İç hava kalitesi, maruziyet ve risk değerlendirmesi, kalıcı ve
organik kirleticilerin atmosferde taşınımı konularında çalışmaktadır.
Mesut GENİŞOĞLU
Lisans öğreniminin ardından 2016 yılında Süleyman Demirel Üniversitesi Çevre Mühendisliği
Bölümünden yüksek mühendis ünvanını almıştır. 2016 yılında İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsünde
başladığı doktora eğitimine devam etmektedir. 2014-2015 yılları arasında Süleyman Demirel
Üniversitesine bağlı Yalvaç T.B.M.Y.O ve Aksu M.Y.O.’da Çevre Koruma Kontrol programında vekil
öğretim görevlisi olarak dersler vermiştir. 2016 yılından beri İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsünde
araştırma görevlisi olarak görev yapmaktadır. Seramik membran prosesleri, demir nanopartikülleriyle
ağır metal giderimi, dezenfeksiyon yan ürünleri, iç hava kalitesi, kalıcı organik kirleticilere maruziyet ve
sağlık riskleri konularında çalışmaktadır.
Handan GAYGISIZ
1998 yılında Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümünü bitirmiştir. Aynı üniversitede 2000-2002
tarihleri arasında yüksek lisansını tamamlamıştır. 1998-2003 tarihleri arasında özel sektörde çalışmış,
2003 yılından beri de İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Çevre Ar-Ge Merkez Laboratuvarlarında
uzman/öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır.
Aysun SOFUOĞLU
İTÜ Kimya Metalurji Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. Yüksek lisans derecesini
Wisconsin Üniversitesi-Madison Çevre Mühendisliği Bölümünden, doktora derecesini Illinois Teknoloji
Enstitüsüsü Çevre Mühendisliği Bölümünden aldı. 2000 yılında, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Kimya Mühendisliği Bölümü‟nde başladığı öğretim üyeliği görevine, Prof.Dr. ünvanı ile devam
etmektedir. Hava kirliliği, iç hava kirliliği, kalıcı organik kirleticilerin taşınımı, kuru birikim ve hava
kirliliğinin malzemeler üzerinde etkileri konularında araştırmalar yürütmekte ve dersler vermektedir.
Sait Cemil SOFUOĞLU
DEÜ Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü’den mezun oldu. İTÜ Çevre Mühendisliği
Bölümünde Araştırma Görevlisi olarak iki yıl çalıştı. Öğrenimine ABD’de devam edip yüksek lisans ve
doktorasını Illinois Institute of Technology’den aldı. Halen, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Çevre
Mühendisliği bölümünde Prof.Dr. unvanı ile çalışmakta olan SC Sofuoğlu iç hava kirliliği, hava kirliliği
ve maruziyet – risk değerlendirmesi konularında araştırmalar yapmakta ve dersler vermektedir.
İç Hava Kalitesi Sempozyumu

14. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 17-20 NİSAN 2019/İZMİR

____________________ 1454 _______

BİR AMELİYATHANE İÇİN ÇIKIŞ MENFEZ KONUMUNUN
TEMİZLEME SÜRESİNE ETKİSİ
The Effect of Air Exhaust Position on Recovery Time in an Operating Room

Yunus Emre ÇETİN
Mete AVCI
Orhan AYDIN

ÖZET
Bu çalışmada, bir ameliyathane için çıkış menfez konumunun temizleme süresine (recovery time)
etkisi sayısal olarak incelenmiştir. Çıkış menfezi, zemin seviyesinde, tavan seviyesinde ve hem tavan
hem de zemin seviyesinde olmak üzere üç farklı şekilde yerleştirilmiştir. Kirletici olarak, 0,5 µm
boyutunda partiküller ameliyathaneye homojen olarak dağıtılmış ve seyrelme süreçleri
karşılaştırılmıştır. En düşük temizleme süresi zemin ve tavan seviyesinde yer alan çıkış menfezlerinin
beraber kullanıldığı durumda elde edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Ameliyathane, Temizleme süresi, Menfez konumu.

ABSTRACT
In this study, effect of exhaust location on the recovery time for an operating room is investigated
numerically. The exhaust location is examined for three configurations as at floor level, ceiling level
and both at ceiling and floor level. As contaminants, particles of 0.5 µm diameter are distributed
homogeneously to the operating room and the decay processes are compared. It is found that the
lowest recovery time is obtained when the exhaust vents in the floor and ceiling level are used
together.
Key Words: Operating room, Recovery time, Exhaust location.

1. GİRİŞ
Cerrahi alan enfeksiyonu (CAE), cerrahiyi takip eden ilk 30 gün içinde operasyon bölgesinde veya
ilişkili dokularda gözlenen enfeksiyonlardır [1]. Yapılan çalışmalar [2,3] CAE gelişen hastaların
gelişmeyenlere oranla yoğun bakım ünitesinde daha uzun süre kaldıklarını, tekrar hastaneye yatma
oranlarının ve ölüm risklerinin de daha yüksek olduğunu göstermiştir. Bu durum bakım maliyetlerinin,
hastane ve hasta giderlerinin artmasına sebep olmaktadır.
Günümüz cerrahisinin en önemli problemlerinden birini oluşturan CAE, operasyonun tipi, cerrahi ekibin
deneyimi, hastanın durumu vb. farklı parametrelerin yanı sıra ameliyathane yapısı ile de ilişkilidir.
Patojen partiküllerin yayılımına katkı sunan hava hareketleri ameliyathanelerde kullanılan hava
dağıtım sistemlerini önemli hale getirmektedir.
DIN 1946-4’ e [4] göre ameliyathaneler havalandırma sistemi açısından Sınıf 1a ve 1b olmak üzere
ikiye ayrılırlar. Sınıf 1a ameliyathanelerde cerrahi alanı tüm bileşenleri ile kapsayacak şekilde tavanda
konumlandırılmış en az 3,2 m x 3,2 m ebatlarında bir üfleme menfezi (Laminar airflow unit – LAF
ünitesi) bulunmaktadır. İlgili menfezin yaratacağı tek yönlü akış alanı sayesinde kirleticiler bu
ortamdan uzaklaştırılır ve cerrahi alan korunur. Sınıf 1b ameliyathanelerde ise daha küçük ebatta LAF
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üniteleri veya havayı ameliyathaneye homojen bir şekilde dağıtma maksadıyla tavanda
konumlandırılmış swirl difüzörler bulunmaktadır. LAF ünitesi ile oluşacak tek yönlü akış alanının
muhafaza edilmesi alan içerisinde bulunan lambaların aerodinamik yapısı ve çıkış menfezi
konumlarının bir fonksiyonu olduğundan, bu parametrelere bağlı olarak ilgili bileşenlerde olası
herhangi bir yapısal veya konumsal fark cerrahi alanın yeterli miktarda temizlenememesine yol
açabilir. Bu durumda LAF kullanımı anlamını yitirebilmektedir [5].
Söz konusu değişkenlere bağlı olarak literatürde, ameliyathanelerde partikül dağılımı ile ilgili
çalışmalar genelde farklı LAF ünitesi konfigürasyonlarını [6,7,8,9,10] ve ameliyat lambalarının hava
akışına etkisi [11,12,13] üzerine yoğunlaşmıştır. Daha sağlıklı bir ameliyathane ortamının belirlenmesi
için çıkış menfez konumlarına bağlı olarak kirlilik seyrelme süreçleri ele alınmalıdır.
Bu çalışmada, Sınıf 1b bir ameliyathane için farklı çıkış menfezi konumlarına (zemin seviyesinde,
tavan seviyesinde, zemin ve tavan seviyelerinde) göre seyrelme süreçleri bir hesaplamalı akışkanlar
dinamiği (HAD) yazılımı olan ANSYS Fluent 16.0 ile incelenerek karşılaştırılmıştır.

2. GEOMETRİ VE SAYISAL YÖNTEM

Şekil 1. Ameliyathanenin şematik resmi
Çalışmada kullanılan ve geometrik detayları Şekil 1’ de verilen ameliyathane Karadeniz Teknik
Üniversitesi Farabi Hastanesinde yer almaktadır. Ameliyathane 6.5 m (uzunluk) x 9.43 m (genişlik) x
2.43 m (yükseklik) ebatlarında olup, orijinal tasarımda çıkış menfezleri odanın dört köşesinde zemin
seviyesine yakın olacak şekilde konumlandırılmıştır. LAF ünitesi 1.8 m x 2.4 m boyutlarında olup,
çalışılan tüm geometrilerde hava değişim katsayısı 30 olarak belirlenmiştir. Bununla beraber
ameliyathanede 1 adet ameliyat masası, 1 adet ameliyat lambası, 3 adet ekipman ve 4 kişilik
operasyon ekibi bulunmaktadır.
Çıkış menfezi konumlarının partikül seyrelme sürecine etkisini incelemek için üç farklı menfez konumu
ele alınmıştır. Bunlar:
•
•
•

Durum I: Zemine yakın çıkış menfezleri (4 adet) (orijinal geometri)
Durum II: Tavana yakın çıkış menfezleri (4 adet)
Durum III: Zemine ve tavan yakın çıkış menfezleri (8 adet)
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Hava akışını modellemek için korunum denklemleri son zamanlarda benzer havalandırma
çalışmalarında tercih edilen [14,15] Realizable 𝑘𝑘 − 𝜀𝜀 türbülans modeli yardımıyla ve sonlu hacimler
yöntemi ile çözülmüştür. Korunum denklemleri sıkıştırılamaz bir akışkan için en genel hali ile şu
şekilde ifade edilebilir:
𝜕𝜕
(𝜑𝜑) + ∇ ∙ (𝒖𝒖𝜑𝜑) = ∇ ∙ �𝛤𝛤𝜑𝜑 ∇𝜑𝜑 � + 𝑆𝑆𝜑𝜑
𝜕𝜕𝜕𝜕

(1)

Burada 𝒖𝒖 hız vektörünü, 𝜑𝜑 hız bileşenlerini (𝑢𝑢, 𝑣𝑣, 𝑤𝑤) ifade etmektedir. 𝛤𝛤𝜑𝜑 difüzyon katsayısı ve 𝑆𝑆𝜑𝜑 ise
kaynak terimdir.
Ağ yapısı ICEM CFD yazılımı ile oluşturulmuştur. Partikül çökelmesinin önemli olduğu çalışmalarda
doğru sonuçlar elde etmek için önerilen [16] ve yüzeylerde sınır tabakanın daha hassas ele alınmasını
sağlayacak şekilde yoğun bir ağ yapısı tasarlanmıştır. Ağ bağımsız çözümler için 3 farklı ağ yapısında
(4.5 milyon, 6 milyon, 9 milyon) belirli noktalarda hız ve konsantrasyon değerleri karşılaştırılmıştır.
Tanımlanan noktalar üzerinden, maksimum %5 değişim düzeyi dikkate alınarak 6 milyon hücre
sayısına sahip üniform hexahedral bir ağ yapısı tercih edilmiştir.
Operasyon ekibi, ameliyat masası üzeri, ameliyat lambası ve ekipman yüzeylerinde sabit ısı akısı ısıl
sınır şartı öngörülmüştür. LAF ünitesi çıkışında “velocity inlet” ve çıkış menfezi girişinde “outflow” sınır
şartları tanımlanmıştır. Basınç hız çiftinin çözümünde SIMPLE algoritması, diferansiyel denklemlerin
çözümünde ikinci dereceden ayrıklaştırma kullanılmıştır. Hesaplamalarda yer çekimi etkisi göz önüne
alınmıştır.
Partikül hareketlerinin incelenmesinde, Lagrange yaklaşımına dayanan “ayrık faz modeli” (DPM Discrete Phase Modeling) kullanılmıştır. Her bir partikülde kuvvet dengesi şu şekilde ele alınır:
𝑑𝑑𝑢𝑢𝑝𝑝
𝑔𝑔�𝜌𝜌𝑝𝑝 − 𝜌𝜌�
18𝜇𝜇
=
�𝑢𝑢 − 𝑢𝑢𝑝𝑝 � +
+ 𝐹𝐹𝐷𝐷
2
𝑑𝑑𝑑𝑑
𝜌𝜌𝑝𝑝 𝑑𝑑𝑝𝑝 𝐶𝐶𝑐𝑐
𝜌𝜌𝑝𝑝

(2)

Burada; 𝑑𝑑𝑝𝑝 partikül çapını, 𝑢𝑢 ve 𝑢𝑢𝑝𝑝 sırasıyla havanın ve partikülün hızlarını, 𝜌𝜌 ve 𝜌𝜌𝑝𝑝 sırasıyla havanın
ve partikülün yoğunluklarını, 𝑔𝑔 yer çekimi kuvvetini ve 𝐹𝐹𝐷𝐷 partikül hareketine etki edebilecek diğer
kuvvetleri ifade etmektedir [17].

Tüm yüzeylerde, partikülün teması halinde tutunacağını öngören “Trap” sınır şartı, çıkış menfezlerinde
ise partikülün mahali terk etmesi anlamına gelen “Escape” sınır şartı tanımlanmıştır.
2.1 Yeniden Temizleme Testi

Yeniden temizleme testi (recovery test) kontrollü sahalarda 14644-3:2005 [18] standardındaki
tanımıyla hava dağıtım sisteminin havadaki partikülleri elimine etme yetisinin belirlenmesi için
yapılmaktadır. Bu test, temizleme zamanı (recovery time) veya temizleme oranına (cleanliness
recovery rate) göre değerlendirilmektedir. Temizleme zamanı, partikül konsantrasyonunun 1/100
oranına kadar azaltılması için gerekli süre olarak tanımlanır. Temizleme oranı ise zamana bağlı
partikül konsantrasyon değişim oranıdır. Her iki parametre de aynı seyrelme grafiği kullanılarak elde
edilebilmektedir. Testin yürütülebilmesi için ameliyathane partikül konsantrasyon miktarının ilgili temiz
oda sınıfındaki limit değerinin en az 100 katına çıkarılması gerekir.
Bu çalışmada, temizleme zamanının belirlenmesi için çözülen akış alanına 0.5 μm ebatında 750.000
adet partikül homojen olarak dağıtılmıştır. Bunun için partiküllerin konum, hız, sıcaklık, çap vb.
değerlerini içeren bir dosyanın Fluent programına tanıtılması gerekmektedir.
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3. BULGULAR
Çıkış menfezinin zemine yakın olarak konumlandırıldığı ilk durum için, sırasıyla, 1., 6. ve 11.
dakikalarda oda orta düzleminde elde edilen eş konsantrasyon eğrileri Şekil 2’ de görülmektedir. İlgili
eş konsantrasyon eğrileri incelendiğinde, 1. dakikada partikül konsantrasyonunun LAF ünitesi iz
düşüm bölgesinde seyrelmeye başladığı ve ilerleyen süreçte seyrelmenin yanal doğrultularda
genişleyerek, üst köşeler hariç, tüm alanı etkisi içerisine aldığı görülmektedir. 11. dakikada
ameliyathane orta düzlemindeki partikül konsantrasyonu, alansal açıdan, büyük oranda 500 adedin
altına inmiştir.

Şekil 2. Eş konsantrasyon eğrileri
Partikül birikimini ve akış alanlarını daha iyi değerlendirebilmek için Şekil 3'te, sırasıyla, tüm menfez
konumlarını içerecek şekilde ameliyathane orta düzleminde elde edilen akım çizgileri verilmiştir.
Çıkış menfezlerinin zemine yakın olarak konumlandırıldığı ilk durumda (Şekil 3(a)), sol üst köşede ve
ameliyat yatağının sol tarafında sirkülasyon bölgeleri görülmektedir. Duvar komşuluğunda bulunan
ilgili sirkülasyon bölgeleri partiküllerin ana akış alanına geçişini engellemekte ve böylelikle, seyrelme
sürecini geciktirmektedir.
Şekil 3b ve 3c’ de, sırasıyla, tavana yakın ve hem tavan hem de zeminde bir arada konumlandırılan
çıkış menfezlerine ait akım çizgileri verilmektedir. İlgili grafiklerde, menfez konumuna bağlı olarak akım
çizgilerinin farklı dağılımlar sergilediği ve sirkülasyon bölgelerinin büyüklük ve konum olarak önemli
değişimler gösterdiği anlaşılmaktadır. Çıkış menfezinin tavana yakın olduğu durumda (Şekil 3b),
zemine yakın duruma (Şekil 3a) kıyasla, sol üst köşede görülen sirkülasyon bölgesi küçülmekte fakat,
ameliyat yatağı yanında yer alan sirkülasyon bölgesi büyümektedir. Zemine ve tavana yakın çıkış
menfezlerinin bir arada kullanıldığı durumda ise (Şekil 3c), daha önce sözü edilen sirkülasyon
bölgeleri varlıklarını sürdürmekle beraber düzlemin sağ tarafında diğer iki sirkülasyon bölgesine oranla
daha yüksek bir hız değerine sahip yeni bir sirkülasyon alanı ortaya çıkmaktadır. Kısmen yapı
bileşenleri ile sınırlandırılan diğer sirkülasyon alanlarına karşın bu alan konumu ve hızı gereği
çevresiyle daha etkileşimli bir davranış sergileyecektir.
Farklı çıkış menfezi konumlarının temizleme zamanına etkisi Şekil 4’ te verilmektedir. Temizleme
zamanı zemine yakın çıkış menfezi için 13.4 dk., tavana yakın çıkış menfezi için 11.6 dk. ve her iki
menfez konumun bir arada kullanıldığı durumda 9 dk. olarak elde edilmiştir. Temizleme zamanı
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üzerindeki bu önemli azalım, partikül taşımına direnç teşkil eden sirkülasyon bölgelerinin (kapalı
hacmin üst sol köşesi ve ameliyat masasının sol yanı) boyut ve şiddet açısından küçülmesinin bir
sonucudur. Bu davranış, zemine ve tavana yakın çıkış menfezi için, sırasıyla, Şekil 3a ve b'de verilen
akım çizgileri üzerinden rahatlıkla görülebilir. Her iki menfez konumun bir arada kullanıldığı durumda
ise (Şekil 3c), kapalı hacim orta düzleminin sağ üst bölgesinde ilave bir sirkülasyon bölgesi
oluşmasına karşın, toplam çıkış menfez alanının 2 katına çıkması seyrelme sürecini kısaltmaktadır.

Şekil 3. Akım çizgileri ((a)Zemine yakın çıkış menfezleri, (b) Tavana yakın çıkış menfezleri, (c) Zemine
ve tavan yakın çıkış menfezleri)

Şekil 4. Temizleme zamanı
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SONUÇ
Bu çalışmada gerçek boyutlardaki bir ameliyathane modellenerek farklı menfez konumlarının
temizleme süresine etkisi sayısal olarak incelenmiştir. Elde edilen bulgular şu şekilde sıralanabilir:
•
•
•

Çıkış menfezi konumları mahal içi hava dağılımına etki etmektedir.
Seyrelme süreci LAF ünitesine bağlı olarak ilerlemekte ve tercih edilen menfez konumuna
bağlı olarak oluşan sirkülasyon bölgeleri ve hız alanlarından etkilenmektedir.
Çıkış menfezlerinin tavanda ve zeminde beraber kullanıldığı tasarımlar en düşük temizleme
süresinin eldesi açısından değerlendirilebilir.
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SİMÜLASYON DESTEKLİ ENERJİ ETKİN BİNA
TASARIMINDA UYGULAMALAR
Application Examples in Simulation Supported Energy Efficient Building Design

Ece KALAYCIOĞLU
A. Zerrin YILMAZ

ÖZET
Bildiri kapsamında; enerji etkin bina tasarımının en önemli süreçlerinden olan ve tasarım kararlarının
enerji performansına etkilerini en kısa sürede ve en düşük maliyetle tasarımcılara sunan simülasyon
araçları, kazanım ve kısıtları ile beraber değerlendirilecektir. Bina enerji performansı
simülasyonlarında karşılaşılan kısıtlar, genel olarak bina geometrisinin, bina büyüklüğünün, mekanik
sistemlerin tasarlandığı şekliyle modelde ifade edilememesi şeklinde sıralanabilir. Bir başka önemli
kısıt, bina yatırımcısı ve tasarım ekibinin, bina enerji performansı simülasyonlarını, tasarımı ve enerji
performansını geliştirmek üzere kullanılacak bir araç olarak görmek yerine, genellikle gönüllü yeşil
bina sertifikaları kapsamında zorunlu olarak yaptırılan bir işlem olarak görmelerinden
kaynaklanmaktadır. Tüm bu kısıtlar, uygulamada karşılaşılan örnekler üzerinden ve önerilen çözüm
yolları ile beraber anlatılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Binalarda enerji verimliliği, Bina enerji performansı simülasyonları, Enerji etkin
bina tasarımı.

ABSTRACT
Within the scope of the paper, simulation tools, which are the most important part of the energy
efficient building design and which demonstrate the effects of the design decisions to the energy
performance in relatively short period and budget, will be evaluated together with their benefits and
constraints. The restrictions encountered in building energy performance simulations may be asserted
generally as the limitations in the expression of building geometry, size, and mechanical systems as
they designed. Another important constraint emerges from the point of view of the building investor or
designer that the simulations are not tools for developing the energy efficient design, but necessary
operation for green building certification systems.

Key Words: Energy efficiency in buildings, Building energy performance simulations, Energy-efficient
building design.

1. GİRİŞ
Tüm dünya verilerine bakıldığında her geçen yıl enerji tüketimi artmaktadır. Binalar ise küresel birincil
enerji tüketiminin 1/3’ünden sorumludur [1]. Bu durum ülkemiz özelinde de benzerdir [2]. Dolayısıyla,
binalarda enerji verimliliği, çok yüksek enerji tasarruf potansiyeli içermektedir. Binalarda sağlanacak
enerji verimliliği, aynı zamanda enerjide dışa bağımlılığımızı azaltması, enerjiye ayırdığımız bütçenin
azalması, yeni iş sahaları yaratması gibi etkileriyle de oldukça önemlidir.
Bina Performans Simülasyonları: Uygulamalar, Fırsatlar, Kısıtlar Semineri
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Binalarda enerji verimliliği birçok tasarım kararına bağlıdır. Bina geometrisi, mekan organizasyonu,
yönlenme, malzemeler, mekanik sistemler, aydınlatma elemanlarının seçimi gibi birçok karar ayrı ayrı
binanın kullanım ömrü boyunca gerçekleşecek enerji tüketimini etkileyecektir. Binanın enerji
performansı ise bu parametrelerin ortak sonucudur ve minimum enerji tüketimi için optimize
edilmelidir. Proje tasarım ve geliştirme aşamasında bu parametreler ile ilgili verilen kararlardan
sorumlu olan birçok proje paydaşı bulunmaktadır ve tüm bu paydaşların, verdikleri tasarım
kararlarının, binanın toplam enerji performansı konusunda fikir sahibi olmaları oldukça önemlidir.
Bir binada enerji tüketimini azaltabilmek için binanın enerji kullanım özelliklerini ve tüketim profilini
bilmek ve enerji kaynaklarını ve sistemini anlamak gereklidir [3]. Bu noktada, binanın pasif
sistemlerinin enerji performansına etkileri, yıllık enerji tüketim profili, enerji sistemlerinin çalışma
prensibi hakkında detaylı, saatlik analiz sonuçlarına ulaşabilmek, problemli noktaları bulabilmek ve
çözüm üretebilmek, enerji performansını artırabilmek üzere simülasyon programlarının kullanımı
gerekli hale gelmektedir.

2. SİMÜLASYON DESTEKLİ ENERJİ ETKİN BİNA TASARIMI
Bina enerji performansı simülasyon programları, binada yıl boyunca gerçekleşecek ısıtma, soğutma,
havalandırma, aydınlatma, ekipman, kullanım sıcak suyu gibi farklı ihtiyaçlar için harcanacak enerji
miktarının tahmini için kullanılan araçlardır. Bu araçları kullanmak binayı enerji etkin yapmaz, aksine
bina tasarım sürecinde alınan her bir tasarım kararının, bu farklı enerji ihtiyacı/tüketimi kalemlerine
etkisinin test edilebilmesini ve tasarım sonuçlanmadan önce binanın yıllık enerji tüketiminin
optimizasyonunun yapılabilmesini sağlar. Ayrıca, binada enerji tüketimi açısından problemli tasarım
parametrelerinin önceden belirlenmesini ve önlem alınabilmesini sağlar.
Enerji etkin bina, kullanıcı konforundan ödün vermeden, yer aldığı iklim özellikleri gözetilerek
tasarlanmış ve ısıtma, soğutma, havalandırma, aydınlatma gibi enerji ihtiyaçları minimize edilmiş
binadır. Ancak genellikle, herhangi bir enerji türünü azaltmak için alınan önlemler, binada diğer enerji
tüketimlerini artıracaktır. Örneğin aydınlatma armatürlerinde kullanılan lambaların, daha verimli
lambalarla değiştirilmesi, iç kazançları azaltacağından, soğutma yüklerini azaltırken, ısıtma enerjisi
tüketimini artıracaktır. Benzer şekilde, bina kabuğunda uygulanan ısı yalıtımı, ısıtma yüklerini
azaltırken, soğutma yüklerini artıracaktır. Bina cephesinde, detaylı etütler olmadan uygulanan güneş
kontrol elemanları güneş kazançlarını ve soğutma ihtiyacını azaltırken, ısıtma yüklerini artıracaktır.
Binada günışığı kullanımını artırmak üzere kurgulanan bina kabuğu tasarımı, güneş kazançlarını
artırırken aydınlatma ihtiyaçlarını azaltacaktır. Bu durumda, binanın soğutma enerjisi ihtiyacının artan
güneş kazançları ile artacağına ya da azalan iç kazançlar sayesinde azalacağına karar verebilmek
oldukça karmaşık bir problemdir. Yapılacak çeşitli hesaplamalar sonucu cevap elde edilebilse de,
günümüz koşullarında bu oldukça zaman alıcı ve maliyetli bir süreçtir. Bu noktada, enerji etkin bina
tasarımında simülasyon araçlarının kullanımı kaçınılmazdır.
Bina enerji performansı simülasyon araçlarının kullanım alanları, temel olarak, farklı tasarım
alternatiflerinin
test
edildiği
parametrik
analizler,
kullanıcı
konforu
analizleri
ve
sertifikalandırma/derecelendirme amaçlı analizler olarak sıralanabilir.
3.1. Bina Enerji Performansı Simülasyon Araçları ve Seçim Kriterleri
Bina enerji performansını artırmak, tüm dünyada, politika geliştiricilerin, araştırmacıların ve
yatırımcıların ortak hedefidir. Dolayısıyla geliştirilmiş ve geliştirilmeye devam eden birçok simülasyon
aracı bulunmaktadır. Bazı araçlar, 30-40 yıllık bir geçmişe sahip olmakla beraber, gelişen teknoloji ve
sistemlere paralel olarak sürekli güncellenmektedir.
Her bir bina, bulunduğu yer, iklim, tasarımı ve kullanıcılarıyla tamamen özgündür ve barındırdığı pasif
ve aktif sistemler de binaya özgü çözümler içerecektir. Tüm bina enerji performansı simülasyon
araçları, binaların yıllık enerji tüketimlerini tahmin etmek üzere geliştirilmiş olmakla beraber, binalarda
Bina Performans Simülasyonları: Uygulamalar, Fırsatlar, Kısıtlar Semineri
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kullanılabilecek tüm pasif ve aktif sistem hesaplarını, yüksek uzmanlık seviyesinde içerebilmeleri
mümkün değildir. Ancak, simülasyon aracı, basitlik ve kullanım kolaylığını; doğruluk, hassasiyet ve
temsiliyet yeteneğini ve veri detaylılığını dengelemelidir [4]. Bu doğrultuda, enerji etkin bina
tasarımında kullanılacak simülasyon aracı seçiminde göz önünde bulundurulması gereken kriterler
aşağıda sıralanmıştır.
3.1.1 Simülasyon Aracının Doğrulanmış Olması
Enerji etkin bina tasarımında kullanılabilecek, farklı algoritmalar kullanan bir çok simülasyon aracı
bulunmaktadır. Teknik olarak, bir bina simülasyon modelinin farklı araçlar kullanılarak elde edilen
sonuçları, birbirinden çok farklı olmamalı ve çelişmemelidir. Bu doğrultuda, kullanılacak simülasyon
aracının uluslararası geçerliliği olan standartlarca (ASHRAE, BESTEST ve CEN) doğrulanmış olması,
sonuçların güvenilirliği açısından oldukça önemlidir [5].
Tüm bina enerji performansı simülasyon araçları, binada enerji tüketimine sebep olan tüm sistemlerin
modellenebildiği ve analiz edilebildiği simülasyon araçlarıdır. Bu tür araçlarda temel olarak aranan
özellikler ise tüm yıl boyunca, yani 8760 saat için, hesap yapabilmesi, hesaplama aralığının 1 saat
veya daha kısa zaman dilimlerine ayarlanabilmesi, tüm yılı kapsayan saatlik detayda sıcaklık, nem
rüzgar, ışınım gibi iklimsel verileri kullanabilmesi ve dinamik hesaplama (iteratif yöntemlerle, farklı ısıl
zonların etkileşimini ve bir önceki zaman dilimi hesap sonuçlarını kullanarak) yapabilmesidir.
3.1.2. Bina Enerji Performansı Hedefleri
Enerji etkin bina tasarımında, tasarım sürecinin başında belirlenmiş bir performans hedefi, tasarım
sürecinde alınacak kararlar açısından oldukça önemlidir. Konulan bu hedef, binada toplam bir enerji
verimliliğini içerebileceği gibi, bina fonksiyonuna, bulunduğu iklime veya benzeri sebeplere göre daha
özelleşmiş enerji tüketim alanlarına yönelik de olabilir. Günışığı kullanımını artırmak, soğutma yüklerini
azaltmak, doğal havalandırmadan yararlanmak gibi özelleşmiş hedeflerde, bu konular özelinde
uzmanlaşmış, detaylı analizler yapabilen programlar kullanmak önemlidir. Örneğin binanın
havalandırma ihtiyacı, öncelikle doğal havalandırma teknikleri ile çözülmek isteniyorsa, tüm bina enerji
performansı simülasyon araçları yerine, hesaplamalı akışkanlar dinamiği (CFD) hesapları konusunda
özelleşmiş bir araç kullanılarak senaryolar test edilmelidir.
3.1.3. Bina Tasarım Aşaması
Simülasyon programlarının çalışabilmesi için bina modelinin program içerisinde oluşturulması
gereklidir. Bina modelini oluşturmak için ise binanın geometrisi, kullanılan malzemeler, kullanım
senaryoları, iklim, çevre, mekanik sistemler, kullanıcı konfor koşulları, havalandırma sistemleri, elektrik
ve aydınlatma sistemleri, yenilenebilir enerji sistemleri, vb. ile ilgili birçok veri girişine gerek duyulur.
Ancak bina tasarım sürecine bağlı olarak, simülasyon aracına girilebilecek veriler değişkenlik
gösterecektir.
Bina tasarım aşamaları genel olarak ön tasarım, kavramsal tasarım, tasarım geliştirme, detaylı tasarım
(uygulama projesi) ve bina kullanım adımlarını içermektedir. Her bir aşamada tasarım kararları
detaylandırılmakta, dolayısı ile de simülasyon araçlarında kullanılabilecek daha fazla ve detaylı veri
üretilmektedir. Aşağıda verilen Tablo 1, tasarım aşamaları ile her bir aşamada simülasyon modelinin
içeriğini ve hangi amaçlarla kullanılabileceğini özetlemektedir.
Tasarımın her aşamasında bina enerji performansının ölçülmesi ve tasarım kararlarının belirlenen
hedefe göre test edilmesi önemlidir. Ancak, tasarımın erken aşamalarında, yani bina tasarımına ait
detaylı veri bulunmayan aşamalarda, çok detaylı veri girişi gerektiren araçlar kullanıldığında,
programın çalışması için gerekli olan veriler eksik kalacaktır. Bu durumda, eksik veriler, konunun
uzmanları tarafından belli bir varsayım yöntemi ile belirlenebilir; ancak, simülasyon modelini kuran kişi
bina fiziği uzmanı değil ise, tasarım aşamasına, yani binaya ait veri detayına uygun simülasyon
araçları seçmesi uygun olacaktır.
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Tablo 1. Bina tasarım aşamaları ve her aşamada simülasyon modelinin içeriği.
Tasarım
Aşamaları
Ön Tasarım
Kavramsal
Tasarım

Simülasyon Modeli İçeriği
Geometrik model yok, iklim analizi, güneş kullanım analizi, bina açıklıkları analizi,
vs. yapılabilir.
Binanın genel kütlesi, yapı malzemeleri ve kullanım zaman takvimi için temel
öngörüler, komşu binaların ve topografyanın etkisi, güneş panelleri, pencere
açıklıkları analizleri, pasif tasarım ilkelerinin etkinliği ve HVAC seçenekleri
değerlendirilebilir.

Tasarım
Geliştirme

Bina geometrisi, yaklaşık miktar, büyüklük ve biçimine uygun şekilde kullanılan
malzemeler, genel sistemler ve ekipmanlar, erken görsel ve ısıl konfor analizleri
yapılabilir.

Uygulama
Projesi

Tüm tasarım detayları, tüm bileşenleri ve kesin ölçüleri içerir, mekanik, elektrik ve
strüktürel sistemlerin entegrasyonu yapılır. Detaylı dinamik enerji ve CFD
simülasyonları yapılabilir.

3.1.4. Simülasyon Aracı Kullanıcısının Uzmanlık Düzeyi
Simülasyon destekli bina tasarımı çeşitli aşamalardan oluşmaktadır. Bunlar genel olarak, bina
modelinin oluşturulduğu veri girişi, simülasyonun çalıştırılması, çıkan sonuçlarda hataların ayıklanması
ve sonuçların yorumlanması olarak sıralanabilir. Tüm aşamalarla bina enerji performansı simülasyonu
uygulaması, iş gücü yoğun, zaman alıcı ve hata yapmaya açık bir süreçtir [6]. Tüm bu aşamalarda,
simülasyon aracı kullanıcısının simülasyon konusu üzerine uzmanlık seviyesi, elde edilen sonuçların
doğruluğu ve güvenilirliği açısından oldukça önemlidir.
3.1.5 Simülasyon Araçları Karşılaştırma
Uluslararası alanda, bina enerji performansını ölçmek adına geliştirilmiş bir çok simülasyon aracı
(yazılım) bulunmaktadır. Bu araçların birçoğu, Uluslararası Bina Performansı Simülasyonları
Derneği’nin Amerika Şubesi tarafından hazırlanmış “BEST Directory” rehberi aracılığıyla
karşılaştırılabilir [7]. Bunun yanı sıra, birçok araştırmacı, kullanıcı ve geliştirici de çeşitli programları
karşılaştırdıkları bildiri ve makaleleri yayınlamışlardır. Sousa’nın yayınladığı karşılaştırma tablosunun
sadeleştirilmiş bir özeti de aşağıdaki Tablo 2’de verilmiştir [8]. Bu tabloda, Amerikan Enerji Bakanlığı
tarafından 1970’lerden beri geliştirilmekte olan açık kaynak kodlu ve ücretsiz olan Energy Plus [9],
İngiltere Strathclyde Üniversitesi tarafından yine 1970’lerden beri geliştirilmekte ve yine açık kaynak
kodlu ve ücretsiz bir yazılım olan ESP-r [10], İsveç’li özel bir firma tarafından 1990’lı yıllardan beri
geliştirilmekte olan IDA ICE [11], İngiltere’li özel bir firma tarafından 1990’lı yıllardan beri geliştirilmekte
olan IES [12], ve Amerika’lı özel bir firma tarafından 1980’li yıllardan beri geliştirilmekte olan
TRANSYS programlarının [13] bir karşılaştırılması verilmiştir.

3.2. Bina Enerji Performansı Simülasyon Kullanımında Karşılaşılan Kısıtlar
Simülasyon aracı seçimine bağlı olarak, enerji etkin bina tasarımında simülasyon aracı kullanımında
çeşitli kısıtlarla karşılaşılabilmektedir. Bu kısıtlar, temel olarak, bina tasarımının simülasyon aracında
temsil edilmesi ile ilgili problemlerden kaynaklanmaktadır ve bina geometrisi, büyüklüğü, mekanik
sistem tasarımı gibi konularda karşılaşılmaktadır.
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Tablo 2. Çeşitli simülasyon araçlarının karşılaştırılması.
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+

+

+

+

+
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+

+
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3.2.1. Bina Geometrisi ve Büyüklüğü
Bina enerji performansı simülasyon araçlarında, bina geometrisi, yani duvar, döşeme, çatı, pencere
gibi yapı elemanları, ısı geçişi ve güneş kazancı hesapları için temel verileri oluştururlar. Ancak
gerçekte bina geometrileri oldukça karmaşık olabilmektedir. Dolayısı ile, görselleştirme amaçlı yapılan
bir modellemenin tersine, bina geometrisi sadeleştirilerek simülasyon modeline aktarılmalıdır. Şekil
1’de Konya Kelebek Müzesi için yapılan mimari görselleştirme modeli ile bina enerji performansı
modeli arasındaki fark görülebilmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken hususlar, mahallerin
hacimsel büyüklüklerinin ve ısı geçişi olacak yapı elemanı yüzey alanlarının tasarlandıkları
durumlardan farklılaşmaması, güneş kazançlarının mahallere doğru aktarılabilmesi, mahallerdeki ısıl
kütle etkisinin doğru ifade edilebilmesidir.
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Şekil 1. Konya Kelebek Müzesi mimari modeli ve simülasyon modeli [14].
Enerji performansı simülasyon araçları temel olarak binada tüm yıl boyunca (8760 saat), belirli zaman
aralıklarında (1, 10, 30, vb. dakikada bir) ve dinamik olarak (bir önceki zaman diliminin sonucu
kullanılarak) ısı geçişi hesabı yaparlar. Dolayısı ile ısı geçişi yapılacak yüzeylerin sayısı ne kadar fazla
ise hesap süresi de o kadar uzayacaktır. Bina modeli kurulurken, yüzey sayılarının mümkün
olduğunca azaltılması önemlidir. Ancak, toplam alanı oldukça büyük binalarda modellenen yüzey
sayısı, simülasyon aracının kapasitesini aşabildiği durumlar yaşanabilmektedir. Böyle durumlarda ısıl
zonlar, fonksiyonlarına, yönleniş durumlarına, bina kabuğu özelliklerine, mekanik sistem bağlantılarına
göre birleştirilebilir. Benzer plana sahip katlar, bir defa modellenip, sonuçlar kat adediyle çarpılarak
çoğaltılabilir. Şekil 2’de 25 katlı bir konut binasının enerji modeli görülmektedir. Bu modelin hem veri
giriş prosedürünü hızlandırmak hem de simülasyonun çalışma hızını artırabilmek amaçlı olarak, plan
yerleşimi, ısı geçiş karakteri ve mekanik sistemleri anlamında benzer katları, simülasyon programında
tek bir sefer modellenmiş ve sonuçlar tekrarlayan kat adedi ile çarpılarak toplam sonuca
dönüştürülmüştür.

Şekil 2. Tepe Mesa mimari modeli ve simülasyon modeli [14].
3.2.2. Mekanik Sistemler
Enerji performansı simülasyon araçlarında, mekanik sistemler temel olarak üretici bir ekipman ile
mahali koşullayan ekipmanlar arasındaki bir akışkanın (su, hava, vb) döngüsü olarak ele alınır ve
tanımlanırlar. Bu döngüler, kapalı bir sistem olarak çalışır ve program algoritmasında özel uygulamalar
yapmadıkça farklı sistem döngüleri karıştırılamazlar ya da ayrılamazlar. Ancak gerçek durumlarda,
klima santrali üfleme havasının, fan-coil cihazından geçirilmesi, klima santrali ile mahale verilen taze
havaya karşılık, kirli havanın ayrı bir egzoz fanı aracılığıyla yapılması veya aynı mahale farklı
santrallerden üfleme ve çekiş yapılması gibi durumlar, genel olarak mekanik sistemlerin simülasyon
aracında modelini zorlaştırmaktadır. Burada yapılabilecek olan, kullanılan simülasyon aracının
yeteneklerini iyi tanıyıp, mevcut sistemi en doğru ifade eden yönteme karar vermektir.
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3.2.3. Bina Yatırımcısı / Tasarımcısı Bakış Açısı
Ülkemizde bina enerji performansı simülasyonları, halen bir tasarım aracı olarak görülmekten çok,
çoğunlukla gönüllü yeşil bina sertifikasyon sistemlerine başvurmuş projelerde, puan almak üzere,
binanın enerji performans seviyesinin belirlenmesi amaçlı kullanılmaktadır. Bina enerji performansı
simülasyonlarının amacı ve işlevi doğru anlaşılamamıştır. Sertifikasyon sistemleri için, bina enerji
performansı simülasyon aracı kullanıldığında, binanın enerji performansının iyileşeceği yönünde yanlış
bir kanı hakimdir. Bu durum, simülasyonu bir araç olarak değil, bir amaç olarak görmekten
kaynaklanmaktadır. Bina enerji performansı simülasyonları, tasarım ekibine karar alma süreçlerinde
yardımcı olacak şekilde ve konunun uzmanları tarafından kullanılmalı ve tasarım sürecine dahil
edilmelidir. Bu durum, alışılmış tasarım sürecinde, başlangıçta adapte olunması zor ve süreç
yönetimini değiştiren bir anlayış gerektirmektedir, ancak entegre tasarım stratejileri uygulanarak
simülasyon destekli enerji-etkin tasarım süreci yönetilebilir.

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME
Küresel ölçekte binalar, en fazla enerji tüketen sektörlerden biridir ve binalarda enerji verimliliğinin
artırılması, ciddi bir enerji tasarruf potansiyeli içermektedir. Ancak, binaların yıllık enerji tüketimleri, her
bir ihtiyaç türü özelinde (ısıtma, soğutma, havalandırma, vb.) detaylı olarak incelendiğinde, binanın
tasarım aşamasında alınan her karardan aynı anda olumlu ve olumsuz yönde etkilenebildikleri
görülmektedir. Dolayısıyla enerji etkin bina tasarımı, oldukça karmaşık bir probleme dönüşmektedir.
Bu noktada, binanın yıllık enerji performansını ölçen ve her bir tüketim noktasına dair detaylı sonuçlar
verebilen simülasyon araçlarını kullanmak, enerji etkin bina tasarımı için zorunlu hale gelmektedir.
Simülasyon destekli enerji etkin bina tasarımında, öncelikle, simülasyon aracının yıllık iklim verilerini
kullanarak saatlik ve daha kısa zaman aralıklarında hesaplama yaparak sonuç verebiliyor olması ve
uluslararası standartlara göre doğrulanmış olması, sonuçların güvenilirliği açısından önemlidir. Bunun
yanı sıra, binanın enerji performansı hedefleri de kullanılacak simülasyon programı seçiminde önemli
bir kriter olabilmektedir. Genellikle, tüm bina enerji simülasyonu yapabilen araçlar kullanılsa da, bazı
durumlarda, doğal havalandırma, günışığı kullanımı, yenilenebilir enerji sistemleri, vb. gibi konularda
özelleşmiş araçlara ihtiyaç duyulabilmektedir. Simülasyon araçlarında bina modelleri temel olarak
binaya ait verilerin girişi yapılarak oluşturulur ve bu veriler ancak, bina tasarımı ilerledikçe elde
edilebilir. Dolayısıyla, erken tasarım aşamalarında, binaya ait veriler yetersiz olduğunda, simülasyon
aracının çalışması için gereken verilerin konunun uzmanı tarafından belirli varsayımlar üzerine tahmin
edilerek girilmesi, yine elde edilecek sonuçların güvenilirliği açısından önemlidir. Simülasyon
araçlarını, bina fiziği alanında uzman kişilerin kullanıyor olması, veri girişinin yanı sıra, programda
oluşan hataların ayıklanması, sonuçların doğruluğunun sınanması ve yorumlanması açısından da
oldukça kritiktir.
Simülasyon programlarının, bina enerji performansı analizleri için kullanımında karşılaşılan bazı
kısıtlar da bildiri kapsamında sıralanmıştır. Bunlar temel olarak, binanın mimari ve mekanik sistem
tasarımlarının, simülasyon aracında ifadesi ile ilgili problemlerden kaynaklanmaktadır. Ancak
uygulama alanında en büyük kısıt, bina enerji performans simülasyon araçlarının bir tasarım aracı
olarak görülmemesi olarak ifade edilebilir.
Sonuç olarak, simülasyon destekli enerji etkin bina tasarımı, ülkenin enerji verimliliğine katkı
sağlayacak, enerjide dışa bağımlılığı azaltacak, enerji için harcanan bütçeyi azaltacak ve yeni iş
alanlarının açılmasına katkıda bulunacaktır.
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Group” ile çalışan ve 1993 yılından beri İTÜ'de aynı birimde görevini profesör olarak sürdüren A.
Zerrin Yılmaz’ın enerji etkin tasarım, bina fiziği, yeşil bina, yeşil yerleşim, bina enerji simülasyonu ve
enerji modelleme, iklimsel konfor, binalarda güneş enerjisi kullanımı ve yoğuşma kontrolü konularında
ulusal ve uluslararası 100 den fazla yayını, ulusal ve uluslararası araştırmaları, yürüttüğü yüksek
lisans ve doktora tezleri ve bu alanlarda uygulamaları bulunmaktadır. Binalarda enerji verimliliği,
yenilenebilir enerji teknolojilerinin kullanımı, bina enerji modelleme ve enerji etkin iyileştirme gibi
alanlarda çeşitli ulusal projeler ve AB projeleri dahil uluslar arası projelerde çoğunlukla yönetici olarak
yer almıştır. Bu alandaki CITYNET AB projesi Avrupa Komisyonu tarafından star projeler arasına
alınmıştır. Binalarda Enerji Performansı hesaplama yöntemi araştırmasında BEP-TR hesaplama
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yönteminin net enerji hesaplama modülünü geliştiren grubun koordinatörlüğünü yapmıştır. Ayrıca,
Türkiye için konutlara yönelik yeşil bina sertifikalandırma sisteminin oluşturulmasında, enerji verimliliği
kredilerinin belirlenmesi ve farklı konut tipolojileri için referans binaların tanımlanması konusunda
görev yapmıştır. EPBD-Recast kapsamında AB ülkelerinde Referans Bina çalışmaları yapmak üzere
kurulmuş TASK-FORCE1 ekibinin Türkiye’den davetli üyesi olarak görev yapmıştır. REHVA
bünyesinde Akdeniz ülkeleri için yaklaşık sıfır enerji bina seviyelerinin belirlenmesi için oluşturulmuş
çalışma grubu içerisinde yer almıştır. Eskişehir Kocakır Mevkii'nde yer alan ve 80 bin nüfus için
öngörülen "sıfır enerjili ve sıfır atıklı ekolojik yerleşme biriminin planlanması" araştırmasının İTÜ adına
yürütücülüğünü yapmıştır.
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AKIŞ ANALİZLERİ (CFD) VE MÜHENDİSLİK SÜREÇLERİNE
KATKILARI
Flow Simulations (CFD) and its Contributions to Engineering Processes

Sinan SOĞANCI
Mehmet Oğuz TUTKUN

ÖZET
Bildiri kapsamında; bilgisayar destekli mühendislik (CAE) dallarından biri olan hesaplamalı akışkanlar
dinamiğinin (CFD) tesisat mühendisliği alanı başta olmak üzere mühendislik süreçlerine nasıl katkılar
sunduğu aktarılacaktır. Öncelikle, CFD kavramının ne olduğu ve ne olmadığı ile kapsadığı alt
disiplinler ve aralarında kurduğu ilişkiler vurgulanırken, uygulamada fiziksel deneyler ile alternatif veya
tamamlayıcı konumlandırıldığı durumlar örneklerle ifade edilecektir. Akademik araştırmalar ve ticari
mühendislik iş akışları göz önünde bulundurulduğunda; akış analizlerinin genel mühendislik
süreçlerine verimli bir şekilde adaptasyonu ile akış analiz sürecinin alt başlıkları örneklerle
desteklenerek detaylandırılacaktır.
Anahtar Kelimeler: CFD, CAE, Analiz, Simülasyon, Akışkanlar dinamiği
ABSTRACT
This study covers the contributions of computational fluid dynamics (CFD), as a computer aided
engineering (CAE) branch, on engineering processes with a special focus on HVAC and sanitary
engineering. Starting with a definition of the CFD concept, the sub-disciplines covered and their
interrelations are underlined while positioning of CFD with respect to physical experiments as an
alternative and complementary are mentioned with example applications. Considering the academic
research and commercial engineering workflows; the efficient adaptation of flow simulations to general
engineering processes and sub-tasks of flow simulation are elaborated and demonstrated by
examples.
Key Words: CFD, CAE, Analysis, Simulation, Fluid dynamics

1. GİRİŞ
1.1. Bilgisayar Destekli Mühendislik
Mühendislik tasarım süreçlerinde tasarım doğrulama, iyileştirme ve optimizasyon amaçlarıyla
kullanımına başvurulan temel araç olarak fiziksel prototip üretimi ve testleri görülmektedir. Bununla
beraber, birçok alanda ihtiyaç duyulan prototip üretimi ve testler, zor, pahalı ve bazen yapılması
imkânsıza yakındır. Testlerin yapılamadığı ve/veya tercih edilmediği durumlarda bilgisayar destekli
mühendislik yöntemlerine başvurulmakta olup burada dijital prototipler (CAD vasıtasıyla)
oluşturulmakta ve çalışma şartlarının dijital ortamda tanımlanmasıyla benzetim yapılarak tasarım
hakkında veri toplanmakta ve performans değerlendirilmektedir. Buradaki şartların tanımlanması
aşamasında fizik ve kimya gibi temel bilimler başta olmak üzere birçok açıdan gerçek koşulların
matematiksel modellerle ifade edilmesi, bilgisayar destekli mühendislik süreçlerinin en önemli ve
birçok durumda en zorlayıcı evresini oluşturmaktadır.
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Tasarım aşamasında; sistem gereksinimlerini karşılamak üzere çeşitli analitik hesaplamalar ve
yaklaşımlardan faydalanılmakta ve bunlar tasarım temelini oluşturmaktadır. Tasarım doğrulaması
olarak kullanılan bilgisayar destekli mühendislik yöntemleri ise (sonlu elemanlar yöntemi, sonlu fark
yöntemi gibi) nümerik (sayısal) çözümler sunmaktadır. Nümerik yöntemlerde her zaman hata
olacağından, bu alandan en etkin şekilde faydalanmak için analiz sonuçlarını kontrol etmek,
karşılaştırmak gibi eylemlerle hatayı tahmin etmeye çalışarak bir hata yönetimi yaklaşımı yürütmek
büyük önem arz etmektedir.
Bilgisayar destekli mühendisliğin temel amacı tasarım çıktılarının doğrulanması ve/veya
alternatiflerinin karşılaştırması olup bu alandaki uygulamalarda kullanılan araçlar; standart bir
matematik ortamında yaratılan basit hesaplayıcılardan, kapsamlı paket programlara kadar çeşitli
matematik araçlarını kapsamaktadır.
1.2. Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği (HAD)
Mühendislik süreçlerinde çeşitli analiz türleri kullanılmakta olup, en yaygın olanları; yapısal analiz
(structural analysis), hesaplamalı akışkanlar dinamiği (computational fluid dynamics), akışkan katı
etkileşimi (fluid structure interaction) ve akustik/gürültü analizleridir (acoustic/noise analysis).
HAD analizlerinde akışkanların hareket ve davranışları incelenmekte olup, momentum, ısı transferi,
türbülans, madde ve faz transferleri, yanma ve diğer kimyasal reaksiyonlar gibi birçok fiziksel fenomen
bu başlık altında yer bulmaktadır. Bu çerçeveden de bakıldığında; HAD modellemesi bir veya birden
çok alt temel bilim dalını (fizik, kimya vb.) bünyesinde barındıracak şekilde tanımlamalar ve bu
süreçlerin matematiksel çözümlemelerinin bilinmesini gerektirmektedir. Ayrıca canlandırılmak istenen
vakaya özel sınır şartlarının da doğru bilinmesi veya gerekli hallerde tahmin edilmesi gerekirken,
tanımlama anından başlayarak yapılan kabulleri de göz önünde bulundurarak bütüncül bir hata
yönetimi zorunlu hale gelmektedir.
HAD uygulamalarının çok yönlülüğü yalnızca temel bilimlere başvurudaki zenginlik ile sınırlı olmayıp,
ayrıca çok disiplinli bir alan olduğu da göz önünde bulundurulmalıdır. Örnek olarak, momentum ve ısı
transferinin yalnızca fiziksel tanımları değil, matematiksel modellerinin ve bunlara uygun numerik
yaklaşımların da önemi düşünüldüğünde; etkin bir faydalanma için matematik ve numerik yöntemler
konusunda da belirli bir hâkimiyet gerekmektedir. Yine birçok vakada başvurulan yüksek başarımlı
hesaplama yöntemlerinden azami faydalanmak, ancak bilgi işlem alanıyla etkin bir işbirliği ve vakadonanım gereksinim ilişkilerinin kurulmasıyla mümkün olmaktadır.

2. HESAPLAMALI AKIŞKANLAR DİNAMİĞİ ANALİZ SÜRECİ
HAD analizleri, diğer birçok bilgisayar destekli mühendislik sürecine benzer şekilde, temel olarak dört
ana başlıktan oluşmakta olup, aşağıda her bir başlık altında yürütülen faaliyetler ifade edilmiştir.
Bununla beraber, HAD analiz mühendisliğinin öğrenilme ve uygulama süreçleri incelendiğinde; bu
alandan etkin ve verimli faydalanmak için en kritik noktanın; mevcut mühendislik sürecinin doğru etüt
edilmesi, hangi aşamasında, ne amaçla, nasıl bir beklentiyle ve yöntemle HAD analizlerinin
kullanılması gerektiğinin tespiti olduğu görülmektedir. Bu anlamda, HAD analizlerinin en önemli ve
belirleyici evresi olan problem tespiti başlığı altında irdelenmesi gereken hususlar ilgili bölümde
derlenmiştir.
Öte yandan, özellikle endüstriyel uygulamalarda, en sık görülen yanlışların başında ise HAD da dâhil
olmak üzere bilgisayar destekli mühendislik analizlerinin doğrudan bir tasarım faaliyeti olarak
görülmesi gelmektedir. Tekrarlamak gerekirse; analizler vasıtasıyla yapılmış veya yapılmakta olan
tasarımın doğrulanması, optimize edilmesi veya tasarım alternatiflerinin karşılaştırılması gerekirken,
sıklıkla temel mühendislik tasarım yaklaşımları ve ilgili hesaplama yöntemleri göz ardı edilerek, analiz
programları vasıtasıyla tasarım yapılmaya çalışılmaktadır.
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2.1. Problem Tespiti
HAD analizlerine başlamadan önce problem tespitinin doğru yapılması çok önemlidir. Öncelikle
analizden ne beklendiği net bir şekilde ortaya konmalı ve tüm süreç boyunca karşılaşılan zorluklarla
(gerekli sınır koşullarını tanımlayamama, katı modelleri elde edememe, bilgisayar kaynaklarının
yetersizliği vb.) beraber, ancak kontrollü, yönetilen bir süreç kapsamında beklentiler değiştirilmelidir.
Yine birçok analiz sürecinde, çeşitli sebeplerle modelleme ve canlandırmada görülen sınırlamaların
analiz sonucunda elde edilecekleri değiştirdiği gözlemlenirken, bunun farkında olunmaması veya buna
göre önlem alınmaması, tüm faaliyetleri anlamsız hale getirebilecektir.
HAD analizlerinden faydalanılması öngörülen birçok tasarım sürecinde; analitik yöntemler, el
hesapları, deneysel veriler veya literatür araştırmalarının benzer hassasiyette, hatta bazı durumlarda
analize göre daha güvenilir sonuçlar ürettiği görülmektedir. Bu sebeple; her türlü modelleme
çalışmasına başlamadan önce; alternatif ve çoğu zaman çok daha düşük maliyetli olan yöntemlerin
varlığı ve mevcut vakaya uygunluğu sorgulanmalıdır.
En anlamlı yöntemin HAD analizleri olduğu değerlendirmesi yapılan vakalarda, bir sonraki adımda
benzetilecek tasarım veya sistemde gerçekleşen fiziksel süreçler incelenmeli ve bunların hangilerinin
analiz modeline ekleneceği kararlaştırılmalıdır. Momentum, türbülans, ısı transferi, faz değişimi vb. her
türlü sürecin birbirlerine ve toplam performans değerlendirmesine etkileri tahmin edilmeli, ihmal
edilebilecek olanlar varsa listelenmelidir. Bu esnada analize kıyasla oldukça kısa zamanlar alacak
analitik ön hesaplardan faydalanılacağı gibi, basitleştirilmiş ve kısa sürede çözülecek analizler de
koşturulabilir. Analiz mühendisliği yapılırken, verilen her bir kararın çözümleme süreleri açısından
anlamlı sonuçlar doğurabileceği düşünülmeli ve örneğin birkaç haftalık bir karmaşık denemeyi ortadan
kaldırmak adına birkaç saatlik analitik hesapların veya birkaç günlük fikir verici basitleştirilmiş
analizlerin önemi göz ardı edilmemelidir. Analize konu fiziksel süreçlerle ilgili kullanılacak
matematiksel yaklaşımların; alternatif modeller arasından tercih, seçilen modelin mevcut yazılımda yer
alıp almadığı ve modelin gerektirdiği girdilerin bilinip bilinmediği açılarından detaylı bir şekilde
irdelenmeleri gerekmektedir.
Bir mühendislik iş akışına analiz dâhil edilmesi değerlendirilirken ortaya konulması gereken oldukça
önemli bir kavram da analiz sonucunda beklenen hassasiyet ve buna karşılık olarak ayrılacak
kaynaklardır. Bunlar bir arada tartışılmalı; hassasiyet açısından hem sektörel, hem de projeye özel
kaygılar göz önünde bulundurulmalıdır. Buna karşılık, ayrılabilecek bilgisayar, insan ve zaman
kaynakları da planlanmalı ve beklentiler ile kaynaklar arasında uyum sağlanmadan modellemeye
başlanmamalıdır. Baştan planlanarak basitleştirilmiş modeller ile beklenti-kaynak uyumu sağlamak
oldukça sağlıklı bir yöntem olacakken, bu dengeyi sağlamadan başlanan analizlerin çoğu, eksik
kalmakta ve mühendislik sürecine kısmi fayda dahi sağlamamaktadır.
Problem tespiti kapsamında önemli bir başka adım da analizi yapılacak sistemin dijital prototip işlevi
gören katı modelleriyle ilgilidir. Kimi projelerde katı modeller mevcut dahi değilken, analiz edilmesi
düşünülen birçok projede ise analize uygun modeller hâlihazırda bulunmamaktadır. Genellikle
görselleştirme ve/veya üretim amaçlı yapılan mekanik çizimler, doğrudan HAD analizlerine uygun
olmamakta, akış hacminin çıkarılması, gereksiz veya analizi mümkün olmayan bölgelerin hariç
bırakılması veya modellerin birleştirilmesi/ayrıştırılması gibi işlemler gerekmektedir. Nihai olarak
analizde kullanılan katı modellerin kalitesi, beklenen hassasiyete cevap verebilecek toleransta temsil
edici olması olarak özetlenebilir. Bu bağlamda; tüm analiz sürecinin değerli sonuçlar üretmesi önünde
engel teşkil edebileceği göz önünde bulundurularak, katı modeller de analize başlanmadan detaylı bir
şekilde ele alınmalıdır.
HAD analizleri; yazılım lisansları, yüksek işlem gücüne sahip donanımları ve nitelikli mühendislik
altyapısı gereksinimleriyle beraber maliyeti oldukça yüksek faaliyetler olup, bu alanda etkin kaynak
kullanımının ancak problem tespiti başlığı altındaki değerlendirmelerle mümkün olacağı görülmektedir.
Bu bağlamda, problem tespiti sürecinin sonunda özetleyici bir değerlendirme anlamında ‘gerçek
fiziksel modelin analiz ile beklenilen hassasiyet ve zamanda canlandırabildiği’ tekrar sorgulanmalı ve
analiz yapılmasına nihai olarak bu noktada karar verilmelidir.
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2.2. Ön İşlemler (Pre Processing)
Ön işlemler; geometri, sayısal ağ (mesh), fiziksel süreçler ve çözücü ayarlarından oluşmaktadır.
Hesaplamalı akışkanlar dinamiği analizlerinde geometri sadece ilgilenilen bölgeye ait olmalıdır ve
ilgilenilen bölgeler dışındaki modellemeler yer aldığı zaman ciddi bir zaman kaybı yaşanmaktadır.
Bunun haricinde gereksiz kısımlar, boşluklar analizde yer almamalıdır. Geometri sadeleştirme
yapılırken özellikle bu kısımlara dikkat edilmesi gerekir. Çünkü çözüm süresi, sayısal ağ miktarı ve
kalitesi ciddi değişiklik gösterecektir. Analize geçmeden önce geometri analize uygun hale getirilerek
gerek akış hacminin çıkarılması gerek parçaların birleştirilmesi/ayrılması yapılmalıdır. Kullanılacak
geometrinin gerekmedikçe tek parça halinde kalması ve kullanılan çizim programından yüksek
kalitede dışa aktarımı (export) analizin kalitesi, kolaylığı ve verimliliği açısından çok önemlidir.
Analiz yazılımları çözüm hacmini ayrıştırarak (discretization) hesaplamalarını yaparlar. Bu
ayrıştırmalardan en yaygın olanları sonlu eleman ve sonlu hacim yöntemleridir. Ayrıştırma yaparken
mevcut modelin parçalara bölünmesi gerekir. Bölünen her parça kendi içinde bir bütün olmakla
beraber içerdiği tüm fiziksel ve kimyasal sonuçlar aynıdır. Bu ayrıştırılan her bir parçaya sayısal ağ
(mesh) elemanı denir. Sayısal ağ, doğru ve hassas çözüm yapmak için en önemli unsurlardandır.
Zaman ve bilgisayar faktörlerini ele aldığımızda sayısal ağ bunlara en çok etki eden unsurdur. Bundan
dolayı özellikle istenilen ve yüksek değişimlerin olduğu bölgede hassas elemanlar kullanılmalıdır.
Analize başlamadan önce bu konuda literatür araştırması yapmak ve benzer analizler üzerinde
kullanılan sayısal ağ elemanlarını incelemek proje başlangıcında hem yol gösterecektir hem de
kullanılacak sayısal ağın miktarı ve kalitesi hakkında bilgi verecektir. Kullanılan sayısal ağ tipine bağlı
olarak sayısal ağ oluşturduktan sonra keskinlik, en-boy oranı gibi parametrileri kullanarak sayısal ağ
kalitesi hakkında bilgi sahibi olmakta önemlidir. Özellikle türbülansın etkin olduğu analizlerde (dış akış
gibi) analiz başlangıcından önce Reynolds Sayısı hesabı ve buna bağlı olarak Y+ hesabı yapmak
önemlidir. Ek olarak geometri karmaşıklığı ve sınır tabakası gibi özel gereksinimlerin olduğu
durumlarda işe ağ tipi dikkate alınmalıdır. Hem analizin doğruluğu ve hassasiyeti hem de analiz
süresini etkilemesi adına dikkat edilmesi gereken bir husustur. Nihai analize geçilmeden önce mutlaka
sayısal ağdan bağımsızlık elde ederek, sonuçların sayısal ağ miktarı ve kalitesine göre anlamlı
miktarda değişmediğinden emin olmak gerekmektedir. Aksi takdirde elde edilecek sonuçlar güvenli
olmayacaktır.
Analize başlamadan önce fiziksel süreçlerin doğru benzetimlerle canlandırılması analiz doğruluğunu
doğrudan etkileyen en önemli faktördür. Kullanılan malzemelerin fiziksel özellikleri, kullanılacak
denklemlerin belirlenmesi ve sınır koşulları bu süreç içerisinde yer almaktadır. Kullanılacak her bir
denklem (ısı transferi, hareket, türbülans vb.) çözüm süresini doğrudan etkileyeceği için bu konuda titiz
davranılması gerekmektedir. Örnek olarak; ısı transferinin olmadığının ya da ihmal edilecek kadar az
olduğu durumlarda ısı transferi denklemlerini hesaba katmayarak ciddi bir süre kazancı yaşanacaktır.
Başka bir örnek olarak da türbülans denklemlerinin açılması ve doğru türbülans modelinin seçilmesi
durumudur. Analiz başlangıcında sayısal ağ kısmında bahsettiğimiz gibi Reynolds Sayısı
hesaplayarak türbülans hakkında fikir sahibi olmak çok önemlidir. Bu hesaplama sonrasından
türbülans yoğunluğu hakkında fikir sahibi olmakla beraber kullanılacak türbülans modeli hakkında da
bilgi verecektir. Doğru türbülans modelinin kararı için en sık başvurulan başka bir yöntemde literatür
taraması yapmaktır. Buna ek olarak farklı modeller kullanarak türbülans modelinden bağımsızlık elde
edilmesi de yapılmalıdır.
Analiz programları nümerik çözümler yaptığı için çözücü ayarları hassasiyete doğrudan etki
etmektedir. Kullanılan fiziksel süreçleri hesaba katarak doğru çözücü seçimi yapılmalıdır. Kullanılan
paket program içerisinde limitler ve kısıtlar yer alabilmektedir. Bu sebeple fiziksel süreçler göz önünde
bulundurularak bu işlem gerçekleştirilmelidir. İstenilen hassasiyete bağlı olarak şema seçimleri
yapılmalıdır. Yakınsama ölçütleri belirlenirken hedeflenen hassasiyet mertebesi dikkate alınmalıdır.
2.3. Çözüm (Solution/Run)
Ön işlemlerden sonra çözüm işlemine başlanmakta, bir diğer deyişle, kullanılmakta olan hesaplama
araç veya paket programı yinelemeli bir şekilde hesaplamalara başlatılmaktadır. Çözüm esnasında,
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kullanıcı tarafından hem fiziksel hem numerik açılardan sonuçların takip edilmesi, değerlendirilmesi ve
gerekli görüldüğü hallede müdahale edilmesi gerekmektedir.
Yinelemeler arası değişimler ve zamana bağlı çözümlerde birbirini takip eden zaman adımlarında elde
edilen sonuçlar arasındaki farklar kullanılarak yakınsama değerlendirmesi yapılması oldukça
önemlidir. Hedeflenen hassasiyete göre, birçok paket program içerisinde hata kriterleri belirlenebilir ve
programın hedefe ulaştığı anda yinelemeleri durdurarak çözümü sona erdirmesi veya bir sonraki
zaman adımına geçmesi sağlanabilir.
Analiz süresince ve sonunda korunumların sağlanıp sağlanmadığı da ayrı bir inceleme konusudur.
Numerik yöntemlerin doğası gereği, örneğin hiçbir zaman mutlak kütle korunumu sağlanamayacak
olmakla beraber, kurgulanan modelle tutarlı bir kütle korunum dengesi elde edilmesi beklenmelidir.
Sıklıkla başvurulan bir diğer çözüm denetim yöntemi ise sayısal ağdan bağımsızlıktır. Bu kapsamda;
tamamen aynı katı model, sınır koşulları ve benzeri ayarlar kullanılarak, farklı sıklıkta sayısal ağlar ile
çözümler koşturulmalı ve sonuçların proje hassasiyet beklentisinden daha az değiştiği sayısal ağ eşiği
tespit edilmelidir. Söz konusu hassasiyetin sağlandığı en düşük sayıda sayısal ağ konfigürasyonunun
tercih edilmesi idealdir.
Çözüm takibi, değerlendirmesi ve sonlandırılması bağlamında en temel kavramlardan biri hatanın
yönetimidir. Öncelikle numerik yöntemlerde her zaman hata olacağı unutulmamalı ve hatanın olabildiği
kadar değil, gerektiği kadar düşürülmesi gerektiği temel yaklaşım olmalıdır.
2.4. Son İşlemler (Post Processing)
Çözüm sona erdikten sonra hesaplamaların kontrol edilip çıktıların alındığı bölümdür. Uygulama
prensibi olarak; son işlemlere başlanmasıyla beraber ilk önce elde edilen sonuçların ne kadar
gerçekçi, şartlara ve beklentilere uygun olduğu sorgulanmalıdır. Öngörülmeyen fiziksel veya numerik
bir sürecin ya da farkında olunmayan bir modelleme hatasının sonuçlar üzerinde anlamlı miktarda
bozucu etkisi olabileceği hep göz önünde bulundurulmalıdır. Bununla beraber, numerik yöntemler
uygulayan en gelişmiş paket programların dahi fiziksel sonuçların gerçekçiliği üzerine kontrol
mekanizmaları yoktur veya oldukça sınırlıdır.
Analiz sonuçlarının gerçekçi ve beklenilir olduğunun teyit edilmesine müteakip olarak; analiz
faaliyetinin özel amacına uygun bir şekilde son işlem çıktıları elde edilerek raporlanmalıdır. Hız, basınç
ve sıcaklık eş değer yüzeyleri, hız vektörleri, akış çizgileri ve zamana bağlı animasyonlar, en sık
kullanılan son işlem öğeleri olmakla beraber, projeye özel birçok farklı son işlem çıktısı elde edilebilir.
Son işlem öğelerinin seçimi, niteliği ve niceliği; özellikle yapılan işin amacına göre değişiklikler
göstermektedir. Akademik/bilimsel araştırma, ticari fizibilite, kavramsal tasarım doğrulama veya
karşılaştırma, detay tasarım performans inceleme, özgün tasarım değerlendirme ve benzeri birçok
farklı amaca göre yapılabilecek analizlerin son işlem çıktıları ve raporlamaları da farklılık gösterecektir.

3. HAD UYGULAMA ALANLARI VE MÜHENDİSLİK SÜREÇLERİNE KATKILARI
Akış analizleri birçok farklı sektörde ve farklı alanlarda uygulanmaktadır. Tarihsel olarak 1930’lu
yıllarda doğrusal denklemlerle iki boyutlu olarak çözümler geliştirilmeye başlanmıştır (Milne-Thomson,
1973). Daha sonra Lewis Fry Richardson tarafından sonlu fark yöntemi kullanılarak hesaplamalar
yapılmış ve hesaplamalı akışkanlar dinamiğinin temelleri atılmıştır (Richardson, 1922). Daha sonra
Richardson denklemleri 1940’lı yıllarda hava durumu tahmini yapmak için de kullanılmıştır (Hunt,
1998). Sonraki yıllarda bilgisayar kaynakları ortaya çıkmaya ve gelişmeye başladıkça yazılımlar
kullanılarak özellikle havacılık alanında HAD yöntemleri kullanılmaya başlanmıştır.
Günümüzde havacılık, otomotiv, denizcilik, elektronik, turbomakineler, tıp ve canlı bilimleri, spor,
inşaat, enerji, kimya endüstrisi başlıca kullanım alanlarıdır. Günümüzde bilgisayar kaynaklarının hızla
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gelişmesi ve kolay ulaşılabilir olması uygulama alanlarının da gelişmesine olanak vermektedir. Örnek
olarak birçok araştırmacı, araştırma merkezi ve şirketlerin yer aldığı uluslararası bir konsorsiyum
tarafından yürütülen Canlı Kalp Projesi’nde (The Living Heart Project); canlı insan kalbi üzerinden
alınan geometri ve bilgilerle akış analizleri, yapısal analizler ve akışkan-katı etkileşimi analizleri
yapılmaktadır. Alınan veriler tıp alanında da güvenilir bir şekilde uygulanmaktadır (Dassault
Systemes, 2019). Şekil 1’de (Aksenov, ve diğerleri, 2016) gösterildiği üzere akışkan-katı etkileşimi
analizleri ile canlı insan kalbi modellenmiştir.
Canlı kalp modellemesi, kardiyak simülasyonları alanında yapılan faaliyetlerden yalnızca biri olup,
2010’lu yıllardan itibaren önde gelen birçok simülasyon firması ve araştırma enstitüsü aynı alanda
benzer ve farklı çalışmalar yürütmeye başlamışlardır. Bu alanda, simülasyonun en temel
faydalarından biri, alternatif deney çalışmalarının çoğu durumda imkânsız ve daha da önemlisi
doğrudan insan sağlığını riske atacak olmasıdır. Örnek olarak, yeni geliştirilen bir yapay kalp
kapakçığı modelinin bir hasta üzerinde denenmesi oldukça riskli ve sağlık etik kuralları uyarınca
yasaktır. Bu ve benzeri birçok gelişme ve örnek uygulama ışığında; sektörün çoğunluk akademik ve
ticari paydaşları tarafından da kabul edildiği üzere; medikal sektörü, bilgisayar destekli mühendislik
faaliyetlerinin önümüzdeki birkaç on yılda en hızlı gelişim göstereceği alan olarak işaret edilmektedir.

Şekil 1. Canlı kalpte kan hızı dağılımı (FSI; CFD+FEA)
Spor alanında yürütülen bir örnek çalışmada ise; Eindhoven Teknoloji ve KU Leuven Üniversiteleri ile
gerek HAD yazılım geliştiricisi gerek yüksek başarımlı donanım sağlayıcısı firmaların da katılımıyla
121 bisikletlinin bir arada ve etkileşimli olarak üzerlerinde oluşan sürükleme ve kaldırma kuvvetleri
incelenmiştir. Söz konusu Peloton Projesinde (The Peloton Project) (Blocken, ve diğerleri, 2018); hem
fiziksel deneyler gerçekleştirilmiş hem de aynı şartlarda HAD analizleri yürütülerek karşılaştırmalı bir
değerlendirme ortaya konmuştur.
Bu örnek ele alındığında ise; bu kadar büyük çapta bir deneyin oldukça yüksek bir maliyete sahip
olduğu ve sıklıkla tekrarlanamayacağı açıktır. Buradaki amaç, bir seferliğine fiziksel deneylerle
simülasyonları örtüştürmek, bu vesileyle HAD yöntemini vakaya özel olarak kalibre etmek ve daha
sonraki uygulamalar için güvenilir bir modeli hazır bulundurmaktır. Benzer ‘bir seferlik fiziksel deney ile
simülasyon kalibrasyonu’ yöntemine havacılık başta olmak üzere birçok farklı alanda da
başvurulmaktadır.
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Şekil 2. Bisikletli grubu üzerinde rüzgâr hızı ve basınç katsayısı dağılımları
Hesaplamalı akışkanlar dinamiğinin en yaygın olarak kullanıldığı alanlardan olan havacılık sektöründe
ise ilgi çekici bir örnekte uzay aracının yeryüzüne yeniden indirilmesi modellenmiştir (Dyadkin, ve
diğerleri). Analiz sonunda modelin farklı mach sayılarında kaldırma kuvvetine, sürükleme kuvvetine ve
üzerinde oluşan momentlere bakılmıştır. Şekil 3’te suya iniş anı gösterilmiştir.
Havacılık ve uzay alanında da hassasiyetlerin üretimden başlayarak çok yüksek olduğu bilinmekte
olup, bu sebeple her türlü üretim ve test maliyetinin masrafları oldukça yüksektir. Özellikle uzay
uygulamalarında ise birçok sürecin fiziksel testi imkânsızdır. Buna karşılık, bu alandaki kaynakların
finansal güç, insan niteliği ve hesaplama donanımları olarak birçok alandan çok daha ileride olması,
HAD analizlerinden faydalanmak anlamında bir avantajdır. Bu sebeplerle, havacılık ve uzay
sektörlerinde de birçok farklı mühendislik sürecine HAD analizleriyle destek verilmektedir.

Şekil 3. Uzay aracının suya iniş anı
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Otomotiv sektöründe ise farklı bir uygulama alanı olarak lastiklerin ıslak zeminde kaymazlığı
incelenmektedir. Farklı lastik tasarımları üzerinde, lastik boşluklarının ıslak zeminde davranışları
incelenmektedir. Şekil 4’te akışkan-katı etkileşimi kullanılarak yapılan bir analizin çıktısını
görülmektedir (Sung, Chen, Liu, & Yu, 2017).
Bu örneğin en önemli noktası ise; global lastik üreticileri açısında lastik prototip üretimleri ve test
faaliyetleri erişilebilir olmakla beraber, özellikle ıslak zemin kayma gibi testlerin veri toplama açısından
oldukça zor olmasıdır. Aynı anda ivmeli ilerleyen, dönen ve deforme olan bir lastik ile zemin arasındaki
karmaşık lastik geometrisinin küçük boşluklarında ilerleyen suyun davranışlarını gözlemlemek,
akışkan test yöntemleri açısından hala oldukça zor bir uygulamadır. Bu sebeple, bu alanda yalnızca
HAD analizleri değil, buna eşlenik olarak yapısal analizler de kullanılarak akışkan katı etkileşimleri
modellenmektedir.

Şekil 4. Otomobil lastiğinin ıslak zeminde kayması

4. TESİSAT MÜHENDİSLİĞİNDE HAD UYGULAMA ALANLARI VE KATKILARI
Tesisat, inşaat ve ısıtma soğutma havalandırma sektörleri, son yıllarda artan bir şekilde akış
analizlerinin yaygın olarak kullanıldığı alanlardır. Özellikle ısıtma, soğutma ve iklimlendirme, rüzgâr
yükü hesabı, patlama ve yangın simülasyonları, doğal havalandırma, hava kalitesi ve kirlilik gibi
alanlarda akış analizleri kullanılmaktadır.
Isıtma, soğutma ve iklimlendirme mühendislik süreçlerinde; kullanılacak sistem ve ekipmanların
verimliliği ile ortam şartlandırma kalitesi ve maliyet etkinliği, tasarım aşamasında analizler vasıtasıyla
öngörülmeye çalışılmaktadır. Özellikle enerji maliyetlerini düşürmesi ve doğru sistemin önceden
tahmin edilip seçilmesi gibi etkenler, uzun süreli işletim ve bakım/onarım maliyet problemlerini ortadan
kaldıracaktır.
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Bu alanda, klima santrali veya bir ortamın termal konforu gibi bütüncül sistem analizlerinde seçilecek
ekipmanların varyasyonlarının analiz ile önceden karşılaştırılması yaygın bir uygulamadır. Bu sayede,
sistem tasarımcısı her biri anlamlı maliyetlere sahip ekipman alternatiflerinden birden çok tedarik
ederek fiziksel karşılaştırma yapmaktan veya emniyetli tarafta kalmak adına gereksinimin çok ötesinde
büyük ve/veya pahalı ekipmanlar tedarik etmekten kurtulacaktır. Sistem bazında ekipman seçiminin
yanı sıra sistemlerde kullanılmak üzere tasarlanacak ekipmanların tek tek doğrulanması da HAD
analizlerinin faydalı olduğu bir diğer alandır. Bu kapsamda bir örnek olarak; Şekil 5’de gösterildiği
üzere klima bataryası için farklı teknikler kullanılarak akış analizleri yapılmış ve sonuçlar
karşılaştırılmıştır (Güler, Soğancı, & Tutkun, 2018). Şekil 6’da görülen örnekte ise ev tipi bir klimanın
performansı muhtemel kullanım ortamını temsil edecek bir akış hacminde modellenmiştir. Bu
vesileyle, söz konusu tasarım ile elde edilen modelin prototip üretimine gerek kalmadan performans
değerlendirilmesi yapılarak, tasarım revizyonu yoluna gidilebilmekte ve nihai üretim öncesi anlamlı
miktarda zaman ve maliyet kazancı elde edilmektedir.

Şekil 5. Klima santrali bataryası HAD analizi basınç ve sayısal ağ dağılımı
(Yukarıdan aşağıya: Gap Model, Porous Medium ve Mesh Resolved)
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Şekil 6. Ev tipi klima performans analizi, hız dağılımı
Başka bir örnek olarak tünel havalandırma sistemlerinde, akış analizleri yapılması sonucunda tünel
içerisinde kullanılacak olan jet fanların doğru seçimi, tünel içindeki hava hızları, sıcaklık değerleri, gaz
oran ve miktarları gibi önemli tasarım ölçütleri doğrulanabilmektedir.
Rüzgâr yükü hesaplamalarında, tasarım aşamasındaki binalar üzerinde çeşitli yönlerde esen rüzgârın
bina aerodinamiği üzerine etkileri incelenmektedir. Özellikle günümüzde yüksek binaların yaygın
olarak yapılması akış analizlerinin yapılmasının gerekliliğini artırmaktadır. Şekil 7’te (Simscale, 2019)
görüleceği üzere Singapur’da yer alan büyük bir bölgenin rüzgâr yükü analizleri yapılmıştır.
Bina ve bölge dış aerodinamik analizleri açısından da; fiziksel deneylerin gerçek boyutta mümkün
olmadığı bilinmekteyken, ancak benzetimle modeller yaratılabilmektedir. Bu da bina modellerinin
küçültülmüş maketlerinin üretilmesi ve rüzgâr tüneline sokulmasıyla mümkün olabilmektedir. Bu
alanda; HAD analizleri tasarım iyileştirme için yeterli hassasiyette geri bildirimleri makul süre ve
maliyetlerle üretebilirken, alternatif fiziksel testler için oldukça zorlu ve masraflı bir maket tasarımı,
üretimi ve rüzgâr tüneli sürecine girilmesi gerekmektedir.

Şekil 7. Yerleşim bölgesinde binaların etkileşimli dış aerodinamik analizi
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Hesaplamalı akışkanlar dinamiğinin yaygın olarak kullanıldığı bir başka alan ise yangın
simülasyonlarıdır. Tünellerde, binalarda, otopark ve alış veriş merkezlerinde meydana gelebilecek bir
yangın durumunda oluşacak duman tahliyesi ve tahliye sırasındaki dumanın davranışının incelenmesi,
tasarım esnasında ölçütlerin doğrulanması ve optimizasyonu için önemlidir. Olası bir tasarım eksikliği
veya yanlışlığında meydana gelecek hasarlar zamanında yapılan akış analizleri ile en aza
indirilecektir. Bu gibi durumlarda test yapmak çok zor, maliyetli ve birçok halde imkânsızdır. Bu yüzden
akış analizleri kullanılarak maliyet düşürebilir ve zamandan tasarruf edilebilir. Şekil 8’te (Adjiski,
Mirakovski, Despodov, & Mijalkovski, 2015) gösterildiği üzere sabit bir hava hızı olan tünel içerisinde
mevcut bir yangın meydana geldiğinde duman davranışı gösterilmiştir.

Şekil 8. Tünel içerisinde yangın simülasyonu
SONUÇ
Hesaplamalı akışkanlar dinamiği, önemli ve anlamlı bir mühendislik faaliyeti olup, bilgisayar işlemci
kaynakları başta olmak üzere çeşitli teknolojilerin gelişmesiyle, her geçen gün uygulanabilirliğini ve
erişilebilirliğini artırmaktadır. Mühendisliğe yeni başlayanlar için, gelecekte geçerliliği daha da artacak
bir alan olarak dikkate alınmalıyken, hâlihazırda farklı mühendislik disiplinlerinde, özellikle tasarım
süreçlerinde yer alanlar için kavramsal anlamı ve faydalanma esaslarını irdelemek oldukça değerli
olacaktır. Bu alanda çalışan veya çalışmaya başlayanlar açısından ise; analiz paket programlarının
arayüzlerinin kullanım açısından gitgide kolaylaşmasına karşın, hem modelleme ve benzetim
kabiliyetlerinin hem de akademi ve endüstrinin analizden beklentilerinin artması göz önünde
bulundurulduğunda, mevcut çalışma kapsamında vurgulanan ‘HAD analizlerinden etkin faydalanma’
kavramının önemi açıkça görülmektedir. Bu bağlamda; HAD analizlerine başvurulması söz konusu
olan mühendislik süreçlerinde analiz faaliyetinin tasarıma nasıl bir katkı sağlayabileceği konusunda,
özellikle problem tespiti başlığı altında bahsedilen sorgulamaların üzerinde durulmalıdır. Tesisat
mühendisliği ve ilgili sektörler açısından ise tüm bu gelişmelerin yanı sıra kamu ve özel sektör
standartlarının da analiz destekli doğrulamalara daha çok önem vermesi ve hatta kimi hallerde zorunlu
kılmaya başlaması, bu alanda da benzer şekilde verimli ve etkin HAD analizi kullanımını önemli hale
getirmektedir.
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NÜKLEER TESİSLERDE YANGIN GÜVENLİĞİ VE
SİMÜLASYONLARI
Fire Safety and Simulations
↵ In Nuclear Installations
İlker İBİK

ÖZET
Binalarda yangın esnasında güvenliği sağlamak için geliştiren eylem planları, genellikle kullanıcıların
yangına maruz kalan binadan ne kadar hızlı tasfiye edildikleri, itfaiyenin ne kadar zamanda yangını
kontrol altına alabildiği/söndürdüğü ve yangının çevre binalara sirayet edip etmediği gibi bir grup kriteri
temel alır. Nükleer tesislerde bu tarz kriterler genellikle panik, tali hasarlar ve kazalara sebibiyet verir,
ki sonuçta oluşacak kayıp, çoğu durumda yangın olayının kendisinin yaratacağından çok daha fazla
olabilmektedir. Bu yüzden yangınla mücadele stratejisinin tamamen farklı olması gerekmektedir;
yangın esnasında sürekli iletişimde kalarak kullanıcıları mümkün olduğunca görev yerlerinde
koruyabilmek, yapısal güvenliği sağlayarak yapının kısmen veya tamamen çökmesini engellemek,
duman ve ısı yayılımını yangın durumu sona erene kadar sürekli kontrol altında tutabilmek ve belki de
en önemlisi teknolojik risk analizi ile yangının yol açabileceği nükleer bir sızıntıyı engelleyebilmek
gibi...
Anahtar Kelimeler: Yangın güvenliği, nükleer tesisler, yangın tehlike analizi, hasar görebilirlik,
teknolojik risk analizi, yapısal yangın davranışı, çökme modu.
ABSTRACT
Emergency plans developed in order to enable and maintain safety during fire generaly relies on
concepts such as how fast the occupants egress, in what time period the responders supress and
control the fire development and how to prevent the fire spread to surrounding buildings.
Consequances of such an approach would be panic, accidents and collateral damages in nuclear
power plants and installations, where the resulting overall damage would in may occasions be
extremely higher than what could have been generated by the fire event itself. Thus the fire prevention
strategy should be completely different than a standard situation; flawless communication to keep the
users safe in their locations of duty as long as possible, preserving the structural safety of the
installation and preventinuclear ng collapse partially and completely, continuous control of smoke and
heat development until the fire event is over and finally yet crucially technological risk and vulnerability
analysis to prevent nuclear leak...
Key Words: Fire safety, nuclear installations; fire hazard analysis, vulnerability, technological risk
analysis, structural fire behaviour, collapse mode.

1. GİRİŞ
Yangın, tesisin kontrol kaybına, dolayısıyla da yangın atıklarıyla beraber radyoaktif parçacıkların da
yayılmasına sebep olabileceği için, tüm nükleer faaliyetlerde en yüksek riskli temel tehlike unsurudur.
Nükleer tesislerde yangına güvenli tasarım metotları, özellikle son yıllardaki yangın güvenlik
mühendisliğinde kaydedilen ve standartlaşan gelişmelere paralel olarak (bkz. ISO 23932 [1] yangın
güvenlik metodolojisi standardı), geliştirilmekte ve temelde mevzuat şartlarının yerine getirilmesi
yaklaşımından performans temelli tasarım yaklaşımına evrimleşmektedir.
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İlave olarak, Fukushima felaketi [2][3] ve sonucunda elde edilen bilgiler ışığında, deprem sonrası
yangın durumu gibi güvenlik tehlikesi arzeden durum kombinasyonlarının da göz önüne alınarak
yangın güvenlik stratejisinin geliştirilmesi ihtiyacı, nükleer tesis tasarımında geçmişte ihmal edilmiş
olan yangın güvenlik mühendisliği uygulamalarını artık elzem kılmıştır.
Bu makale, yazarın ve bağlı olduğu uluslar arası yangın güvenlik mühendisliği kurumunun,
uluslararası nükleer tesis projelerinde günümüze değin edindiği yoğun deneyimin bir sonucu olarak,
teknolojik risk ve hasar görebilirlik kavramları üzerine gelişimine katkıda bulunduğu yangın güvenlik
analizi metotlarını irdelemektedir.

2. EPRESSI METODU: GERÇEKÇİ YANGIN SENARYOLARINDA YANGIN BÖLMELERİNİN
PERFORMANSININ BELİRLENMESİ
Yangın bölmelerinin nükleer tesis yangın güvenliğine etkisi önemli seviyededir, bu nedenle
bölümlendirmenin yeterliliği ve uygunluğu yangın risk analizi temel alınarak doğrulanmalıdır [3].
Yangın durumlarında, özellikle de nükleer enerji santralleri gibi çok yüksek riskli endüstriyel tesislerde,
yangın ve duman kapıları, kontrol ve kumanda kabloları ve güç kaynaklarının yangından korunması
gereklidir. Geleneksel nükleer tesis yerleşimi, iyi yalıtımlı ve mekanik havalandırmaya bağlı fazla
sayıda ancak küçük boyutlu bölmelerden teşkil edilmektedir. Bu yerleşim ise, mevzuatın refere ettiği
standart yangın eğrilerinden (yaygın olarak ISO 834-1 eğrisi [2][5]) çok farklı bir gerçekçi yangın
davranışına sebep olur. Ayrıca, özellikle veri ve güç kabloları gibi tesisat ve ekipmanın yangına maruz
kaldıktan sonra da süresiz olarak fonksiyonunu devam etmesi güvence altına alınmak zorundadır.
Sonuç itibariyle, bahsedilen tesisat, ekipman ve yapı elemanarının yeterlilik testlerinde kullanılan
yangın dayanım test eğrilerinden çok daha uzun süreli, ancak daha düşük yoğunlukta gerçekçi yangın
koşullarına maruz kalacağı görülmektedir [6][7][8].
Fransız ve Hollanda menşeili ortak Avrupa kamu iktisadi teşekkülü olan Efectis, Fransız NPP
işletmecisi EDF ile birlikte, yangın kesicileri ve bölmelerinde kullanılan yangına dayanıklı ürünlerin
gerçekçi yangın senaryosuna göre uygunluklarının doğrulanması için EPRESSI metodunu
geliştirmiştir [9][10] ve metot Fransız nükleer tesislerinde kullanılan geniş yelpazede yangın güvenlik
ürünü için uygulanarak yeterlliği ve hassasiyeti doğrulanmıştır.
EPRESSI metodu, ürünün standart (prEN 1366-11) yangın test yöntemi ile elde ettiği farklı sonuçların
ve ısıl iletkenlik değerlerinin çakıştırılması ve 8 saate kadar fonksiyonunu yerine getirme
performansının doğrulanması üzerine kurgulanmıştır.
Kullanılan ısıl model, ısı ile meydana gelen kimyasal değişiklikleri hesaba katmamakta, ancak test
esnasında değişen ısının fonksiyonu olan genel yalıtım özelliklerini ve bu özelliklerde gerçekleşen tüm
değişimleri dikkate almaktadır. Uygulanan metot adımları şunlardır:
•
•
•

•
•

İlk adım: İncelenen yangına dayanıklı ürün ailesine uygulanan farklı yangın testlerinden elde
edilen sonuçların analiz edilmesi.
İkinci adım: Gerçekleştirilen testlerle uyumlu ısıl karakteristiklerin belirlenmesi ve test ısılarıyla
çakıştırılması.
Üçüncü adım: 8 saate kadar ancak daha düşük yoğunluklu yangına maruz kalacak
ürün/sistem için öngörülebilir test eğrisinin hesaplanması. Bu adım, ilk iki adımda ilgili ürün
ailesi için oluşturulmuş test veritabanından elde edilen ısıl karakteristik modeline
dayanmaktadır.
Dördüncü adım: Oluşturulan yeni test eğrisi ve ısıl modelin testler ile doğrulanması.
Beşinci adım: Elde edilen sonuçlarla hesaplamanın hassasiyet analizinin ve model
güvenirliğinin doğrulanması.
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Sonuç olarak EPRESSI metodu ile; yangına dayanıklı ürün veya sistemin dahil olduğu ürün ailesinin
özelliklerini gösterdiği durumlarda, ürün ve ilgili ürün ailesine uygulanan test ve ölçüm sonuçları
kullanılarak, nükleer tesislerde görüldüğü gibi standart test şartlarından farklı gerçek yangın
senaryoları ortaya çıktığında, hesaplama ve modelleme ile öngörülebilir yangın davranışı ve termal
özelliklere ulaşılabilmektedir.
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Şekil 1: Ürün veritabanı için kullanılan ısı-zaman eğrileri örneği.
X-ekseni: Zaman (dakika). Y-ekseni: Sıcaklık (°C)
Sonrasında da elde edilen yangın davranışı performans eğrileri, tasarım yangın eğrileri ile
karşılaştırılarak, ilgili ürünün tasarlanan oda/hacim için yangın direncinin uygun olup olmadığına karar
verilir. Bu metot, şimdiye kadar EN (Avrupa Normu) standart yangın eğrileri ile uygulanmış olsa da,
tasarım yangın eğrisinin belirli olduğu her durum ve her standart için uygulaması yapılabilir.
Bölmeler

Yangın Kesici

Yangın Yükü

Std. Yangın
Testi

Tasarım Yangın
Senaryoları

Tasarım Yangın
Eğrileri

Yangın Davranış
Analizi
Ürün, yangın
riskine uyumlu
mudur?

Performans
Eğrileri

Yapı Tasarımı

Şekil 2: Nükleer tesislerde yangın kesici malzeme ve sistemlerin, bölmelerin beklenilen yangın
risklerine uyumluluk durumunu belirleyen EPRESSI metodolojisi
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3. YANGIN MODELLEMELERİ: YANGIN RİSK ANALİZİ, ISI VE DUMAN ATIM MODELLERİ,
YANGIN YAYILIM MODELLERİ, YAPISAL DAVRANIŞ MODELLERİ VB. YANGIN GÜVENLİK
MÜHENDİSLİĞİ MODELLERİNİN UYGULANDIĞI İKİ ÖZEL NÜKLEER PROJE ÖRNEĞİ
3.1. Çernobil Kemeri
Chernobyl Nükleer Enerji Santrali’nin korunması için inşa edilecek koruma kemerinin yangın
dayanımını belirlemek amacıyla yangın güvenlik mühendisliği çalışmaları yürütülmüştür.
Proje, Chernobyl Nükleer Enerji Santrali ünite 4’ü örtecek bir çelik kemer yapılmasını içermektedir.
Koruma kemeri projesi, ömrü 200 senenin üzerinde olacak şekilde çalışacak, tesisin demontajı ve
sökümü esnasında radyoaktif parçacıkları içeride tutacak ve atmosfer etkilerine karşı üniteyi
koruyacak bir yapı oluşturmak üzere geliştirilmiştir.
2010 yılında, mevcut bina (Türbin Holü ve Havadan Arındırma Tesisi) üzerindeki çatının üstünde
bulunan bitümlü kaplamanın yanmasıyla oluşacak gerçek yangın senaryosu durumu için bir
modelleme çalışması yapılarak, NSC çelik kemer yapısının yangın esnasındaki güvenilirliğini kontrol
edilmiştir.
Proje için EFECTIS ve IETP (Ukrayna Milli Bilim Akademisi Termofizik Mühendisliği Enstitüsü)
arasında bir benchmark çalışması oluşturularak, yangın yayılımı ve ısıl yük hesaplama metodolojieri
ve yazılımı ortaklaşa analiz edilmiş ve her iki mühendislik çalışmasının da çok yakın ve ortak sonuca
ulaşan sonuçları olduğu görülmüştür.
Aynı yaklaşım, mekanik yük ve yapısal davranış hesaplamaları için başarıyla ilgili Ukrayna enstitüsü
URDISC ile ortaklaşa uygulanmıştır. Tüm çalışma detayı ve sonuçları Ukrayna otoriteleri (özel olarak
yetkili kurum olan Devlet Yangın Güvenlik Departmanı) tarafından onaylanmış ve Ukrayna’lı
uzmanlarla paylaşılmıştır.
a)

b)
Limit of computational
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(Black outline)

Steel structural
elements (in grey)

Internal cladding
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through part
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Şekil 5: Chernobyl NPP ünite 4 Nükleer Güvenlik Koruma Kemeri çelik yapısı yangın güvenlik
davranışı modellemesi – yapı yüksekliği 100 m., genişliği 200 m. ve uzunluğu 800 m.’dir.
(a) Konfigürasyon – (b) Akışkan sıcaklıkları – (c) Yangın yükü altında yapı deplasmanı
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3.2. CIGEO Projesi
ANDRA, Fransa Radyoaktif Atık Yönetimi Ajansı’dır ve temel görevlerinden biri de tüketilmiş radyoaktif
yakıtların, yüksek seviye (HL) ve orta seviye uzun ömürlü (IL-LL) radyoaktif atıkların derin jeolojik atık
depolaması projesi olan CIGEO projesinin tanımlanması ve yürütülmesidir. ANDRA çalışmalarının
amacı, uzun vadeli operasyonel güvenliğin ve depoloma tersinirliğinin sağlanabilmesidir.
2012 yılında, proje endüstriyel tasarım aşamasına girmiştir. CIGEO için operasyonel alanlarda ve
inşaat sahasında hem nükleer güvenlik ve hem de çalışanların ve müdahale ekiplerinin güvenliğini
kapsamak üzere yangın güvenliği temel sorunlardan bazılarını teşkil etmektedir.
2012’deki proje hazırlık safhasında, tasarımın bütünsel mimari yapısı, operasyonel yaklaşımlar,
ekipman ve şantiye yönetimi, inşaat süre ve bütçesi belirlenmiş bulunmaktaydı. Yangın riskleri taşıyan
konularda ise, mimari ve elektromekanik proje çalışmaları temel ihtiyaçları belirlemiş, yangın risklerini
kontrol altında tutabilmek ve bölümlendirme ve ısı/duman boşaltımı ve havalandırma için metotlar
geliştirilebilmiştir.
2014 yılında 4 yıllık bir projeyle, tasarımın yangın risk değerlendirmesinin kontrol edilip doğrulanarak
son haline getirilmesini sağlama ve onaylama süreci başlamıştır. Onay süreci sonrasında 2019-2020
yılları arasında inşaat süreci başlayacak ve 2025 içerisinde Cigéo Andra tesisi devreye alınacaktır.
Efectis’in bu projeye katkısı, tünellerin, madenlerin ve nükleer tesislerin de yangın davranışlarını
dikkate almak ve çözümlemek üzere; yangın risk analizi, yangın esnasında duman atımı ve
havalandırma, CFD (hesaplamalı akışkanlar mekaniği) ve FEM (sonlu elemanlar modellemesi)
yazılımları kullanılarak yangın gelişim modellemesi, yapıların yapısal davranış modelleri ve çökme
modları, aktif yangın güvenlik sistemlerinin çalışma performans modellemeleri gibi çok detaylı ve
kapsamlı bir yangın güvenlik mühendisliği uygulamasıdır.
Modellemeler haricinde, nükleer atık beton koruma yapılarının yangın esnasında etkinliğini belirlemek
üzere laboratuvarda gerçekleştirilecek tam boyutlu yangın dayanım testleri de geliştirilmiş ve
sonrasında da uygulanmıştır.
Proje çalışması devam etmekte olup, çalışma esnasında ve sonucunda tasarım gerçek yangın
senaryolarına göre yangın riskleri güncellenerek tasarım revizyonları gerçekleştirilmektedir.

Şekil 6: CIGEO Radyoaktif atık depoloma alanının yangın risk analizi ve yangın güvenlik tasarımı
örnekleri

SONUÇ
Yangın güvenlik mühendisliği, özellikle nükleer tesisler gibi mevzuat şartlarını uygulamanın tek başına
kafi gelmediği yüksek riskli ve kompleks yapılarda, performans temelli yaklaşım alternatifi oluşturarak,
proje sahibi, işletmeci, tasarımcı, müteahhit ve malzeme/sistem üreticileri için, günümüz gelişmiş
yangın güvenlik test metotları ve modelleme opsiyonları sayesinde hem daha güvenli, hem de
sürekliliği yönetilebilir tasarımlar ve yapılar ortaya çıkmasını sağlamaktadır.
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Ancak, yangın güvenlik mühendisliği uygulamalarının da temel bir dezavantajı bulunmaktadır;
komplekslik ve uygulama zorluğu.
Bu nedenle, yangın gibi kamu güvenliği ve toplum sağlığını ilgilendiren teml bir risk kategorisi için
yapılacak hesap, modelleme, analiz, test ve doğrulama/belgelendirme çalışmalarının mutlaka
konusunda ehil, yetkin ve akredite üçüncü taraf örgütlerince gerçekleştirilmesi gerekmektedir.
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MİMARİ TASARIMDA AKUSTİK MODELLEME
UYGULAMALARI VE ÖRNEK İNCELEMELER
Acoustic Modeling In Architectural Design And Case Studies

Ezgi TÜRK GÜRKAN

ÖZET
Kapalı ortamlarda, mekânın işlevlerine uygun akustik koşulların sağlanması, o mekânlardaki
etkinliklerin sağlıklı bir şekilde icra edilmesi ve kullanıcı konforunun elde edilmesi açısından son
derece önem taşır. Hacim akustiği ihtiyaçlarının endüstriyel ve mimari tasarım sürecinde dikkate
alınması akustik konfor gereksinimlerinin ekonomik yollarla kazanılması anlamına gelmektedir.
Günümüzde kullanımı giderek yaygınlaşan bilgisayar destekli modelleme yöntemleri, dijital ortamda
gerçekleştirilen akustik hesaplamaları oldukça kolaylaştırmıştır. Oluşturulan geometrik mekân
modelleri içinde tanımlanan kaynak ve alıcı noktaları arasındaki ilişkiler yardımıyla salona ait akustik
yanıt eğrileri elde edilir. Bu çalışma kapsamında, tasarım ve uygulamacılar ile kullanım avantajlarını
paylaşmak amacıyla, hacim akustiği modelleme yazılımlarının tasarım ve projelendirme aşamalarında
sürece nasıl dahil edildiği örneklerle açıklanmaktadır. Yazılımla elde edilen hacim akustiği
parametreleri ile yazılım kullanımının tasarıma nasıl yansıdığı hakkında bilgi verilmektedir. Yazılımın
saha uygulamalarına yönelik kullanım örnekleri ile bir örnek özelinde uygulama sonrası ulaşılan
sonuçlar kıyaslamalar yapılarak paylaşılmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Mimari akustiği, Akustik simülasyon, Akustik modelleme, Akustik tasarım.

ABSTRACT
Providing suitable acoustic conditions based on the functionality of the space is necessary to perform
activities in the right way and to achieve the acoustic comfort for the audience. Incorporation of
acoustical requirements into the design process in industrial and architectural design, means the
acquisition of acoustic comfort requirements in an economic way. Computer modeling methods which
are commonly used nowadays, can also be described as acoustic calculations in digital environment.
Impulse responses of the halls are obtained by defining the source and receiver points in the
geometric spatial models. Within the scope of the present study, how the room acoustics modeling
softwares are utilized in the process of design and project phases will be explained to share the
advantages with designers and constructers. Information about room acoustics parameters and how
software use is reflected in design will be described and case studies for site applications and postimplementation comparisons will be presented.
Key Words: Architectural acoustics; Acoustic simulation, Acoustic modeling, Acoustic design.

1. GİRİŞ
Günümüzde sıkça kullanılan akustik modelleme programlarında yapılan hesaplamalar kolaylıkla
yenilenebildiğinden salonların farklı kullanım koşulları için akustik yanıt eğrileri hızlıca elde edilebilir.
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Bu da, tasarım aşamasında tasarımcıya zaman kazandırmakta, projelendirme sürecini hızlandırarak
hedef kriterlerin optimizasyonu sürecini kısaltmaktadır.
Malzemelerin ses yutma ve dağıtma özelliklerini dikkate alan algoritmalara sahip modelleme
yazılımlarında elde edilen hesaplama sonuçlarının, ölçümlerde elde edilen hacim akustiği parametre
değerleri ile büyük ölçüde örtüştüğü bilinmektedir [1]. Literatürde bu konuda yapılmış çok sayıda
yayına ulaşılabilir.
Çalışma kapsamında, akustik modellemenin gelişimi paylaşılmış ve dijital modelleme yazılımlarının
kullanımında, tasarımcının yazılıma verdiği bilgiler ve bu bilgilere karşılık yazılımın tasarımcıya
sundukları kolaylıklardan bahsedilmiştir.
İki proje örnek olarak alınarak modelleme çalışmasında kullanılan yöntemler ve bir modelleme örneği
için uygulama sonrası kıyaslamalar paylaşılmaktadır.

2. AKUSTİK MODELLEMENİN GELİŞİMİ
Kapalı hacimlerin akustik tasarımları aşamasında yararlanılan yöntemlerden biri olan akustik
modelleme, fiziksel ya da dijital olarak oluşturulabilir. Fiziksel modellerde yapılan ölçümler ile dijital
modellerde (simülasyonlarda) yapılan hesaplamalar tasarlanan salonların akustik karakteri hakkında
gerekli bilgileri verir. Bir binanın tasarım aşamasında pek çok önemli akustik özelliğin hatasız olarak
hesaplanmış olamayacağı açıktır. Deneysel yöntemler basit, küçük yapılar için kullanılabilir olsa da
büyük ve önemli oditoryumlar ve alışılmadık formlar için yapıyı inşa etmeden önce akustik sorunların
tanımlanması için bir model oluşturulması tercih edilmelidir [2].
Büyük salonların akustik tasarımında uzun süre kullanılmış yöntemlerden biri, tasarımı üzerinde
çalışılan salonların, fiziksel modellerinin yani maketlerinin yapılması ve sesin yayılmasının bu maketler
üzerinde irdelenmesidir. Maketler üzerinde duvar malzemelerinden hacim boyutlarına kadar
değişiklikler yapılabilir olması bu yöntemin büyük bir avantajıdır.
Bu çalışma yönteminde, yayılan bütün fiziksel dalgaların birkaç ortak özelliği sebebiyle, model
ölçümlerinde sadece ses dalgaları kullanmak gerekli bulunmamıştır.
Geçmişte bir salonun planının veya kesitinin yerleştirilebildiği düz, su dolu bir tekneden oluşan iki
boyutlu bir dalga tablosu kullanmak basit bir yöntem olarak kullanılmıştır. Gözlem için ışığın da
kullanıldığı bu sistemde, yüzey yansımaları incelenmiştir. Bu teknik uzun dalga boylu seslerle sınırlıdır
[3].
30’lu yıllarda, ses yerine ışık kullanılması daha uygun bir yöntem olarak görülmüştür [4]. Işığın dalga
boyları bütün hacim boyutlarıyla karşılaştırıldığında çok küçük kaldıklarından, yüksek frekanslara daha
uygun düşmektedir. Bu tür çalışmalarda, ses yansıtıcı yüzeyler için cilalı metal sac yapraklar
kullanıldığı gibi, ses yutucu yüzeyler ise siyaha boyanır ya da siyah kağıt veya kumaşla kaplanır. Buna
benzer olarak, ses dağıtıcı yansıtıcı yüzeyler beyaz mat kağıtla olabildiğince iyi simüle edilir.
Modellenen salonlarda enerji dağılımı, fotoseller ya da buzlu cam kullanılarak ve fotoğraflanarak
saptanabilir.
Sabine, çalışmalarında ışığı kullanmıştır. Yansıma alanlarını belirlemek için yüzeylere ışık göndererek
yansıma alanlarını tanımlayabilmiştir. Sonraki çalışmalarında dalga yayılımını inceleyebilmek için
çizgisel ışın fotoğrafçılığı tekniğini kullanan Sabine, birçok tiyatro için yansıma şemaları hazırlamıştır
[5]. New York’taki New Theater için yaptığı çalışmalara ait yansıma analizleri Şekil 1’de görülebilir.
Sabine’in yöntemi zamanla farklı araştırmacılarca geliştirilmiştir. Akustik incelemeleri ışık kullanılarak
gerçekleştirilmeye devam etmiştir. Bu yöntemde küçük lambalar kullanılmıştır. Bu küçük lambalar,
modellerde ses kaynağı olarak tanımlanmaktadır. Işığın kullanıldığı modellemeler, erken yansıma
analizine yönelik bir çalışma yöntemidir [3].
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Şekil 1. Çizgisel ışın fotoğrafçılığı tekniğiyle elde edilen yansıma analizi (Sabine) [5], [6]
Bu optik model ölçümü, bir hacimdeki durağan enerji dağılım bilgilerini elde edebilmek için oldukça
yararlıdır. Bununla birlikte bu optik ölçümler, belli bölgeler için gerekli olan yansımalardan sorumlu
duvar ve tavan oranlarının doğruluğunu belirleyebilir ve dinleyiciye ulaşan enerji oranlarının varış
zamanları ve bununla birlikte gecikme süreleri hakkında bir fikir verir nitelikte değildir. Bundan dolayı
hacmin tüm durağan davranışlarından daha önemli olan hacim akustiği ile ilgili sorular optik model
ölçümleriyle cevaplanamaz. Bu modeller 1:50 ya da 1:100 gibi büyük ölçekli olabilir. Ses üreten ve
kayıt eden sistemlerin boyutlarının küçülmesi, frekans değiştiricilerin gelişmesi gibi nedenlerden ötürü
bu yöntemin günümüzde kullanımının kalmadığı söylenebilir.
Maketlerde incelemeler yapmak da kullanılmış yöntemlerden bir tanesidir. Hızlandırılmış konuşma
kayıtları ölçeklendirilmiş ses kaynaklarından yayınlanmış ve küçük mikrofonlarca toplanmış, orijinal
frekans aralığına çevrilerek incelenebilmiştir. Maketlerde, kıvılcım (çakım) jeneratörü kullanılarak
incelemeler yapılmıştır. Bu tür maketlerde ses yutucu ve yansıtıcı malzemeler de ayrıca
ölçeklendirilmelidir.
Maketlerde, ilgili ses sinyali doğrultuluğu ve frekans aralığında, normal duyma aralığında yayın yapan
küçültülmüş kaynaklar kullanılır. Kaydedilmiş ses sinyalleri, salonun akustiğini ve üzerinde çalışılan
varyasyonların etkilerini öznel olarak değerlendirebilecek dinleyicilere aktarılır. Bu yöntemin pratik hale
getirilmesi [7] yakın geçmişte oldukça zor olmuşsa da günümüzde teknik zorluklar aşılmıştır. Öte
yandan yüksek maliyetler nedeniyle yöntem ancak çok önemli ve özgün salonların yapımında
kullanılmaktadır. Ölçekli modellerin kullanıldığı yöntemin zorlukları aşağıdaki gibi sıralanabilir:
1. Oluşturulacak maketlerin salonla birebir aynı detaylara sahip olması sağlıklı sonuçlar elde
edebilmek açısından son derece önemlidir.
2. Salonda kullanılmış ya da kullanılacak olan malzemelerin boyutları ve montaj biçimleri
makette orijinali ile birebir örtüşmelidir.
3. Maketler ince çalışmalar gerektirir. Bu da işçilik değerini ve modelin hazırlanma süresini artırır.
Bu yöntem oldukça maliyetlidir.
90’lı yılların başında Heinrich Kutruff [7] fiziksel modellerin yani maketlerin büyük salonların akustik
tasarımı için çok yararlı bir araç olduğu kanıtlanmış olmasına rağmen, onların yerini yavaş yavaş daha
ucuz, daha hızlı ve daha verimli olan dijital modelleme yöntemi almakta olduğunu belirtmiştir.
Günümüzde kullanımı giderek yaygınlaşan bilgisayar ortamında modelleme yöntemi, dijital ortamda
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gerçekleştirilen akustik hesaplamalar olarak da nitelendirilebilir. Oluşturulan geometrik salon modeli
içinde tanımlanan kaynak ve alıcı noktaları ile salona ait akustik yanıt eğrisi elde edilir. Dijital akustik
modelleme programları hızlı sonuçlar verir ve maketlere oranla oldukça ekonomiktir. Hesaplamanın
kolaylıkla yinelenebilmesi sayesinde salonların değişik koşulları için yanıt eğrisi elde edilebilir.
Günümüzde kullanılan dijital akustik modelleme programları üç farklı yöntem ile çalışırlar. Bunlar; Işın
İzleme Yöntemi (Ray Tracing Method), Görüntü Kaynak Yöntemi (Image Source Method) ve Hibrid
Yöntemi (Hybrid Method)’dir. Işın izleme metodunun temel algoritması, ses kaynağından yayılan ve
modeldeki yüzeylerden yansıyan ışınları takip ederek hangi dinleyici bölgesine ulaştığını belirlemek
üzerinedir. Kaynaktan çıkan ses ışınları ya önceden tanımlanmış olarak ya da rastgele yayılır [9].
Kaynak noktasından çeşitli yönlere yayılan çok sayıda parçacık kullanılır. Dağılan bu parçacıklar her
yansımada, hacimdeki yüzeylerin yutma çarpanına göre enerji kaybeder. Bu yöntemde her durumda
yanlış yansımalar veya ortaya konmayan yansımaların varlığı bir risk oluşturur.
Hacim akustiği modellerinde ışın izleme metodunun geliştirilmesi yaklaşık otuz yıl önce başlamıştır
ancak ilk modeller özellikle yansıma dağılımlarının görsel denetimi amacıyla oluşturulmuştur. Görüntü
kaynak yöntemi, ses kaynağının yansıtıcı yüzeyinin düzleminde ayna kullanılarak yansıtılması ilkesine
dayanır. Kaynaktan yayılan ve modeldeki yüzeylerce yansıtılan ışınlar yerine oluşturulan görüntü
kaynaktan dolaysız olarak yayılan ışınlar kullanılır. Bu yöntemin daha hassas olması bir avantajdır;
ancak hacim basit bir geometriye sahip değilse sorunlar oluşabilir [8]. Değinilen her iki yöntem de ışın
tabanlı yöntemlerdir. İki klasik yöntemin dezavantajlarının olması, bu yöntemlerin iyi özelliklerini
birleştiren hibrid yönteminin gelişmesine yol açmıştır. Hibrid yöntemi ise ışın tabanlı bu yöntemlerin
birlikte kullanıldığı birleşik bir yöntemdir [9]. Buna göre salon içindeki bir kaynaktan gönderilen ışınların
karşılaştıkları yüzeylere göre oluşan görüntü kaynakları, salona enerji gönderir.
Erken yansımalar görüntü kaynak yöntemi ile, geç yansımalar ise ışın izleme yöntemi ile
tanımlanmıştır. Yazılım yansımaların erken ya da geç yansıma olduklarını belirler ve ön tanımlı
yöntemi uygular. Günümüzde bu yöntemler ile çalışan ve sıklıkla kullanılan dijital akustik modelleme
yazılımlarından bazıları; CATT, EASE ve ODEON’dur.

3. DİJİTAL AKUSTİK MODELLEME AŞAMALARI VE PROJELENDİRME
Dijital akustik modellemelere, ilgilenilen mekânın üç boyutlu kapalı modelinin oluşturulması ile
başlanır. Üç boyutlu modelleme yazılımlarından akustik modelleme yazılımlarına veri aktarımı
yapılırken, model ölçeklerinin örtüşmesi doğru hesaplama açısından bir gerekliliktir. Akustik
modelleme için üç boyutlu kapalı modelde yer alan yüzey malzemelerine akustik özelliklerinin
tanımlanması gereklidir. Bu özellikler yüzeylerin ses yutuculuk ve dağıtıcılık özellikleridir.
Oluşturulan üç boyutlu akustik modeller içinde ses kaynaklarının ve alıcı nokta veya yüzeylerinin
tanımlanması izlenmesi gereken adımlardan bir diğeridir. Alıcı özelliğine göre belirlenmiş bir noktadaki
parametre değerleri okunabilmekte, ya da ilgilenilen hacim akustiği parametre değerinin hacim
içerisindeki dağılımı görülebilmektedir.
Akustik modellemeler ile hacimdeki nesnel hacim akustiği parametre değerleri hesaplanabilmekte ve
bu verilere ek olarak, ses dalgalarının salon içindeki hareketi ile yansıtıcı yüzeylerin etkili olduğu
bölgeler görselleştirilebilmektedir.
Belirli bir noktada tanımlanan alıcı için işitselleştirme çalışmaları yapılabilmektedir. Böylelikle, nesnel
hacim akustiği parametre değerlerinin incelenmesinin yanı sıra öznel değerlendirme yapılma imkanı
oluşturulmuş olur. Tanımlanabilen farklı ses kaynakları kullanılarak işitselleştirmeler çeşitlendirilebilir.
İşitselleştirmelerde kullanılan ham kayıtların kayıt sırasındaki yansımalardan etkilenmemesi gereklidir,
kayıtların tam anekoik odalarda yapılması önerilir [10]. Günümüzde yapılan çalışmalarda, gerçek
zamanlı (real-time) akustik modellemeler ile mekânda hareket halindeki bir kullanıcı için sanal
gerçeklik çıktıları elde edilebilmektedir (visualization) [11]. Akustik tasarımın, fizibilite aşamasından
başlayarak tasarımın her aşamasında sürece dahil edilmesi, tasarım optimizasyonunun sağlanması
için oldukça önemlidir. Mekân işlev ve özellikleri doğrultusunda akustik modellemelerin tasarım
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aşamasında dikkate alınması sürecin hızlı ve ekonomik ilerlemesini beraberinde getirir. Mevcut yapılar
için gerçekleştirilen akustik düzenlemeler ekstra maliyetli olmakla birlikte her zaman uygulanabilir
değildir.
Tasarım aşamasında akustik modelleme yazılımlarından yararlanılması mekânlar hakkında
tasarımcıya fikir verir ve geliştirilmesine olanak sağlar. Projelerde genellikle izlenen akustik tasarım
aşamaları aşağıda sıralanmıştır:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Mekâna ait ön bilgilerin toplanması
Mevcut durumu belirleyen ölçümlerin yapılması
Mekân için hedef kriterlerin saptanması
Mekânın akustik modellenmesi ve modelin kalibrasyonu
Çözüm için gerekli akustik önlemlerin belirlenmesi
Bu bilgilerin modele aktarılarak incelenmesi
Optimum sonuçlara ulaşana dek gerekli iterasyonların yapılması
Sonuçların projeye dönüştürülmesi
Proje uygulaması
Uygulama sonrası ölçümlerin yapılması

4. ÖRNEK AKUSTİK MODELLEME ÇALIŞMASI İNCELEMELERİ
Çalışma kapsamında iki proje için yapılan akustik modelleme çalışmaları paylaşılmaktadır. Açıklanan
iki örnekten birinin uygulaması tamamlandığından, yalnızca bu proje için uygulama sonrası ölçümler
ile kıyaslamalar aktarılmıştır.
Modellemelerde ODEON yazılımı kullanılmıştır. Trijenerasyon sistemi projesi için ODEON yazılımının
yanı sıra Predictor gürültü haritalama yazılımı kullanılarak çevresel gürültü analizleri yapılmıştır.
4.1. Bir Meslek Lisesi Konferans Salonu Hacim Akustiği Modelleme Örneği
Avan proje aşamasında bir konferans salonu projesi için yapılan modelleme çalışmaları projelendirme
sürecini paylaşmak için açıklanmıştır.
Konferans salonu için avan projede tanımlanan tavan ve duvar yüzeylerinin yararlı yansıma sağladığı
alanların incelenmesi ile modelleme çalışmaları başlatılmıştır. Tanımlanan proje için yansıtıcı
yüzeylerin etkili olduğu bölgeler görselleştirilerek form revizyonları geliştirilmiştir. Yapılan form
revizyonları ile dinleyici alanının tamamına doğru ve yararlı yansıma sağlayacak yansıtıcı paneller
tasarlanmış ve tavanda ses yutucu olarak kullanılacak bölümler belirlenmiştir. Çalışmaya ait görseller
Şekil 2 ve Şekil 3’te yer almaktadır.
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Şekil 2. Akustik tasarım öncesinde tavan yansıtıcılarının etki alanı görüntüsü
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Şekil 3. Akustik tasarım sonrasında tavan yansıtıcılarının etki alanı görüntüsü
Mekâna ait form çalışmaları, proje mimarı ile karşılıklı görüşmeler ile belirlendikten sonra, konuşma
amaçlı kullanılacak konferans salonu için belirlenen hedef akustik kriterler uyarınca malzeme seçimleri
yapılmıştır. Malzeme seçimleri yapılırken kullanılabilecek malzemelerin ses yutuculuk ve dağıtıcılık
özellikleri dikkate alınmaktadır.
Yankılanım süresi (RT) bir hacimdeki sesin 60dB azalması için gerekli olan süre olarak tanımlanır. Bu,
ses gücünün milyonda birine ya da ses gücü düzeyinin binde birine düşmesine karşılık gelir [12].
Yankılanım süresi, kapalı mekânların akustik karakterinin oluşmasında en başta gelen hacim akustiği
parametresi olarak kabul edilmektedir. Ayırt edilebilirlik (D 50 ) kaynak açıldıktan sonraki 0–50ms ile 0∞ms zaman aralıklarında dinleyiciye ulaşan toplam ses enerjileri arasındaki orandır. Konuşmanın
anlaşılabilirliğini ifade eden akustik değişkenlerden biri olan ayırt edilebilirlik, zamana bağlı lineer bir
sistem olarak öngörülen hacmin yanıt eğrisine bağlı olarak da hesaplanabilir [13].
Konferans salonu için yankılanım süresi ve ayırt edilebilirlik hedef kriterleri belirlenmiş ve akustik
tasarımda bu kriterler dikkate alınmıştır. Salon için belirlenen hacim akustiği parametre değerleri Tablo
1’de verilmektedir.
Tablo 1. Konferans salonu için hedef hacim akustiği parametre değerleri
Parametre

Frekans (Hz)
125

250

500

1000

2000

4000

RT max (sn)

0.72

0.72

0.72

0.72

0.72

0.72

RT min (sn)

0.98

0.98

0.98

0.98

0.98

0.98

D 50 (500-1000Hz Ort) (%)

> %50

Konferans salonu için önerilen projenin modelleme hesaplarında elde edilen hacim akustiği parametre
değerleri Tablo 2’de görülebilir.
Tablo 2. Konferans salonu için önerilen proje için modellenen hacim akustiği parametre değerleri
Parametre

Frekans (Hz)
125

250

500

1000

2000

4000

RT Dolu Salon (sn)

0.77

0.85

0.89

0.92

0.92

0.81

RT Boş Salon (sn)

0.80

0.88

0.93

0.97

0.97

0.86

D 50 (500-1000Hz Ort) (%)

%63

Akustik modelleme yazılımlarında, hesaplanan hacim akustiği parametre değerlerinin mekân içindeki
dağılımı da görülebilmektedir. Konferans salonuna ait yankılanım süresi (500Hz) dağılımı Şekil 4’te
yer almaktadır.
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Job 1 - all receivers

Şekil 4. Konferans salonu için önerilen proje için yankılanım süresi dağılımı (500Hz)
Proje uygulama aşamasına geçildiğinde, hacim akustiği modelleme verilerinde tanımlanan
malzemelerin kullanılması ve detaylara uygun uygulamanın gerçekleştirilmesi beklenir. Söz konusu
proje özelinde, uygulama sırasında kullanılan malzemelerde değişiklikler yapılmıştır. Bu da,
hedeflenen değerlerin elde edilmediği anlamına gelmektedir.
Uygulama sonrasında konferans salonunda belirli noktalarda ölçümler yapılmıştır. Uygulanan projeye
ait malzemelere ait özellikler hacim akustiği yazılımına aktarılarak hesaplamalar güncellenmiş ve
ölçüm sonuçları ile kıyaslanmıştır. Kıyaslamalar, aynı ölçüm noktaları için gerçekleştirilmiştir. Ölçüm ve
modellemede elde edilen yankılanım süresi değerleri Tablo 3’te verilmiştir.
Tablo 3. Konferans salonu için önerilen proje için modellenen hacim akustiği parametre değerleri
Parametre

Frekans (Hz)
125

250

500

1000

2000

4000

RT Ölçüm (sn)

1.09

1.00

0.99

1.10

1.14

1.06

RT Modelleme (sn)

0.98

1.01

1.05

1.08

1.11

1.03

Tasarlanan proje uygulanmamış olsa da, uygulanan proje için yapılan ölçüm ve modelleme
hesaplarında elde edilen yankılanım süresi değerlerinin birbiriyle büyük ölçüde örtüştüğü
görülmektedir.
4.2. Bir Alışveriş Merkezinde Trijenerasyon Sistemi Uygulaması için Akustik Modelleme Örneği
Proje için, mevcut yapı içine kurulması planlanan trijenerasyon sisteminin, kurulum sonrası yaratacağı
gürültünün kestirimi için hacim akustiği modelleme yazılımının yanı sıra sistemin çevreye yayacağı
gürültünün kestirimi için gürültü haritalama yazılımı kullanılmıştır.
Sistem dahilinde kullanılacak 6 adet jeneratörün, ikili gruplar halinde titreşim yalıtımı yapılmış
kabinlere yerleştirilmesi planlanmaktadır. Her kabinde, jeneratörlerin hava alışı için ikişer adet fan
açıklığı ve hava atışı için ikişer adet kanal açıklığı bulunmaktadır. Buna ek olarak her jeneratörde birer
adet egzoz çıkışı bulunmaktadır. Birer ses kaynağı olacak bu açıklıklardan yayılması öngörülen
gürültünün kontrolü için bir tasarım yapılmış ve çıkış noktalarındaki ses basınç düzeylerinin yazılım
aracılığıyla modellenmesi hedeflenmiştir.
Hava alış yönünde yapılan modellemelere ait görseller, açıklamaları ile birlikte Tablo 4’te
paylaşılmaktadır. İlgili görsellerde yüzeylerde farklı renklerle gösterilen bölümler, o alanlar için yapılan
ses basınç düzeyi hesaplama sonuçlarını ifade etmektedir. Üzerinde ok olan yüzeyler ise o yüzeyin
ses kaynağı olarak tanımlandığını açıklamaktadır. Her modellemede, ses basınç düzeyi hesabı
yapılan yüzeyler, bir sonraki modellemede ses kaynağı olarak görülmektedir.
Bina Performans Simülasyonları: Uygulamalar, Fırsatlar, Kısıtlar Semineri
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Tablo 4. Trijenerasyon sistemi hava alış yönü modelleme çalışmaları
Modelleme Aşaması

No

Açıklama

M10,36

M6,34

M10,36

M6,34

M4,6

M7,35

M4,6

M7,35

M2,4

M2,4

M9,38

M9,38

M5,7

M5,7

1

M1,3

M8,37

M1,3

M8,37

Fan açıklıklarına ait modelleme. Her bir
açıklık için ayrı modelleme yapılmıştır.

M3,5

M3,5

SPL (dB) at 1000 Hz >=

M30,216

M12,217
M5,11

M24,218

2

Jeneratörler için tasarlanan kabin duvarına
ait ses geçiş kaybı değeri modelleme
yazılımına aktarılarak, plenum içine
duvardan geçen ses basınç düzeyi
hesaplanmıştır.

M27,14
M23,214
M18,15
M17,12

M11,215

M6,13

<=

Odeon©1985-2018 Licensed to: ProPlan Ltd

SPL (dB) at 10

M34,315
M38,274

M32,314

M35,313

3

M37,276

M31,312

M36,310
M39,278
M33,311

M40,308

Yapılan modelleme hesapları sonucunda,
tasarlanan akustik yutucu kabinin
gereğinden fazla gürültü azalması sağladığı
görülmüş, optimizasyon amacıyla,
tasarlanan bu bölüm kaldırılarak
hesaplamalar yeni durum modeli üzerinden
tekrarlanmıştır.

M3,82
M7,39

M4,83
M5,84
M8,35

4

Sisteme ait toplam üç adet kabin için, fan
açıklıkları ve duvar yüzeylerinden aktarılan
ses gücü düzeyleri hesaplanmış ve bu
bölümler ses kaynağı olarak
tanımlanmıştır. Plenum giriş noktasında
oluşacak ses basınç düzeyleri
modellenmiştir.

M6,85

M2,86

M9,32
M1,87

M1,310

Plenum ile hava alış kuranglezi arasındaki
hava kanalları çıkış bölümü için
modellemeler tekrarlanmıştır. Her bir
açıklık için ayrı modelleme yapılmıştır.

M1,310

5

M1,315

Hava kanalları giriş bölümü için
modellemeler tekrarlanmıştır. Her bir
açıklık için ayrı modelleme yapılmıştır.

M1,325

6

M1,329

7
M1,341

Modellemelerin son aşaması olarak,
kuranglezlerdeki ses basınç düzeyleri
hesaplanmıştır.

Bina Performans Simülasyonları: Uygulamalar, Fırsatlar, Kısıtlar Semineri

14. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 17-20 NİSAN 2019/İZMİR

____________________ 1496 _______

Dış çevre ile ilişkide olan gürültü kaynağı noktaları için hesaplamalar, sistemin her adımı için ayrı ayrı
yapılmıştır. Modellemelerde her adım için elde edilen ses basınç düzeyleri, kaynak alanına bağlı
olarak ses gücü düzeyine çevrilerek, bir sonraki aşama hesaplarında bu yüzeyler ses kaynağı olarak
tanımlanmış ve modellemeler yapılmıştır. Modellemeler, her bir jeneratöre ait ses gücü düzeyleri
dikkate alınarak başlatılmıştır.
Modelleme için, jeneratörlerin her bir yüzeyine ait ses gücü düzeyleri hesaplanmış ve modellemede bu
yüzeyler ses kaynağı olarak tanımlanmıştır. Bu noktadan sonra ses enerjisinin izlediği yoldaki her
yüzey için ses basınç düzeyi hesaplanmış, bu değer ses gücüne çevrilerek bir sonraki modellemede
ses kaynağı olarak tanımlanmıştır.
Modellemelerde, hava alış ve atış noktalarının yanı sıra; kabin, kanal ve egzoz bacalarından yayılan
gürültü de dikkate alınmış, bu yüzeyler her bir ayrı hesap için ses kaynağı olarak kabul edilmiştir.
Böylelikle, hava alış ve hava atış yönlerinde, sesin yapı ve sistem elemanları aracılığıyla geçişi de
dikkate alınmıştır. Bunun için, ilgili elemanların ses geçiş kaybı değerleri modellemelerde tanımlanmış
ve sağlanacak gürültü azalmasına bağlı olarak bir sonraki aşamadaki toplam ses basınç düzeyi
değerlerine ulaşılmıştır.
Jeneratör kabinlerinin her biri için, hava alış ve hava atış yönlerinde ses enerjisinin aktarıldığı tüm
açıklık ve yüzeyler için modellemeler tekrarlanmış, sonuç duruma süperpoze metodu ile ulaşılmıştır.
Tablo 4’te modelleme metodu için örnek olarak verilen çalışma, hava atış yönü için de yapılmıştır.
Hava atış yönünde, yapı elemanlarından iletilen ses enerjisinin yanı sıra, kanal ve baca gövdelerinden
yayılan ses enerjisi için modellemeler yapılmıştır. Egzoz bacalarında kullanılması öngörülen
susturucuların etkisi dikkate alınmıştır
Yapılan modelleme çalışmaları ile trijenerasyon sisteminin dış ortamda gürültü kaynağı oluşturacak üç
bileşeni için ses gücü düzeyleri elde edilmiştir. Bunlar; hava alış kuranglezi, hava atış galeri açıklığı ve
jeneratör egzoz baca çıkışlarıdır.
Modellemelerin son aşamasında, hava alış ve atış noktaları ile egzoz atışlarındaki ses basınç
düzeyleri hesaplanmış, bu noktalardaki ses gücü düzeyleri elde edilmiş ve sistemin çevreye olan etkisi
incelenmiştir.
Yapı alanına ait arazi topoğrafyası, çevre bina yükseklikleri ayrı bir gürültü haritalandırma yazılımı ile
modellenmiştir. Akustik modelleme yazılımı ile trijenerasyon sistemi için elde edilen ses gücü düzeyleri
gürültü haritalama yazılımında tanımlanmış ve sistemin çevreye olan etkisi analiz edilmiştir. Gürültü
haritalama yazılımı düşey düzlemde analiz imkanı da sunmaktadır.
Analizlerde elde edilen gürültü dağılımı Şekil 5 ve Şekil 6’da yer almaktadır.

Şekil 5. Sistemin yapı cephelerine olan etki analizi
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Şekil 6. Sistemin yakın çevreye olan etki analizi

SONUÇ
Akustik çalışmalarında modelleme kullanımı, uzun yıllardan bu yana tercih edilmiş ve uygulama
öncesinde tasarımcıya öngörü sağlamıştır. Modellemenin yıllar içindeki gelişimi, bilgisayar ortamında
kullanımını beraberinde getirmiştir. Yazılım algoritmalarının özellikleri sayesinde hızlı ve kolay
tekrarlanabilir modellemeler akustik tasarıma dahil edilebilmiş, konfor koşullarına sahip mekânlara
ekonomik yollarla ulaşılmasını sağlamıştır.
Modellemede kullanılacak akustik özelliklerin doğru girdisi, sonuç modelin doğru sonuçlar vermesi
açısından son derece önemlidir. Bu nedenle, akredite test laboratuvarlarında akustik özellikleri
belgelenmiş malzemelerin tercih edilmesi önerilmektedir.
Uygulama sonrası mekânda yapılan akustik ölçümler ile modellemede hesaplanan hacim akustiği
parametre değerlerinin büyük ölçüde örtüştüğü görülmektedir. Bu da yazılımların kullanım avantajını
ortaya koymaktadır.
Bildiri kapsamında paylaşılan örnek çalışmalarda modellemede kullanılabilecek yöntemler ve
modellemelerle elde edilebilecek çıktılar paylaşılmıştır. Bilgisayar ortamında modelleme araçlarında
elde edilecek çıktılar, diğer yazılım ya da araçlarla da birleştirilerek, farklı analizler elde edilebilir.
Bilgisayar ortamında akustik modellemenin, tasarımcı ve uygulamacılara uygulama öncesinde ilgili
mekâna uygun akustik koşulların sağlanacağından emin olunması için fırsat sunar. Bu da doğru
tasarımın ekonomik yollarla elde edileceğini göstermektedir.
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MEKANİK YANGIN KORUNUM SİSTEMLERİNİN MİMARİ
TASARIMLA ETKİLEŞİMİ
Interaction Of Mechanical Fire Protection Systems With Architectural Design

Abdurrahman KILIÇ

ÖZET
Yangın korunum sistemleri, mimari tasarımdan bağımsız düşünülemez. Mimari tasarım mekanik
yangın sistemlerini ve mekanik yangın sistemleri de mimari tasarımı etkiler. Mimarlar, bir binanın
biçimi ve işleviyle ilişkili değişkenler arasında estetik, işlevsellik, maliyet, çevresel sürdürülebilirlik,
yapısal bütünlük, hizmet verilebilirlik ve yönetmeliklere uygunluğunu dikkate alır ama yangın güvenliği
sistemlerini önemli bir değişken olarak düşünmez. Yangın sistemleri bir binanın tasarımını temelde ve
genellikle olumsuz olarak değiştirdiğinden, yangın korunum sitemleri mimari tasarımın bir parçası
olmalıdır.
Mekanik yangın korunum sistemlerinin diğer bina sistemleriyle entegrasyonu ve işletmesinin kolay
olması mimari ile bütünleşik tasarımına bağlıdır. Mimarlarla birlikte çalışılması durumunda sistemlerin
maliyeti düşer, verimliliği artar, işletmesi ve bakımı kolaylaşır. Bina cephesine itfaiyenin ulaşımı,
itfaiyenin hidrantları kullanabilmesi, yağmurlama sisteminin kaçış yollarına etkisi, pompa dairelerine
ulaşım, ara tesisat dairelerinin gerekliliği, tesisat ve basınçlandırma şaftları, otopark havalandırma
sisteminin mimari gereklilikleri, taze hava alış ve egzoz atış noktaları, mimar ve makine
mühendislerinin birlikte çalışılması gereken konularıdır.
Bu çalışmada, söndürme ve duman kontrol sistemlerinin mimari ve inşai gereklilikleri, mimari
tasarımdan istekler, yapılan hatalar ve uygulamada karşılaşılan problemler anlatılacak, yapılan
yanlışlıkların can ve mal kaybını nasıl etkiledikleri açıklanacaktır.
Anahtar Kelimeler: Yangın korunum, Mimari yangın tasarımı, Mekanik yangın sistemleri.

ABSTRACT
Fire protection systems cannot be considered independent of architectural design. Architectural
design influences mechanical fire protection systems as well as mechanical fire protection systems
influences architectural design. Architects, among the variables referring the shape and functions of a
building, consider mainly aesthetics functionality, cost, and environmental sustainability, structural
integrity, serviceability and conformity with regulations in force; however, do not consider fire safety
systems as a major factor. As fire systems basically change the design, unfavourably in general, of a
building, fire protection systems should be a part of architectural design.
Integration of mechanical fire protection systems with other building systems and user friendliness
depend on architecturally integrated design. Working coordinated with architects will lead saving costs
and increase efficiency thus will facilitate operation and maintenance. Accessing fire department to the
front of the building, ability to easy use of fire hydrants, influences of sprinkler systems on escape
routes, access to fire pump rooms, requirement to establish fire pump rooms on intermediate floors,
installation and pressurisation shafts, architectural requirements of car parks’ ventilation systems,
fresh air inlet and exhaust discharge points are such subjects that architects and fire protection
engineers work on together.
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Architectural and constructional requirements of fire extinguishing and smoke control systems,
requests from architectural design, mistakes and problems faced in practice will be mentioned in this
study and how mistakes influenced damage to life and property will be discussed.
Key Words: Fire protection, Architectural fire design, Mechanical fire systems.

1. GİRİŞ
Makina mühendisleri; yangın yönetmeliği ve standartlarını bir projeye uygularken veya bir
uygulamanın yönetmeliğe ve standartlara göre değerlendirilmesini yaparken, mimari tasarımı esas
alır. Mimarların yapacağı çalışmalar mühendislerin yapacağı çalışmalardan ve mühendislerin
çalışmaları mimarların tasarımından bağımsız olamaz [1,2]. Yangın mühendisliği; daha çok makine
mühendisliğini ilgilendiren söndürme ve duman kontrol sistemlerini de kapsayan, yangın konusunda
temel bilimlerin öğrenilmesi ile elde edilen bilgiyi ve deneyimi kullanan bir meslek dalıdır. Makine
mühendisleri, söndürme sistemleri ile duman kontrol sistemlerini tasarlarken, standartları da de göz
önüne alarak performans kriterlerine dayanan risk analizi yapar ve bu çalışmalar sırasında mimarla ve
yangın uzmanlarıyla veya itfaiye uzmanlarıyla birlikte çalışır.
Mimar genellikle binanın kiralanabilir veya satılabilir kullanım alanını artırmak ister. Özellikle mal
sahibinin bilinçsiz isteklerine yanıt aramaya ve onları yerine getirmeye çalışır. Mal sahibinin isteklerini
yerine getirirken güvenliğin gerekliliğine fazla önem vermez. Bir yapının fonksiyonel olması kadar
güvenli olması da gerektiğini, özellikle topluma açık yapılarda güvenliğin birinci planda geldiğini bilir
ama çoğu kez mal sahibinin istekleri yanında göz ardı eder.
Kentleşme ve yoğun yerleşmenin ortaya çıkması ile yangın ve yangının çok geniş alanlara yayılması
önemli bir problem olmuş, bunun paralelinde de yangının söndürülmesi için makine mühendislerine
önemli görev düşmüştür. Binalarda çıkan yangının söndürülmesinde en yaygın olarak sulu söndürme
sistemleri kullanılır. Bu sistemler üç ayrı kategoride ele alınır. Kişilerin yangına müdahalesi için
kullandığı hortum sistemi, itfaiye geldiği zaman yararlanabileceği itfaiye bağlantıları ve otomatik
sprinkler sistemleridir. Yönetmelikler bu üç sistemin her birini ayrı ayrı yüksek binalar için zorunlu
kılarken diğer binalar için de bazı yaptırımlar getirmiştir. Makina mühendisi söndürme sistemlerini
mimari tasarımı göre tasarlarken, hem bakım ve işletme esaslarını hem de itfaiye personelinin
sistemleri nasıl kullanabileceğini düşünmek zorundadır.
Yangından korunma sisteminin kilit unsurları; önleme, geciktirme, söndürme ve kurtarma işlemlerini
içerir. Bu unsurlarda büyük ilerlemeler kaydedilmiş ve sürekli olarak iyileştirilmiş ve giderek daha etkili
hale getirilmiştir. Bina tasarımı ve inşasında ilerleme, yangın güvenliği konusunda önemli bir gelişme
göstermiştir. Bu nedenle mimarlar, yeni teknikleri ve yeni malzemeleri uygulama ve bunları
tasarımlarında kullanma sürecinde, yangın güvenliği konusundaki bilgilerini güncellemek için yangın
uzmanları ve mühendislere özellikle de makine mühendislerine ihtiyaç duyar. Pek çok ülkede olduğu
gibi ülkemizde de yangında can ve mal güvenliğini sağlamak için yangın yönetmelikleri ve standartlar
oluşturulmuştur. Mimarlar ve mühendisler tasarım sırasında bu düzenlemeleri uygulanmaktadır.
Mimar tarafından göz önünde bulundurulması gereken önlemler, yangının yayılmasının önlenmesi,
yangın durumunda kullanılmak üzere yeterli kaçış yolu düzenlenmesi ve binanın yapısal elemanlarının
korunmasıdır. Mimar tüm önlemleri, binaların yangın güvenliğini belirleyen düzenlemeler, standartlar,
uygulama kuralları ve yönetmelikler kullanarak sağlamalıdır. Sağlarken de diğer disiplinlerle birlikte
çalışmalıdır. Makine mühendisleri başlangıçtan itibaren projeye doğrudan dâhil edilmeli, mekanik
havalandırma sistemlerinin bir yangında duman yayılım kaynağı olabileceği gerçeği göz önünde
bulundurulmalıdır.
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2. MİMAR, MAKİNA MÜHENDİSİ VE İTFAİYE
İtfaiyelerin yangına müdahale gereçlerini makine mühendisleri hazırlar. Bunlar arasında çevre hidrant
sistemi, itfaiye su verme ağzı (siyam ikizleri), itfaiye su alma ağzı ve yangın dolapları bunlar arasında
sayılabilir. Bu sistemlerin konumlandırılması mimarın isteğine göre değil itfaiyenin kullanabilirliği göz
önüne alınarak makine mühendisleri tarafından yapılmalıdır.
2.1 Çevre Hidrant Sistemi
Bir binada oluşan yangına, itfaiyenin dışarıdan müdahale edebilmesi için itfaiye araçlarının binaya belli
bir mesafede yaklaşabileceği uygun iç ulaşım yollarının oluşturulması; itfaiye araçlarının yangın
hidratlarına kolay ulaşımını, yangına çabuk müdahale edilmesini ve kolay söndürülmesini sağlar.
Makine Mühendisleri hidrant yerleşimini ulaşım yollarına uygun olarak yapmalıdır. Binaların
Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik, NFPA, İngiliz yönetmelikleri ve Singapur yönetmeliğine
göre binaya yaklaşma mesafesi ve hidrant aralıkları farklıdır.
Yangınlara etkin müdahale için yangına en az iki cepheden müdahale edilmelidir. Başka bir deyişle
yangın hidrantları iki cepheden müdahale edilebilecek şekilde yerleştirilmelidir. Mevcut yapılarda, yeni
yollar açarak itfaiyenin cepheye daha fazla yaklaşabilmesini sağlamak çok zordur, ancak yeni
projelerde yangın hidrantları itfaiye ulaşım yollarına göre düzenlenmelidir. Bunun için de mimar ve
makine mühendisi birlikte çalışmalı ulaşım yolları hidrant yerleşimini kolaylaştıracak özellikte olmalıdır.
Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik’in 22.maddesinde “İtfaiye araçlarının
yaklaşabildiği son noktadan binanın dış cephesindeki herhangi bir noktasına olan yatay uzaklık en çok
45 m olabilir” denilmektedir. Bu maddeye göre cepheye iki taraftan yaklaşabilen itfaiye araçlarının
erişemediği yatay düzlemdeki toplam mesafe en çok 90 m olmaktadır [3].
İngiltere Bina
Yönetmeliği’ne göre şayet itfaiye su alma ağzı, itfaiye su verme ağzı, kuru sabit boru veya ıslak sabit
boru sistemleri varsa bu takdirde itfaiye araçlarının cepheden sadece su verme ağzına olan mesafesi
esas alınmakta binaya yaklaşım mesafesi önemsenmemektedir. Başka bir deyişle, şayet bina içinde
itfaiye su alma ve binaya su verme hattı mevcutsa, itfaiye araçlarının binaya olan mesafesi göz önüne
alınmamaktadır[4,5].
Kuşkusuz, yangınlar en etkin şekilde içeriden müdahale ile söndürülür, ancak kurtarma işlemlerinde ve
çatıya müdahale için itfaiye merdivenlerinin binaya ulaşması önemlidir. NFPA-1 koduna göre, itfaiye
araçlarının binaların dış cephesinde yaklaşma mesafesi yağmurlama sisteminin olup olmamasına göre
değişmektedir. Yağmurlama sistemi yoksa itfaiyenin binaya erişim mesafesinin en çok 46 m olması
istenmekte ve binada yağmurlama sistemi olması durumunda binaya erişim mesafesi 137 m’ye
çıkarılabilmektedir [6,7].
İtfaiye için “hidrant yerinin nerede olması gerektiğini belirlerken cevap verilmesi gereken birkaç soru
vardır. En yakın hidrant nerededir? Çoğunlukla itfaiye aracı nereden gelecektir? Peyzaj mimarı ne
planlamıştır? Veya bir peyzaj mimarı yoksa bina sahibi dekoratif bitkileri nereye dikmek isteyecektir?
Bu soruların cevapları göz önünde bulundurularak binaların dışına yeterli sayıda hidrant yerleştirilmeli
ve aynı yerden iki hortum bağlanabilmelidir. Hidrantlar arası mesafe; fabrika ve depolarda 40-50
metre, şehir içi binalarda 60-100 metre olmalı ve normal şartlarda binalardan 5-15 m kadar uzağa
yerleştirilmelidir. Bu mesafelere konması mümkün olmayan durumlarda da kısa mesafelerde uygun
yerlere yerleştirilebilir. Bu yerler yangında yıkılmayacak duvar kenarları veya duman ve sıcaklığın en
az etkileyeceği alanlar olmalı yerüstü yangın hidrantları tercih edilmelidir. Yerüstü tipleri daha pahalı
oldukları gibi vasıtaların çarpmalarından kolayca zarar görebilirler. Buna mukabil yerüstü yangın
hidratlarının kullanımları kolay ve süratlidir. Ayrıca yeraltı yangın hidrantları gibi asfalt altında
kaybolma tehlikeleri yoktur. Yangın esnasında görülmeleri daha kolaydır. Yerüstü yangın hidrantlarına
birden fazla yangın hortumunun takılması da mümkündür ve yangına müdahale daha çabuk
olmaktadır.
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2.2 İtfaiye Su Verme Ağzı
Mimarlar itfaiye su verme bağlantılarının giriş cephesinde görünür olmasını istemezler. Binanın
arkasında araçların zor gireceği yerde kuytu bir yeri tercih ederler. Oysa itfaiye bağlantılarının kolayca
görülebilir ve itfaiye araçlarının kolay ulaşılabileceği bir yerde olması gerekir. Makine mühendisleri
itfaiye su verme ağzını yerleştirdikleri yere itfaiyenin kolayca ulaşabildiğini ve en çok 18 metre uzakta
kalabileceği yeri mimarla birlikte belirlemelidir. Diğer taraftan en çok yapılan hatalardan biri de itfaiye
su verme ağzının yerleştirildiği yere bir yangın durumunda cam düşmesi veya yanan parçaların
düşmesi gibi araçlara zarar verecek noktalardan uzak olmasına dikkat edilmemesidir.
2.3 İtfaiye Su Alma Ağzı
Birçok yangında, binada itfaiye su alma ağzı olmasına rağmen itfaiye tarafından kullanılamadığı
görülmüştür. Bir kısmını itfaiye personeli nerede olduğunu bulamadıkları için, bir kısmının önü
tamamen kapatıldığı için kullanılamamıştır. Mimarlar su alma ağzının yangın merdiveni içinde
görülmesini istememekte şaft içine yerleştirilmesini tercih etmektedir. Bu durumda itfaiyeciler su alma
ağzının hangi şaftta olduğunu bilemediği gibi şaft kapağını açamadığı durumlar da olmaktadır. Bazı
durumlarda ise yeri belli olsa bile itfaiye su alma ağzı yangına karşı korumasız bir alanda olduğu için
yangın durumunda ulaşılması mümkün olamamaktadır. Ayrıca bazı makine mühendislerinde de itfaiye
su alma ağzının merdiven içinde olması durumunda kullanılırken merdivenden inenlere engel olacağı
düşüncesi hâkimdir, oysa itfaiyenin kullanımına başlaması durumunda bina çoktan tahliye edilmiştir.
İtfaiye su alma ağızları merdiven içinde veya acil durum asansörünün olmadığı yangın güvenlik
holünde olmalıdır.
2.4 Kat Kesme Vanalarının Yeri
Kat kesme vanaları da mimarların görünmesini istemediği ekipmanlardandır. Çoğu binada asma tavan
arasına veya şaft içerisine yerleştirilir. Özellikle sprinkler başlığı yangın haricinde herhangi bir sebeple
patladığı zaman vanaya kolay ulaşılabilmesi ve suyun vereceği zararı azaltmak için kısa sürede
kapatılması gerekir. Sprinkler başlığının kaza ile patladığı ve görevlilerin kesme vanasına ulaşamadığı
için suyun zarar verdiği olaylar olmuştur. Kesme vanaları ortak hacımlar içinde daha doğrusu da
yangın merdiveni içinde veya yangın güvenlik holü içinde olmalıdır. Bu şekilde yerleşim yapılan
yerlerde yüksekte olan vanalara ulaşım için sabit gemici merdiveni düzenlemesi yapılmalıdır.
Ayrıca, otomatik sprinkler sisteminin çalıştığı durumda itfaiye müdahalesi gerektiğinde zaman zaman
itfaiye personelinin sprinkler sisteminden su akışını kesme ihtiyaçları da olabilmektedir. Bu durumda
da kesme vanalarına müdahale noktasından kolay ulaşım oldukça önemlidir.
2.5 Pompa Daireleri Yerleşimi ve Ulaşım
Yangın pompa dairelerinin pompaların yerleştirilmesine ve bakımına uygun olacak şekilde pompaların
büyüklüğüne göre 20-30 m2 olması sağlanmalıdır. Su depolarına ve yangın pompalarına doğrudan bir
kaçış merdiveni ile ulaşım sağlanması ve alternatif ulaşım yolunun bulunması önemlidir. Pompa
dairesinin hatalı bir şekilde küçük bir alan olarak planlamasının yanında yapılan daha büyük hata
yangın pompa dairesinin kazan dairesi, elektrik odası, su arıtma tesisatı gibi tesisatlarla aynı mekân
içerisinde düzenlenmesidir. Yangın pompa dairesi söndürme sistemlerinin hem kalbi hem de beyni
olduğundan, makine mühendisleri yangın pompa dairelerini diğer tesisat dairelerinden ayrı düşünmeli
ve bu konuda mimarlarla gerekli iletişimi sağlamalıdır.
Ülkemizde karşılaşılan önemli hatalardan biri de yangın pompa dairelerine sadece otoparktan
ulaşımın sağlanmasıdır. Yangın pompa dairelerine yangın durumunda kolay ulaşılabilmelidir, sadece
otoparktan ulaşılması durumunda otoparktaki bir yangında d pompa dairesine girilemez. Ayrıca pompa
dairesine çabuk ve güvenilir bir şekilde ulaşılabilmesi için yangın merdiveninden inilerek otoparka
girilmeden doğrudan ulaşılabilmelidir. Bunu sağlamak için yangın pompa daireleri yangın merdiveni
yanında konuşlandırılmalıdır.
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Yüksek binalarda kule katlarında yapılacak su depoları mimariyi, statiği ve elektrik tesisatını etkiler.
Pompa dairesinden olan yüksekliği yaklaşık 135 metreden daha yüksek olan binalarda ara su deposu
ve pompa dairesi yapılmalıdır. Ara yangın pompa dairesi ihtiyacı makine mühendisleri tarafından
mimarlara söylenmediği için kaba inşaatı tamamlanan binalarda pompa dairesi ve su deposuna yer
bulmada ve çoğu zaman statik sebepler ile binalarda problem yaşanmaktadır. Elbette bunun nedeni
mimar ve makine mühendisinin birlikte çalışmaması, bazı durumlarda ise bilgi yetersizliğidir.

3. DUMAN KONTROL SİSTEMİ
Bilindiği gibi kapalı otopark havalandırması, otoparkın büyüklüğüne ve açıklıkların konumuna göre
doğal olarak yapılabildiği gibi mekanik olarak klasik kanallı sistemle veya jetfanlarla da yapılabilir.
Eskiden kanallı sistem çok yangın olarak kullanılıyordu. Jetfanlı sistemin birçok avantajı bulunduğu
için son zamanlarda hemen hemen bütün kapalı otoparkların duman tahliyesi jetfanlı sistemle
yapılmaya başlandı.
Uygulamada jetfan sisteminde karşılaşılan en önemli problemlerden biri şaft yerlerinin
düzenlenmesidir. Taze hava ve egzoz şaftlarının yeri uygun olmalıdır. Bir şaft günlük havalandırmada
taze hava veya egzoz şaftı olarak kullanılırken yangın durumunda bunların tersi olarak
kullanılmamalıdır. Özellikle, test ve bakımların yapılmadığı ülkemizde, yıllar sonra çıkacak bir
yangında fanların normal çalışma yönünün tersi yönde çalışmama ihtimali yüksektir. Çalışsa bile
duman atılan bir kanalın yangından sonra yeniden taze hava şaftı olarak kullanılması için çok iyi
temizlenmesi gerekir ki bu da kolay bir işlem değildir. Ana egzoz fanları kesinlikle reversible (tersinirters yönde çalışır) seçilmemelidir. Günlük havalandırmada taze hava şaftı olarak kullanılan bir şaft
yangın durumunda egzoz şaftı olarak kullanılmamalı veya günlük havalandırmada egzoz şaftı olarak
kullanılan bir şaft yangın durumunda taze hava şaftı olarak kullanılmamalıdır. Tersinir jetfanlar
kullanılabilir ama zorunlu olmadıkça tercih edilmemelidir.
Ne yazık ki ülkemizde mimarlar jetfan sistemine uygun şaftlar vermemekte makina mühendislerinin bir
kısmı bilgisizlikten bir kısmı ise yeterli direnç göstermediğinden inanılmaz hatalı tasarımlar
yapılmaktadır. Sisteme taze havanın alındığı yer zeminden en az 2 m yukarıda ve egzozun atıldığı
yerde ise insan dolaşımı istenmediğinden uygun şaft yeri bulunması her zaman kolay olmamaktadır.
Egzoz şaftlarının araç rampalarına yakın olduğu durumlarda, rampa açıklığının duman perdesi ile
kapatılması ya da rampalara ilave jetfan konulması gibi ilave önlemler alınmaktadır. Aksi halde egzoz
şaftına yakın olan rampa yukarı çıkış rampası ise dumanın üst kata geçmesi ihtimali artmakta, aşağı
iniş rampası ise egzoz şaftına rampa aracılığıyla alt kat havasının çekilmesi söz konusu olmaktadır.
Merdiven basınçlandırmasında, merdiven yüksekliğine göre uygun şaft boyutlarının mimar ve makine
mühendisi birlikte belirlemelidir. Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğe göre
yüksekliği 25 metreden fazla olan binalarda birden fazla noktadan basınçlandırma yapılması
gerektiğinden fan kapasitesine göre kesit alanı en az 1.0-1.2 m2 olan basınçlandırma şaftları
düzenlenmelidir. Ayrıca çok yüksek binalarda merdivenkovası ve basınçlandırma şaftı iki ayrı zona
ayrılacağından mimarlara önceden bildirilmeli, belirlenen katta merdiven ve şaft bölünmelidir.

4. SONUÇ
Makine mühendislerinin sorumluluğunda olan söndürme ve duman kontrol sistemlerinin tasarımı
mimarlarla birlikte değerlendirilmediği takdirde sistemlerin yeterli etkinliği olmaz. Yangın korunum
sistemlerinin ne zaman gerekli olacağı bilinmez. Belki bir dakika sonra belki de yüzyıl sonra. Yangın
olmadığı sürece sistemlerin gerekliliği etkili olup olmayacağı anlaşılmaz. Makine mühendisi itfaiye
araçlarının binaya nasıl su vereceğini, hidrantları nasıl kullanacağını, su alma ağzını bulup
bulamayacağını, pompa dairesine ulaşma imkânlarını düşünmelidir. Makine mühendisleri mimarlarla
çalışırken sadece yönetmeliklere sığınmadan sistemlerin etkinliği için gerekliliklerde zorlayıcı olmalıdır.
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YANGIN ALGILAMA VE KONTROL SİSTEMLERİNİN
MEKANİK YANGINDAN KORUNMA VE DİĞER BİNA
KONTROL SİSTEMLERİYLE ETKİLEŞİMİ
Interaction Of Fire Detection And Control Systems With Mechanical Fire Protection And Other Building Control Systems

A. Haluk YANIK

ÖZET
Elektronik yangın algılama ve kontrol sistemleri, bir yangın başlangıcında, can ve mal korunması için
bir binanın yangına tepki senaryolarının tetiklenmesi ve yönetilmesinde kilit bir rol oynamaktadır.
Can güvenliği için duman algılama cihazları birincil düzeyde öneme sahiptirler. Bunların
aktivasyonuyla binada bulunanların güvenli bir şekilde bulundukları yerlerde kalmaları ya da tahliye
edilmeleri için uyarılmaları yangın kontrol sistemlerinin sertifikalı algılama ve kontrol devreleriyle
yapılır. Hatalı alarmların engellenmesi, olabildiğince erken algılama ile doğrudan çelişirken, yeni
teknolojiler bu alanda umut verici çözümlere yol açmaktadır.
Güvenlik amacıyla kilitli tutulan yangın çıkış kapılarının kilit sistemlerinin kontrollü bir şekilde serbest
bırakılması yangın algılama ve kontrol sistemi tarafından yapılır. Duman Kontrol Sistemlerinin,
tasarlandığı şekilde otomatik olarak ve gerektiğinde elle kontrol edilmesi de yangın algılama ve kontrol
sistemlerinin bu amaçla sertifikalandırılmış bileşenleri aracılığıyla gerçekleştirilir. Asansör sistemleri,
yürüyen merdivenler ve benzeri bina kontrol sistemlerinin otomatik ve elle kontrol işlemleri için yangın
kontrol sistemleri kullanılır. Acil durum yönetim işlemleri için binadaki video izleme ve geçiş kontrol
sistemleri ile de entegrasyon yapılarak karar verme desteği sağlanabilmektedir.
Can güvenliğinin yanı sıra, pek çok binada bir yangının en az hasarla atlatılarak kullanım ve işletme
sürdürülebilirliğinin sağlanması, kritik tasarım öncelikleri arasındadır. Bu amaçla tesis edilen sulu ve
gazlı yangın söndürme sistemlerinin çalışır durumda olduklarının izlenmesi ve olası arızaların anında
rapor edilmesi de yangın algılama ve kontrol sistemleri tarafından yapılır. Otonom çalışma özelliğine
sahip otomatik sprinkler sistemleri için sağlanan bu izleme ve denetim işlevlerinin yanı sıra, yangın
algılama ve kontrol sistemleri, ön-aktivasyonlu sprinkler sistemleri, su sisi sistemleri ve gazlı söndürme
sistemlerinin aktivasyonu için de kullanılmaktadır.
Bu bildiride yangın algılama sistemlerinde yeni teknolojiler ve yangın kontrol sistemlerinin mekanik
söndürme ve bina kontrol sistemleriyle bütünleşik olarak kullanılmasına ilişkin güncel bilgiler
paylaşılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Duman algılama, Tahliye,
alarm operasyon matrisi

Duman kontrolü, Yangın tepki senaryosu, Yangın

ABSTRACT
Electronic fire detection and control systems play a key role in the triggering and management of fire
response scenarios for life safety and protection of property in a building at the initial stages of a fire.
For life safety, smoke detection devices have primary level of importance. By activation of these
devices can people in the building be warned either to stay safely at where they are or to evacuate,
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through the certified detection and control circuits of fire control systems. Earliest possible fire
detection contradicts with prevention of false alarms, but new technologies are promising for solutions
in this area.
Fire exit doors, normally kept locked for security purposes, are unlocked by the fire alarm and control
system in an emergency. Automatic and manual activation of Smoke Control Systems, when
necessary, is carried out by means of the certified components of fire detection and control systems.
Fire control systems are used for automatic and manual control of the building control systems such
as elevator systems, escalators and similar building control systems. It is also possible to provide
support for decision-making in emergency management operations, by integrating video surveillance
and access control systems in the building with the fire control system.
In many buildings, ensuring continuation of tenancy and business sustainability by recovering from a
fire with minimum damage to property, as well as lives, is among critical design priorities. The
monitoring of the water-based and gaseous fire extinguishing systems installed for this purpose and
the reporting of possible faults are also made by fire detection and control systems. As well as
monitoring and supervisory controls of autonomously operated automatic sprinkler systems, fire
detection and control systems are also used for the activation of pre-action sprinkler systems, watermist systems and gas extinguishing systems.
In this white paper, up-to-date information about new technologies in fire alarm systems and the
integrated use of fire control systems with mechanical extinguishing and building control systems will
be shared.
Key Words: Smoke detection, Evacuation, Smoke control, Fire response scenario, Fire alarm
operation matrix

1. GİRİŞ
Can güvenliği sağlama amacıyla kurulan yangın alarm sistemleri, yangını olabildiğince erken aşamada
algılayıp, sesli ve ışıklı uyarılarla binada bulunanları tahliye etmek, güvenli bölümlerde tutmak ya da
güvenli bölümlere taşımak için tasarlanır. Bu işlevlerin tahliye veya güvenli bölgelerde bekletme ile ilgili
olanları, binadaki mekanik yangından koruma sistemlerinin eşgüdümlü olarak çalıştırılmasını gerektirir.
Bu sistemlerin başında duman kontrol sistemleri gelir. Binadaki asansörler, yürüyen merdivenler,
yangın kapıları ve yangın çıkış kapıları da tahliye senaryolarının uygulanması için yangın kontrol
sisteminin kontrolüne girerler.
Yangın alarm sistemleri, özel durumlar dışında, can güvenliğinin yanı sıra mal güvenliği sağlamak için
de tasarlanıp uygulanır. Bu amaçla ve iş sürdürülebilirliğini koruma amacıyla kurulan yangın alarm
sistemleri, otomatik yangın söndürme sistemlerinin çalışır durumda olduğunun izlenmesi ve
arızalarının rapor edilmesini sağlamalıdır. Başta sulu sprinkler sistemleri olmak üzere otomatik yangın
söndürme sistemleri, özellikle kullanıcı yükü yüksek olan oteller, alışveriş merkezleri ve yüksek binalar
gibi tahliye sürelerinin uzun olabileceği binalarda, can güvenliği için de kritik öneme sahiptirler. Bu
nedenle otomatik yangın söndürme sistemlerinin tesis edildiği bütün binalarda bu sistemlerin her
zaman çalışır durumda olduğu, yangın alarm sistemleri tarafından kesintisiz olarak izlenmelidir.
2. CAN GÜVENLİĞİ SAĞLAMAK İÇİN BÜTÜNLEŞİK YANGINDAN KORUNMA SİSTEMLERİ
Binaların kullanım tipine, büyüklüğüne ve karmaşıklığına bağlı olarak yangında can güvenliğini
sağlamak için kurulacak sistemler ve alınacak önlemler, ülkemizde Türkiye Yangından Korunma
Yönetmeliği [1] ile tanımlanmış ve yasal güvence altına alınmıştır. İlk kez 2002 yılında yayınlanan ve
birkaç kez güncellenen bu yönetmelik, yapılması gereken asgari kurulumları ve işletme
sorumluluklarını belirlemektedir. Bu asgari koşulların üzerinde ek kriterler, yatırımcı, kullanıcı ve
sigorta sağlayıcılar tarafından istenebilir. Bu kriterler uluslararası kabul gören risk değerlendirme
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kuralları içinde belirlenebilir ve uygulanması istenebilir. Hangi seviyede olursa olsun, can güvenliği
sağlamak için tasarım ve uygulama kriterleri aşağıdaki algılama, uyarı ve kontrol ilkeleri doğrultusunda
belirlenir.
•
•
•
•
•

Duman algılama öncelikli erken yangın algılama
Binada bulunanların güvenli şekilde tahliyesi ya da güvenli bölümlerde tutulması
Duman kontrol sistemlerinin otomatik olarak çalıştırılması ve yönetilmesi
Otomatik söndürme sistemlerinin çalıştırılması ve izlenmesi
Bütün algılama, izleme, kontrol ve müdahale işlevi gören yangından korunma ekipmanının her
zaman çalışır durumda olduğunun izlenmesi ve raporlanması

Bu ilkeler doğrultusunda tasarlanmış bir Yangın Alarm Sistemi, binadaki yangından korunma ve
mücadele sistemleriyle yangına topyekûn tepki gösterilmesi için kurgulanan senaryoların işletilmesi ve
gerektiğinde elle yönetilmesi için merkezi bir role sahiptir. Binanın kullanım sınıfı ve büyüklüğüne bağlı
olarak bir yangın alarm sisteminin, etkileşim içinde olabileceği mekanik yangından korunma ve
güvenlik sistemleri Şekil 1’de görülmektedir.

Şekil 1. Yangın Alarm Sistemi ile Yangından Korunma ve Güvenlik Sistemlerinin Etkileşimi
Şekildeki okların yönleri bilgi aktarımının hangi yönlerde yapılacağını göstermektedir. Bu sistemlerle
ilişkilendirmelerin yapılıp yapılmayacağı yönetmelikler, yatırımcılar, üçüncü parti paydaşlar ve yetki
sahibi merci tarafından belirlenir. Kesikli çizgilerle gösterilen sistemlerle entegrasyon zorunlu değildir.
Yangın alarm sistemleri, günümüzde birbirleriyle yedeklenmiş denkler arası (P2P) bir ağda haberleşen
yangın kontrol panelleri, tekrarlayıcı paneller, mimik gösterge ve kontrol panelleri ve tüm sistemi
kontrol ve izleme amacıyla geliştirilmiş grafik izleme yazılımlarıyla oluşturulmaktadır. Dağıtılmış bir
yapıda kurulan sistemlerde tüm yangın kontrol panelleri birer kontrol ve kumanda merkezi olarak
kullanılabilir. Bununla birlikte her bir binada, diğer yangından korunma sistemleriyle etkileşimin de
yönetileceği bir merkezi yangın kontrol paneli bulunur.
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2.1. Can Güvenliği için Duman Algılamanın Önemi
Yangında erken algılama hayat kurtarır. Hemen bütün yangınlarda başlangıç, az ya da çok duman
üretimiyle olur. Konutlarda, konaklama, toplanma ve ticaret amaçlarıyla kullanılan binalarda kullanılan
mobilya ve döşeme malzemeleri çok duman çıkararak yanarlar. Elektrik tesisatında ve tüm elektronik
ve elektrikli ev cihazlarımızda kullanılan kablolar ve elektrik malzemeleri de alevlenme aşamasına
geçmeden önce çok miktarda ve hızla yoğunlaşan duman çıkarırlar.
Can güvenliği için esas tehdit bu dumana maruz kalmaktır. Duman içeriğindeki Karbon Dioksit, Karbon
Monoksit, Hidroklorik Asit, Azot Monoksit, Azot Dioksit gibi boğucu ve zehirleyici gazlar solunduğunda,
çok kısa bir süre içerisinde bilinç kaybı oluşur. Dumanla dolmuş bir odada ya da koridorda görüş
mesafesi sıfıra düşer. Bir yangında can kaybı ve ciddi yaralanmaların önüne geçebilmek, dumanı
olabildiğince erken algılamak ve binada bulunanları dumana maruz bırakmamakla mümkündür.
Bu nedenle binaların bütün yaşanan ve uyunan yerlerinde, bütün kaçış yollarında, binanın can
güvenliği için kritik öneme sahip işletme tesislerinde duman algılama yapılır. Bina sınıflandırmasına
bağlı olarak hangi bölümlerde duman algılaması yapılacağı Türkiye Yangından Korunma
Yönetmeliğinde [1] ayrıntılı olarak belirtilmektedir. Bu yönetmelik uyarınca, can güvenliği için yaşamsal
önem taşıyan yangın algılama ve alarm sistemlerinde kullanılacak tüm algılama, kontrol ve uyarı
cihazlarının, ilgili TS EN54- serisi ürün standartlarına uygunluğu sertifikalandırılmış olmalıdır. Bu
standartlar Avrupa Birliğinin yetkili kuruluşu CEN tarafından oluşturulmakta ve güncellenmektedir. Türk
Standartları Enstitüsü bu standartları Türk Standardı olarak yayınlayarak yürürlüğe sokmaktadır.
Yangın algılama ve alarm sistemlerinin tasarım ve uygulamasının nasıl yapılacağı da gene zorunlu bir
Türk Standardı olan TSE CEN/TS 54-14 [2] standardında yer almaktadır.
Erken duman algılama için kullanılan algılayıcıların duyarlığı arttıkça hatalı alarmlar alınması, can
güvenliği sağlamada bir çelişki oluşturmaktadır. Hatalı alarmların sıklığı, binada yaşayanlarda yangın
uyarılarına karşı duyarsızlığa neden olmakta ve zamanla alarmların ciddiye alınmamasına yol
açmaktadır. Bu nedenle hatalı alarmların önlenmesi, yangın alarm sistemleri tasarım ve
uygulanmasında, ürün seçimi ve yangına tepki senaryolarının oluşturulmasında en fazla odaklanılması
gereken konulardan biridir.
Son yıllarda hemen bütün yeni algılama ürünü geliştirme çalışmaları, hatalı alarm önleme teknikleri ve
teknolojileri üzerinde yoğunlaşmaktadır. Bunların arasında:
•
•
•
•
•
•

Çok-Sensörlü Noktasal Yangın Dedektörleri
Hava Çekmeli Duman Dedektörleri
Çift-Işınlı Lineer Duman Dedektörleri
Sıcaklık Artış Hızı Algılayabilen Lineer Sıcaklık Dedektörleri
Çok-Sensörlü Alev Dedektörleri
Video Duman Dedektörleri

sayılabilir. Bu algılayıcıların ortak özellikleri, yangın sırasında ortaya çıkan duman, sıcaklık, gaz, alev
ışınımı gibi fiziksel bileşenlerin, zamana bağlı artış, birlikte ortaya çıkma gibi trendleri analiz edilerek
oluşturulmuş algoritmaları kullanmalarıdır.
Algılama tarafındaki bu gelişmelerden bağımsız olarak yangın kontrol panellerinde de hatalı alarmları
önlemek için programlama özellikleri eklenmektedir.
•
•
•
•

Programlanabilir algılama doğrulama geciktirmeleri
Programlanabilir alarm geciktirmeleri
İki ya da daha çok algılayıcıya bağlı alarm başlatma
Gece-Gündüz çalışma parametreleri

gibi özellikler yaygın olarak kullanılmaktadır.
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2.2. Hızlı ve Güvenli bir Tahliye için Sesli, Işıklı ve Sözlü Mesajlarla Alarm Yönetimi
Bir yangın algılama uyarısı alındıktan ve doğrulandıktan sonra binada bulunanların sesli ve ışıklı
alarmlarla uyarılması hemen başlatılmalıdır. Bu alarmların hangi bölümlerde ve nasıl verileceği
binadan binaya değişiklik gösterir. Örneğin 3 katlı bir eğitim tesisinde öğrencilerin tümü hemen bina
dışında güvenli bir toplanma yerine çıkarılacak şekilde alarm verilirken, uzun çıkış süreleri gerektiren
bir yüksek binada kademeli tahliye yapılması zorunlu olabilir. Bina kullanıcılarının bir yangın alarm
durumunda sesli ve ışıklı alarm sinyallerinin ne anlama geldiği konusunda eğitilmiş oldukları ve tahliye
güzergahlarını iyi bildikleri tesislerde bu sinyallerin yayınlanması yeterli olabilir. İlköğretim kurumları,
endüstriyel tesisler bu kategoriye giren örneklerdir. Buna karşılık, binada bulunanların binayı
tanımadıkları ve tahliye yöntemlerini bilmedikleri alışveriş merkezleri, konaklama tesisleri, toplanma
amaçlı binalar gibi binalarda yangın alarmlarının bir acil durum anons sistemiyle sözlü mesajlarla
verilmesi gerekir. Sesli, ışıklı ve sözlü mesajlarla alarm verilen sistemlerinin hangi binalarda
kullanılması gerektiği Türkiye Yangından Korunma Yönetmeliği [1] ve nasıl tasarlanıp uygulanacağı
TSE CEN/TS 54-14 [2] ve TSE CEN/TS 54-32: 2015 [3] kapsamında ayrıntılı olarak yer almaktadır.
Geleneksel sesli ve ışıklı alarm cihazları (elektronik sirenler ve flaşör lambalar) doğrudan yangın alarm
sistemlerinin bu amaçla tasarlanmış çıkış devreleri tarafından çalıştırılır ve denetlenir. Sözlü
mesajlarla alarm verilen sesli alarm sistemleri iki farklı şekilde çalışmaktadır.
Bunlardan ABD standartları kökenli ve dünyada en yaygın olarak kullanılan versiyon, doğrudan yangın
alarm sistemi içinde entegre edilmiş şekilde yer alır. Yangın alarm sistemi ile aynı yazılım ve donanım
bütünlüğünde çalışan kontrol birimleri, ses mesajı kayıtları ve ses kuvvetlendiricileri ile alarm
bölgelerinde tesis edilmiş sertifikalı hoparlörleri sürerler. Sesli tahliye kontrollerinde elle müdahale
gerekirse, merkezi yangın kontrol paneli ya da ikincil kontrol merkezlerindeki mikrofonlarla, seçilen
bölgelerde yayın yapılabilir. Yangın esnasında itfaiye veya bina güvenlik görevlilerinin yangın kontrol
merkeziyle iletişimi için tesis edilen, İtfaiyeci Telefonu olarak da adlandırılan, acil durum haberleşme
telefonları da bu sistemlere bağlanarak görevlilerin istenilen bölgelere anons yapmaları sağlanır. Bu tip
sistemlerde bütün merkez ve saha ekipmanı arızalara karşı denetlenerek çalışır durumda tutulmaları
sağlanır.
Sesli tahliye sistemlerine yönetmelik ve standartlarında daha sonraları yer vermeye başlayan Avrupa
Birliği ülkelerinde ise acil durum anonsları için, genel seslendirme ve anons amacıyla kullanılan
sistemlerin adaptasyonu benimsenmiştir. Bu sistemler yangın alarm amacıyla kullanılması için zorunlu
tutulan yeni özellikleri sağlayacak şekilde modifiye edilerek ek sertifikasyona tabi tutulmuştur. Acil
Durum Anons Sistemi olarak üretilen bu seslendirme sistemlerinin yangın alarm sistemleriyle çift yönlü
haberleşmesi gereklidir. Bir taraftan yangın alarm sistemi, yangın uyarı mesajlarının programlanmış
alarm bölgelerinde yayınlanması için gerekli alarm uyarılarını acil durum anons sistemine iletirken, acil
durum anons sistemi de kendi denetlediği hoparlör devrelerindeki tesisat arızalarını ve kendi iç sistem
arızalarını yangın alarm sistemine bildirmek zorundadır. İki sistem arasındaki iletişim bir yazılım
arabirimiyle ya da karşılıklı kontak çıkışı ve giriş izleme devreleriyle gerçekleştirilebilir.
Hangi tipte olursa olsun sesli tahliye sistemlerinde aranan performans ölçütü, sesli mesajların
anlaşılabilir olmasıdır. Bunu sağlanması için hoparlör yerleşimi, ses frekansı bant genişliği ve ses
seviyelerine ilişkin tasarım ve ürün kriterleri tasarım standartlarında yer almaktadır. Anlaşılabilirlik
ölçümü ve test yöntemleri de aynı standartlarda belirlenmiştir.
2.3. Can Güvenliği için Duman Kontrol Sistemleri ve Diğer Bina Sistemleriyle Etkileşim
Duman kontrol sistemleri bir yangının başlangıcında ve devamında dumanın bina içinde yayılmasını
önlemek, kaçış yollarına ve güvenli toplanma mahallerine sızmasını engellemek ve binada
bulunanlara zarar vermeyecek şekilde tahliye etmek için kullanılır. Bina kullanım sınıfları ve
yüksekliklerine bağlı olarak hangi binalarda ve bina bölümlerinde Duman Kontrol Sistemleri kurulacağı
Türkiye Yangından Korunma Yönetmeliği [1] tarafından belirlenmektedir.
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2.3.1. Duman Kontrol Sistemlerine Uyarı Verme, Kontrol ve İzleme Gereksinimleri
Duman kontrol sistemleri,
•
•

Bağımsız duman kontrol panelleri kullanılarak
Doğrudan yangın alarm sisteminin içerisinde bütünleşik olarak

oluşturulabilir. Günümüzde genel eğilim, yangın alarm sistemi içerisinde çözüm oluşturmaktır. Bunun
için yangın alarm sisteminin bu amaçla sertifikalandırılmış bileşenleri bulunmalı ve yangın alarm
sistemi, duman kontrol sistemi olarak kullanılmak için de sertifikalandırılmış olmalıdır. Eğer ilk seçenek
tercih edilirse yangın alarm sistemi ile entegre edilerek yangın uyarılarının duman kontrol paneline
aktarılması sağlanır.
Büyük tesislerde merkezi yangın alarm panelinin bulunduğu kontrol ve kumanda odasında, duman
kontrol izleme ve kontrol işlemleri için bir mimik kontrol paneli tesis edilir. Bu panelde binanın duman
kontrol amacıyla kullanılacak havalandırma tesisatı, bina bölümleriyle ilişkilendirilmiş olarak yerleşim
planlarıyla ve/veya bina kesiti üzerinde gösterilir. Bu planlar üzerinde izlenmesi ve kontrolü gereken
tüm fanlar, damperler, perdeler, kapılar, vb. bileşenler ışıklı olarak izlenir. Fanların kontrolü için
Açık/Kapalı/Otomatik pozisyonlarına sahip pako şalterler bulunur. Eğer önceden programlanmış
yangın tahliye senaryosunda beklenmedik bir nedenle değişiklik gerekirse, yangınla mücadele amiri
bu panel üzerinden sisteme elle müdahale edebilir ve istediği değişikliklerin gerçekleşip
gerçekleşmediğini hemen görebilir.
Duman kontrol sistemlerinin izlenmesi ve kontrolü için geliştirilmiş ve sertifikalandırılmış yangın alarm
grafik izleme yazılımları da bu amaçla kullanılmaya başlamıştır. Binanın büyüklüğü ve duman tahliye
senaryolarının karmaşıklığına bağlı olarak mimik panel ya da grafik izleme yazılımı kullanılacağına
danışmanlar ve yetki sahibi merci karar vermelidir.
Yangın alarm ve duman kontrol sistemi tarafından kontrolü ve izlenmesi gereken sistem bileşenleri
Tablo 1’de yer almaktadır.
Tablo 1. Yangın Alarm Sistemi ile Kontrolü ve İzlenmesi Gereken Duman Kontrol ve Diğer Bina
Sistem Bileşenleri

Sistem Bileşeni

Kontrol ve İzleme Şekli

Taze Hava Emiş Fanları
Kirli Hava Egzoz Fanları
Otopark Jet Fanları

Kontrol ve İzleme
Kontrol ve İzleme
Kontrol ve İzleme
Kontrol ve İzleme
Kontrol ve İzleme

Basınçlandırma Fanları
Duman Egzoz Fanları
Yangın ve Duman Damperleri
Duman Perdeleri
Klima Besleme ve Dönüş Fanları
Yangın Kepenkleri
Yangın Kapıları
Kapı Tutucular

Kontrol ve İzleme
Kontrol ve İzleme
Kontrol ve İzleme
Kontrol ve İzleme
Kontrol ve İzleme
Serbest Bırakma

Yangın Çıkış Kapıları

Serbest Bırakma

Turnikeler, Bariyerler
HVAC Otomasyonu

Serbest Bırakma
Kontrol
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2.3.2. HVAC Otomasyonuyla Etkileşim
Isıtma, Soğutma ve İklimlendirme (HVAC) amacıyla kurulan bina otomasyon sistemleri ile yangın
alarm sistemi arasında da veri iletişimi kurulmaktadır. Burada esas amaç, duman kontrol sistemi
tarafından ortaklaşa kullanılan havalandırma damperlerinin kontrolünün duman kontrol sistemi
tarafından ele geçirildiğinin fark edilmesidir. Bu sayede HVAC otomasyon sistemi kendisi için arıza
olarak algılanan bu değişiklikleri düzeltmek için uğraşmaz ve beklemeye girme fırsatı bulur. Duman
kontrol sistemi tarafından kapatılması gerekli görülmeyen klima santrali, vb. havalandırma cihazları da
bekleme durumuna alınarak gereksiz çalışmaları önlenebilir. Hatalı yangın alarmı durumlarında da
HVAC otomasyon sistemi çok hızlı bir şekilde kaldığı yerden çalışmaya devam edebilir.
Zaten bina otomasyon sistemi tarafından izlenen ve kontrol edilen HVAC ekipmanının yangın
esnasında yangın alarm sistemine bağlı kontrol röleleri ve izleme modülleri tarafından ayrıca kontrolü
ve izlenmesi bina otomasyon uygulayıcıları tarafından uzunca bir zamandır eleştirilmektedir. Talep
edilen, bütün HVAC donanım ve yazılım üreticilerinin ortaklaşa kullandıkları ve artık hemen bütün
yangın alarm panellerinde de sağlanan BACnet protokolü üzerinden yapılan veri alışverişinin yeterli
kabul edilmesidir. Bu şekilde duman kontrolü için saha cihazlarına yapılan ek tesisat ve bağlantılardan
tasarruf edilecek ve yalınlaşma sağlanacaktır. Buna karşılık can güvenliğini ilgilendiren tüm sistem
uygulamalarında son derece gelenekçi ve muhafazakâr davranan standardizasyon otoriteleri bu yönde
değerlendirmeler yapsalar da olumlu yanıt vermemektedirler.
2.3.3. Asansörler ve Yürüyen Merdivenler
Bir yangın durumunda asansörlerin ve yürüyen merdivenlerin kontrolü yangın alarm sisteminden
gönderilen kontrol uyarılarına uygun olarak yapılmalıdır. Asansör kabinlerinin programlanmış güvenli
kata götürülüp orada beklemeye alınması, o katta yangın uyarısı varsa alternatif kata götürülmesi
yangın alarm sisteminden verilen komutlarla yürütülür. Yürüyen merdivenler bir yangında, özellikle
kullanılmaları gereken durumlar dışında, durdurulurlar ve normal merdivenler gibi kullanılacak duruma
gelirler. Basamak yüksekliklerinin standart merdivenlerden fazla olması, sahanlıklara yakın kısımlarda
basamak yüksekliklerinin değişmesi, dumandan arındırılmış durumda tutulmalarının güçlüğü nedeniyle
yürüyen merdivenler hareketsiz bırakıldıkları durumda da zorunlu olmadıkça tahliye için kullanıma
uygun görülmemektedir.
Binada bir acil durum asansörü varsa yangın durumunda yangın müdahale ekiplerinin kullanımına
tahsisi gereklidir. Bunun için gerekli kontroller yangın alarm sisteminden gelen uyarıyla asansör kontrol
sistemi tarafından yapılır. Acil durum asansörleri sadece yangın müdahale ekipleri tarafından,
müdahale ekipmanının taşınması, yangın kaçış merdivenlerini kullanmaya engeli bulunanlar için
tahliye ya da güvenli katlara ulaştırma amacıyla kullanılabilir.
Yüksek binalarda asansörlerin binada bulunanların tahliyesi için kullanılması son yıllarda gündeme
gelmektedir. Bu amaçla kullanılmaları standart ve yönetmeliklerde kabul görürse, yangın alarm
sistemleriyle şimdikine göre çok daha karmaşık izleme ve kontrol haberleşmesi gerekli olacaktır.
3. OTOMATİK YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMLERİYLE ETKİLEŞİM
Su bazlı otomatik sprinkler sistemleri, gazlı, köpüklü ve tozlu otomatik söndürme sistemleri, su sisi
söndürme sistemleri ve benzer söndürme sistemleri binalarda can ve mal güvenliği için yaygın bir
şekilde kullanılmaktadır. Bunların bir kısmı Türkiye Yangından Korunma Yönetmeliği [1] kapsamında
zorunlu tutulurken, bazıları da sigorta şirketleri, vb. üçüncü parti paydaşlar tarafından talep
edilmektedir. Her durumda binada hangi mahallerde, hangi tip otomatik yangın söndürme sistemlerinin
kurulacağı önceden belirlenmeli ve uygulama projelerine başlanırken elektrik ve mekanik tesisat
tasarımcılarına bildirilmelidir. Bu sistemlerle yangın alarm sistemi arasında yapılması gereken
ilişkilendirme, yönetmelik, standartlar ve üçüncü parti gereksinimleri doğrultusunda listelenmeli ve
onaylanmalıdır.

Yangın Güvenliği Konusundaki Yeni Gelişmeler; Mekanik ve Elektrik Yangın Korunum
Sistemlerinin Bütünleşik Tasarımı Semineri

14. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 17-20 NİSAN 2019/İZMİR

____________________ 1512 _______

3.1. Gazlı Söndürme Sistemlerinin Aktivasyonu ve İzlenmesi
Otomatik söndürme sistemlerinin bir kısmı, kendi duman ve/veya sıcaklık algılayıcılarıyla çalışan
elektronik yangın söndürme kontrol panelleriyle tetiklenirler. Bu durumda yangın söndürme kontrol
panelinin arıza ve alarm çıkışları merkezi yangın alarm sistemine bağlanarak izlenir ve gösterilir (Şekil
2). Eğer merkezi yangın algılama ve alarm sisteminin otomatik söndürme amacıyla üretilmiş, sertifikalı
kontrol ekipmanı varsa, algılama ve tetikleme doğrudan bu sistemle de gerçekleştirilebilir.

Şekil 2. Otomatik Gazlı Yangın Söndürme Kontrol Sistemi
Otomatik gazlı söndürme sistemlerinde, insan bulunan mahallerde, tek bir yangın algılayıcının
uyarısıyla (birinci kademe) otomatik söndürme başlatılmaz. En az iki algılayıcı veya algılayıcı
grubundan uyarı gelmesi durumunda (ikinci kademe), belirlenmiş bir söndürme gecikmesinden sonra
boşaltma yapılır. Birinci kademe uyarısı merkezi yangın alarm sistemine gecikmesiz olarak
gönderilmelidir.
Söndürmeyi elle başlatma veya ikinci kademedeki gecikme süresinde elle durdurma amacıyla özel
butonlar kullanılır. Tüm algılama, tetikleme ve arıza bildirme cihazlarıyla bağlantı kablolarındaki
kopukluk ve kısa devre arızaları otomatik yangın söndürme kontrol paneli tarafından izlenmeli ve
merkezi panele bildirilmelidir.
Otomatik gazlı söndürme ekipmanının işlevsel durumda olduğunu kontrol etmek için kullanılan basınç
ve ağırlık anahtarları da otomatik yangın söndürme kontrol paneli ve merkezi yangın alarm sistemi
tarafından izlenir. Eğer otomatik söndürme sisteminin çalışması gereken bir yangın durumunda,
herhangi bir nedenle aktive edilememesi binada bulunanlar için can güvenliği riskini yükseltecekse ve
tahliye işlemlerinde değişiklik gerektirecekse, gazın boşalma durumu da merkezi yangın alarm
sisteminde izlenmeli ve tahliye senaryolarında gerekli değişiklik uygulanmalıdır.
3.2. Otomatik Sprinkler Söndürme Sistemlerinin Aktivasyonu ve İzlenmesi
Otomatik sprinkler sistemleri genellikle kendi mekanik sıcaklık algılayıcı ve başlatıcılarıyla otonom
olarak çalışırlar. Bununla birlikte, ön-aktivasyonlu sprinkler sistemleri ve su sisi sistemleri gibi bazı özel
uygulamalarda duman algılama gerekli olabilir. Bu durumda tetikleme ve arıza izlemesi, gazlı
söndürme sistemlerinde olduğu gibi, bir otomatik yangın söndürme kontrol paneli tarafından ya da
doğrudan yangın alarm sistemi tarafından yürütülür.
Otonom çalışma özelliğine sahip otomatik sprinkler sistemlerinin arızaları ve alarm durumları yangın
alarm sistemi tarafından izlenmeli ve gösterilmelidir. Tablo 1’de bir otomatik sprinkler sistemini yangın
alarm sistemi tarafından izlenmesi gereken bileşenleri ve bunların yangın alarm sistemindeki
gösterilme şekilleri listelenmiştir.
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Otonom çalışma özelliğine sahip köpüklü ve kuru ya da yaş kimyevi maddeli (davlumbaz, vb.)
otomatik söndürme sistemleri de benzer şekilde yangın alarm sistemi tarafından izlenmelidirler.
Tablo 1. Yangın Alarm Sisteminde İzlenmesi Gereken Otomatik Sprinkler Sistemi bileşenleri
Sistem Bileşeni

Gösterilim Şekli

Akış Anahtarları
Bölge Vanaları
Pompalar ve Panelleri

İzleme veya Alarm
İzleme
İzleme - Durum, Arıza ve Şebeke Beslemesi

Alarm Vanaları
Sistem Vanaları
Su Tankları

İzleme veya Alarm
İzleme
İzleme - Alçak ve Yüksek Seviye Uyarıları

4. DİĞER BİNA GÜVENLİK SİSTEMLERİYLE İLETİŞİM
Binalarda güvenlik amacıyla kurulan kapalı devre televizyon (CCTV) video yönetim sistemleri ve geçiş
kontrol sistemleri ile yangın alarm sistemi arasında yapılan veri iletişimiyle daha etkin alarm doğrulama
ve tahliye yönetimi yapılabilmektedir.
4.1. CCTV Video Yönetim Sistemleriyle Entegrasyon
Binada kurulu bir kamera sistemi varsa, yangın algılaması yapılan mahallerdeki kameraların otomatik
olarak seçilmesi ve izleme/kayıt önceliklerinin başlatılması için de yangın alarm sistemi uyarılarının
CCTV sistemini tetiklemesi ciddi yararlar sağlar. Özellikle yangın uyarılarının doğrulanması amacıyla
yapılan bu entegrasyon, hatalı yangın uyarılarının engellenmesi için etkin bir yöntemdir. Sürekli insan
bulunmayan tesisler veya yapı bölümlerinde, aynı zamanda güvenlik işlevi olan kameraların özellikle
tesis edilmesi ve uzaktan izlenerek acil durum kararlarını verilmesi gittikçe yaygınlaşmaktadır. Yangın
alarm sistemlerinden video yönetim sistemlerine alarm bilgileri yazılım arabirimleri ya da kontak
bağlantılarıyla yapılabilmektedir.
4.2. Kartlı Geçiş Kontrol Sistemleriyle Entegrasyon
Yangın çıkış kapıları, bina girişlerinde kullanılan turnikeler, döner kapılar ve bariyerler, bir yangın
durumunda, doğrudan yangın alarm sistemine bağlı röle kontakları tarafından açık ve serbestçe
geçilecek duruma getirilirler. Bunları güvenlik amacıyla izleyen ve kontrol eden geçiş kontrol
sistemlerinin, bu durumu bir güvenlik ihlali olarak algılayıp yangın tahliyesi ile çelişebilecek güvenlik
sağlama süreçleri başlatmaması için yangın alarm sistemi ile entegre edilmeleri yaygın bir
uygulamadır. Bina içinde kaçış güzergahlarında bulunan ve geçiş kontrolü uygulaması yapılan kapılar
da böyle bir durumda serbest hale getirilerek tahliyenin kolaylaştırılması sağlanabilir.
Kartlı geçiş kontrol sistemlerinin bir yangın esnasında yangın müdahale ekiplerine sağlayabildiği bir
başka destek de yangın başlangıcında binada bulunanların, yerlerini de belirten, basılı veya web
tabanlı listelerin teminidir. Bu listelerle tahliyenin tam olarak gerçekleşip gerçekleşmediği, bina içinde
ve toplanma yerlerinde kontrol edilebilir.
5. ELEKTRİK VE MEKANİK TESİSAT SORUMLULARININ EŞGÜDÜMÜ
Türkiye’deki inşaat uygulamalarında söndürme ve bina otomasyon sistemlerinin projelendirilmesi ve
uygulaması mekanik tesisat projecisi ve yüklenicisi kapsamında kalmaktadır. Yangın alarm sisteminin
projelendirmesi ve yapılması ise hemen her zaman elektrik tesisat projecisi ve yüklenicisinin
sorumluluğundadır. Bu yüklenicilerin seçimi amacıyla yapılan ihaleler için hazırlanan projeler
uygulamaya dönük olmamakta, temel bir ihale keşfi oluşturma kaygısı güdülmektedir.
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Uygulama projeleri çoğunlukla mekanik ve elektrik yüklenicilerin projede çalışmaya karar verdikleri
sistem uygulayıcıları tarafından sadece kendi sistemlerine ilişkin yönetmelik ve standartlar dikkate
alınarak yapılmakta veya yönlendirilmektedir. Yapılan çalışmalar çoğu zaman binada etkili bir yangın
tepki senaryosunun uygulanmasına olanak bırakmamaktadır.
Günümüzde binalarda yangından korunma tasarımı ve uygulaması, çok sayıda mühendislik ve
müteahhitlik disiplinlerinin katılımını ve birlikte çalışmasını gerektirmektedir. Yangında can ve mal
kaybını önlemek, yaralanmaları asgariye indirmek ve iş sürekliliğini sağlamak için yangına topyekûn
tepki stratejisinin, uzmanların danışmanlığında yatırımcılar, binayı işletecekler ve üçüncü parti risk
yükleniciler tarafından tasarım çalışmalarına başlanmadan belirlenmesi kritik öneme sahiptir. Bu
stratejiye uygun senaryolar doğrultusunda, yangın algılama ve alarm, acil durum anons, duman
kontrol, havalandırma, yangın söndürme, asansör sistemlerinde uzmanlaşmış bir ekip tarafından bir
Yangın Alarm Operasyon Matrisi hazırlandıktan sonra tasarım çalışmalarına başlanmalıdır. Şekil 3’te
tipik bir yangın alarm operasyon matrisi çalışması görülmektedir.

Şekil 2. Yangın Alarm Operasyon Matrisi
Matrisin satırlarında yangın alarm sistemi tarafından algılanması istenen iç ve dış girişler; alarm, arıza
ve durum değişiklikleri listelenir. Dedektör ve buton aktivasyonları, bir sprinkler su akış anahtarının
konum değiştirmesi, zayıflayan bir akünün fark edilmesi, kablo tesisatındaki kopukluk, kısa devre ve
toprak kaçağı arızaları bunlar arasında sayılabilir. Sütunlarda ise çıkışlar; yapılması gereken işlemler
girilir. Yangın kontrol paneli, tekrarlayıcı paneller ve mimik panellerin göstergelerinde istenen
değişimler, sesli/ışıklı alarmların başlatılması, duman kontrol ve söndürme sistemlerinde yapılacak
aktivasyonlar bunlara örnektir. Eğer girişler ve çıkışlar arasında birbirine bağlılık ve/veya ardışıllık
gerektiren eylemler varsa bunlar ayrıca akış şemaları ile tanımlanabilir.
Bu matris, senaryoların uygulanmasında merkezi role sahip olan yangın alarm sisteminin diğer
yangından korunma sistemleriyle hangi noktalarda nasıl bir iletişim içinde olacağını belirler. Aynı
zamanda hizmete alma ve bakımlar esnasında yapılması gereken testler için de bir kontrol listesi
oluşturur. Yangın alarm sistemi için kullanılacak ürünlerin seçimi için de bir yetkinlik listesi olarak
kullanılır. Bu matriste istenen eylemleri yapabileceği garanti edilen ürünler arasından seçim
yapılmalıdır.
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SONUÇ
Binalarda yangına karşı can ve mal güvenliği sağlanmasında belirleyici olan yangına tepki senaryoları
yangın alarm sistemi tarafından yönetilir. Can güvenliğinin sağlanmasında erken ve güvenilir duman
algılama yaşamsal önem sahiptir. Erken algılamanın işe yaraması için binada güvenli tahliye
yönetimini sağlayacak olan sesli/ışıklı alarmların ve duman kontrol sisteminin yangın alarm sistemiyle
etkin bir iletişim bütünlüğü içinde olması gerekir. Yangının yayılmadan bastırılması ve söndürülmesi
için tesis edilen sulu ve gazlı yangın söndürme sistemlerin çalışır durumda olduklarının izlenmesi ve
bazı uygulamalarda aktivasyonu yangın alarm sistemi tarafından yapılır. Bu senaryoların uygulama
ayrıntılarını içeren yangın alarm operasyon matrisi çalışması, etkin bir yangından korunma sistemi
tasarımı, kurulumu, hizmete alınması ve bakım çalışmaları için gerekli koşuldur ve mutlaka tasarıma
başlanmadan ve ürün temini yapılmadan önce hazırlanmalıdır.
Bu bildiride bir yangın alarm operasyon matrisi hazırlanması için gerekli temel bilgiler aktarılmaya
çalışılmıştır. Çok kapsamlı bir mühendislik çalışması gerektiren bu matrisin hazırlanmasında, ulusal ve
uluslararası standart ve yönetmeliklere, iyi uygulama örneklerine, yapılmış hatalara ilişkin raporlara
hâkim olan, tasarım ve uygulama deneyimine sahip mühendislerin görev almaları hedeflenmelidir.
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SÖNDÜRME SİSTEMLERİ FONKSİYONLARI, DİĞER
MÜHENDİSLİK DİSİPLİNLERİ İLE ENTEGRASYONU
Fire Extinguishing System Functions and Integration
↵ with Other Related Engineering Disciplines
Özlem KARADAL GÜNEÇ

ÖZET
Otomatik söndürme sistemleri, can ve mal kaybını azaltarak, büyük kayıpları önler. Binaların
yangından korunmasında, bina tahliyesi, itfaiye müdahale faaliyetleri ve yangın yayılımının
engellenmesi konularında son derece etkilidir. Yangın risklerinin kontrol altına alınamaması can kaybı,
iş kesintisi, mal ve ekipman hasarları ve yasal sonuçlardan kaynaklanan mali kayıplara neden olabilir.
Otomatik sprinkler sistemleri ile sağlanan aktif koruma, hiçbir zaman pasif yangın korumanın yerini
almaz. Ancak, birçok ülke mevzuatında sprinkler sistemlerinin sağladığı faydalar nedeniyle pasif
korunma tedbirlerinde bir miktar azaltmaya gidilmesine izin verilmektedir. Söndürme sistemlerinin
performansı ve yangını kontrol altına alma yeteneği, istatistikler ve birçok yangın testi ile
ispatlanmıştır. Buna rağmen, güvenilirliği genellikle pasif korumadan daha düşük olarak
algılanmaktadır. Pasif yangın korumanın aksine, aktif sistemler hareket ve tepki gerektiren
mekanizmalara ihtiyaç duyar ve gerektiğinde etkili bir şekilde çalışması bir dizi bileşene dayanır. Bu
bileşenlerin herhangi birinin kaybı, sistemlerin yetersizliğine yol açacaktır. Söndürme sistemleri uygun
şekilde tasarlandığında, kurulduğunda ve bakımı yapıldığında çalışmama riski çok çok azdır.
Bu bildiride, su bazlı otomatik sprinkler sistemleri ile birlikte tesislerin nitelik ve ihtiyaçlarına göre
tasarlanması gereken diğer otomatik söndürme seçeneklerinin (gazlı, köpüklü vb.) ve teste dayalı
tasarım ihtiyacı bulunan yeni teknoloji yangın söndürme sistemlerinin (su sisi, depo tipi sprinkler vb.)
fonksiyonlarına yer verilecektir. Bu sistemlerin performansına etki edebilecek tasarım faktörleri ortaya
koyularak, operasyonel olarak başarılı çalışması için diğer mühendislik disiplinleri ile olan ilişkileri ve
sistemlerin yetersizliğine yol açabilecek hususları engellemeye yönelik tavsiyelerde bulunulacaktır.
Anahtar Kelimeler: Sprinkler, Yangın Söndürme Sistemleri, Yangın Bastırma Sistemleri

ABSTRACT
Automatic extinguishing systems prevent large losses, reducing loss of life and property. It is highly
effective in fire protection of buildings, building evacuation, fire service intervention and prevention of
fire growth. Failure to control fire risks can lead to business losses, damage to property and
equipment, and financial losses due to legal consequences.
The active protection provided by automatic sprinkler systems never replaces passive fire protection.
However, due to the benefits provided by sprinkler systems in many countries legislation, some
reduction in passive prevention measures are permitted. The performance of fire extinguishing
systems and the ability to control the fire have been proven by statistics and several fire tests.
However, its reliability is generally perceived as lower than passive protection. In contrast to passive
fire protection, the active systems need mechanisms that require motion and response and, if
necessary, to operate effectively rely on a number of components. Loss of any of these components
will result in insufficient systems. When the extinguishing systems are properly designed, installed and
maintained, there is little risk of not functioning .
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In this paper, roles of water-based automatic sprinkler systems as well as other automatic
extinguishing options (gas, foam, etc.) and performance based system designs will be considered. By
introducing the design factors that may affect the performance of these systems, recommendations
will be made to prevent the relations with other engineering disciplines and the issues that may lead to
the failure of the systems for the operational success of the systems.
Key Words: Fire Sprinklers, Fire Extinguishing Systems, Fire Suppression Systems,

1. GİRİŞ
Bina tasarımı yangın güvenliğini etkiler. Yangından korunma için iyi tasarlanmış, eksiksiz ve uygun bir
sistemin performansına, entegre sistemin diğer unsurları da etki etmektedir. Yangının büyümesinin
engellenmesi, yangının sınırlandırılması, otomatik algılama, bina tahliyesi entegre bir sistemin en
önemli unsurları arasında sayılabilir.
Entegre sistem unsurları içerisinde aktif yangın korunma bir yangını söndürmek veya kontrol altına
almak için bir sistemin veya insan eyleminin başlatılmasına bağlıdır. Aktif yangından korunma ile ilgili
akla gelen ilk sistem otomatik sprinkler sistemidir. Ayrıca aktif yangından korunma gaz, köpük, kuru
tozlu sabit söndürme sistemleri ve/veya hortum sistemleri gibi elle müdahale araçları kullanılarak da
yapılabilir. Duman kontrolü de aktif yangından korunma aracı olarak değerlendirilebilir. Bir yangın
alarm sisteminin algılama ve ihbar kısımları, aktif yangından korunma sistemleri olarak kabul edilmez.
Ancak, yağmurlama sistemi gibi aktif bir yangın koruma sistemini başlatmak için kullanılabilir. Duman
damperlerini veya manyetik olarak açık kapıları kapatabilir, HVAC sistemini kapatabilir veya duman
kontrol sistemini aktive edebilir.
Yangın Alarm
Sistemi
Acil Haberleşme
Sistemi

İzleme Sistemi

Duman Kontrol
Sistemi
ENTEGRE
SİSTEM

Yangın Kapıları ve
Yangın Damperleri

Asansör
Kontrolleri
Otomatik Sprinkler
Sistemleri

Şekil 1. Tipik Entegre Sistem Unsurları [5].
2. OTOMATİK SPRİNKLER SİSTEMLERİ
2.1.Sprinkler Sistemlerinin Pasif Yangın Korunma Tedbirlerine Etkisi
Otomatik sprinkler sistemleri ile sağlanan aktif koruma, hiçbir zaman pasif yangın korumanın yerini
almaz. Ancak, birçok ülke mevzuatında sprinkler sistemlerinin sağladığı faydalar nedeniyle yapı
düzenlemeleri ve yangına dayanıklı yapı gerekliliklerinde azalmaya gidilmektedir. Sprinkler sisteminin
pasif tedbirler yerine kullanıldığı durumlar bu makalede belirtilenler ile sınırlı olmayıp, bazı özel
uygulamalara ilişkin bilgiler aşağıda verilmiştir. [10].
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1. Yanıcı ve parlayıcı sıvıların işlendiği fabrika ve atölye binalarında depolanmasına, yönetmelikte
belirtilen sınır değerleri aşmaması ve işlemin yürütüldüğü alandan tecrit edilmiş bir alan içinde yer
alması şartı ile izin verilmektedir. Sprinkler sistemi ile koruma, depolanan yanıcı ve parlayıcı
madde miktarlarının arttırılmasına olanak sağlar.
2. Atriumlardaki cam duvarlarda yangın dayanım ihtiyacı ortadan kalkar. Alanı 90 m2’den küçük olan
atrium boşluklarının çevresi her katta en az 45 cm yüksekliğinde duman perdesi ile çevrelenir ve
yağmurlama sistemi ile korunan binalarda duman perdesinden 15 ila 30 cm uzaklıkta, aralarındaki
mesafe en çok 2 m olacak şekilde yağmurlama başlığı yerleştirilir.
3. Asma tavan vb. gizli boşluklar sprinkler sistemi ile korunduğunda, bu hacimlerin depolama amaçlı
kullanılmasına izin verilir.
4. Dış cephelerde alevlerin bir kattan diğer bir kata geçmesini engellemek için iki katın pencere gibi
korumasız boşlukları arasında, düşeyde en az 100 cm yüksekliğinde yangına dayanıklı cephe
elamanıyla dolu yüzey oluşturulması gerekir. Bu uygulamaya alternatif olarak, cephe iç kısmına en
çok 2 m aralıklarla cepheye en fazla 1.5 m mesafede sprinkler başlıkları yerleştirilerek, otomatik
sprinkler sistemi ile koruma sağlanabilmektedir.
5. Sprinkler sistemi ile korunan binalarda çeliğin yangına karşı yalıtım ihtiyacı azalmaktadır [11].
2.2.Sprinkler Sistemlerinin Performansına Etki Eden Olumsuz Faktörler
Son yıllarda teknoloji, kullanım ve farkındalık ilerledikçe, sprinkler sistemlerinin yangının büyüme ve
yayılmasının engellenmesinde önemli etkisi olduğu görülmektedir. Bu yüzden sprinkler sistemlerinin
performansı daha da önemli hale gelmiştir.
NFPA’in yayınladığı istatistiklere göre sprinklerin bulunduğu mahallerde çıkan yangınların % 88'inde
etkili bir şekilde çalıştığı görülmüştür.Sprinklerin çalışma durumu ve yetersiz performans yüzdesi
Tablo1’de verilmiştir.Her beş yangından dördünde sadece tek sprinkler başlığı ile yangın kontrol altına
alınmıştır. [1] Sprinkler sisteminin aktif hale gelmemesinin veya performansının yetersiz oluşunun
başlıca sebepleri Tablo 2’de verilmiştir.
Tablo 1. Sprinklerin çalışma durumu ve yetersiz performans yüzdesi [4].

Sprinklerin Çalışma Durumu ve Performansı
4%
8%

Aktif ve Etkili
Çalışmadı
88%

Çalıştı ama Yetersiz
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Tablo 2. Sprinklerin çalışmama ve yetersiz sprinkler performansı nedenleri [4].

Sprinklerin Çalışmaması
2010-2014

7%

3% 4%

Elle müdahale
17%

Bakım eksikliği
10%
7%

59%

Yetersiz Sprinkler Performansı
2010-2014

30%

7%

Vana kapalı
Uygun olmayan
sistem

Bakım eksikliği
Hasarlı cihaz

Hasarlı Ekipman

6%

Elle müdahale

Suyun ulaşmaması

50%

Uygun olmayan
sistem
Yetersiz su

Her binada sistem performansını olumsuz etkileyen birincil sebep, kapatılmış vana veya sistem
devreye girmeden hemen önce bir kişinin sistem vanasını elle kapatarak müdahale etmesidir. En sık
karşılaşılan problemlerden bir diğeri ise sprinkler başlığından akan suyun yangının başladığı bölüme
ulaşamamasıdır. Örnek olarak; sprinkler ile korunmayan asma tavan vb. boşluklardan yayılan
yangınlar, dış cephe yangınları, sadece tavan sprinkleri olan bir tesiste dolu yüzeyli raflarda depolama
yapılması vb. verilebilir.
Yangını kontrol altına alacak miktarda suyun birim alana ulaşması gerekir. Tasarım yoğunluğu;
altındaki taban alanına aktarılması gereken su miktarıdır. Sistem tasarımında hedef, verilen su
beslemesinden minimum tasarım yoğunluğu için ihtiyaç duyulan basınç ve debiyi sağlamaktır. Gerekli
kriter sağlanamadığı takdirde sprinkler performansı yetersiz kalır. Tasarım kriterleri, binaların tehlike
sınıfı veya depolanan ürünün yanıcılık sınıfı, depolama şekli veya depolama yüksekliğine uygun
şekilde belirlenmelidir. Binaların sonradan kullanım amacının değişmesi veya depolama alanlarının
eklenmesi, tasarım esnasında öngörülmeyen yüksek riskler bulundurulması vb. durumlarda sprinkler
sistemleri yetersiz su nedeniyle performans gösterememektedir.
Aynı zamanda sprinklerden akan suyun homojen dağılımını sağlamak için, uygulamalarda sprinkler
tiplerine göre engellere olan mesafe kurallarına uyulmalıdır. Kirişler gibi engeller sürekli olabileceği gibi
aydınlatma armatürleri; ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme (HVAC) kanalları, kolonlar, uzay kafes
vb. daha küçük, sürekli olmayan engeller de bulunabilir. Engellerden kaçınılmasının mümkün olmadığı
durumlarda, engellerin altına sprinkler ilave edilmesi gerekir. Bakım eksikliği veya işletmedeki
arızaların giderilmemesi nedeniyle sistemlerin devreye girmediği ve performansının yetersiz olduğu
durumlar tespit edilmiştir.
Tabloda belirtilen uygun olmayan sistem tanımı ile yapının ve riskin özelliğine uygun olmayan, hatalı
sprinkler sistemi seçimi kastedilmektedir. Uygun olmayan sistemler tasarım, uygulama vb. hatalardan
kaynaklanabilir. Örnek olarak, ıslak borulu, kuru borulu veya ön tepkili sistemlerin hatalı kullanımları da
sprinkler performansına olumsuz etki edebilmektedir.
Duman tahliye kapakları ile aşırı havalandırma nedeniyle yangının hızlanması da otomatik söndürme
sisteminin yangını kontrol yeteneğini azaltan bir unsur olarak görülebilir. NFPA ve FM’e göre
depolarda yapılan sprinkler sistemi tasarımının temelinde, duman atma kapakları otomatik olarak
kullanılmaz. Bunun yerine, sprinkler sistemi ile kontrol altına alınan yangın söndürüldükten sonra,
binadaki doğal ve cebri havalandırma sistemlerinin itfaiye tarafından kullanılarak dumanın tahliye
edilmesi amaçlanmaktadır. [8]
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3. DİĞER OTOMATİK SÖNDÜRME SİSTEMLERİ
Bir yangın olayı binalarda çok büyük hasarlara neden olur. Sulu söndürme sistemlerinde genel olarak
yangında oluşan hasar dikkate alınmadan sadece yangının büyümemesi ve kontrol altına alınması
amaçlanır. Ancak, söndürme için kullanılan su, bazı mahallerde yangının kendisi kadar hasar
oluşturabilir. Suyun dışında yangın söndürme amaçlı kullanılan diğer söndürücü maddeler arasında
temiz gazlar, köpük-su karışımı, sıvı kimyasallar, kuru kimyasallar, aerosoller sıralanabilir. Binaların
bazı özel bölümlerinin yangından korunma seçeneği belirlenirken, diğer mekanlarda olduğu gibi can
güvenliği ve maddi hasarların dışında işletmenin sürekliliği ve iş kaybı anlamında da önemle
irdelenmesi gerekir. Bu mekanların, her zaman ve her koşulda operasyona devam edecek şekilde
korunması gerekebilir.
3.1 Ön Tepkili (Pre-action) Sprinkler Sistemleri
Sistem borulaması içinde hava bulunan ve ek olarak algılama sistemleri ile beraber çalışan sprinkler
sistemlerine ön tepkili sprinkler sistemleri denir. Suyun kaza ile boşalmasının ortama ciddi hasar
verebileceği yerlerde kullanılır. Yangın algılamasının çok hızlı yapılması gereken ve suyun ortama
vereceği hasarların asgari düzeye indirilmesi gerekli olan, bilgisayar odaları, arşivler, müzeler, tarihi
binalar, data merkezleri ve jeneratör odaları gibi alanlarda kullanılır. Donma riski olan soğuk oda,
dondurucu mahalleri ve sprinkler borulamasının hasar görebileceği vb. yerlerde yaygın olarak tercih
edilir. Daha karmaşık sistemler olduğundan, sistemlerin çalışmama riski ıslak ve kuru borulu sprinkler
sistemlerine göre daha fazla olmaktadır. Ön tepkili sprinkler sistemlerinin bakımı, sistem risklerinin en
aza indirgenebilmesi için düzenli olarak ve eğitimli kişiler tarafından yapılmalıdır.
Ön tepkili sprinklerin kilitlemesiz, tek ve çift kilitlemeli seçenekleri mevcuttur. Çift kilitlemeli ön tepkili
sistemlerde sadece sprinkler başlığının patlaması sistemi devreye sokmaz. Sisteme suyun yürümesi
için aynı zamanda algılama sisteminin de devreye girmesi gerekir. Vana üzerinde acil durumlarda
sistemin manuel (el ile) olarak devreye girmesi için elle başlatma kolu da bulunur. Tesisat içerisindeki
sistem havası sürekli olarak arıza bilgisi olarak izlenir. Bu sayede kaza ile herhangi bir sprinkler
patladığında veya bir boruda kaçak olduğunda basınç düşeceğinden sinyal alınabilmektedir.
3.2 Temiz Gazlı Söndürme Sistemleri
Sulu yangın söndürme sistemlerinin korunan ekipmana zarar verdiği veya su ile reaksiyona girebilecek
maddelerin bulunduğu hacimlerde kullanılır. Bilgi işlem merkezlerinde, AG odalarında, müze, arşiv,
radar istasyonları, kontrol odaları, haberleşme merkezlerinde kısacası kritik hizmet sağlayan tüm
insanlı ve insansız mahallerde kullanılabilir.
İnsanlı mahallerde tanımlanmış konsantrasyon seviyelerinde boğucu ve toksik etkisi olmayan, aynı
zamanda da hassas elektronik medyaya zarar vermeyen, arkasında tortu bırakmayan “söndürücü
akışkanların” tamamı temiz gaz olarak tanımlanmaktadır. Temiz Gazlar kendi içinde Kimyasal
(Halocarbon) ve Inert olarak ikiye ayrılır. Atmosferde doğal formlarında bulunan gaz ve gaz
karışımlarının oluşturduğu söndürücü akışkanlar inert gaz, kimyasal bir süreç sonunda elde edilen
doğal formlarında atmosferde bulunmayan söndürücü akışkanlar da halokarbon türevi temiz gaz
olarak tanımlanmaktadır.
Temiz gazlı söndürme yapılan mahallerde, sistemin performansının yetersiz olması daha çok kullanıcı
hatalarından kaynaklanmaktadır. Genellikle mahallerde kapılar açık, sızdırmazlık sağlanmamış veya
sonradan yapılan değişiklikler nedeniyle gazın mahalde kalması sağlanamamaktadır. Temiz gazlı
söndürme yapılan mahallerde sızdırmazlık sağlanmalıdır. Mahal içine gaz boşaldıktan sonra, hidrolik
olarak hesaplanan, söndürme için gerekli en düşük gaz konsantrasyonunun mahalde kalma süresinin
en az 10 dk olmalıdır. Bu sürenin sağlandığı sızdırmazlık testleri yapılarak teyit edilmelidir. Temiz gazlı
söndürme sistemlerinde kapalı hacim korumasında gerekli relief açıklık hesabı yapılması gereklidir.
Sızıntı alanı olarak da adlandırılan basınç tahliye alanının kontrolü için oda sızdırmazlık testi
kullanılmalıdır. Bu sistemlerde kapatılmayan boşluk bulunmamalı ve havalandırma sistemlerinin gaz
boşalmadan önce kapatılması sağlanmalıdır. Sistem boşalmasından önce varsa yakıt kaynakları
yeniden parlamayı engellemek için kapatılmalıdır.
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3.3 Su Sisi Söndürme Sistemleri
Bu tip sistemde kullanılan akışkan sudur. Su, yüksek basınç ve özel nozullar sayesinde 50-100 mikron
aralığında taneciklere ayrıştırılır. Bu yüksek basınçlı sis, ateşe temas ettiğinde buhara dönüşür.
Buhara dönüşürken su damlacıkları oksijeni iterek yerini alır. Yakıt buharını seyreltir ve yanmasını
zorlaştırır. Ayrıca sis, yangının radyant ısısını ve alevlenmeyi azaltarak, daha da yayılmasını önleyen
güçlü bir soğutma maddesidir.
Bu sistemler performans tabanlı olup; VdS 3188 / NFPA 750 / CEN TS 14972 FM 5560 / IMO gibi
organizasyonlarca yayınlanmış dokümanları baz alarak birebir test sonuçlarına bağlı uygulamalar için
kullanılır. Bu nedenle üreticiden üreticiye nozul çapı, nozul koruma alanı, K faktörü sınırlandırılmış
hacim ve yükseklik değerleri farklılık gösterir. Yeni, teste dayalı, çevreci, az su kullanılması sebebiyle
yatırımcıya yer kazandıran bir sistemdir. Daha çok gazlı söndürme sistemleri alternatifi olarak
değerlendirilir. Ancak gazlı söndürme sistemlerinde olduğu gibi kapalı hacimlerde sızdırmazlık
gerektirmez.
Başlıca kullanım alanları; kablo kanalları, galeriler, pano odaları ve kablo dağıtım odaları, konveyör
bantlar, kaplama tesisleri, boyama tesisleri, motor test odaları, makina odaları, hidrolik sistemler,
jeneratör odaları, transformatör odaları olarak sayılabilir. Kullanım alanları bunlarla sınırlı olmayıp,
performans testlerine uygun olarak her mahalde kullanıma uygundur.
3.4 Yüksek Genleşmeli Köpük Sistemleri
Yüksek genleşmeli köpük sistemleri başlıca kullanım alanları; jeneratör veya motor test odaları, uçak
ve helikopter hangarları, gemi makine daireleri ve kargo alanları, kimya tesisleri, solvent veya
hidrokarbon depolama sahaları, boya üretim veya depolama alanları olarak sayılabilir. Hacim
doldurma veya lokal uygulama olarak iki tip sistem bulunmaktadır. Hacim doldurma yöntemi ile
korunan riskli alanlarda kapı ve pencere vb. açıklıkların kapatılması gerekir. Basınç nedeniyle perde
tipi kapatıcılar kullanılmalı ve kapatılamayan boşlukların hacmi tasarımda dikkate alınmalıdır. İç ortam
havası ile tasarlanan sistemlerde hava girişinin engellenmesi, dış ortam havası ile çalışan sistemlerde
ise köpük oluşumu için yeterli taze hava girişinin sağlanması gerekir. Gizli boşlukların belirlenerek
köpüğün tüm alana homojen bir şekilde doldurulması sağlanmalıdır.
Yüksek genleşmeli köpük sistemleri, konvansiyonel köpüklü söndürme sistemlerinden farklı özel
köpüklü söndürme sistemleridir. Köpüklü söndürme sistemleri genleşme oranlarına göre düşük, orta
ve yüksek olmak üzere üçe ayrılır. Yüksek genleşmeli köpük konsantreleri 1:200-1000 aralığında
yüksek genleşme oranlarına sahiptir. Bu sistemler ısı, duman ve yakıt buharını köpük içine
hapsederek, hızlı ve efektif bir şekilde yangını boğabilir. Yanmayı destekleyen ortamdaki hava ve
oksijen seviyesini düşürür. Inert bir atmosfer oluşturur. İçeriğindeki su nedeni ile soğutma etkisi
gösterir. Isıyı köpük içine hapsederek alanın yapısal bütünlüğüne katkı sağlar.Aşağıdaki mahallerde
yüksek genleşmeli köpük sistemi kullanılması tavsiye edilmez.
•
•
•
•
•

Selüloz bazlı yandığında oksijen veya diğer oksitleyici maddeler açığa çıkaran maddelerin yer
aldığı alanlar
Yeterince korunmayan elektriksel pano vb. ekipmanların bulunduğu alanlar
Sodyum, Potasyum gibi su ile tepkimeye giren metaller
Tri-Etil Alüminyum ve Fosfor peroksit gibi su ile tepkimeye giren maddeler
Sıvılaştırılmış yanıcı gaz bulunan alanlar

Mümkün olduğunca köpük jeneratörlerinin montaj noktalarının personelin ilgili sahayı terk etmeleri
esnasında kolaylık sağlayacak şekilde belirlenmelidir. Suya karşı korunmamış elektriksel elemanların
bulunduğu alanlarda, sistem çalıştırıldıktan sonra temizlik yapılmadan enerji verilmemelidir.
3.5 Aerosol Söndürme Sistemleri
Aerosol söndürme sistemleri boşaldıktan sonra egzotermik bir reaksiyon oluşur ve içeriğinde
potasyum tuzlarından oluşan katı partiküller bulunan gaz açığa çıkartır. Aerosol söndürme sistemleri
daha çok pano içi yangınların söndürülmesi için kullanılan sistemlerdir. NFPA ve EPA’nın (United
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States Environmental Protection Agency) sitesinde de belirtildiği üzere aerosollü söndürme sistemleri
insanların bulunduğu mahaller için uygun değildir. İnsanlı mahallerde diğer söndürme seçenekleri
değerlendirilmelidir.
NFPA 2010’a göre aerosol söndürme sistemlerinin, A sınıfı malzeme (ağaç, giysi, kağıt, kauçuk ve
bazı plastikler) içerisindeki derin yangınlarda (deep-seated fire) otoritelerce test edilmedikçe
kullanılmasına izin verilmez. Derin yangınlar kablo, mobilya ve kağıt gibi kor ile yanan malzeme
yangınlarıdır. Bazı sigorta kuruluşları ise aerosol sistemi boşaldıktan sonra elektronik ekipmanlar
üzerinde korozyona neden olduğunu açıklamıştır. UL’in web sitesindeki genel bilgilendirme sayfasında
da boşaldıktan sonra açığa çıkan bu söndürücü maddenin hassas cihazlar ve diğer cisimler üzerindeki
potansiyel etkilerinin araştırılmadığı belirtilmektedir.
3.6 Davlumbaz Söndürme Sistemleri
Davlumbazlarda ve egzoz hava kanalı içerisinde çok fazla yağ biriktiğinden, yangın riski çok yüksektir.
Konutlar hariç olmak üzere, alışveriş merkezleri, yüksek binalar içinde bulunan mutfaklar ve yemek
fabrikaları ile bir anda 100'den fazla kişiye hizmet veren mutfakların davlumbazlarına otomatik
söndürme sistemi yapılması ve ocaklarda kullanılan gazın özelliklerine göre gaz algılama, gaz kesme
ve uyarı tesisatının kurulması şarttır. Davlumbazlara otomatik söndürme sistemi olarak kimyasal
söndürme sistemleri veya su sisi sistemleri tesis edilir. Otomatik paket tip sıvı kimyasal söndürme
sistemi davlumbaz içindeki dedektörler vasıtasıyla otomatik olarak veya davlumbaz yakınındaki çekme
istasyonundan elle devreye sokulabilecek şekilde düzenlenir. Yangın anında, davlumbaz altındaki
cihazların elektriği ve gaz yakıtlı cihazların gazının kesilmesi gerekir.

4. SÖNDÜRME SİSTEMLERİNİN YANGIN ALARM SİSTEMİNE ENTEGRASYONU
Yangın algılama ve uyarı sistemi; yangın algılama, alarm verme, kontrol ve haberleşme fonksiyonlarını
ihtiva eden komple bir sistemdir. Yangın algılama ve alarm sistemleri; yangın gelişim evreleri göz
önünde bulundurularak insanların güvenli tahliyesi için öngörülen sürelerde insanların uyarılması ve
tesis sorumlularının bilgilendirilerek tahliye kararlarının verilmesi, prosese bağlı olarak işletme
sürekliliği ve mal korumaya yönelik tedbirlerin alınması, prosesin durdurulması, söndürme
sistemlerinin devreye sokulması vb. fonksiyonlarını yerine getirecek şekilde tasarlanır. Bir binada
otomatik söndürme sistemi bulunması halinde, bu sistemler yangın alarm sistemine bağlanır. Bu
sistemlerden gelen alarm uyarıları sürekli izlenir. Hat kesme vanalarının izleme anahtarları ve bu
sistemlerin diğer arıza kontaklarının da yangın alarm sistemi tarafından sürekli denetlenmesi gerekir.
Yangın durumunda sistemin sağlıklı olarak çalışması için izleme ve alarm cihazlarından sağlanan
alarmlar, tesis içerisinde veya dışında sürekli bulunan sorumlu personele iletilmelidir. Yangın Paneli
tarafından izlenmesi gereken söndürme sistemi ekipmanı aşağıda listelenmiştir.
1. Donma riski olan mahallerde bulunan ıslak sprinkler sisteminin bazı bölümleri elektrikli ısıtma
sistemi ile korunuyorsa ısıtma sisteminin arıza durumu izlenmelidir.
2. Kuru ve ön etkili sistemlerde her tesisat görünür ve sesli uyarı vermesi için bir düşük hava
basınç anahtarı ile donatılmalıdır.
3. Gazlı vb. otomatik söndürme sistemlerinin ön alarm, alarm ve arıza çıkışları yangın alarm
sistemine bağlanmalıdır.
4. Davlumbaz Söndürme sistemlerinin aktif olduğunu bildiren kontak çıkışları yangın alarm
paneline bağlanmalıdır.
5. Aşağıdaki cihazlar izlenmelidir.
• Tesisata su akışını kesebilen tüm vanaların izleme anahtarları ve varsa by-pass
hatlarındaki vanalar
• Her kat kontrol grubu veya zondaki su akış alarm anahtarları
• Her alarm vana setindeki basınç anahtarı
6. Aşağıda belirtilen genel fonksiyonlar izlenmelidir.
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•
•
•

•
•
•

•
•
•
•

Normalde açık olan bütün kontrol vanalarının kısmen kapalı konumu izlenmelidir. Bütün
vanaların kısmen kapalı konumu, basınç anahtarı, hidrolik alarm, akış anahtarı gibi
alarmların doğru çalışmasına engel olur.
Kapalı konumda olması gereken vanaların (test vanaları) açık konumu izlenmelidir.
Su depolama tankları ve makina yakıt tankları dahil olmak üzere, bütün kritik su seviyeleri
izlenmelidir. Depolanan suyun anma dolum seviyesinin % 90’ının altında bir depolama su
seviyesine düşmesinden önce veya depolanan yakıtın anma dolum seviyesinin % 75’inin
altında bir yakıt seviyesine düşmesinden önce bir sinyal verilmelidir.
Bütün kuru ve ön tepkili alarm vana setlerine su besleme ve çıkışlar dahil tüm basınçlar
izlenmelidir.
Baskın alarm vanası solenoidleri aktif olduğunu bildiren kontak çıkışları yangın alarm
paneline bağlanmalıdır.
Elektrikli yangın pompaları veya diğer kritik elektrikli cihazlar
Güç beslemesi arızası: Ana beslemenin herhangi noktasında veya ana beslemede veya
kontrol devresinde veya elektrikli veya dizel pompa kontrol mekanizmalarında veya diğer
herhangi kritik kontrol cihazında bir veya daha fazla faz arızalanmışsa, bir sinyal
verilmelidir.
Alarm vanası ve pompa odasının en düşük sıcaklığı: Sıcaklık istenen en düşük seviyenin
(<+5°C) altına düştüğünde, bir sinyal verilmelidir.
Acil durum jeneratörü çalışma durumu ve yakıt seviye bilgisi izlenmelidir. Yakıt 2/3
oranında iken sinyal alınmalıdır.
Her bir pompa için; Jokey pompa arıza, Dizel pompa manuel konumda, Dizel pompa
çalıştı, Pompa arıza bilgisi izlenmelidir.
Dizel yakıt tanının düşük yakıt seviyesinin izlenmelidir.

Tablo 3 . Merkezi Bina Yönetim İstasyonuna iletim için Alarm Tipleri [2]
Alarm
Pompa odası su akış alarmı
Elektrikli Yangın Pompası
- Pompa genel arıza
- Pompa çalıştı
- Pompa güç kesintisi
Dizel Yangın Pompası
- Pompa otomatik modu kapalı
- Pompa arıza
- Pompa çalıştı
- Kontrol paneli arızası
Isıtıcı kablo devreleri
Düşük Hava Basıncı
Kuru ve ön tepkili sistemler
Zonlu sistemler
- Kontrol vanası kısmen kapalı
- Test vanası kısmen açık
- Tesisatta su akışı
- Zonda su akışı
Genel İzlenen fonksiyonlar
- Kısmen kapalı kesme vanaları
- Düşük ve yüksek sıvı seviyeleri
- Düşük basınç
- Güç arızası
- Pompa odasındaki düşük sıcaklık

Alarm Tipi
A
B
B
B
B
B
A
B
B
B
B
B
A
A
B
B
B
B
B

A- Su akışı gibi bir yangının göstergesi olan yangın alarm sinyali
B- Yangın durumunda sistemin doğru bir şekilde çalışmasını engelleyen güç hatası
gibi teknik arızalar, arıza alarmları
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SONUÇ
Sprinkler sistemleri, yangından korunmanın en güvenilir ve en etkili parçasıdır. Sprinkler kullanımı
artması ile birlikte yangından kaynaklanan can ve mal kaybı önemli ölçüde azalmaktadır. Binalarda,
yangın güvenliği konusundaki farkındalık ve bilgi eksikliği, yangından korunma sistemlerin çalışma
performansını olumsuz yönde etkileyen en önemli sebeplerden biridir. Mevcut uygulamaların çoğunda,
standartlara uyum sağlanamamaktadır. Tüm binalarda yangından korunma sistemlerinin düzenli
olarak denetlenmesi ve bakımının yapılması ile gelecekte büyük kayıplar önlenebilir. Son kullanıcılar
yangından korunma sistemlerinin denetim, test ve bakımı için gereklilik, rol ve sorumluluklarının
farkında olmalıdır. Acil bir durumda sistemlerin güvenli bir şekilde çalışması için, tüm izleme ve kontrol
bağlantıları çalışır durumda olmalıdır. NFPA kod ve standartlarında olduğu gibi, tüm sistemlerin bir
senaryo eşliğinde aynı anda test edilmesi konusunda da, ülkemiz mevzuatında düzenlemeler
yapılması beklenmektedir.
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DUMAN KONTROL SİSTEMLERİNİN OTOMASYONU
Automation of Smoke Control Systems

Gökhan BALIK

ÖZET
Duman kontrol otomasyonu denildiğinde; basınçlandırma sistemleri, duman kontrol sistemleri, duman
egzoz/tahliye sistemleri ile normal işletme koşullarında konfor şartlarına bağlı olarak bina bölümlerine
hizmet veren havalandırma sistemlerinin yangın durumundaki çalışma konumlarını belirlemek üzere
hazırlanan senaryolar bütünü akla gelir.
Bu çalışmada, Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik hükümleri gereği tesis edilmesi
zorunlu olan duman kontrol sistemleri ve duman tahliye sistemleri tarif edilmekte ve yangın
durumunda herbir sistemin hangi şekilde çalıştırılması gerektiği ile ilgili bilgiler verilmektedir. Ayrıca
yönetmeliğe göre zorunlu olmadığı halde, binaya hizmet veren havalandırma fanlarının hangi şartlar
altında yangın sırasında duman kontrolüne veya duman tahliyesine yönelik olarak çalıştırılabileceği
açıklanmaktadır.
Ülkemizde en sık karşılaşılan duman kontrol sistemi uygulamalarını barındıran bir otel binası projesi
ele alınarak, fanların ve damperlerin duman kontrol otomasyonuna uygun olarak kodlanması, duman
kontrol senaryo cetvellerinin hazırlanması ve senaryo cetvellerinin esaslarının yer aldığı anahtar
matrisler oluşturulmasına yönelik örnekler oluşturulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Duman kontrol otomasyonu,
basınçlandırma sistemleri, duman kontrol sistemleri.

yangın

otomasyonu,

yangın

senaryosu,

ABSTRACT
Smoke control automation reminds the scenarios prepared to determine the status of pressurization
systems, smoke control systems, smoke exhaust/extraction systems and ventilation system
components that serve the comfort automation of building portions in case of a fire in the building.
In this study, the mandatory smoke control systems and smoke extraction systems specified in the
Regulation on Fire Protection of Buildings are described and information is given about the status of
the each system component to be operated in case of fire. Besides, the non-dedicated systems are
explained, which can be used for smoke control or smoke extraction operations during fire and the
conditions for their safe operation are specified.
The most common smoke control opeartions in our country are explained through a hotel building
project, where examples are given for specifying codes for the fans and dampers in accrodance with
smoke control automations, preparation of smoke control scenario tables and preparation of key
matrices that include the principles of smoke control scenario tables.
Key Words: Smoke control automation, Fire automation, Fire scenario, Pressurization systesm,
Smoke control systems.
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1. GİRİŞ
Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik (2015) hükümleri gereği tesis edilen ve normal
işletme koşullarında konfor ya da havalandırma gibi sebeplerle çalıştırılmaları beklenmeyen duman
kontrol sistemleri aşağıda sıralanmıştır.
•
•
•
•
•
•
•

Konut harici tüm binalarda, merdiven kovası yüksekliği 30.5 m’yi geçen kaçış merdivenlerinde
tesis edilen basınçlandırma sistemleri,
Yapı yüksekliği 51.5 m’yi geçen konut binalarının kaçış merdivenlerinde tesis edilen
basınçlandırma sistemleri,
Yapı yüksekliği 51.5 m’yi geçen binalarda yer alması zorunlu olan acil durum asansör
kuyularına tesis edilen basınçlandırma sistemleri,
Bodrum kat sayısı 4’ten fazla olan binalarda bodrum kata hizmet veren kaçış merdivenlerine
tesis edilen basınçlandırma sistemleri,
Yapı yüksekliği 51.50 m’nin üzerinde olan binaların hol ve koridor gibi ortak alanları için tesis
edilmesi zorunlu olan duman kontrol sistemleri,
Atriumlardan doğal veya mekanik olarak duman kontrolü gerçekleştirilmek üzere tesis edilen
sistemler,
2
Alanı 100 m ’yi geçen sığınaklarda tesis edilmesi gereken duman tahliye sistemleri.

Bu tür duman kontrol sistemleri, sadece yangın anında çalışacak şekilde programlandıkları için yangın
alarm paneline bağlı modüller aracılığıyla konum izlemeleri ve kontrolleri gerçekleştirilir. Bu durum
duman kontrol otomasyonunu kolaylaştırsa da, bu tür sistemlerin normal işletme koşullarında
çalıştırılmamaları nedeniyle, sistem bileşenlerinde meydana gelebilecek arızaların tespiti periyodik
kontroller ve yapılacak arıza izlemeleri ile mümkün olmaktadır.
Normal işletme koşullarında konfor veya havalandırma gibi nedenlerle kullanılan ve yangın anında
belirli bir duman kontrol otomasyonuna göre çalıştırılan veya durdurulan sistemlere ait örnekler ise
aşağıda listelenmiştir (italik yazıyla belirtilen örnekler yönetmeliğe göre zorunlu olmadığı halde,
uluslarası standartlar veya uluslararası nitelikteki binalarda sık karşılaşılan uygulamalara aittir).
•
•
•

•

Toplam alanı 2000 m ’yi aşan kazan daireleri, kapalı otoparklarda ve bodrum katlardaki
depolarda tesis edilmesi zorunlu olan mekanik duman tahliye sistemleri olarak kullanılması
planlanan havalandırma sistemleri (örneğin otopark havalandırma sistemleri),
Ticari mutfak davlumbazlarının altında çıkan bir yangında çalıştırılmaya devam etmek üzere
programlanması önerilen davlumbaz egzoz fanları,
Otel veya hastane binalarında, aynı katta yer alan otel odaları ya da hasta yatak odaları gibi
birimlere hizmet veren ortak havalandırma kanallarında hava hareketi devam ettirilerek,
yangın durumunda birimler arasında durgun kanallar aracığıyla duman yayılımını engellemek
üzere çalıştırılması önerilen havalandırma sistemleri,
50 kişiyi geçen mekanlara hizmet veren ve yangın durumunda ilgili mekandan duman tahliyesi
için kullanılması önerilen havalandırma sistemleri.
2

Bu tür sistemlerin normal işletme koşullarında arızalarının tespiti daha kolaydır. Ancak yangın
sırasında yangın algılama sistemine bağlı olarak izleme ve kontrollerinin yapılması gereken bu
sistemlerde, duman kontrol otomasyonunu gerçekleştirmek üzere tesis edilmesi gereken altyapı
genellikle daha karmaşıktır.

2. DUMAN KONTROL OTOMASYONU OLARAK SIK KARŞILAŞILAN UYGULAMALAR
Bu çalışmada, sık karşılaşılan duman kontrol senaryolarını açıklamak üzere, yapı yüksekliği 51.5 m’yi
geçen bir otel binası ele alınmıştır. Binadaki farklı kullanım mekanları Şekil 1’deki şematik bina kesiti
üzerinde gösterilmiş olup, bu mekanların herbiri için duman kontrolüne yönelik alınması gereken
önlemler değerlendirilmiştir.
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SIĞINAK

OTOPARK

TESİSAT ODALARI

Şekil 1. Ele alınan otel binasının şematik kesitinde farklı kullanım alanlarının gösterimi.
Ele alınan otel binasında Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik hükümleri gereği,
kaçış merdivenleri ve tüm katlara hizmet veren acil durum asansör kuyusu basınçlandırılacak, yatak
katı koridorları için ve toplam dört kata açık olan atrium bölümü için ayrı ayrı duman kontrol sistemleri
tesis edilecek, iki ayrı otopark katına hizmet veren jet fan havalandırma sistemi otopark katlarındaki bir
yangın durumunda duman tahliyesi için kullanılacak, sığınak bölümünde çıkan bir yangında sığınak
duman tahliye sistemi çalışıtırılacaktır.
Merdiven basınçlandırma sistemleri ve acil durum asansör kuyuları basınçlandırma sistemleri binanın
neresinde yangın çıkarsa çıksın çalıştırılacak şekilde programlanacaktır.
Yatak katları koridorlarının duman kontrolü için tesis edilen sistemde, yaklaşık 40 m uzunluğundaki
koridorun iki ucundaki birer adet şaft boyunca çekilen kanallar vasıtasıyla, yangının çıktığı katta
koridor dedektörü algılama yaptığında koridorun bir ucundan egzoz yapılırken, diğer uçtaki şafttan
koridora tamamlama havası verilmesi planlanmıştır. Koridor duman egzoz fanı ve tamamlama
havasını sağlamak üzere tesis edilen taze hava fanı çatı katında yer alacak ve bu fanlara bağlı
kanalların şafttan katlara girişlerinde normalde kapalı birer adet motorlu duman kontrol damperi yer
alacaktır.
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Atrium duman kontrol sistemi, NFPA 92 standardına uygun olarak atriumun en alt katında çıkan bir
yangında meydana gelen dumanın atriuma açık en üst katın döşemesinden 1.83 m yukarıda
kalmasını sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Atrium bölümünde duman algılaması neticesinde
otomatik olarak çalıştırılacak sistemde, atrium tavanına yerleştirilen duman egzoz fanları çalıştırılacak
ve atriumun en alt katından egzoz kapasitesinin %50-70’i arasında bir tamamlama havası
sağlanacaktır. Egzoz debisinin tamamlama havası dışındaki kısmının atriuma açık bölümlerin bina
dışına bakan sızıntı alanlarından emileceği düşünülecektir.
Herbirinde yaklaşık 4000 m otopark alanı bulunan iki adet otopark katına hzimet veren jet fan
havalandırma sisteminde, iki katın herbirinden aynı anda saatte 5 hava değişimi yapabilecek şekilde
ana egzoz fanları tasarlanmış ve taze havanın katlara doğal olarak girebilmesi için iki ayrı kata motorlu
damperlerle bağlı bir taze hava şaftı bırakılmıştır.
2

Yukarıda belirtilen ve yönetmeliğe göre tesis edilmesi zorunlu olan duman kontrol sistemleri ile duman
tahliye sistemlerinin yanısıra, binayı işletecek olan uluslararası otel zincirinin tasarım standartları
gereği binada yer alan balo salonu, toplantı odaları, lobi, restoran ve cafe-bar-lounge bölümleri gibi 50
kişiyi aşan bölünmemiş mekanların herbirinden yangın sırasında duman tahliyesi yapılacağı
düşünülmüştür.
Klima santrallerinin bulunduğu tesisat odalarında çıkan bir yangın durumunda, havalandırma kanalları
aracılığıyla dumanın farklı katlara yayılmaması için, ilgili tesisat odasında yer alan tüm fanlar
durdurulacak ve kanalların mekan duvarlarını geçiş noktalarında yer alan motorlu damperler
kapatılacaktır.
Mutfak davlumbaz söndürme sisteminin devreye girmesi durumunda veya mutfak içerisindeki sabit
sıcaklık dedektörlerinin algılama yapması neticesinde başlayan bir yangın durumunda, davlumbaz
egzoz fanı çalışmaya devam edecek, davlumbaz sistemine entegre taze hava fanı ve mutfak çevre
taze havasını sağlayan fanlar durdurulacak, taze hava hatları üzerindeki motorlu damperler
kapatılacaktır.
Binada otomatik temiz gazlı söndürme sistemi ile korunan IT-server odası, telekomünikasyon odası,
alçak gerilim odası gibi mekanlara hizmet veren havalandırma kanallarının mekan duvarlarını
geçişlerinde yerleştirilen motorlu damperler, ilgili mekana hizmet veren gazlı söndürme sistemi
paneline bağlı dedektörlerden herhangi bir algılama yaptığında otomatik olarak kapanacak şekilde
programlanacaktır. Söz konusu damperlerin gaz boşalma işlemi öncesinde kapalı konuma geçmesi,
söndürme sisteminin başarılı olması için önem arz ettiğinden, damperlerin kapatılması doğrudan
söndürme sistemi paneli tarafından yapılmalıdır.
Binanın neresinde yangın çıktığına bağlı olarak, yukarıda metin şeklinde tarif edilen her bir yangın
senaryosunda hangi fanların çalıştırılacağı-durdurulacağı veya hangi damperlerin açılacağıkapatılacağı şeklindeki kontrollerin yangın algılama panelinde başarıyla programlanabilmesi için,
uygun şekilde hazırlanmış cihaz kodlarının yer aldığı senaryo cetvelleri hazırlanmalıdır. Bu cetvellerde
yer alacak cihaz kodları oluşturulurken, cihazların türünün ve konumunun kolay anlaşılmasına dikkat
edilmeli ve senaryo cetvellerinin havalandırma sisteminin yapısı hakkında bilgi verecek şekilde
hazırlanmasına önem verilmelidir. Bu esaslara göre, cihaz kodları, senaryo cetvelleri ve bu cetvellerin
hazırlanmasında kullanılan anahtar matrisler için hazırlanan örnekler aşağıda verilmiştir.
2.1. Koridor Duman Kontrol Sistemleri için Cihaz Kodlaması Örnekleri
Duman kontrol otomasyonunu kolaylaştırmak için cihaz kodlarının cihazın türünü ve konumunu tarif
eden basit kısaltmaları içermesi gerekir. Cihaz kodundaki ilk kısaltma cihazın türünü anlatmak üzere,
duman egzoz fanları, tamamlama havası fanları, klima santrali üfleme fanları, egzoz fanları, motorlu
yangın damperleri ve eriyebilen sigortalı damperler (fusible link dampers) için sırasıyla “DEF”, “THF”,
“AHU-ÜF”, “EF”, “MYD” ve “FLD” şeklinde kısaltmalar kullanılabilir. Motorlu damperlerde, damperin
kullanıldığı hattın özelliklerine bağlı olarak üç farklı damper motoru özelliği söz konusudur. Motorlu
damperlere ait cihaz kodları bu üç farklı motor özelliğinin ayırdedilmesine imkan sağlayacak şekilde
isimlendirildiği takdirde, gerek senaryo cetvellerinin hazırlanması ve kontrol edilmesi gerekse
damperlerin uygun özellikte temin ve tesis edilmesi kolaylaşacaktır.
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Fanlara ait cihaz kodlarında, fanın türü ile ilgili kısaltmanın yanında fanın bulunduğu kat bilgisinin de
verilmesi yarar sağlamaktadır.
Koridor duman kontrol sistemi, atrium duman kontrol sistemi ve otopark duman tahliye sistemi gibi,
yangın sırasında çalışır durumda olması yönetmelik hükümleri gereği zorunlu olan sistemlerde, duman
egzoz kanalı üzerindeki motorlu damperlerin enerji ile açılıp enerji ile kapanması gerekmekte olup, bu
damperlere ait motorlarda yay geri dönüş özelliği ve “thermal release” eleman olmayacaktır. Bu tür
damperlere ait cihaz kodlarının “D-MYD” kısaltması ile başlaması önerilir.
Diğer tüm taze hava ve egzoz hatlarında yer alan motorlu damperlerde, damper motorlarının yay geri
dönüş özelliği olacak ve enerji kesildiğinde damper kapalı konuma geçecek şekilde (fail-safe) monte
o
edilecektir. Bu tür damperlerde “thermal release” eleman aktivasyon sıcaklığı üfleme hatları için 72 C,
o
egzoz hatları için 93 C seçilecektir. Bu bilgiler ışında, üfleme hatları üzerine yerleştirilen motorlu
damperlerin cihaz kodlarının “Ü-MYD” kısaltması ile, havalandırma egzoz hatları üzerine yerleştirilen
motorlu damperlerin cihaz kodlarının ise “E-MYD” kısaltması ile başlaması önerilir.
Eriyen sigortalı damperlerin kısaltlmaları için ise, türkçe ismine göre daha yaygın olan ingilizce adının
kısaltması olan “FLD” ifadesi kullanılabilir. Herbir yatak odasının banyo egzoz kanalına bağlantı
noktasında bir adet eriyebilen sigortalı damper kullanılması nedeniyle, bu damperlerde “FLD”
kısaltmasının yanında yatak odası numarasının verilmesi yeterli olmaktadır.
Damperlere ait cihaz kodlarında damper türünü belirten kısaltmadan sonra damperin hangi cihazın
hizmet verdiği kanal üzerinde yer aldığı ve damperin bulunduğu kat bilgisinin yer alması önerilir. Bu
durumda D-MYD-DEF1-5K adlı bir damperin, damper motoru ile ilgili özelliklerinin yanısıra duman
egzoz fanına bağlı olduğu 5.katta yer aldığı da anlaşılmış olacaktır. Bu kodlamalara uygun olarak,
farklı tip damperler için hazırlanmış cihaz etiketi örnekleri Şekil 2’de gösterilmiştir. Etiketin üst
kısmındaki kısaltma, yangın alarm panelinde cihazla (damper) ilgili izleme ve/veya kontrol işlemlerinin
yapılmasında kullanılacak kodlamayı gösterirken, alt satırlardaki bilgiler, cihazın fonksiyonunu
açıklamak üzere cihazın üzerinde yer alacak ek bilgileri içermektedir.

D-MYD-DEF1-5K

DUMAN EGZOZ HATTI
MOTORLU YANGIN DAMPERİ

Ü-MYD-THF1-5K

TAMAMLAMA HAVASI HATTI
MOTORLU YANGIN DAMPERİ

Ü-MYD-AHU1-5K

TAZE HAVA HATTI
MOTORLU YANGIN DAMPERİ

FLD-51

EGZOZ HATTI
ERİYEBİLEN SİGORTALI YANGIN DAMPERİ
Şekil 2. Binadaki farklı tip damperlerden 5.kattaki birer adet damper için örnek cihaz etiketleri.
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Ele alınan otel binası için yatak katları koridorlarına hizmet veren koridor duman kontrol sistemine ait
fan ve damperler için önerilen kodlamalar, Şekil 3’te verilen duman kontrol sistemi kolon şeması
üzerinde gösterilmiştir.

THF1-13K

DEF1-13K

Ü-MYD-THF1-12K

D-MYD-DEF1-12K

Ü-MYD-THF1-11K

D-MYD-DEF1-11K

Ü-MYD-THF1-10K

D-MYD-DEF1-10K

Ü-MYD-THF1-9K

D-MYD-DEF1-9K

Ü-MYD-THF1-8K

D-MYD-DEF1-8K

Ü-MYD-THF1-7K

D-MYD-DEF1-7K

Ü-MYD-THF1-6K

D-MYD-DEF1-6K

Ü-MYD-THF1-5K

D-MYD-DEF1-5K

Ü-MYD-THF1-4K

D-MYD-DEF1-4K

Ü-MYD-THF1-3K

D-MYD-DEF1-3K

Ü-MYD-THF1-2K

D-MYD-DEF1-2K

Şekil 3. Koridor duman kontrol sistemine ait fan ve damperler için önerilen kodlamalar.
Ele alınan otel binası için yatak katlarına hizmet veren taze hava ait fanı, banyo egzoz fanları ve bu
fanlara ait kanallar üzerinde yer alan damperler için önerilen kodlamalar Şekil 4’te verilen
havalandırma sistemi kolon şeması üzerinde gösterilmiştir. Eriyebilen sigortalı damperlerde cihaz
türünün yanında yatak odası numarasının verilmesi yeterli görülmüştür.
EF2-13K

EF1-13K

AHU1-ÜF-13K

EF3-13K

EF4-13K

Ü-MYD-AHU1-12K

FLD-121

FLD-122

FLD-123

FLD-124

FLD-125

FLD-126

FLD-127

FLD-128

Ü-MYD-AHU1-11K

FLD-111

FLD-112

FLD-113

FLD-114

FLD-115

FLD-116

FLD-117

FLD-118

Ü-MYD-AHU1-10K

FLD-101

FLD-102

FLD-103

FLD-104

FLD-105

FLD-106

FLD-107

FLD-108

Ü-MYD-AHU1-9K

FLD-91

FLD-92

FLD-93

FLD-94

FLD-95

FLD-96

FLD-97

FLD-98

Ü-MYD-AHU1-8K

FLD-81

FLD-82

FLD-83

FLD-84

FLD-85

FLD-86

FLD-87

FLD-88

Ü-MYD-AHU1-7K

FLD-71

FLD-72

FLD-73

FLD-74

FLD-75

FLD-76

FLD-77

FLD-78

Ü-MYD-AHU1-6K

FLD-61

FLD-62

FLD-63

FLD-64

FLD-65

FLD-66

FLD-67

FLD-68

Ü-MYD-AHU1-5K

FLD-51

FLD-52

FLD-53

FLD-54

FLD-55

FLD-56

FLD-57

FLD-58

Ü-MYD-AHU1-4K

FLD-41

FLD-42

FLD-43

FLD-44

FLD-45

FLD-46

FLD-47

FLD-48

Ü-MYD-AHU1-3K

FLD-31

FLD-32

FLD-33

FLD-34

FLD-35

FLD-36

FLD-37

FLD-38

FLD-21

FLD-22

FLD-23

FLD-24

FLD-25

FLD-26

FLD-27

FLD-28

Ü-MYD-AHU1-2K

Şekil 4. Havalandırma sistemine ait fan ve damperler için önerilen kodlamalar.
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2.2. Koridor Duman Kontrol Sistemleri için Duman Kontrol Senaryo Cetveli Örneği
Fanlar ve damperler yukarıda belirtilen esaslara uygun olarak kodlandığı takdirde, herbir duman zonu
için Tablo 1’dekine benzer bir duman kontrol senaryo cetveli hazırlanabilir. Örnek olarak hazırlanmış
olan bu cetvel, yatak katı olarak kullanılan 5.katta çıkabilecek bir yangın durumunda cihazların alması
gereken konumları belirtmektedir. Bu örnek cetvel 5.katta koridora duman yayılana kadar olan senaryo
ile koridor duman kontrol sisteminin çalışıtırıldığı iki ayrı snearyoyu barındırmaktadır. Şöyle ki, 5.katta
koridor duman dedektörü ya da akış anahtarı aktive olduğunda aşağıdaki senaryo cetvelinde yer alan
tüm işlemler yapılacaktır. Yangın ihbar butonlarının ya da otel yatak odası gibi bir kapalı mekan
dedektörlerinin aktivasyonu neticesinde senaryo devreye girdiğinde ise, koridor duman kontrol
sistemine ait fanlar (“DEF1-13K” ve “THF1-13K”) ve bu fanlara ait damperler haricinde senaryo
cetvelinde yazan diğer işlemler gerçekleştirilecektir.
Tablo 1. Koridor duman kontrol sistemleri için örnek duman kontrol senaryo cetveli

2.3. Duman Kontrol Senaryo Cetvellerinin Esaslarının Belirtildiği Anahtar Matris Örnekleri
Cihaz kodlarını içeren ayrıntılı duman kontrol senaryo cetvellerinin oluşturulmasını kolşaylaştırmak
için, Tablo 2 ila Tablo 5’teki gibi anahtar matrisler oluşturulabilir. Bu matrisler, metin olarak da tarif
edilebilen senaryo esaslarının daha kolay anlaşılabilir halde sunulmasını amaçlamaktadır.
Anahtar matrislerde cihaz kodları yer almadığı için, birden fazla mekanın duman kontrol otomasyonu
ile ilgili prensipler birarada tarif edilebilmektedir.Temiz gazlı söndürme sistemi ile korunan mekanlar,
ticari mutfaklar, klima santral odaları gibi mekanlarda çıkan yangın durumunda duman tahliye ya da
duman hapsetme esasına dayalı otomasyon esasları, aşağıda verilen örnek anahtar matristen
yararlanarak hazırlanabilir.
Otel binasının en alt iki katında yer alan otopark alanlarından birinde çıkan bir yangın durumunda
devreye sokulacak olan duman tahliye sistemi otomasyonunun esasları, aşağıda verilen örnek anahtar
matristen yararlanarak hazırlanabilir. Bu senaryo örneğinde otopark taze hava beslemesinin de
mekanik olarak fan ile yapılacağı düşünülmüş olup, doğal taze hava alışı olduğu durumda taze hava
fanıyla ilgili sütunun dikkate alınmaması yeterlidir.

Yangın Güvenliği Konusundaki Yeni Gelişmeler; Mekanik ve Elektrik Yangın Korunum
Sistemlerinin Bütünleşik Tasarımı Semineri

14. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 17-20 NİSAN 2019/İZMİR

____________________ 1532 _______

Tablo 2. Yapı yüksekliği 51.5 m değerini geçen örnek otel binası yatak katları koridor duman kontrol
sistemi için anahtar matris

(1) Ele alanan örnekteki otel binasında yatak katlarında sadece tuvaletlerden egzoz yapılması ve bu
hatlarda eriyebilen sigortalı damperler kullanılması nedeniyle havalandırma egzoz hatları için ayrıca
damperlere ait bir sütun oluşturulmamıştır.
(2) Kodidor duman egzoz ve koridor tamamlama havası hatlarında, fanlar normalde duruyor ve motorlu
damperler normalde kapalı olduklarından ve bu cihazlara kumanda verilmediğinde zaten fanların
çalışmamaları ve damperlerin kapalı konumda kalmaları sağlanmaktadır.
(3) Taze hava hatlarında diğer katların senaryoya dahil edilmesi senaryoyu karmaşık hale
getireceğinden ayrıca bir komut girilmemiştir.
(4) Koridor dedektörü veya flow-switch aktive olana kadar, koridor duman egzoz sistemi
çalıştırılmayacaktır.

Tablo 3. Bazı “Back-of-house” alanlara ait duman kontrol sistemi için anahtar matris

(1) Davlumbaz söndürme sistemi aktivasyonu ve temiz gazlı söndürme sistemi aktivasyonunda tahliye
senaryosu devreye sokulmadığı için basınçlandırma sistemleri çalıştırılmamaktadır.
(2) Temiz gazlı söndürme sistemine bağlı dedektörlerden herhangi biri ilk algılamayı yaptığında (prealarm durumu) havalandırma sisteminin durdurulması ve damperlerin kapatılması işlemleri
başlatılmalıdır.
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Tablo 4. Otopark duman tahliye sistemi için anahtar matris

İlgili Egzoz Şaftı
YANGIN KATI Motorlu Yangın
Damperleri

İlgili Egzoz Şaftı
DİĞER KAT Motorlu Yangın
Damperleri

İlgili Taze Hava Şaftı Aksiyal Fanlar

İlgili Taze Hava Şaftı
YANGIN KATI Motorlu Yangın
Damperleri

İlgili Taze Hava Şaftı
DİĞER KAT Motorlu Yangın
Damperleri

İlgili jet fan zonuna hizmet veren jet
fanlar (2 dakika gecikme süresinin
ardından)

JET
FANLAR

İlgili Egzoz Şaftı Aksiyal Fanlar

ANA TAZE HAVA HATTI

Tüm acil durum asansör
basınçlandırma fanları

ANA EGZOZ HATTI

Tüm merdiven basınçlandırma fanları

BASINÇLANDIRMA

Otopark dedektörü

ON

ON

ON

AÇIK

KAPALI

ON

AÇIK

KAPALI

ON

Mekan Dedektörü

ON

ON

---

(1)

---

(1)

---

(1)

---

(1)

---

(1)

---

(1)

---

(1)

Yangın ihbar butonu

ON

ON

---

(1)

---

(1)

---

(1)

---

(1)

---

(1)

---

(1)

---

(1)

Flow-switch

ON

ON

---

(1)

---

(1)

---

(1)

---

(1)

---

(1)

---

(1)

---

(1)

OTOPARK DUMAN
TAHLİYE SİSTEMİ
ANAHTAR MATRİSİ

1) Otopark dedektörü haricindeki diğer kapalı mekan dedektörleri, ihbar butonları ve akış anahtarlarından
gelen aktivasyon bilgisi neticesinde yangın senaryosu devreye girdiğinde, otopark jet fan sistemi
havalandırma modundaki çalışmasına devam edecektir

Otel binasının dört katını birbirine bağlayan atrium alanındaki bir dedektör aktivasyonu neticesinde
devreye sokulacak olan duman kontrol sistemi otomasyonunun esasları, aşağıda verilen örnek
anahtar matristen yararlanarak hazırlanabilir.
Tablo 5. Atrium duman kontrol sistemi için anahtar matris

Atrium Duman Egzoz Fanlarına
Bağlı Motorlu Damperler

Atrium Alt Kat Seviyesinden
Tamamlama Havası Sağlayan
Taze Hava Fanı

Tamamalama Havası Sağlayan
Taze Hava Hatları Üzerindeki
Motorlu Damperler

Havalandırma Egzoz Fanları

Havalandırma Egzoz Hattı
Motorlu Dmaperleri

HAVALANDIRMA
EGZOZ HATLARI

Atrium Duman Egzoz Fanları

TAMAMLAMA
HAVASI VE TAZE
HAVA HATLARI

Tüm acil durum asansör
basınçlandırma fanları

ATRİUM EGZOZ
HATLARI

Tüm merdiven basınçlandırma
fanları

BASINÇLANDIRMA

Atrium dedektörü

ON

ON

ON

AÇIK

ON

AÇIK

OFF

KAPALI

Yangın ihbar butonu

ON

ON

---

---

---

---

---

---

Flow-switch

ON

ON

---

---

---

---

---

---

ATRİUM DUMAN
KONTROL SİSTEMİ
ANAHTAR MATRİSİ
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ALAN FANLAR İÇİN MCC PANO TASARIMI

Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre tesis edilmesi zorunlu olan ve
normal işletme koşullarında çalıştırılmayan duman kontrol veya duman tahliye sistemlerine ait
fanlarda, MCC pano tasarımında dikkate alınması gereken kontrol öncelikleri aşağıdaki hususlar
dikkate alınarak belirlenir:
•

•

•

•

•

Binanın tahliyesi sırasında farklı katlarda merdiven kapılarının açılması gibi değişken sistem
taleplerini karşılamak üzere, basınçlandırma sistemleri yangın sırasında frekans konvertörü
üzerinden kontrol edilmelidir. Normal işletme koşullarında frekans konvertörü arızası yangın
alarm panelinde arıza durumu olarak izlenmeli ve bu durumda basınçlandırma fanı frekans
konvertörü by-pass edilerek çalıştırılacak şekilde programlanmalıdır. Basınçlandırma fanının
tam devirde çalışması durumunda, tüm katlarda merdiven kapıları kapalıyken kapıların
açılamamasına neden olacak bir durum söz konusu ise, frekans konvertörü arızasında
basınçlandırma fanının yangın alarm ve güvenlik merkezinden sadece manuel olarak devreye
sokulabilmesi uygun olur.
Merdiven yuvası ve acil durum asansör kuyusu basınçlandırma fanları haricindeki fanlar tam
devirde çalıştırılmalıdır. İstisnai olarak, tamamlama havasına ihtiyaç duyulan bir mekanda
egzoz debisinin altında bir tamamlama havası sağlamak için başka bir yöntem bulunamıyorsa,
taze hava fanının frekans konvertörü üzerinden belirli bir frekans değerinde çalıştırılmasına
izin verilebilir.
3
Basınçlandırma fanlarına ve kapasitesi 3,400 m /h değerini geçen taze hava fanlarına ait
kanallarda tesis edilen kanal dedektörü algılaması neticesinde ilgili fan durdurulmalıdır. Kanal
dedektöründeki bilgi kaybolmadığı sürece söz konusu fanın mimik panelden manuel olarak
dahi çalıştırılması mümkün olmamalıdır.
Cihazların bakım şalteri açıldığında, yangın otomasyonu üzerinden otomatik olarak veya
mimik panelden manuel olarak ilgili cihazı çalıştırmak mümkün olmamalıdır. Bu nedenle
cihazların baım şalterinin açılması ve benzeri durumlar teknik alarm veya arıza bilgisi şeklinde
izlenmelidir.
Önceden belirlenmiş duman kontrol senaryosuna göre otomatik olarak çalışan/duran bir fanın
veya açılan/kapanan bir motorlu damperin konumu, yangın alarm ve güvenlik merkezinde yer
alan mimik panel (duman kontrol istasyonu) üzerinden veya yangın alarm paneline ilave edilen
kartlar aracılığıyla veya yazılımsal olarak manuel kontrole imkan veren yangın alarm paneline
bağlı grafik izleme bilgisayarından değiştirilebilmelidir.

Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre zorunlu olmadığı halde,
mevcut havalandırma sistemi altyapısı kullanılarak yangın sırasında duman tahliyesi yapılabilir. Bu tür
düzenlemeler genellikle havalandırma egzoz sistemi kapasitesinin göreceli olarak yüksek seçildiği,
kullanıcı sayısı 50 kişiyi geçen bölünmemiş tek mekanlardan oluşan toplanma amaçlı mekanlarda
uygulanır. Otel binalarında bu tür uygulamalara örnek olarak, balo salonu, fuaye, toplantı odaları,
restoran, lobi, cafe-bar-lounge alanları verilebilir. Bu tür yerlerde yağmurlama (sprinkler) sisteminin
çalışır durumda olması sayesinde, havalandırma egzoz fanı ve dönüş kanalları ilave bir önlem
alınmaksızın duman tahliyesinde kullanılabilir. Yağmurlama sisteminin herhangi bir nedenle devreye
girmemesi durumunda duman egzoz sistemi için gerekli şartları sağlamayan hatları riske atmamak
üzere, egzoz hattına bağlı motorlu yangın damperlerinde (E-MYD) “thermal release” eleman sıcaklığı
o
93 C değerine geldiğinde duman tahliyesi devre dışı kalmış olur. Bu tür sistemlere hizmet veren
havalandırma santral egzoz fanlarının konum izlemeleri ve kontrolleri normal zamanlarda Bina İşletim
Sistemleri üzerinden yapılırken, yangın durumunda ayrıca yangın alarm panelinden izleme ve
kontrollerini yapabilecek şekilde ilave izleme ve kontrol modülleri bırakılmalıdır.
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SONUÇ
Duman kontrol sistemlerinin otomasyonu için öncelikle yasal mevzuata ve işletme ihtiyaçlarına göre,
hangi binalarda ve binaların hangi bölümlerinde duman kontrol otomasyonunun gerekli/zorunlu olduğu
belirlenir.
Duman kontrol sistemlerinde ve havalandırma sistemlerinde yer alan fanlar ve damperlerin
kodlamasının duman kontrol otomasyonunu kolaylaştıracak şekilde yapılması önemlidir.
Herbir duman kontrol zonunda; basınçlandırma, duman egzoz, taze hava ve dönüş fanları nasıl
çalışacağı ile motorlu damperlerin hangi konumu alacağı basitleştirilmiş anahtar matrislerle tarif
edilebilir. Ancak programlama yapılırken cihaz kodlarını da içeren ayrıntılı duman kontrol senaryo
cetvellerine ihtiyaç vardır.
Basınçlandırma fanları frekans konvertörü üzerinden kontrol edilmelidir.
Normal işletme koşullarında konfor ve havalandırma ihtiyaçları için kullanılan, yangın durumunda ise
duman kontrol sistemlerinin bir parçası olarak programlanacak olan fanların ve damperlerin izleme ve
kontrolleri yangın alarm panelinden yapılabilmelidir.
Yangın durumunda önceden belirlenmiş senaryoya göre çalışan fan ve damperlerin konumları yangın
alarm ve güvenlik merkezinden manuel olarak değiştirilebilmelidir. Bu işlem mimik panelden, veya
yangın alarm paneline bağlı grafik ekranda oluşturulacak menülerden veya yangın alarm paneline kart
ilave edilerek oluşturulacak anahtarlar kullanılarak yapılabilir.
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YEŞİL YAPILI ÇEVREDE DOĞRU BİLİNEN YANLIŞLAR
Game Changers in the Green Built Environment

Birol KILKIŞ

ÖZET
Avrupa Birliğinin 20+20+20 şeklinde belirlediği 2020 Stratejisinde yer alan her birisi %20 lik enerji
tasarrufu, enerji verimliliği ve CO 2 salımlarında azaltım şeklindeki hedeflerine iki yıl kadar az bir zaman
kalmış olmasına karşın, özellikle CO 2 salımlarının azaltılmasında ortaya konan hedefi yakalamada
güçlüklerle karşılaşılmaktadır. Bunun ana nedeni enerji kaynaklarımızın yeterince akılcı yani bir enerji
kaynağının veya artık enerjinin yararlı iş potansiyellerinin (enerjinin kalitesi: ekserji) doğru talep
noktasında, doğru yerde, doğru zamanda, doğru kalitede ve doğru kademelendirmede
paylaştırılmamasıdır. Bu makalede dördüncü bir %20 puan hedefi daha konmuştur. Bu hedef ekserji
akılcılık hedefidir. Bu savı pekiştirmek için yenilenebilir enerji kaynakları dahil olmak üzere binalarda
ve yapılı çevrede doğru bilinen yanlışlara Yazarın muhtelif çalışmalarından derlenen örneklerle görsel
ağırlıklı olarak değinilmekte ve CO 2 salımlarındaki etkileşimi tartışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Ekserji Tabanlı COP, Isı Geri Kazanım Cihazı, Gömülü Enerji ve Ekserji,
Önlenebilir CO 2 salımları, ekserji, Beraber Güç ve Isı Üretimi
ABSTRACT
There has been less than two years for the target completion of 20+20+20 2020 Strategy of the EU for
the achievement of 20% energy savings, 20% CO 2 emissions reduction, and 20% increase in the
share of renewables in the energy mix, all of which seem to be far from their targets. The main reason
for these delays is the absence of the exergy rationale in the EU targets. In this paper the importance
of a fourth 20% factor, namely improvement in the Rational Exergy Management Efficiency is
mentioned, which translates to CO 2 emissions and Ozone layer depletion. In order to underline this
approach, several game-changing case studies from the HVAC sector were compiled from several
studies of the Author and presented in this paper.

1. GİRİŞ
Avrupa Birliği 2020 yılı hedefine %20 şer artış olmak üzere enerji tasarrufu, yenilenebilir enerji ve
enerji verimliliği koymuş fakat enerjinin niteliğinin makro anlamda akılcı kullanımına hiç değinmemiştir.
Bu nedenle de doğanın CO 2 gazını geri emme yeteneğinin altına inilerek gerçek bir Sürdürülebilir
Kalkınma ve Dekarbonizasyon (AB tarifine göre) ayrışımı (Decoupling) mümkün olmayacaktır. Şekil 1
den görüldüğü üzere CO 2 salımları aslında enerji niteliğinin akılcı kullanım verimi, ψ R ile yakından
ilintilidir. Bu ilişki çevrenin hak ettiği ölçüde denkleme ve vizyona konmadıkça küresel ısınma çok
tehlikeli boyutlara ulaşabilecektir. Şekil 2 de ise Ozon tabakasındaki deliğin aylara göre değişimi
NASA gözlem verisi 2018 yılı için görülmektedir. Stratosfer sıcaklığı ve diğer etmenlere bağlı olarak yıl
içerisinde küçülüp büyümektedir ve aslında çok az küçülmeye devam etmektedir.
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Şekil 1. CO 2 ve OZG (Ozon-zararlı Gaz) Salımları ile Sürdürülebilir Kalkınma Arasındaki Ayrışım
(Decoupling) İçin Bütüncül Yaklaşım [1].

Şekil 2. Ozon Deliği İddia Edildiği Kadar Kapanmıyor [1].
Günümüzde CFC kökenli soğutucu gazlar kullanılmasa da F-gazların bile Ozon tabakasını seyreltici
etkileri bulunmaktadır ve bu etki hiçbir aman sıfır değildir. Bunun nedeni örneğin F-gazların küresel
ısınma potansiyeli çok yüksektir ve bu potansiyel Ozon tabakasını seyreltme potansiyeli ile doğrudan
ilişkilir. Bu nedenle eşdeğer Ozon Tabakasını Seyreltme potansiyeli günümüzde 0 değerinden
büyüktür. Ozon tabakasındaki seyrelim konusunda alınan önlemler bakımından Ülkemiz oldukça iyi bir
pozisyona sahip olmasına karşın CO 2 salımlarında hemen hiç önlem alınmamaktadır (Şekil 3). Şekil 4
de CO 2 ve Ozon ikilemi gösterilmiştir. Ayrıca son yıllarda çok revaçta olan bina HVAC sistemlerinde
VRF sistemlerinde Ozon sızıntıları kullanılan soğutucu akışkan miktarının çok olması ile
fazlalaşacaktır. Sorun ısıtma ve soğutma sektöründe güç talebinin yenilenebilir enerji kaynaklarından
artan bir oranda karşılanması ile de çözülemeyecektir (Şekil 5 ve 6). Bunun nedeni elektrik gücü
yenilenebilir kaynaklardan gelse de bu elektrik gücünü kullanan ve başka yakıtları kullana HVAC
sistemleri CO 2 ve Ozon salmaya devam etmektedirler.
Soğutma mevsimlerinde gaz sıkıştırmalı sistemlerin neden olduğu ozon seyrelimi daha çok Soğutucu
akışkan salımından kaynaklanır. Aynı mevsimde CO 2 salımları soğutma sistemlerinin elektrik gücüne
olan gereksinimlerinden kaynaklanır. Isıtma mevsimlerinde kazan ve benzeri sistemler Ozon-zararlı
gaz yaymaz fakat fazla CO 2 salımlarından sorumludur. Ancak giderek yaygınlaşan ısı pompalı
ısıtmada ozon-zararlı gaz yayımı da söz konusudur.
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Şekil 3. CO 2 Salımlarında En Önlerdeyiz. Aslında Önlem Almıyoruz [Ozon].

Şekil 4. Yapılı Çevre ve İklimlendirmede OZG (Ozon-zararlı Gaz) ve CO 2 [1].

Şekil 5. Yenilenebilir Enerji Kullanımı Ne Kadar Masum? [1].
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Bu örnekte yenilenebilir enerji kaynağı rüzgâr enerjisi olmakla birlikte eğer elde edilen elektrik gücü bir
soğutma grubunda değerlendirilecekse çevre gene etkilenecektir. Soğutma grubu çalışırken OZG
veya benzeri ozon tabakasına zarar veren gaz sızdırmaktadır. Günümüzde sızıntı oranı %15 düzeyine
inmiş olsa da bu azımsanmayacak bir orandır.

Şekil 6. Aynı Sorun Güneş Enerjisinde de var [1].
Bir güneş enerjili PVT sisteminde hava dolanımını sağlayan fan motoru ve toprak kaynaklı ısı
pompasının atık ısısının kuyuya verilmesini gerçekleştiren pompa motorları elektrikle çalışmaktadır.
Güneş gözelerinin (PV) ürettiği elektrik gücü yetmediği durumlarda şebekeden çekilen ilave elektrik
enerjisinden dolayı bu sistem santrallerdeki CO 2 salımlarından sorumludur. Ayrıca ısı pompası ozon
tabakasına zararlı akışkanı atmosfere sızdırmaktadır.
Özellikle yeşil binalarda ısı geri kazanımlı (Isıtmada) ve ısı geri atımlı (Soğutmada) havalandırma
sistemleri giderek rağbet görmekte ve yüksek COP değerlerine uluşan sürdürülebilir sistemler olarak
tanımlanmaktadır. Ancak bu ısı değişimi ve enerji kazanımı sürecinde gerekli hava dolaşımını
gerçekleştiren fan ve motor sistemlerinin gereksinim duyduğu elektrik gücünün birim ekserjisi, ε E
yaklaşık 1 W/W olmasına karşın geri kazanılan veya atılan ısıdan kazanılan birim ısıl güç ekserjisi, ε H
arasındaki büyük fark hesaplarda göz ardı edilmektedir. Çizelge 1 de örneklenen bir ısı geri kazanım
cihazının Termodinamiğin Birinci Yasa uyarınca performans değerleri verilmektedir.
Çizelge 1. Isı Geri Kazanımlı Havalandırma Cihazı Örnek Verileri [2].
T o : 283K, T ref : 273K, T R : 290.8 K, E XH = (1-T o /T R )·Q
Performans Değerleri
3
Debi, V m /h
1 ci Yasa Verimi
TR, K
Q, kW
E XH , kW
ΔE XE , kW
1. Yasa COP : Q/ΔE
2. Yasa COPEX : E XH /ΔE XE

1
3000
0.65
290.8
7.86
0.21
2 x 0.45
8.73
0.23

Model
2
4000
0.51
289.1
8.20
0.173
2 x 0.55
7.45
0.157

3
5000
0.46
288.5
9.24
0.176
2 x 0.55
8.4
0.16
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Bu çizelgenin hazırlanmasında aşağıdaki eşitlikler kullanılmıştır [3, 4]:
Birinci Yasa enerjinin niceliği ile ilgilidir. İkinci Yasa ise enerjinin niceliği ile ilgilidir ve her kanağın ve
her talebin enerji kalitesi (Ekserji) ayrıdır. Önemli olan arz ve talep kalitesi dengelenmelidir. Aksi
taktirde ekserji yıkımları ve dolaylı CO 2 salımları artar.

COP =

COPEX=

Q
, ve
∆E

 T 
E XH
= COP ⋅ 1 − o 
E XE
 TR 

(1)

.

(2)

2. MODEL

Şekil 7. Nitelik mi Nicelik mi?
Birinci Yasa enerjinin niceliği ile ilgilidir. İkinci Yasa ise enerjinin niceliği ile ilgilidir ve her kanağın ve
her talebin enerji kalitesi (Ekserji) ayrıdır. Önemli olan arz ve talep kalitesi dengelenmelidir. Aksi
taktirde ekserji yıkımları ve dolaylı CO 2 salımları artar.

ψR =

e talep
e arz

y R = 1−

ε yıkım
ε arz

(3)

(4)

3. EZBER BOZAN ÖRNEKLER
3. 1. Kazan mı Beraber Isı ve Güç (Kojenerasyon) mu?
Alışılmış klima ve havalandırma uygulamalarında elektrik gücü ulusal şebekeden temin edilmekte ve
bu güçle soğutucu akışkan içeren, gaz sıkıştırmalı soğutma üniteleri (Çiller) kullanılmaktadır. Elektrik
üretiminde ise ağırlıklı olarak termik santraller devrededir ve doğal gazın payı da %40 a yakındır. Bu
süreçte önemli CO 2 salımları oluşmakta olup Ülkemiz CO 2 salımlarını azaltma girişimlerinde Dünyada
en sondan üçüncüdür. Soğutucu akışkanlar ise OZG ve benzeri ozon tabakasını seyreltici etki
göstermektedirler. Her ne kadar Ülkemiz ozon-zararlı akışkanlar konusunda oldukça başarılı ise de [5]
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sonuç itibarı ile bir yandan karbon salımları öte yandan eş-zamanlı olarak ozon-zararlı maddeler
açılarından alışılmış ısıtma soğutma, klima ve havalandırma sistemleri hem verimsiz hem atmosferi
kirletici hem de enerjinin akılcı kullanımında yetersiz bir döngü içerisindedirler. Bu döngü Şekil 8 de
gösterilmiştir. Elektrik gücü bir termik santralde üretildikten sonra enerji tüketim alanına gelene değin yakıttan kullanıma-verimi Ülkemizde %27 olarak gerçekleşmektedir. Buna karşın elektrik gücü dağıtık
bir sistemde ve kullanım alanında üretilse bu verim %60 a kadar yükselebilmektedir. Aydınlatma ve
diğer işlevler dışındaki enerji tüketim noktalarında elektrik enerjisi önemli ölçüde soğutma gruplarının
tahrikinde ve bunların artık ısılarının cebri çekişli ıslak veya kuru tip soğutma kulelerinde havaya
atımında da tüketilmektedir. Dolayısı ile soğutma işlevi özelinde sistem önemli CO 2 salımlarından
sorumlu olduğu gibi artık ısının havaya atımında da elektrik enerjisi tüketilmektedir. Halbuki artık ısı
uygun taleplerle değerlendirilebilir. Soğutma grupları eşzamanlı olarak Ozon-zararlı kimyasalları da
atmosfere salmaktadır. Bu döngü sonucu küresel ısınma artmakta ve soğutma ihtiyacı artarken
salımlar da artarak kısır bir döngü oluşmaktadır. Gün geçtikçe satılabilir ve ülkeye katma değer
yaratabilir bir ürün haline gelen CO 2 gazı kaynağında tutulup ticari olarak soğutma akışkanı olarak
değerlendirildiğinde CO 2 -nötr bir uygulamaya geçilebilir.

Şekil 8. Bir Havalimanı Uygulamasındaki (IGA) Soğutmada CO 2 ve Ozon Tabakasını Seyrelten
Soğutucu Akışkan Sızıntılarının Küresel Isınma ile Kısır Döngüsü [5].
Örneğin, Havaalanında kazan, soğutma grubu ve şebeke elektriği yerine üçlü üretim (Trijenerasyon)
sistemi kullanılsa ve bu sistem atıklardan elde edilen biyogazla desteklense idi CO salımları ve ozon2

zararlı salımlar çok büyük ölçüde önlenebilecek ve yakıt tasarrufu sağlanacaktı. Isı pompalarında ve
absorpsiyonlu soğutma gruplarında iyonik sıvı-CO karışımı kullanılsa idi ozon-zararlı salımlar
2

tamamen önlenebilecekti. Enerji depolaması ile de sistem küçültülebilecekti.
Şekil 9 da ise yerinde üretime yönelik bir üçlü üretim sisteminin temel şeması gösterilmektedir.
Absorpsiyon ve/veya adsorpsiyonlu sistemler soğutma gruplarının yerini almıştır ve daha verimli ve
çevreci bir biçimde yerinde üretilen elektrik gücü ile çalışmaktadır. Bu sistemler CO 2 gazı ve
karışımları ile teçhiz edilmişlerdir. Enerji depolama sistemi pik (Tepe) yükleri törpülediğinden daha
küçük seçilebilen cihazlar sürekli tam kapasitede çalışabilir ve verimleri kısmi kapasitelere oranla
yüksek sürer. Sonuç itibarı ile, Şekil 9 da gösterilen temel şemaya uygun ve daha kapsamlı bir küçük
ölçekli uygulama Ülkemizde ilk LEED Platin sertifikası alan Eser binasında gerçekleştirilmiştir [6]. IGA
da kazan, soğutma grubu ve şebeke elektriği yerine üçlü üretim (Trijenerasyon) sistemi kullanılsa ve
bu sistem atıklardan elde edilen biyogazla desteklense idi CO salımları ve ozon-zararlı salımlar büyük
2

ölçüde önlenebilecek ve yakıt tasarrufu sağlanacaktı. Isı pompalarında ve absorpsiyonlu soğutma
gruplarında iyonik sıvı-CO karışımı kullanıldığında ozon-zararlı salımlar tamamen önlenebilecekti.
2
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Soğutma
Enerji Depolama
Isıtma

Yakıt
Üçlü Üretim

Elektrik

Şebeke

Isı Pompası

Şekil 9. Üçlü Üretimin Temel Şeması [5].
Şekil 10 de yoğuşmalı bir kazanın doğal gaz yakıtını ne denli akılcı kullandığına ilişkin bir çalışma yer
almaktadır. Bu Şekilde görüldüğü üzere doğal gazın serbest yanma sıcaklığı 2200 K olarak belirlenmiş
ve yakıtın ulusal katma değeri için ortalama hava sıcaklığı (Referans Sıcaklığı) 278 K alınmıştır. Bu
sıcaklık aralığında doğal gazın ulusal çaptaki katma değer potansiyelinin çok az bir bölümü kazanların
ısı üretiminde değerlendirilmekte ve bu nedenle de katma değer potansiyelinin çok önemli bir bölümü
geri kazanma imkânı da olmaksızın kaybedilmektedir (Ekserji Yıkımı). Akılcı ekserji yönetim verimi, ψ R
Şekilde yer alan eşitlikten ve sonucundan görüldüğü üzere sadece %6.7 dir (Kazan verimi %95
olmasına karşın).

Şekil 10. Alışılmış Yoğuşmalı Kazan Teknolojisinin Akılcı Ekserji Yönetim Verimi [5].
Kojenerasyon sisteminin akılcı ekserji yönetim veriminin hesabı Şekil 8 de gösterilmektedir.
Doğalgazın değerlendirmesinde bu kez ilkin elektrik üretildiğinden eşitlik biraz değişik olup sonuç
%49.7 dir. Burada elektrik üretiminde bottoming cycle diye adlandırılan organik çevrimli sistem de
hesaplara dahil edilmiştir (Şekil 9). Soğutma da yapıldığından ekserji yıkımları büyük ölçüde
azaltılmıştır. Aslında, yoğuşmalı kazanların doğal gazın üst ısıl değerini kullanmaları nedeni ile bu
avantaj kojenerasyon sistemine oranla göz önünde tutulması gerekir. Bu avantaj kazan sisteminin ψ R
değerine yüzde 3 dolayında bir artış şeklinde yansır. Bu etki takip eden hesaplarda göz önüne
alınmıştır. Konunun kolay anlaşılması için yaklaşık ve basitleştirilmiş eşitlikler kullanıldığında aşağıdaki
sonuçlar elde edilir.

Şekil 11. Trijenerasyon Teknolojisinin Akılcı Ekserji Yönetim Verimi [5].
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Çevresel ve Ekonomik Hesaplar
Yıllık 250 MW-saat/8000 saat = 31.35 MW e trafo yükünden (soğutma çiller yükleri dahil) yaklaşık bir
tahminle 6 MW e diğer amaçlar için çıkarılırsa terminal kompleksindeki pik güç talebi yuvarlatılmış hali
ile 25 MWe olarak kabul edilebilir. Bu durumda 25 MW e /54 MW h kurulu ısıl güç hesabı ile tahmini güç
ısı oranı, Y 0.46 olarak bulunur. Ancak pik ısı ve elektrik değerleri zaman içerisinde çakışmaz ve yük
profilleri sürekli değişir ve oranlar da devamlı değişir. Bunun dikkate alınması gerekir. Terminal
kompleksinde soğutmadan arındırılmış, birim ısı (1 kW-saat) ve doğal gaz eş bazında olmak üzere
aşağıdaki eşitlik geliştirilmiştir.

1
 

1
Y
Z
Z
c  ( 2 −ψ RB ) + +
∆CO
=
(1 −ψ RCHP ) +
−c

2
COP ⋅ηT 
ηT COP ⋅ηT   CHPHη
η B

Mevcut Sistem

(5)

Kojenerasyon

Burada:
ΔCO 2
c
ηB
ηT
ψ RB
COP
Y
Z
CHPHη
ψ RCHP

Birim ısı için mevcut sisteme oranla kojenerasyon sisteminin CO 2 salımını
azaltma potansiyeli, kg CO 2 /1kW-saat,
Doğal gazın birim CO 2 içeriği, kgCO 2 /kW-saat (0.2 kg CO 2 /kW-saat),
Yoğuşmalı kazanın yıllık ortalama verimi (İyimser senaryo),
Santrallerin tüketim noktasına kadarki toplam verimi (Türkiye genelinde),
Kazan sisteminin Akılcı Ekserji Yönetim Verimi,
Soğutma tesir katsayısı (Soğutma grupları için),
Terminal kompleksinin ortalama elektrik-ısı yükleri oranı,
Terminal kompleksinin ortalama soğutma-ısı yükleri oranı,
Kojenerasyon sisteminin kısmi ısıl verimi,
Kojenerasyon sisteminin Akılcı Ekserji Yönetim Verimidir.

Yukarıdaki eşitliğin iki parantezi içerisindeki son terimler birbirini götürmektedir, çünkü bu örnek eş
taban çalışmasında ısı ve elektrik talepleri ele alındığından kojenerasyon sisteminde soğutma yükleri
gene soğutma gruplarına atanmış bulunmaktadır. Ancak ısı yüklerinin az elektrik güç yüklerinin fazla
olduğu sürelerde üretilen fazla ısının absorpsiyonlu ve/veya adsorpsiyonlu sistemler kullanılarak
soğutma amaçlı değerlendirmesi yapılabilir. Bu amaçla soğutma yüklerini de aşmayacak bir
kapasitede bu sistemler de seçilebilir. Ancak ek ithal kalemi olan bu sistemlerin döviz maliyetleri göz
önünde tutulmak ve kendi içlerinde bir döviz geri dönüşü hesaplanmak kaydı ile ek CO 2 salım azaltımı
ve parasal getiri mümkün olacaktır.
Yukarıdaki eşitlikte tahmini ve ortalama değerler yerlerine konulduğunda ısı üretimi (kazanlar), şebeke
elektrik talepleri ayrı ayrı karşılanması durumuna (Mevcut durum) oranla kojenerasyon fırsatının ne
kadar CO 2 salımında azaltma yapabileceği şu şekilde hesaplanabilir: Toplam 54 MW kurulu ısıl güç
tabanında %70 yıllık ortalama baz yük ve 8000 saat çalışma/yıl hesabı ile ve Ülkemizdeki elektrik
üretiminde ortalama doğal gaz payı 0.36 ve 0.46 kurulu güç elektrik ısı oranı, Y 0.46 alındığında, CO 2
salımlarındaki azaltma potansiyeli ΔCO 2 bulunur:

0.46  0.2
 1
∆CO2 = 0.2 
( 2 − 0.067 ) +
(1 − 0.497 ) = 0.748 − 0.189 = 0.559 kg CO 2 /kW-saat
−
0.27  0.53
 0.95
Böylelikle de CO 2 salımında azaltma oranının da 0.559/0.748 = %74.7 olduğu görülür.
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3. 2. Konya Güneş Santrali.
Konya Karaman da kurulan ve sadece elektrik gücü üreten sisteme koşut olarak yerli tarımcıyı ve
şeker endüstrisini ayakta tutacak bir seçenek geliştirilmiştir. Bu olumlu enerji ve ekserji döngüsü Şekil
12 de gösterilmiştir. YEKA kapsamındaki 1 GW kurulu güce sahip sistemin yerine geliştirilen sistemde
tarla ıslah edilip şeker pancarı ekilmeye devam edilecek, elde edilen ürünün küspesi biyogaz tesisinde
değerlenerek çıktı olarak organik gübre elde edilirken Şeker fabrikası da aynen yerinde kalarak
üretime devam edecektir. Biyogaz ise bir kojenerasyon tesisinde değerlendirilerek elektrik gücü ve ısı
elde edilecektir. Isının bir kısmı biyogaz reaktörünün işletimine kullanılırken katma değer elde edilerek
tek bir katma değerin sağlayacağı 2000 kişilik istihdam potansiyeli tahminen 50000 kişiye
ulaşabilecektir. Yöredeki jeotermal enerjiden de ORC ile yararlanılarak ek elektrik güç eldesi ve atık
ısının da gene seracılıkta değerlenmesi mümkündür. Isı çevrede oluşacak yerleşim alanında ısıtma ve
soğutmada kullanılacaktır. Bu şekilde ortaya çıkacak döngüsel enerji, ekserji ve ekonominin diğer
bilgileri Şekil 12 de verilmiştir.

Şekil 12. Güneş Santralinde Gözardı Edilen Fırsatlar ve Katma Değer [7].
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3.3. Üçlü Üretim (Trijenerasyon) [8].
Beraber üretimde yeterli ısı yükü olduğu halde soğutma yapılmalı mıdır sorusunun değişik alternatifler
için cevabı aşağıdaki şekillerde verilmiştir.

Şekil 13. Klasik Beraber Isı ve Güç Sistemi (Combined Heat and Power: CHP).

Şekil 14. Üçlü Üretim Sistemi (Trijenrasyon).

Şekil 15. Beraber Isı ve Güç, Organik Rankin Çevrimli (ORC) Güç Üretimi
ve Atık Isıdan Adsorpsiyonlu Soğutma (ADS).

Şekil 16. Hidrojen Enerjisi Uygulaması.
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3.4. Uygulama Doğru Fakat Yorum Eksik
Güneş enerjili PVT sistemi ile bina ısıtılmasının verimliliği göz ardı edilen fan motorlarının ve diğer yan
sistemlerin elektrik talebi ve ısı-güç birim ekserji değerleri yorumlandığında durum tersine
dönmektedir.

Şekil 17. Güneş Enerjili PVT Sistemi İle Ev Isıtması.
3. 5. Güneş Enerjili Bölge Isıtması
Aynı durum güneş enerjili bölge ısıtması için de geçerlidir.

Şekil 18. [Rosato.]
3. 6. Isı Geri Kazanım Cihazı (ERV)
Özellikle yeşil binalarda ısı geri kazanımlı (Isıtmada) ve ısı geri atımlı (Soğutmada) havalandırma
sistemleri giderek rağbet görmekte ve yüksek COP değerlerine uluşan sürdürülebilir sistemler olarak
tanımlanmaktadır. Ancak bu ısı değişimi ve enerji kazanımı sürecinde gerekli hava dolaşımını
gerçekleştiren fan ve motor sistemlerinin gereksinim [Rosato] duyduğu elektrik gücünün birim ekserjisi,
ε E yaklaşık 1 W/W olmasına karşın geri kazanılan veya atılan ısıdan kazanılan birim ısıl güç ekserjisi,
ε H arasındaki büyük fark hesaplarda göz ardı edilmektedir. Çizelge 1 de örneklenen bir ısı geri
kazanım cihazının Termodinamiğin Birinci Yasa uyarınca performans değerleri verilmektedir.
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Elektrik gücünün birim ekserjisi, ε E 1 W/W alındığında ΔE XE ve ΔE eşit olmaktadır. Sonuçlardan COP
değerinin 8 gibi oldukça yüksek olmasına karşın ekserji tabanında herhangi bir kazanım olmadığı
görülmektedir. Diğer bir deyişle, 1. Yasaya göre çok verimli gözüken bu cihaz örneği 2. Yasaya göre
akılcı değildir (COPEX <1). Çok fazla birim ekserji yıkımı vardır (ε des ). Doğal olarak ekserji kazanımı
3
olmayacağı bir gerçek olsa da ekserji yıkımı çok fazladır. Örneğin 3000 m /h debide COPEX sadece
0.23 tür. Şekil 1 de REMM Modeli ile hazırlanan Ekserji Akış Çubuğu ısı geri kazanımının akılcı ekserji
yönetim verimi, ψ R değerinin sadece 0.069 olduğunu göstermektedir [2].

273 

1−

e dem  290.8 
ψR =
=
= 0.069
273 
e sup 
1 −

 2380 

(6)

2380 K
εdes
εsup
290.8
εdem
273 K
Şekil 19. Isı Geri Kazanımının Örnek Ekserji Akış Çubuğu [2].

 c  0.154
=
CO2  =
 = 0.018 kg CO 2 /kW-h
 COP  8.73
Halbuki

 c
CO2 
=
 hT

 ψ Re sup
e dem
0.061
= 0.57
= = 0.151 kg CO 2 /kW-h

COPEX
0.23
 COPEX

Bu sistem ekserji açısından incelendiğinde Birinci Yasaya göre çok yararlı gözükse de aslında 8 kat
daha fazla CO 2 salımından sorumlu olduğu ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle de CO 2 azaltımı bir türlü
istenilen düzeye ulaşamamaktadır.
3. 7. Termik Santral Bacasından Isı Geri Kazanımı
Son günlerde kömür santrallerinin toplam verimini arttırmak üzere bacalardaki atık ısının geri kazanımı
da gündeme gelmektedir. Çok akılcı gözüken bu uygulamada bacada ısı çekildikçe doğal baca
çekişinin azalması nedeni ile bacaya elektrikle çalışan ve ısıyas dayanıklı fan sisteminin konulmasına
gerek olmaktadır. Çekilen ısının birim ekserjisi ve tüketilen elektrik enerjisinin birim ekserjisi göz
önünde tutulmadığı sürece bu uygulamanın Ülkeye ve çevreye katkısı eksi olabilecektir. Ayrıca bu
ısının bir bölge enerji sisteminde değerlendirilmesi akılcı gözükse de ışının taşınacağı mesafe ve
bölge enerji sistemindeki ısı ve veya soğutma şebekesindeki dolanım pompalarının çekecekleri
elektrik gücü de dikkatli biçimde optimize edilmedikçe sonuç gene eksi olabilecektir ki bu olumsuz
gerçekler ancak İkinci Yasa ile ortaya çıkmaktadır [9]. Bu bağlamda Şekil 20 de işaret edilen pompa
ve baca fanının çekecekleri güç ekserjisin elde edilen ısıl güç ekserjisinden az olmalıdır.
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E Xgf + E XCP < E Xf

(7)

Şekil 20. Bir Santral Bacasından Isı Geri Çekiminin Kısıtları. [9].
3. 8. Isı Pompaları
Isı pompaları da talep ettikleri yüksek nitelikli elektrik gücünü oldukça düşük ısıl güce tesir katsayısı
(ITK) ile çoğaltsalar de ekserji dengesi kurulamamakta ve ekserji yıkımı oluşmaktadır.

Şekil 21. İşletmede Parasal Tasarruf? [10].

Şekil 22. Enerjide Tasarruf? [10].

Şekil 23. Ekserjide Akılcılık? [10].
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Şekil 24. Bir Isı Pompasının Ekserji Akılcı Olabilmesi İçin COP (ITK) değerinin en az 8 olması
Gerekmektedir [YEGM].
3.8. Net-Sıfır Enerjili Bina

Şekil 25. [TTMD 2016]. Net Sıfır Enerjili Bir Yapı Aslında Ekserji Dengesi Açısından Değil.
3. 9. ORC ile Güç Üretimi Ne zaman Akılcı Olur?

Şekil 26. Jeotermal Kaynaktan Elektrik veya Isı Olarak mı Yararlanalım?
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3. 10. Jeotermal Enerjili ORC ile Güç Üretimine (JES) Seçenekler.

Şekil 27. Sadece ORC ile Yararlanılan Jeotermal Kaynak [10].

Şekil 28 [10].
Şekil 27 ve 28 de düşük entalpili bir jeotermal kaynaktan sadece ORC sistemi ile elektrik üretimine
karşın, tümleşik bir tasarımla me kadar çok katma değer kazanılabileceği gösterilmektedir.
3. 11. Binalarda Isı Yalıtımı
Dünyada ve hatta Ülkemizde her ne kadar akılcı değilse de elektrikle ısıtmada etkinliği arttırmak için
ısı pompaları kullanılmaktadır. Aynı cihazlar konfor soğutmasında da kullanılmaktadır. Bu nedenle
artık TS 825 Isı Yalıtım Yönetmeliğinde yıllık soğutma ve ısıtma derece-saat değerlerine göre yalıtım
kalınlıkları (t) iklime göre ısıtma ve soğutma ağırlıklı olarak hesaplanmalıdır. Isıtma ve soğutma
derece-saat değerleri hissedilir yüklere göre ve binanın ısı kayıp (Kazanç) U değeri de hissedilir
yüklere bağlı olduğundan bu işlem aslında çok kolaydır. Isı pompalarının kullanımı ile gündeme gelen
esas konu yalıtım kalınlıklarının artık bütüncül bir yaklaşıma getirilmesidir, zira ısı pompalarının
performansı dolayısı ile tasarım boyutlarını ve işletme giderlerini etkileyen COP değerinin yalıtım
kalınlığına bağlı olmasıdır. Aşağıdaki eşitlikler bunu göstermektedir. Yalıtım kalınlaştıkça ısıtma veya
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soğutma yükü, Q azalmakta bu da ısıtıcı veya soğutucu cihazın besleme sıcaklığını azaltacak (Kışın)
veya arttıracaktır (Yazın). Sonuç olarak da COP değeri yükselecektir. Bu ilişkinin artık göz önünde
tutulması gerekir. Soğutmada aynı ilişki diğer soğutma grupları için de geçerlidir. Sonuç olarak
optimum yalıtım kalınlığı, t aşağıdaki eşitlik takımından ve ısıl tasarrufa ek olarak ısı pompası yatırım
ve işletim kazançlarından bulunmalıdır.

COP =
a − b T f − TR
Q = U Ti − To = c T f − Ti

U= d +

(8)
n

1
t

(9)

(10)

Şekil 29. Isı Yalıtım Kalınlığının (t) Bütüncül Optimizasyonu.

4. SONUÇLAR VE TARTIŞMA
Enerjinin niceliği yanı sıra niteliğinin de (Ekserji) olduğu ve arz ve talep arasındaki dengede sadece
enerji niceliğinin değil niteliğinin de önemli hatta daha önemli olduğunun bu çalışma bir kez daha
göstermiştir.
Binalarda ısı yalıtımından, binalarda ve sanayide ısı kazanımına, beraber ısı ve güç sistemlerinden ısı
pompalarına ve havalimanlarına kadar birçok konudaki “verimli” uygulamaların aslında ülke
ekonomisine, enerji bilançomuza ve cari açığımıza makro düzeydeki olumlu katkıları ya eksi ya da
marjinaldir. Bu nedenledir ki sadece Ülkemizde değil tüm dünyada CO 2 salımları ile sürdürülebilir
kalkınma arasında ayrışım (decoupling) bir türlü gerçekleşememektedir (Şekil 1) Enerjinin niteliğindeki
arz ve talep dengesizlikleri ekserji yıkımlarına bağlı olarak ek CO 2 salımlarına neden olmaktadır ve bu
nitelik kayıplarının (Ekserji yıkım) geri dönüş imkânı bulunmamaktadır [3]. Bu kapsamda REMM
Modeli geliştirilmiş olup bu makalede yer alan 3 ve 4 sayılı eşitlikler bu Modelin bir ürünüdür. Tüm
sektörlerdeki cihaz ve sistemlerde Akılcı Ekserji Veriminin, ψ R ve buna bağlı olarak COPEX
katsayısının 1 değerine yakınsaması gerekmektedir. Tüm bu gereklere karşın, ASHRAE standardı
olsun, TSE Standardı olsun, ısı geri kazanım cihazları gibi tüm ilişkin deney ve değerlendirme
standartlarının hepsi Termodinamiğin 1. Yasasını esas alır. Bu yaklaşımın yetersiz olduğu, aslında bu
cihazların katma değer ve çevre bağlamında katkı koyamadıkları bu çalışmada bir kez daha
vurgulanmaktadır. O halde amaç ekserji yıkımlarının dolayısı ile çevresel zararların en aza
indirgenmesi olmalıdır. Diğer yandan uluslararası boyutlarda iyi niyetli fakat yanlış uygulamalara da
rastlanmaktadır. Örneğin Paris kendindeki Foto-Elektrik gözelerle kaplanmış cam küre yapıda amaç
güneş enerjisinden en üst düzeyde yararlanmaktır. Ama uygulama tam tersinedir. Her şeyden önce iyi
bir fikir gibi gözüken güneş takip sisteminde tüketilen elektrik enerjisi (Tahrik motorlarında) üretilen
elektrik enerjisinden fazla olabilmektedir. Diğer yandan küresel geometri güne ışınımlarından en çok
yararlanan bir geometri değildir. Daha da ötesi, alüminyum doğrama ve cam en çok gömülü enerji,
ekserji ve CO 2 içermektedir. Bunların üretilen güneş enerjili elektrikten geri ödenmesi çok zordur. Tipik
geri ödeme süreleri Şekil 31 de [4] de gösterilmiştir.
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Şekil 30. Paris Kentindeki Cam Küre Yapıda Güneş Takipli Enerji Sistemi.

Şekil 31. Umulmayan Geri Ödeme Süreleri (Örnek Çalışma) [Novisad].
Bu gibi uygulamaların yanı sıra fütürist gibi gözüken ama aslında çok akılcı ve CO 2 salımlarını büyük
ölçüde azaltıcı tasarımlarda mevcuttur. Bunlardan birisi sıfıra-yakın ekserjili (near-Zero Exergy
Building: nZEXB) Hidrojen Evi ve Hidrojen Arabasıdır.

Şekil 32. Hidrojen Evi ve Hidrojen Arabası.
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Söz açılmışken, elektrikli arabalar son günlerin en trend konusudur. Ama batarya ağırlığının düz yolda,
ivmelenmelerde, yol-tekerlek arası sürtünme kayıplarında, yokuş tırmanmada, durmalarda ortaya
çıkan enerji kayıplarını sorgulamamaktadır. Enerji geri kazanımı frenlerde bulunsa da bunun net verimi
en fazla%50 olup, örneğin yokuş çıkarken batarya ağırlığına karşılık gelen potansiyel enerji gideri,
aynı yokuşu inerken tam olarak geri kazanılamamaktadır. En önemli sorun ise bataryaların şarjında
tüketilen elektrik gücü nereden gelmektedir. Türkiye de tüm hidrolik ve az da olsa yenilenebilir enerji
kaynaklarında üretilen güç dahil olmak üzere, net üretim, nakil ve benzeri kayıplar (Kayıp kaçak hariç)
göz önünde tutulduğunda net verim %50 yi geçmemektedir. Bu nedenle Elektrikli arabaların birincil
enerji kayıpları benzinli ve tüp gazlı arabalardan çok da farklı değildir. “Sıfır-Emisyonlu” (sıfır-salımlı
denilmek isteniyor) diye adlandırılan bu arabaların egzozları yoktur ve şehirleri kirletmez ama termik
santral kurulu güç orantılı olarak makro düzeyde CO 2 salımlarından sorumludurlar. Kaldı ki güneş
enerjili şarj edildiklerinde Ekserji akılcılığı açısından sorulacak yeni soru bu gücün toplu taşımada
kullanılması daha mı yerinde olur sorusudur [11].

Şekil 33. Elektrikli Araba Dinamiğinde Batarya Külfeti [RAPOR].
Tüm bu nedenlerle ve örneklerde görüldüğü üzere, eğer küresel ısınmayı gerçekten azaltmak
istiyorsak Termodinamiğin İkinci yasasına sıkı sıkıya sarılmalıyız. Ekserjik yaklaşım bir akademik
hayal değil gerçektir.

SİMGELER
BEO
COP
COPEX
E
EX
h
OF
Q
P
T
t
V

Birincil Enerji Oranı
Tesir Katsayısı (ITK)
Ekserji Tabanlı Tesir Katsayısı
Elektrik gücü, kW
Ekserji, kW
BacaYüksekliği, m
Amaç Fonksiyonu
Isıl Güç, kW
Basınç Kaybı, Pa
Sıcaklık, K
Yalıtım Kalınlığı, m
3
Debi, m /h
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ψR
ε
ΔE (P HVAC )
ρ veya γ
ΔCO 2
ΔP
U
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Akılcı Ekserji Yönetim Verimi
Birim Ekserji, W/W
Klima ve ön Isıtma/Soğutma için Sarf Edilen Güç, kW
3
Yoğunluk, kg/m
Önlenebilir CO 2 Salımı, kg CO 2 /kW-h
Basınç Farkı, Pa
Yalıtılan Duvarların U değeri

Alt Simgeler

yıkım

Ekserji arzı
Pompa
Ekserji Talebi
Yıkım
Elektrik
Baca Gazı Çekiş Fanı
Isı
Kapalı Ortam
Akışkan
Elektrik Motoru Yüzeyi
Dış ortam (Hava)
Isı Geri Kazanımından Çıkış
Referans (Çevre)
Ekserji Yıkımı

Kısaltmalar
AB
ASHRAE
HVAC
NASA
REMM
ORC
OZG
REMM
TS
VRF

Avrupa Birliği (EU)
American Society of Heating, Refrigerating, and Air-Conditioning Engineers, Inc.
Isıtma, Klima ve Havalandırma (Heating, Ventilating, and Air-Conditioning)
National Aeronautics and Space Agency
Rational Exergy Management Model
Organic Rankine Cycle
Ozon-zararlı Gaz
Rational Exergy Management Model
Türk Standardı
Variable Refrigerant Flow

arz, sup
cp
dem, talep
des
E
gf
H
in
f
m
o
R
ref

4. KAYNAKÇA
[1]
[2]
[3]

[4]
[5]
[6]
[7]

Kılkış, B. 2018. Ozon Tabakasının Korunmasında CO 2 Salımları Tehdit mi Potansiyel Çözüm
mü? 19. Ozon Paneli ve Ozon Tabakasının Korunması Etkinliği, 18 Aralık, İstanbul
Kilkis, B. 2019. Sensible Heat Recovery in Ventilation, How Rational is it? ASHRAE J., March
Issue, 2019.
Kılkış, Şiir. 2015. A Rational Exergy Management Model to Curb CO 2 Emissions in the ExergyAware Built Environments of the Future, Doctoral Thesis September 2011, Division of Building
Technology School of Architecture and the Built Environment KTH Royal Institute of Technology,
Stockholm, Sweden.
Kilkis,B. An Exergy-Rational Model for Rating Sensible Air-to-Air Heat Recovery Systems in
rd
Sustainable Buildings 3 SEE SDEWES Conference, June 30-July 3, Novisad
Kılkış, 2019. Yeşil Havalimanlarında Beraber Isı ve Güç Sistemleri (Kojenerasyon/Trijenerasyon),
Kojenerasyon Dergisi.
Ayşe Gülbeden, Şefik Bilir, Birol Kılkış. 2016. An Exergy-based Automation System in ESER
LEED Platinum Building. XII TTMD Int. Symposium: İstanbul; 28/03/2016 - 02/04/2016.
Kılkış, B. 2017. Türkiyede Güneş Enirsinin Akılcı Kullanımı ve Yenilikçi Öneriler, Kanal B, Güne
Bakış.
CO2 Salımlarının Azaltılmasında Ezber Bozan Yenilikçi Önlemler ve Ekserji Semineri

14. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 17-20 NİSAN 2019/İZMİR

____________________ 1555 _______

[8]

Kilkis, B. 2018. The Future of Thermal Cooling to Support Resilient CHP Systems, Best Method
to Utilize Heat of Trigeneration: Exergy Transfer Issues in Absorption Cooling, ASHRAE Annual
Meeting, June 23-27, Houston.
[9] Kilkis, B. Utilization of Cogeneration Heat in Hot and Humid Mediterranean Climates: Exergetic
th
Game Change About Absorption Cooling Versus Solar Cooling, 13 SDEWES Conference,
Poster Presentation, September 30- October 6, Palermo
[10] Kılkış, B. ve Kılkış, Ş. 2017. Rational Exergy Management Model for Effective Utilization of LowEnthapy Geothermal Energy Resources (Düşük Entalpili Jeotermal Enerji Kaynaklarının Akılcı
Kullanımında Ekserji Çözümleme Modeli), ULIBTK’17 21. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi,
13-16 September 2017, Abstracts Book, p: 6, Çorum.
[11] Kılkış, B. 2017. Elektrikli Arabalar ve Araştırma Olanakları, Başkent Üniversitesi, Değerlendirme
Raporu.

ÖZGEÇMİŞ
Birol KILKIŞ
1949 yılında Ankara da doğdu. ODTÜ Makina Müh. Bölümünden 1970 yılında Yüksek Şeref derecesi
ile mezun oldu. 1971-1972 yıllarında TÜBİTAK NATO bursu ile Brüksel NATO von Karman
Enstitüsünde akışkanlar mekaniği ve aerodinamik konularında çalışarak şeref derecesi ile mezun oldu.
1973 yılında Y. Lisans ve 1979 yılında Doktora derecelerini aldı. 1981 yılı TÜBİTAK Teşvik Ödülü
sahibi Kılkış, 1999 da ODTÜ Makine Müh. Bölümü Profesör kadrosundan emekli oldu. ASHRAE nin
değişik teknik komitelerinde görevlidir. 2003 yılında uluslararası başarılarından dolayı ASHRAE Fellow
üyeliğine yükseltilen Kılkış 2004 yılında da Distinguished Lecturer seçilmiştir. 2008 yılında ise
Distinguished Service ve Exceptional Service ödüllerini almıştır. Yeşil ve sürdürülebilir binalar
konusunda uzman olup, karbon dioksit salımları, enerji performansı ve bölge enerji sistemleri üzerinde
ekserji tabanlı çözümlemeleri bulunmaktadır. Yeni Nesil Melez Güneş Enerjisi Sistemleri ve Isı
Pompaları üzerinde patentleri mevcuttur. AB Başkanlığına karbon dioksit azaltımı konusunda raporlar
hazırlamaktadır. 2017-2019 yılları arasında Türk Tesisat Mühendisleri Derneğinin Yönetim Kurulu
Başkanlığını yürütmüştür.

CO2 Salımlarının Azaltılmasında Ezber Bozan Yenilikçi Önlemler ve Ekserji Semineri

14. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 17-20 NİSAN 2019/İZMİR

____________________ 1556 _______

EKSERJİ VE OPTİMİZASYON
Exergy and Optimization

Atilla BIYIKOĞLU

ÖZET
Bu çalışmada, ekserji kavramının tarihsel gelişimi, ekserji verim ve optimizasyon tanımlamaları
sunulmuştur. Genel optimizasyon sınıflandırmasının yapılmasının ardından amaç fonksiyonun
yapısına, sınırlayıcılara ve karar değişkenlerine bağlı olarak yapılan optimizasyon sınıflandırmaları
hajkkında bilgi verilmiştir. Bunun yanı sıra, mühendislik problemlerinin çözümünde kullanılan
optimizasyon prosedürünün aşamaları sunulmuştur. Genel optimumun bulunmasının önemi ve
karşılaşılan zorluklardan bahsedilmiştir. Ekserji tabanlı optimizasyonun önemini vurgulamak ve akış
problemlerinin modellenmesinde ve optimizasyonunda kullanım avantajlarını göstermek amacıyla iki
farklı vaka incelemesi tanıtılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Ekserji, Tersinmezlik, Optimizasyon, ekserji verimi.

ABSTRACT
In this study, historical development of concept of exergy, definitions of exergetic efficiency and
optimization are presented. After making the classification of general optimization, information was
given about the optimization classifications made depending on the structure of the objective function,
the limitations and the decision variables. In addition to that, it is introduced that the procedure of the
optimization used in the solution of engineering problems. It is stated about the importance and
difficulties associated with finding global optimum. Two different distinctive examples are introduced to
show the advantages of usage of exergy based optimization in modelling and optimization of flow
problems.
Key Words: Exergy, Irreversibility, Optimization, Exergy efficiency.

1. GİRİŞ
Bilim insanları, uzun süredir, enerji sistemlerinin analizinde kullanılacak daha iyi metotların
geliştirilmesi üzerine çalışmaktadırlar. Enerji analizinin değerlendirilme indeksi olarak, enerji korunumu
olarak bilinen termodinamiğin birinci kanununa dayanan “ısıl verim” veya “Birinci Kanun Verimi”
kullanılmaktadır. Birinci kanun verimi, enerji etkileşimlerini niceliksel olarak değerlendirmekte, bununla
birlikte, enerji etkileşimleri süresince oluşan nitelik değişimleri hakkında bilgi vermemektedir. Bu
yüzden, bir ekipmanın ısıl prosesinin değerlendirilmesi ve analizi için sadece birinci kanun veriminin
kullanılması yeterli kalmamaktadır. Ekserji analizinin değerlendirme indeksi, hem termodinamiğin
birinci hem de ikinci kanununu dikkate alan ikinci kanun verimi olarak bilinen ekserji verimidir. Ekserji
verimi, sadece enerji niceliği hakkında bilgi vermekle kalmaz aynı zamanda enerjinin kullanım
etkinliğini ve niteliğini gösterir. Ekserji verimi, proseslerin tersinmezlik derecesini ölçmek için de
kullanılır.
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2. TARİHSEL GELİŞİM
1953 yılında, bilimsel bir toplantıda, “teknik iş kapasitesi”ni ifade etmek amacıyla, Slovenyalı bir bilim
insanı olan Rant [1] tarafından “Ekserji” kelimesinin kullanılması ilk kez önerilmiştir. Bununla birlikte,
Gibbs ve Maxwell, bu olaydan önce, tersinir proseslerin yer aldığı keyfi bir başlangıç noktasından
kararlı denge durumuna ilerlerken dış güç üretmek için gerekli olan sistem kapasitesini ifade eden ve
“kullanılabilir enerji” olarak adlandırılan bir fonksiyon tanımlamışlardı. Bunun yanı sıra, “ekserji” ile
“kullanılabilir enerji” arasındaki ilişkiyi açıklayan ayrıntılı bir çalışma 2002 yılında Gaggioli [2,3]
tarafından yayınlanmıştır. Alman literatüründe, 1960’larda, tamamen “ekserji”ye denk olan
“Arbeitsfaehigkeit” isimli bir fonksiyon, enerji dönüşüm proseslerinin değerlendirilmesinde
kullanılmakta idi. Bunu takib eden yirmi yıl içerisinde, “kullanılabilir enerji”, “kullanılabilirlik”,
“kullanılabilir iş”, “iş potansiyeli”, “faydalı enerji”, “potansiyel entropi”, ve “eserji” gibi terimler, çok sık
olmamakla birlikte, literatürde yer almasına rağmen, “ekserji” adlandırması, yavaş yavaş genel kabul
görmeye başlamıştır [4]. Ekserji analiz metodu, hem teori hem de uygulamalar açısından, 1070’li
yıllardan bu yana, Gaggioli, Moran, Fratzscher, Beyer, Szargut, Brodyanski ve benzeri bir çok bilim
adamı tarafından kullanılarak hem Avrupa’da hem de Amerika’da gelişme göstermeye devam
etmektedir [5].

3. EKSERJİ VERİM TANIMLARI
Ekserji verimi ile ilgili tanımlamalar yapılmadan önce, “verim iyileştirmesi” ile “sürdürülebilirlik”
kavramlarının eş anlamlı olmadığına dikkat edilmelidir. Isıl proseslerin verim iyileştirilmesinin
yapılması, verimde sürekliliğin sağlandığı anlamına gelmemektedir. Gerçek sürekliliğe etki eden birçok
faktör, verim iyileştirilmesi ile ilgili değildir.
Termodinamik verim için, yazarlar arasında ihtilaflara sebep olan farklı formülasyonlar önerilmekle
birlikte, mevcut durumda belli bir uyum sağlanmıştır [6]. Sciubba ve Wall [4]’un 1960’larda önermiş
olduğu üç farklı verim tanımı aşağıda sunulmuştur,
Ekserji Verimi,
𝜀𝜀 =

𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 ç𝚤𝚤𝚤𝚤𝚤𝚤𝚤𝚤𝚤𝚤𝚤𝚤
𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘ş 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔

𝜓𝜓 =

ü𝑟𝑟ü𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒
∑ 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘ş 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔

𝜉𝜉 =

𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦
𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔

Tersinirlik ölçüsü

Ekserji yıkım katsayısı

4. OPTİMİZASYON METOTLARI

Bir fonksiyonun minimum veya maksimum değerini bulmak için sistematik olarak matematiksel
tekniklerin kullanılması olarak tanımlanabilen optimizasyon genel olarak üç farklı kategoriye ayrılabilir;
a. Hesaba dayalı metotlar (Gradyen tabanlı; Lagrange Çarpanları)
b. Araştırma Metotları (kapsamlı, keyfi)
c. Buluşsal (genetik algoritmalar)
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Optimizasyon metodları, amaç fonksiyonunun yapısına bağlı olarak, (a) Tekli veya çoklu karar
değişkenli, (b) sürekli-süreksiz, (c) lineer-nonlineer olmak üzere üç farklı şekilde, sınırlayıcılara ve
karar değişkenlerine bağlı olarak (a) sınırlayıcısız: i. Tek değişkenli {Ardışık (detaylı) Arama, Altın
Kısım Arama, Polinom Yaklaşımlar}, ii. Çok değişkenli {Lattice Arama, Seri-Tek Değişkenli Arama, En
dik Azalış (gradyen tabanlı), Newton Metodu (ikinci türev)}, (b) Sınırlayıcılı: i. Tek değişkenli {Bileşke
fonksiyon (Takma-amaç fonksiyonu, engel fonksiyonu, ceza fonksiyonu, genelleştirilmiş ceza
fonksiyonu} ii. Çok Değişkenli { Lineer Programlama, Non-lineer Programlama} olmak üzere iki farklı
şekilde sınıflandırılabilir.
Optimizasyon metodları, uygulanan çözüm yöntemine bağlı olarak sayısal veya analitik olarak
gerçekleştirilebilir ve (a) Grafik Metotlar, (b) Dolaylı Metotlar ve (c) Doğrudan Metotlar olmak üzere üç
kategoride incelenebilirler. Amaç fonksiyon değerlerinin adedinin hesaplandığı ve çizildiği grafik metot,
belki de, amaç fonksiyounun ekstremumunu tespit etmeye yarayan en temel metottur. Amaç
fonksiyonun değerlerini ve türevlerini kullanarak ekstremumu belirleyen metotlar dolaylı metotlar
olarak adlandırılır. Bu metotlara örnek olarak, Newton metodu, Newton metodunun sonlu fark
yaklaşımı (veya sanki-Newton metodu) ve Sekant metodu verilebilir. Doğrudan metotlar, türevleri
kullanmadan ardışık test noktalarındaki fonksiyon değerlerini doğrudan karşılaştırarak ekstremumu
arayan metotlardır. Doğrudan sayısal metotlar, genellikle, sınır ve kıvrım noktalarında, süreksiz amaç
fonksiyonu içeren problemleri kolaylıkla çözebilirler. Bu metotlara örnek olarak, iki-noktalı eşit aralıklı
arama, ikiye ayrılma (veya çatallanma araması), Fibonacci metodu, ve altın kesit metodu verilebilir.
4.1. Yerel - Genel Optimum
Optimizasyon problemi çözülürken elde edilen optimumun yerel veya genel olduğunun belirlenmesi
tartışma konusudur. Yanıt yüzey metotları gibi genel yaklaşıma yönelik metotlar ve genetik
algoritmalar gibi keşif teknikleri, yerel optimumun bulunmasında yerel yaklaşım tabanlı metotlardan
daha az duyarlı olmalarına karşın gradyen tabanlı optimizasyonlar gibi yerel yaklaşıma yönelik
metotlar, yerel optimumun bulunmasında daha duyarlıdırlar.
Diğer bir deyişle, bu teknikler, daha genel bir optimum bulma şansını artırırlar. Bununla birlikte, hiç bir
algoritma, bulunan optimumun gerçek genel optimum olduğunu garanti edemez. Ancak optimizasyon
problemi konveks yapıda ise, bulunan optimumun genel optimum olacağı garanti edilebilir.
Amaç fonksiyonu ve olası çözüm bölgesi konveks yapıda olan problemler “konveks optimizasyon
problemi” olarak adlandırılır. Malesef, gerçekte karşılaşılan mühendislik problemlerinin çoğu konveks
yapıya sahip değildir. Dolayısıyla, uygulamalı problemler için genel optimuma ulaşılması zordur. Farklı
algoritma tipleri, garanti etmemekle birlikte, genel optimum bulma şansını artırabilir. Bu kapsamda,
genel optimum bulma şansını artıran algoritmaların bir hesaplama maliyeti olduğunun akılda tutulması
önemlidir.

4.2. Optimizasyon Prosedürü
Bir mühendislik probleminin tasarımında kullanılacak optimizasyon işlemi aşağıdaki basamaklardan
oluşur;
i. Problemin fiziksel tanımı
ii. Problemin matematiksel modelinin oluşturulması
iii. Tasarım değişkenlerinin belirlenmesi
iv. Amaç fonksiyonunun oluşturulması
v. Tüm sınırlayıcıların doğrudan tanımlanması
vi. Bileşen karakteristiklerinin denklem şeklinde ifadesi
vii. Yardımcı denge denklemlerinin yazılması
viii. Analiz edilecek sistem için veri toplanması
ix. Başlangıç tasarımının tahmini
x. Sistemin Analizi
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xi. Uygun optimizasyon metodunun seçimi
xii. Optimizasyon denklemler setinin çözümü
xiii. Optimumun mevcut olup olmadığına yönelik olarak sonuçların test edilmesi
xiv. Eğer optimum mevcut ise, ileri optimizasyon işlemlerinin uygulanması; hassasiyet analizi,
Lagrange Çarpanları, .....
xv. Optimumun yerel veya genel olduğunun kontrol edilmesi

5. EKSERJİ TABANLI OPTİMİZASYON
Ekserji verimi veya tersinmezlik tanımı kullanılarak akış içeren optimizasyon problemlerinin çözümüne
yönelik aşağıda sunulan çalışmalar tanıtılmıştır.
Vaka İncelemeleri:

A. “Yığılı Model Kullanılarak Duyulur Isı Kaskat Enerji Depolama Sisteminin Optimizasyonu” [7]
Bu çalışmada, ekserji depolaması ve daha sonra verimli kullanımı için geliştirilen bir duyulur
ısı kaskat ısıl enerji depolama sistemini analiz ve optimize etmek için ekserji kavramı
kullanılmıştır. Bu sistem sıvı-gaz ısı değiştirici, elektrik ısıtıcı ve yalıtılmış bir tank ve depolama
sıvısı olarak büyük bir su banyosu ve sistem akışkanı olarak da hava kullanmaktadır. Isı
değiştiricisindeki vizkoz kayıplar ve depolama sırasında oluşan ısı transferi, elektriksel ısıtma,
deşarj prosesi ve depolama prosesi çıkışındaki sıcak gazların ortam havası ile karışımı
sonucu oluşan tersinmezlikler değerlendirilerek geliştirilmesi gereken üniteler belirlenmiştir.
Birinci ve İkinci Kanun verimleri ile sistem tersinmezlik kaynakları, tek enerji kaynağına sahip
ısıl enerji depolama sistemi ile karşılaştırılmıştır. Deşarj süresi, optimum depolama süresi ve
ısı değiştiricisi transfer ünite sayısı, sistemdeki tersinmezlikler minimize edilerek farklı işletim
şartları için belirlenmiştir.

Şekil 1. Kaskat Isıl Enerji Depolama Sisteminin Şematik Görünümü
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Şekil 1’de şematik olarak görülen duyulur ısı kaskat ısıl enerji depolama sistemini ele alalım. Sistem,
çok iyi yalıtılmış bir tank içerisine yerleştirilen M kütlesinde ve C özgül ısısına sahip büyük bir ısı
banyosundan ibarettir. Banyo içerisine daldırılan bir ısı değiştiricisi vasıtasıyla sistemden geçen sıcak
hava ile banyo sıvısı arasında ısı transferine izin verilmektedir. Ayrıca, banyo içerisine daldırılan bir
elektrikli ısıtıcı vasıtasıyla, yoğun olmayan zamanlardaki elektrik gücü kullanılarak banyo sıcaklığı
artırılmaktadır. Gaz ve elektrik ısıtmanın dahil olduğu depolama prosesini takip eden deşarj prosesinin
birleşiminden oluşan tek bir çevrim, termodinamik çevrim oluşturmaktadır. Depolama prosesinin
başlangıcında, A ve B vanaları açılmakta, sıcak hava A vanası boyunca sisteme giren sıcak hava,
banyo içerisine daldırılan ısı değiştiricisinden geçerken soğutulmakta ve daha sonra B vanasından
geçerek atmosfere tahliye edilmektedir. Sıcak hava ısı değiştiricisinden geçerken banyo sıcaklığı, T l (t)
ve depolama prosesinin gaz çıkış sıcaklığı, T ges (t) depolama prosesi gaz giriş sıcaklığına, T gis
yaklaşmaktadır. Depolama sistemini terk eden gaz atmosfere tahliye edilerek ortam havası ile
karışmaktadır. Karışım prosesi, gaz çıkış sıcaklığını tamosfer sıcaklığına, T o indiremektedir. Şekil 2’de
görüldüğü üzere, gaz ısıtma prosesinin, istenen depolama sıvısı sıcaklığına, T ls ulaşılıncaya kadar
devam etmesine izin verilir. Bu sıcaklığa ulaşılınca, A ve B vanaları kapatılır ve ikinci ısıtma devreye
girer. T H sıcaklığındaki elektrikli ısıtıcı, elektrik enerjisini ısı enerjisine dönüştürür ve bu enerji sıvı
banyosuna transfer edilir ve banyo sıcaklığı artar. Sıvı banyo sıcaklığı, banyo sıcaklığına, 𝑇𝑇𝑙𝑙𝑙𝑙′
ulaşılıncaya kadar yükselir. Daha sonra, C ve D vanaları açılır ve deşarj prosesi başlar. C vanasından
sabit kütlesel debili soğuk hava geçer ve ısı değiştiricisine girer, sıvı banyosundan enerjiyi çekerek
sistemi D vanasından tesk eder. Bu deşarj prosesi, banyo sıcaklığı, depolama prosesinin
başlangıcındaki değerine, T li ulaşıncaya kadar devam eder. Böylece bir çevrim tamamlanmış olur.
Tersinmezlik Sayısı
1. İkinci kanun verimininin veya minimum tersinmezliğin hangi işletim şartlarında elde edildiği
bilgisi, güç üretimi için kullanılan farkli türlerdeki ısıl enerji depolama sistemlerinin
optimizasyonu için temel teşkil etmektedir.
2. Bir Isıl enerji depolama sistemindeki ikinci kanun veriminin maksimize edilmesi veya
tersinmezliklerin minimize edilmesi, kaskat sistemin tersinmezlik sayısının minimizasyonu ile
mümkündür. Tersinmezlik sayısı, Tersinmezliğin sisteme sağlanan toplam ekserjiye oranıdır
ve 𝑁𝑁 ′ ile gösterilmiştir. 𝑁𝑁 ′ = 𝐼𝐼 ⁄(𝐸𝐸𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔 + 𝐸𝐸𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔 + 𝐸𝐸𝑄𝑄𝐻𝐻 )
Optimum Depolama Süresi
Sistemin tersinmezlik sayısının 5 farklı bileşeni mevcuttur;
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

depolama prosesi tersinmezliği, 𝑁𝑁 ′ 𝑠𝑠,∆𝑇𝑇
Deşarj gazı ile atmosfer havasının arasındaki ısı transferi sonucu oluşan tersinmezlik, 𝑁𝑁 ′ 𝑄𝑄
Elektriksel direnç ile depolama sıvısı arasındaki ısı transferi sonucu oluşan tersinmezlik, 𝑁𝑁 ′ 𝑄𝑄𝐻𝐻
Deşarj prosesi tersinmezliği, 𝑁𝑁 ′ 𝑟𝑟,∆𝑇𝑇
Basınç farkı sebebiyle oluşan tersinmezlik, 𝑁𝑁 ′ ∆𝑃𝑃

Bizi ilgilendiren termodinamik optimum, verilen ısıl enerji depolama sisteminin minimum tersinmezlikle
işletimini sağlayan işletim parametresi, optimum depolama süresidir. Kaskat sistemin optimum
′
aşağıdaki türev sonucu elde edilir;
depolama süresi, 𝜃𝜃𝑠𝑠,𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜
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Isıl enerji depolama sisteminin optimum depolama süresi, 𝜃𝜃𝑠𝑠,𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 aşağıdaki türev sonucu elde edilir,

Minimum Tersinmezlik Sayısı için Optimizasyon Sonuçları Tablo-1’de sunulmuştur.

Tablo 1’de 9 farklı işletim durumu için gerçekleştirilen ekserji analizi sonucunda elde edilen toplam
tersinmezlik sayısı ve tersinmezliğe etki eden bileşenlerin değerleri sunulmuştur. Toplam tersinmezlik
′
′
′
′
, 𝑁𝑁𝑄𝑄′ , 𝑁𝑁𝑄𝑄𝑄𝑄
, 𝑁𝑁𝜏𝜏,Δ𝑇𝑇
, 𝑁𝑁Δ𝑃𝑃
) bileşen değerleri de bu tabloda listelenmiştir.
sayısının 5 farklı (𝑁𝑁𝑠𝑠,Δ𝑇𝑇
Optimizasyon sonucunda, sadece sıcak havanın enerjisi kullanılarak elde edilen optimum depolama
süresi, 𝜃𝜃𝑠𝑠,𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 ile hem sıcak hava enerjisinin hem de elektrik enerjisinin kullanıldığı kaskat sistemin
′
optimum depolama süresi, 𝜃𝜃𝑠𝑠,𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜
ve ısı değiştiricisinin boyutunu temsil eden optimum transfer ünite
sayısı, 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 farklı işletim şartları için elde edilmiş ve Tablo 1’de sunulmuştur.

Tablo 1’de elde edilen değerler kullanılarak elde edilen kaskat sistemin tersinmezlik sayısı ile boyutsuz
depolama süresinin değişimi Şekil 2’de sunulmuştur. Minimum Tersinmezlik sayısı için optimum işletim
noktası Şekil-2 üzerinde görülmektedir.
Tablo 2’de ise 9 farklı işletim durumu için optimum depolama süreleri ve bu sürelere karşılık gelen
′
′
, 𝜂𝜂𝐼𝐼𝐼𝐼 , 𝜂𝜂𝐼𝐼𝐼𝐼
, 𝜂𝜂𝐼𝐼 , 𝜂𝜂𝐼𝐼′ ) ve
depolama ve kaskat depolama sistemi için depolama, deşarj ve genel birinci (𝜂𝜂𝐼𝐼𝐼𝐼 , 𝜂𝜂𝐼𝐼𝐼𝐼
′
′
′
ikinci kanun verimleri (𝜂𝜂𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 , 𝜂𝜂𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 , 𝜂𝜂𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 , 𝜂𝜂𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 , 𝜂𝜂𝐼𝐼𝐼𝐼 , 𝜂𝜂𝐼𝐼𝐼𝐼 ) hesaplanmış ve listelenmiştir.
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Şekil 2. Kaskat sistemin tersinmezlik sayının boyutsuz depolama süresi değişimi
Maksimum birinci ve ikinci Kanun Verimi için Optimizasyon Sonuçları Tablo-2’de sunulmuştur
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Şekil 3. Tersinmezlik sayısının, boyutsuz depolama süresi, 𝑁𝑁𝑇𝑇′ ve transfer ünite sayısı, NTU ile
değişimi

Şekil 4. Tersinmezlik Sayısının boyutsuz depolama gaz giriş sıcaklığı ile değişimi
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Şekil 5. Tersinmezlik sayısının, boyutsuz elektrik ısıtıcı ile değişimi

Şekil 6. Kaskat sistemin tersinmezlik sayısı ile transfer ünite sayısının değişimi
CO2 Salımlarının Azaltılmasında Ezber Bozan Yenilikçi Önlemler ve Ekserji Semineri

14. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 17-20 NİSAN 2019/İZMİR

____________________ 1565 _______

Şekil 7. Tersinmezlik sayısı ile boyutsuz gaz depolama giriş sıcaklığı ve boyutsuz elektrik sıcaklığının
değişimi

VAKA (A) SONUÇLAR
•

Bu çalışma sonucunda, sadece depolama prosesi modifiye edilerek ısıl enerji depolama
sisteminin ikinci kanun verimini artırmanın mümkün olduğu anlaşılmıştır.

•

Sistemin modifikasyonu için yapılan küçük bir yatırım, bir tek enerji kaynağına sahip ısıl enerji
depolama sistemi ile karşılaştırıldığında, 2.3 kat daha fazla ikinci kanun verimi ile
sonuçlanmıştır.

•

En önemli tersinmezlik kaynaklarının, deşarj gazı ile atmosfer arasındaki ısı transferi ve sıvı
banyosu ile gaz arasındaki sıcaklık farkı ile ilgili olduğu anlaşılmıştır.

•

Atmosfere olan gaz deşarjı ile ilgili tersinmezliği azaltmak veya üstesinden gelmek için ısıl
enerji depolama sistemleri seri olarak birbirine bağlanmalıdır.

•

Diğer bir önemli tersinmezlik kaynağı, elektrikli ısıtıcının sıcaklığını depolama prosesinin
başlangıcındaki gaz sıcaklığından daha fazla artırarak giderilebilir.

•

Bununla birlikte, elektrikli ısıtıcının sıcaklığındaki artış, kaskat sistemin birinci kanun veriminde
bir düşüşe sebep olacaktır.

•

Elektrikli ısıtıcı devreye alınarak, yatırım maliyetinde, depolama gaz miktarında ve sistem
boyutunda makul tasarruf elde edilir.

•

En verimli işletim şartlarında, optimum depolama süresinde, Enerji depolama ünitesi, yüksek
sıcaklıklı kaynaklar tarafından sağlanan ekserjinin %36’sını yok eder.

•

Depolama ve deşarj proseslerindeki ekserji yıkımı, sırasıyla %24 ve %10’dur. Sonuç olarak
ekserjinin banyodan deşarjı depolanmasından daha verimli olarak gerçekleştirilir.
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B. “Boru bağlantılarının ani daralması süresince akışın sebep olduğu entropi üretimi” [8]
Bu çalışmada, farklı akış yukarısı Reynolds sayıları için, vizkoz yutum sonucu oluşan entropi
üretimi hesaplanmış ve akış alanının simülasyonu gerçekleştirilmiştir. Isı transferinin entropi
üretimine etkisini engellemek amacıyla akış izotermal olarak ele alınmıştır. Akış yönetici
denklemlerinin ayrıklaştırılmasında “kontrol hacim” yaklaşımı kullanılmıştır. Ağdan bağımsız
çözüm elde etmek için, ağdan bağımsızlık testleri gerçekleştirilmiştir. Daralma düzlemi
boyunca, simetri ekseni üzerinde, eksenel hızın beklenenden fazla olduğu tespit edilmiştir.
Entropi üretim hızının, Reynolds sayısının artmasıyla arttığı belirlenmiştir. Maksimum entropi
üretim hızının konumu, bu çalışmada ele alınan tüm Reynolds sayıları için hemen hemen aynı
yerde çıkmıştır.

Şekil 8. Çözüm bölgesindeki ve sınırlardaki düğümlerin dağılımı

Şekil 9. Boru daralmasının taslak geometri ve ölçüler
Akış ve enerji denklemleri
Sabit dönmenin olduğu kararlı akış alanını yöneten kısmi diferansiyel denklemler seti, 2 boyutlu (r,z)
silindirik koordinatlarda aşağıdaki gibi ifade edilir;
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Tablo 3. Değişkenler ve korunum denklemleri

Entropi, tersinmezlik ve ısı transfer analizi
Sıkıştırılmaz Newtonian akışkan için birim hacimdeki yerel entropi üretimi aşağıdaki gibi verilir;

Bu denklemdeki ilk terim izotermal akışın sebep olduğu ısı transferi ile ilgili birim hacimdeki entropi
üretimi,

İkinci terim ise sürtünmenin sebep olduğu birim hacimdeki entropi üretimidir.

Burada geçen 𝛷𝛷 terimi vizkoz yutum fonksiyonudur ve aşağıdaki gibi ifade edilir.

Şekil 10. Farklı düğüm sayıları (30x30, 40x40, 50x50, 60x60 ve 70x70) için borunun merkezindeki
eksenel hız için Ağdan bağımsızlık testleri
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Şekil 11. Farklı Reynolds sayıları için r = (1/3) R2 mesafesinde eksen boyunca entropi üretim hızı

Şekil 12. Farklı Reynolds sayıları için r = R2’de eksen boyunca entropi üretim hızı

Şekil 13. Re = 1250 için farklı eksenel konumlarda radyal boyunca entropi üretim hızı
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Şekil 14. Re = 1250 için entropi üretim hızının kontur çizimi (r = 0 simetri ekseni)

Şekil 15. Farklı Reynolds sayıları için r = 0’da eksen boyunca entropi üretim hızı
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VAKA (B) SONUÇLAR
•

Ani boru daralması sonucu akış alanındaki entropi üretimi incelenmiştir.

•

Entropi üretim hızı üzerine akış yukarısı hızın etkisini sınamak için, farklı Reynolds sayıları
simülasyona dahil edilmiştir.

•

Akış yönetici denklemlerini ayrıklaştırmak için kontrol hacim yaklaşımı kullanılmıştır.

•

Eksenel yöndeki basınç gradyenindeki değişim sonucu daralma düzlemi cıvarında eksenel hız
beklenenden fazla tespit edilmiştir.

•

Daralma düzleminden hemen sonra oluşan ani yüksek akışkan gerinme hızları sebebiyle
entropi üretim hızı, artan Reynolds sayısı ile artmaktadır.

•

Entropi üretimi, simetri ekseni boyunca eksenel yönde kademeli olarak azalmadan önce
artarak iki ardışık zirve yapar

•

Basınç gradyeninin radyal yöndeki değişimi sonucu olarak, radyal konum simetri ekseninden
uzaklaştıkça, entropi üretim hızının ilk zirvesi küçülür.

•

Akış sisteminin işletim şartlarını değiştirerek basınç kayıpları azaltılabilir. Bu durumda, basınç
kayıplarını azaltmanın etkin yöntemlerinden biri Reynolds sayısını düşürmektir.

•

Dahası, akış sistemindeki viskoz kayıplar, sistemdeki entropi üretimi ile ilişkilendirilebilirler.

•

Sonuç olarak, tasarım aşamasında, ani daralmalara sahip borulama sisteminin
kullanılmasından mümkün olduğu kadar kaçınılmalıdır ve ani daralmalardan kaçınmanın
mümkün olmadığı durumlarda ise düşük Reynolds sayılarında sistemin işletilmesi tavsiye
edilir.

•

Daralma düzleminden sonra yüksek entropi üretim hızına sebep olan hız aşımını elimine
ederek tasarım aşamasında, alternative bir çözüm üretilebilir.

•

Bu, daralmış borunun duvarına ve daralma düzleminin yan duvarına küçük delikler açarak ve
daha sonra bu delikleri birbirine herhangi bir araçla bağlayarak, akışı akış aşağısına
yönlendirerek mümkün olabilir.

•

Bunun yanı sıra, maliyet, hangi metodun seçileceği ve hangi işletim şartının devreye
alınacağına bağlı olan bir belirleme faktörüdür.

•

Bu yüzden, entropi üretiminin tasarım safhasından önce tahmin edilmesi bir gerekliliktir.

SONUÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
1. Ekserji tabanlı optimizasyon yöntemi ile işletim parametrelerini (parametrik optimizasyon) ve
tasarım parametrelerini (yapısal optimizasyon) optimize etmenin mümkün olduğu
anlaşılmaktadır.
2. Akış problemlerinde, ekserji tabanlı optimizasyonun, diğer optimizasyon yöntemlerine göre daha
faydalı sonuçlar ürettiği söylenebilir.
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EKSERJİ AKILCILIĞINDA KAZAN MI, KOJEN Mİ, TRİJEN
Mİ?
Cogeneration, Trigeneration, or Boilers on the Exergy Scale?

Birol KILKIŞ

ÖZET
Avrupa Birliğinin 20+20+20 şeklinde belirlediği 2020 yılı stratejisinde yer alan ve sırası ile her biri %20
olmak üzere enerji tasarrufu, enerji verimliliği ve CO 2 salımlarında azaltım şeklindeki hedeflere
ulaşmak için iki yıl kadar bir zaman kalmış olmasına karşın, özellikle CO 2 salımlarının azaltılmasında
ortaya konan hedefi yakalamada güçlüklerle karşılaşılmaktadır. Bunun ana nedeni enerji
kaynaklarımızın yeterince akılcı yani bir enerji kaynağının veya artık enerjinin yararlı iş potansiyelinin
(enerjinin kalitesi: ekserji) doğru talep noktasında, doğru yerde, doğru zamanda, doğru nitelikte ve
doğru kademelendirmede paylaştırılmamasıdır. Bu makalede dördüncü bir %20 puan hedefinin
önemine değinilmektedir. Bu hedef, ekserjide akılcılık hedefidir. Bu savı pekiştirmek için İstanbul
Üçüncü Hava Limanı (IGA) özelinde beraber ısı üretim sistemlerine karşın yoğuşmalı kazan-soğutma
grupları ve şebeke elektriği seçeneğinin akılcılığı ve sera gazı salımları ile ozon tabakasının seyrelimi
yönlerinden bir karşılaştırma yapılmıştır. Bu amaçla sera gazı salımları, soğutucu akışkan sızıntıları ve
soğutma kulelerinden atmosfere atılan su buharının karma etkilerini simgeleyen yeni bir endeks
geliştirilmiştir. Bu endeks kullanılarak F-gaz ve CO 2 dahil tüm soğutucu akışkanların gerçek ozon
tabakasını seyreltici etkilerinin sıfır olmadığı ve bu karma etkilerinin ancak CO 2 gazı kullanıldığında ve
bu CO 2 gazının da sanayi ve kentsel salımların tutumundan eldesi koşulunda sıfıra çok
yaklaşabileceği tartışılmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Ekserji Akılcılığı, Yoğuşmalı Kazanlar, Beraber Üretim, Kojenerasyon,
Trijenerasyon, CO 2 Salımları, Küresel Isınma, Ozon Tabakasının Seyrelimi

ABSTRACT
There has been less than two years for the target completion of 20+20+20 2020 Strategy of the EU for
the achievement of 20% energy savings, 20% CO 2 emissions reduction, and 20% increase in the
share of renewables in the energy mix, all of which seem to be far from their targets. The main reason
for these delays is the absence of the exergy rationale in the EU targets. In this paper the importance
of a fourth 20% improvement factor, namely improvement in the Rational Exergy Management
Efficiency is mentioned, which translates to CO 2 emissions and Ozone depletion. In order to underline
this approach, the newly installed condensing boiler versus the alternative trigeneration system at the
IGA Airport in Istanbul are compared and the potential advantages of trigeneration are discussed in
terms of global warming and ozone layer depletion. A new composite index, which recognizes the
relationship between the Ozone layer depletion-Greenhouse gas emissions about Global warming
have been introduced. This composite index shows that even F-gas and CO 2 gas use in the industry
may not reduce the ozone depletion potential to zero. It has also been shown that Ozone depletion
may be greatly reduced only if CO 2 use in heating and cooling sector along with CO 2 capture from the
industry and the built environment.
Keywords: Exergy Rationale, Condensing Boilers, Cogeneration, Trigeneration, CO 2 Emissions,
Global Warming, Ozone Layer Depletion

CO2 Salımlarının Azaltılmasında Ezber Bozan Yenilikçi Önlemler ve Ekserji Semineri

14. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 17-20 NİSAN 2019/İZMİR

____________________ 1573 _______

1. GİRİŞ
Birinci Yasa enerjinin niceliği ile ilgilidir. İkinci Yasa ise enerjinin niteliği ile ilgilidir ve her kaynağın ve
her talebin enerji niteliği (Yararlı iş üretme potansiyeli: Ekserji) ayrıdır. Önemli olan arz ve talep
kalitesinin dengelenmesidir. Aksi taktirde ekserji yıkımları ve dolaylı CO 2 salımları artar. Dengenin
ölçütü Akılcı Ekserji Yönetim Verimi, ψ R dır [1]. Eşitlik ve 2 de bu ölçütün iki farklı koşulda eşitliği
verilmiştir. Birim ekserji ise bir birim enerjinin yaralı işe dönüşebilen kısmıdır ve ideal Karno Çevrimi ile
tarif edilir.

Şekil 1. Enerji ve Ekserji İlişkisi.

e talep
e arz
ε
y R = 1 − yıkım
ε arz
ψR =

{Ekserji önce yıkılırsa}

(1)

{Ekserji sonra yıkılırsa}

(2)

Alışılmış iklimlendirme uygulamalarında elektrik gücü ulusal şebekeden temin edilmekte ve bu güçle
soğutucu akışkan içeren, gaz sıkıştırmalı soğutma üniteleri (Çiller) kullanılmaktadır. Elektrik üretiminde
ise ağırlıklı olarak termik santraller devrededir ve doğal gazın payı da %40 a yakındır. Isıtmada ise
genellikle yoğuşmalı kazanlar kullanılmaktadır. Bu süreçlerde önemli CO 2 salımları oluşmakta olup
Ülkemiz CO 2 salımlarını azaltma girişimlerinde Dünyada en sondan üçüncüdür. Soğutucu akışkanlar
ise Ozon tabakasını seyreltici etki göstermektedirler. Her ne kadar Ülkemiz ozon-zararlı akışkanlar
konusunda oldukça başarılı ise de [2] sonuç itibarı ile bir yandan karbon salımları öte yandan eşzamanlı olarak ozon-zararlı maddeler açılarından alışılmış ısıtma soğutma, klima ve havalandırma
sistemleri hem verimsiz hem atmosferi kirletici hem de enerjinin akılcı kullanımında yetersiz bir döngü
içerisindedirler. Bu döngü Şekil 2 de gösterilmiştir. Elektrik gücü bir termik santralde üretildikten sonra
enerji tüketim alanına gelene değin -yakıttan kullanıma-verimi Ülkemizde %27 olarak
gerçekleşmektedir. Buna karşın elektrik gücü dağıtık bir sistemde ve kullanım alanında üretilse bu
verim %60 a kadar yükselebilmektedir. Aydınlatma ve diğer işlevler dışındaki enerji tüketim
noktalarında elektrik enerjisi önemli ölçüde soğutma gruplarının tahrikinde ve bunların artık ısılarının
cebri çekişli ıslak veya kuru tip soğutma kulelerinde havaya atımında da tüketilmektedir. Dolayısı ile
soğutma işlevi özelinde sistem önemli CO 2 salımlarından sorumlu olduğu gibi artık ısının havaya
atımında da elektrik enerjisi tüketilmektedir. Halbuki artık ısı uygun taleplerle değerlendirilebilir.
Soğutma grupları eşzamanlı olarak Ozon-zararlı kimyasalları da atmosfere salmaktadır. Bu döngü
sonucu küresel ısınma artmakta ve soğutma ihtiyacı artarken salımlar da artarak kısır bir döngü
oluşmaktadır. Gün geçtikçe satılabilir ve ülkeye katma değer yaratabilir bir ürün haline gelen CO 2 gazı
kaynağında tutulup ticari olarak soğutma akışkanı olarak değerlendirildiğinde CO 2 -nötr bir uygulamaya
geçilebilir. Ozon seyreliminde Ozon tabakasını seyreltme potansiyeli (Ozone Depleting Potential,
ODP) önemli bir ölçüttür [3]. Her ne kadar F gazlar yani Florinated Gas türü akışkanların (HFC) ODP
değeri sıfır olarak tanıtılsa da gerçek böyle değildir.
Küresel zararlar sadece ODP ye bağlı değildir. Soğutucu akışkanların küresel ısınmaya da etkileri
olduğu gibi kazan ve benzeri enerji dönüşüm sitemlerinde tüketilen fosil kökenli yakıtlar öncelikle CO 2
gazları salarak küresel ısınmaya neden olurlar. Bugüne değin ODP ve Küresel Isınma Potansiyeli
(GWP) ayrı ayrı yorumlanmış aralarındaki bağıntı göz ardı edilmiştir. Bu bağlamda sıfır ODP olarak
tanıtılan bir soğutucu akışkanın (Örneğin R227ea) GWP değeri çok yüksektir (2300). GWP
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değerindeki bir artış ODP yi arttırır. Sera gazlarının artışı ile alt seviyelerdeki hava ısınırken
stratosferdeki hava giderek soğur. Soğuyan stratosferde ise bu katmanda bulunan ozon tabakasının
seyrelimi hızlanır [4, 5]. Bu ilişki ölçümlerle kanıtlanmış olmakla birlikte somut bir eşitlikle izah
edilmemiştir. Bu makalede bu tür bir eşitlik geliştirilmiştir:

aGWP b  ALT 
=
×
ODI
(1 − ODP )  1 

c

(3)

Eşitlik 3 te ODP endeksi GWP ve ALT (Atmosferde kalış süresi, yıl olarak) endeksleri ile
düzeltilmektedir. Bu düzeltmeden ODI (Karma Ozon Tabakası Seyreltme Endeksi) elde edilmektedir.
Bu eşitliğe göre gerçek anlamda ozon tabakasına hiç zarar vermeyen (ODP=0) bir soğutucu akışkan
yoktur. Doğal soğutucu akışkanların bile (CO 2 gibi) ODI değerleri sıfırdan büyüktür. Eşitlik 3 de
soğutma kulelerinin etkisi göz ardı edilmiştir. Bir örnek vermek gerekirse:
a- CO2 (R744) değerleri: ODP=0, GWP=1, ALT= 120 yıl.
b- R227ea (F gaz) değerleri: ODP=0, GWP=3500, ALT= 33 yıl.
Bu değerler ve a = 0. 1, b = 0.03, c = 0.01 değerleri kullanılarak Eşitlik 3 den hesaplanan ODI
değerleri:
a- CO 2 (R744) için ODI: 0.115 ve
b- R227ea (F gaz) için ODI: 0.132 şeklindedir.
Görülüyor ki literatürde sıfır ozon tehlikeli olarak tanıtılan gazların gerçekte ozon tabakasını seyreltici
etkileri bulunmaktadır. Bu değerler CFC-11 için 1 değerinde olan ODP nin en az %10 u kadar ozon
tabakasını seyreltme potansiyelleri bulunmaktadır ve bu değerler daha az fakat gerçekte sıfır değildir.
Bu konu son olarak ASHRAE tarafından dolaylı da olsa dile getirilmektedir [6]. CO 2 gazının soğutucu
akışkan olarak kullanılmasının F-gazlara göre en önemli avantajları bu gazın sektörden ve sanayiden
tutulup kullanılma imkânı dolayısı ile sonuç itibarı ile karbon-nötr olabilmesidir. Bu tür bir döngü
İstanbul Üçüncü Hava alanı (IGA) özelinde incelenmiştir [7]. Şekil 2 de bu döngü gösterilmektedir.

Şekil 2. Bir Havalimanı Uygulamasındaki (IGA) Soğutmada CO 2 ve Ozon Tabakasını Seyrelten
Soğutucu Akışkan Sızıntılarının ve Soğutma Kulelerinin Küresel Isınmaya ve Ozon Tabakasının
Seyrelmesine ilişkin Kısır Döngüsü [7].
Örneğin, havaalanında kazan, soğutma grubu ve şebeke elektriği yerine üçlü üretim (Trijenerasyon)
sistemi kullanılsa ve bu sistem atıklardan elde edilen biyogazla desteklense idi CO salımları ve ozon2

zararlı salımlar çok büyük ölçüde önlenebilecek ve yakıt tasarrufu sağlanacaktı. Enerji depolaması ile
de sistem küçültülebilecekti.
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2. BERABER ISI SOĞUK ve GÜÇ ÜRETİMİ
Şekil 2 de yerinde üretime yönelik bir üçlü üretim sisteminin temel şeması gösterilmektedir.
Absorpsiyon ve/veya adsorpsiyonlu sistemler soğutma gruplarının yerini almıştır ve daha verimli ve
çevreci bir biçimde yerinde üretilen elektrik gücü ile çalışmaktadır. Bu sistemler CO 2 gazı ve
karışımları ile teçhiz edilmişlerdir. Enerji depolama sistemi pik (Tepe) yükleri törpülediğinden daha
küçük seçilebilen cihazlar sürekli tam kapasitede çalışabilir ve verimleri kısmi kapasitelere oranla
yüksek sürer. IGA da kazan, soğutma grubu ve şebeke elektriği yerine üçlü üretim (Trijenerasyon)
sistemi kullanılsa ve bu sistem atıklardan elde edilen biyogazla desteklense idi CO salımları ve ozon2

zararlı salımlar büyük ölçüde önlenebilecek ve yakıt tasarrufu sağlanacaktı. Isı pompalarında ve
absorpsiyonlu soğutma gruplarında iyonik sıvı-CO karışımı kullanıldığında ozon-zararlı salımlar
2

tamamına yakın biçimde önlenebilecekti.

Soğutma

Absorpsiyon

Enerji Depolama
Isıtma

Yakıt
Üçlü Üretim

Elektrik

Şebeke

Isı Pompası

Şekil 3. Üçlü Üretimin Temel Şeması.

Şekil 4 de ise yoğuşmalı bir kazanın doğal gaz yakıtını ne denli akılcı kullandığına ilişkin bir çalışma
yer almaktadır. Bu Şekilde görüldüğü üzere doğal gazın serbest yanma sıcaklığı 2200 K olarak
belirlenmiş ve yakıtın ulusal katma değeri için ortalama hava sıcaklığı (Referans Sıcaklığı) 278 K
alınmıştır. Bu sıcaklık aralığında doğal gazın ulusal çaptaki katma değer potansiyelinin çok az bir
bölümü kazanların ısı üretiminde değerlendirilmekte ve bu nedenle de katma değer potansiyelinin çok
önemli bir bölümü geri kazanma imkânı da olmaksızın kaybedilmektedir (Ekserji Yıkımı). Akılcı ekserji
yönetim verimi, ψ R Şekilde yer alan eşitlikten ve sonucundan görüldüğü üzere sadece %6.7 dir (Kazan
verimi %95 olmasına karşın). Aslında, yoğuşmalı kazanların doğal gazın üst ısıl değerini kullanmaları
nedeni ile bu avantaj kojenerasyon sistemine oranla göz önünde tutulması gerekir. Bu avantaj kazan
sisteminin ψ R değerine yüzde 3 dolayında bir artış şeklinde yansır.

Şekil 4. Alışılmış Yoğuşmalı Kazan Teknolojisinin Akılcı Ekserji Yönetim Verimi [7].
Beraber üretim sisteminin akılcı ekserji yönetim veriminin hesabı soğuk üretimi dahil (Üçlü Üretim)
Şekil 5 de gösterilmektedir. Doğalgazın değerlendirmesinde bu kez ilkin elektrik üretildiğinden eşitlik
biraz değişik olup (Eşitlik 2) ψ R %49,7 a çıkmaktadır. Burada elektrik üretiminde bottoming cycle
(Dipsel Çevrim) diye adlandırılan organik çevrimli sistemin de kullanıldığı varsayılmıştır. Soğutma da
yapıldığından ekserji yıkımları büyük ölçüde azaltılmıştır.
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Şekil 5. Trijenerasyon Teknolojisinin Akılcı Ekserji Yönetim Verimi [7].

3. KOJEN mi TRİJEN mi?
Şekil 6 da beraber ısı ve güç üretim sisteminin (BIG) absorpsyonlu sistemle (ABS) ile soğuk üretiminin
en temel yöntemi görülmektedir. BIG sisteminde üretilen ısıl güç 363 K sıcaklığında ise bunun birim
ekserjisi 0.247 W/W olmaktadır. Eğer bu ısıl güç Birinci Yasa verimi 0.6 olan (COP) bir tek kademeli
absorpsyonlu soğutma makinesinde 280 K sıcaklığında soğuk gücüne dönüştürülürse bu birim talep
ekserjisi dem 0.035 W/W olur ki bu iki birim ekserji arasındaki farklılık nedeni ile ψ R sadece 0.141
değerinde kalır. Bu nedenle eğer ısıl güç talebi yeterli ise üretilen ısıl gücün ısıl güç taleplerinde
kullanılması tercih edilmelidir [8, 9]. Bu durumda ψ R değeri 1 e yaklaşır ve CO 2 salım sorumluluğu
azalır (Eşitlik 4). Şekil 7 de ise bu işlemin Ekserji Çubuğu üzerinde gösterilmiştir. Bu işlemde arz
ekserjisinin önemli bir bölümü yıkılmaktadır.

Şekil 6. Beraber Isı ve Güç Üretiminin (BIG) Absorpsiyonlu Sistem (ABS) Aracılığı ile Soğuk Üretimi.

Şekil 7. Ekserji Akış Çubuğu.
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η II = COP ×ψ R = 0.6 × 0.141 = 0.0846
Bu sistemin yerine Birinci Yasa verimi 0.08 olan bir ORC birimi kullanılıp ek elektrik gücü üretimi ile
COP değeri 3 olan bir soğutma makinesinde değerlendirilse idi durum daha da olumsuz olacaktır:

η II = η I × COP ×ψ R = 0.08 × 3 × 0.141 = 0.034 .
Bu örnekte görüldüğü üzere soğuk üretiminde birçok seçenek bulunmaktadır. Bu çalışmada 3 adet
yeni senaryo incelenmiştir. Taban senaryo ise alışılmış beraber ısı ve güç sistemidir (Şekil 8). Bu
senaryolar Çizelge 1 de karşılaştırılmıştır.

Şekil 8. Taban Senaryo (C=0.7). η CHPE =0.35.

Şekil 9. Senaryo 1.

Şekil 10. Senaryo 2.
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Şekil 11. Senaryo 3.

∆=
CO2

c
ηCHPE 
 C 

( 2 −ψ R )

(4)

Çizelge 1. Taban ve Diğer Senaryoların Karşılaştırması (Birim Elektrik enerjisi Üretimi Başına, kWe-h)
SENARYO

ηı

η ıı

ψR

AO

TABAN
1
2
3

0.85
0.75
0.35
0.75

0.36
0.35
0.40
0.45

0.65
0.45
0.55
0.70

0.199
0.118
0.077
0.236

ΔCO 2
kgCO 2 /kWe-h
0.54
0.62
0.58
0.52

Burada AO Karma Akılcılık Oranı olup aşağıdaki eşitlikle bu çalışmada aşağıdaki eşitlikle tarif
edilmiştir:

AO = η Iη IIψ R

(5)

AO oranı bir sistemin CO 2 salımı ve ODP değerinin ortak bir değerlendirmesini, kısacası tümleşik bir
çevresel etki düzeyini vermektedir. Çizelge 1 de en iyi AO değeri Senaryo 3 e ait olmakla birlikte ODP
kaynakları daha fazla sayıdadır (ORC, ADS, GSHP) bununla birlikte CO 2 salım sorumluluğu daha
azdır. Tüm bu ölçütlerin karmaşıklığı soğutucu akışkan stratejilerinde bireysel değil tümleşik (Karma)
ölçütlerin kullanılması gereğine işaret etmektedir. Ayrıca, bu değerlerin çeşitli senaryolarda birbirine
yakın olmaları da istem (Senaryo) seçiminden çok akışkan seçiminin önemli olduğunu göstermektedir.

4. ENERJİ DEPOLAMASININ ÖNEMİ
Eğer üretilen ısı soğutmada kullanılacak ise enerji depolaması ön plana çıkmaktadır. Şekil 12 de ısıl
güç ve soğutma güç taleplerinin örtüşmediği durum görülmektedir. Eğer ısıl yük bir ısı deposu (TES)
ile t 2 zamanına kaydırılırsa soğutma talebinin fazla olduğu zaman dilimi içerisinde talep fazlası ısıl güç
oluşur ve bu fazlalık soğuğa akılcı bir biçimde dönüştürülebilir. Böylelikle de ısıl güç ısı olarak
kullanılırken depolanan fazla ısı da soğutma yüklerinin en fazla olduğu zaman dilimlerinde soğuğa
dönüştürülmüş olur.
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Şekil 12. Isıl Yüklerin Zaman Kaydırılması.

5. GÜNEŞ VE RÜZGÂR ENERJİSİ
Ozon tabakasının seyrelmesinin önüne geçmek ve küresel ısınmayı yavaşlatmak üzere yenilenebilir
enerji kaynaklarına baş vurulmakta ise de bu enerji kaynaklarının ısıtma ve soğutmada kullanılması
sırasında her ne kadar CO 2 (Gömülü değerler hariç) salımları yok sayılsa da kullanılan soğutma
cihazları bertaraf edilmedikçe ODP nin sıfır olması gene imkansızdır. Şekil 13 de rüzgâr türbininden
elde edilen güçle tahrik edilen bir ısı pompasının ısıtmada ve soğutmada kullanılması sırasında ısı
pompasının sızıntısından Ozon tabakasının zarar göreceği anlaşılmaktadır. Ayni sorun güneşten
elektrik gücü eldesinde de geçerlidir.

Şekil 13. Rüzgâr Enerjili Beraber Isı ve Güç Sistemi.

SONUÇLAR VE TARTIŞMA
Bu makalede beraber ısı ve güç sistemlerinin soğuk üretiminde kullanılmasında İkinci Yasa uyarınca
akılcılık değerlendirilirken öte yandan bu seçeneklerin küresel ısınmaya ve ozon tabakasının
seyrelimine olan etkileri araştırılmış ve bu iki konun birlikte çözümlenmesinin gerekliliği örneklerle
ortaya konmuştur. Geliştirilen yeni Karma Ozon Seyreltme Potansiyeli terimi ile ODP ölçütünün de
gerçekte sıfır olamayacağı da anlatılmıştır.
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SİMGELER
ALT
AO
C
c
COP
GWP
ODI
ODP
OSG

Atmosferde Kalış Süresi, yıl
Karma Akılcılık Katsayısı
Kojenerasyonda güç-ısı oranı
Yakıtın birim CO 2 içeriği, kg CO 2 /kWe-h (Alt ısıl)
Tesir Katsayısı (ITK)
Küresel Isınma Potansiyeli
Karma Ozon Tabakası Seyreltme Endeksi
Ozon Seyreltme Potansiyeli
Ozon Tabakasını Seyreltici Gaz (Ozon Seyreltim Potansiyeline atfen, ODP>0).

Semboller
ψR
η
ε
ΔCO 2

Akılcı Ekserji Yönetim Verimi
Verim
Birim Ekserji, W/W
Önlenebilir CO 2 Salımı, kg CO 2 /kW-h

Alt Simgeler

II

Ekserji arzı
Kojenerasyonun Kısmi Elektrik Güç Üretim Verimi
Ekserji Talebi
Yıkım
Kaynak
Referans (Çevre)
Birinci Yasa
İkinci Yasa

Kısaltmalar
AB
ABS
ADS
ASHRAE
BIG
GSHP
IGA
ORC
OSG
REMM
TES

Avrupa Birliği (EU)
Absorpsyonlu Sistem
Adsorpsyonlu Sistem
American Society of Heating, Refrigerating, and Air-Conditioning Engineers, Inc.
Beraber Isı ve Güç Sistemi
Toprak-Kaynaklı Isı Pompası
İstanbul Grand Airport
Organik Rankin Çevrimli Türbin
Ozon Tabakasını Seyreltici Gaz
Rational Exergy Management Model
Isı Depolama Tankı (Thermal Energy Storage Tank)

arz, sup
CHPE
dem, talep
des, yıkım
f
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ENDÜSTRİYEL BACALAR VE SAHA UYGULAMALARI
Industrial Chimney & Applications

Oğuz ALTIPARMAK
Muammer AKGÜN

ÖZET
Endüstrinin gelişmesi ile birlikte çelik bacaların yapımı hız kazanmaya başladı. Çelik bacaların beton
bacalara olan avantajları daha fazla olduğundan özellikle baca yüksekliklerinin arttığı uygulamalarda
tercih edilir hale gelmiştir. Çelik baca sistemleri, kullanım amaçlarına göre çeşitli konstrüksiyonlarda, aynı dış geometrik şekil ve ölçülerde yapılabilmektedirler. Bu çalışmada kullanımı yaygın hale
gelen çelik bacaların çeşitleri, dizaynı, projelendirilmesi, imalatı ve uygulama sahaları dikkate alınarak
teknolojik son gelişmeler değerlendirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Endüstriyel Çelik Bacalar, Çelik baca sistemleri, Dizayn, Uygulama

SUMMARY
Manufacturing of steel chimneys have had a run-up with the development of the industry. Steel
chimneys are favored over the concrete ones due to their advantages, especially when the chimneys
are higher. Steel chimney systems are manufactured according to their intended purposes. In this
paper, the steel chimney types, their designs, their manufacturing and applications are explained and
the latest developments in these subjects are evaluated.
Key words : Industrial Steel Chimneys, Steel Chimney Systems, Design, Applications.

GİRİŞ
Hızla gelişen baca sektöründe firmalar verimli, ekonomik, çevreci sistemler üretmek için kıyasıya
mücadele etmektedirler. Bu süreçte yakıcı cihazlarda enerji üretmek için yanma sonucu oluşan duman
gazlarını atmosfere atmak için bacalara ihtiyaç duyulmaktadır. Özelikle endüstriyel kazan
uygulamalarında sistemin verimli çalışması yanında yangın ile yapı sağlamlığı ve benzeri yönlerden
bacanın;
1234-

Kesitinin belirlenmesi,
Yüksekliğinin belirlenmesi,
Malzemesinin seçimi,
Konstrüksiyonu

oldukça önemlidir[7].

1-

ÇELİK BACALARIN DİZAYN KRİTERLERİ

Çelik baca; yanma sonucu meydana gelen duman gazlarını atmosfere güvenli bir şekilde atan veya
endüstriyel atık gazların yanması için gerekli taze havayı sağlayan yapı malzemesidir.
Bacalar Semineri
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Endüstriyel kazanların ve tesislerin bacaları çelik, beton ve tuğladan yapılabilir. Son yıllarda özel
prosesler dışında tuğla baca uygulamaları ortadan kalkmıştır. Çelik bacaların kesit ve yükseklik hesabı
TS EN 13384-1 ve TS EN 13384-2 ye göre, imalat ve montajı TS EN 13084-7 ile Eurocode 3
standartlarına göre yapılmaktadır. Ayrıca ülkemizde endüstriyel bacalarla ilgili olarak “Sanayi Kaynaklı
Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği” göz önünde bulundurulmak zorundadır.
1.1- ÇELİK BACALARIN AVANTAJ VE DEZAVANTAJLARI
Tablo1.Çelik Bacaların avantaj ve dezavantajları
Çelik bacaların avantajları
• Baca iç yüzeyi pürüzlü olmadığı için baca
sürtünme kaybı azdır.
• Aşınma sorunu çok düşük düzeyde
olduğundan yüksek baca gazı hızlarına
çıkılabilir.
• Küçük çaplarda imal edilebilir.
• Sızdırma ihtimali yoktur.
• Baca içi çabuk ısındığı için hızla çekiş
sağlanır.

Çelik bacaların dezavantajları
• Dış ortam şartlarına beton ve tuğla bacalar
gibi dayanıklı değildir.
• Korozyona dayanıklı değildir. Ekstra işlem
gerektirir. Kumlama, boya vb.

1.2- ÇELİK BACALARIN SINIFLANDIRMASI
Çelik Bacalar;
Tablo2. Çelik Bacaların Sınıflandırması
1- Cidar Sayısı

2- Kuruluş( Dikiliş) Şekline göre

•
•
•
•
•

Tek Cidar Bacalar
Çift Cidar Bacalar
Serbet Duran Bacalar
Gerdirilmiş Bacalar
Desteklenmiş Bacalar

şeklinde sınıflandırılır.
1.3- ÖZELLİKLER
1.3.1- Malzeme[4,5]
Çelikler, TS EN 13084-7 standardında Çizelge 1–4’te verilen çeliklerin kullanılması kabul edilir.
Bundan başka EN 13084-6, Madde 4’e uygun başka çeliklerin kullanılması da kabul edilir.
Kaplama sistemleri, EN 13084-1, EN 13084-6 ve EN 1993-3-2’ye uygun olmalıdır. Bütün kaplamalar
malzeme imalatçısının talimatlarına göre uygulanmalıdır. Yalıtım malzemesi, EN 13084-1, Madde
4.4’te verilen şartlara uygun olmalıdır. Giydirme kaplama malzemesi, maruz kalacağı ortama uygun
olmalıdır.

1.3.2- Konstrüksiyon
Bacanın her bir parça ile bağlantılarının yapılmasını belirleyen işletme şartlarıdır. Özellikle ısıl,
kimyasal ve mekanik etkiler mutlaka dikkate alınmalıdır.
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Çelik Bacaların yapımında dikkat edilecek hususlar[6];
•
•
•

•

•
•
•

Baca çapı ne kadar büyük olursa, bacanın stabilitesi o kadar rahat sağlanır.
Baca malzemesi et kalınlığı ( t mm ) ve baca yarıçapı ( r mm) arasındaki ilişki r/t ≤ 160
olmalıdır. Bu oran r = max1120 mm olması şartları için geçerlidir.
İzoleli bacalarda her metre baca yüksekliğinde duman gazı sıcaklık düşümü 1/w o =∆T olur.
Burada;
w o : bacadaki duman gazı hızı (m/s)
o
∆T : 1 metre bacadaki sıcaklık düşümü ( C)
Baca izole edilecekse; Yalıtım sistemi seçiminde, aşağıdaki özellikler dikkate alınmalıdır:
i) Sistemin uzun dönem yapısal kararlılığı.Yalıtım malzemesinin, ortaya yalıtılmamış yüzeyler
çıkaracak şekilde, sarkmaması önemlidir.
ii) Sistemin ısı iletkenliği,
iii) Sistemin kullanım sırasında maruz kalacağı sıcaklıklardaki performansı ve bütünlüğü,
iv) Yalıtım malzemesinin ve desteklerinin aside direnci ve nem emiciliği. Bu, sınırlı miktarlarda
baca gazının, yalıtımın soğuk tarafına geçince yoğuşacak şekilde astara nüfuz edebileceği
tuğla astarlarda önemlidir,
v) Sistemin erişilebilirliği.
Isı yalıtım malzemesi yanmaz olmalıdır.
Bacada paratoner, baca ucu ışıklandırması, renkli baca çizgileri, iç ışıklandırma, ölçü alma yeri
(sıcaklık ve çekiş ölçüm yerleri gibi), topraklama tesisatı unutulmamalıdır.
Bacanın boyuna uzamaları ve iç çapların çapsal genişlemeleri dizayn esnasında göz önünde
bulundurulmalıdır.
Üç veya daha fazla bacanın bir araya getirildiği sistemlerde baca merdiveni taşıyıcı çelik
bacanın içinden veya dışından yapılabilir.

1.3.2.1- Serbest Duran Bacaların Yapım Şekilleri

•

İzolesiz çelik baca; Tek kazanı olan veya
duman gazlarında yoğuşma ihtimali olmayan
tesislerde.

•

İzoleli çelik baca; Yoğuşma ihtimali olmayan ve
doğal çekişin iyi sağlanması istenen çok soğuk
bölgelerdeki tesislerde.

Bacalar Semineri
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İzoleli Paslanmaz çelik baca; Yoğuşmanın
yüksek olduğu tesislerde. En içte 316 L kalite
paslanmaz çelik, içte izolasyon malzemesi, dışta
taşıyıcı çelik bacadan oluşmaktadır.

• Havalandırmalı çelik baca; Duman gazlarının
yanında kazan dairesinde oluşan kirli havanın
atılması için baca içine boşluk açılarak yapılan baca.

•

Çoklu baca sistemleri; Tesiste birden fazla
kazan varsa, bunları bir araya getiren sistemdir.
Duman gazlarının yanında kazan dairesinde
oluşan kirli havanın atılması için baca içine
boşluk açılarak yapılan baca.

Şekil 1. Serbest Duran Bacaların Yapım Şekilleri
Bacalar Semineri
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1.3.2.2- Taşıyıcı Baca, Bağlantılar Ve Açıklıklar
Atık gaz boruları ile diğer konstrüksiyon parçaların cidar kalınlıkları en az 1,5 mm olmalıdır. Atık gazla
temas eden yüzeyler için korozyon zammı dikkate alınmalıdır. Korozyon zammı ile birlikte karbon
çeliğinden yapılan taşıyıcı bacanın kalınlığı en az 5 mm. olmalıdır. İşletme mukavemeti kontrolü
yapılacak taşıyıcı parçaların vidalı bağlantıları, ön gerilmeli bağlantılar şeklinde gerçekleştirilmiş
olmalıdır. Ankraj civataları için ön gerilmeli bağlantı özelliği aranmaz. Ön gerilmesiz vidalı bağlantılar
ve ankraj cıvataları, somun gevşemesine karşı emniyetli olmalıdır.
Açıklıklardan (adam delikleri, duman yolu girişleri vb.) doğan enine kesit zayıflamaları, yorulmaya karşı
direncin ve mukavemetin sağlanması için yeterli takviyelerle dengelenmelidir. Açıklığın büyüklüğüne
ve biçimine göre takviyeler, mesela halka takviye, taşıyıcı ara parçası kullanılabilir. Ayrıca açıklığın
çerçevesi yeterli stabiliteye sahip olmalıdır. Bu amaçla açıklığın kenar bölgesi takviye edilmiş
olmalıdır. Takviye boyu, mümkün olduğunca fazla bölgenin taşımaya katılması gerektiği dikkate
alınarak seçilmelidir. Çevre eğilmelerinin karşılanması için, delik kenarına ve boyuna takviyelerin
ucuna, halka takviyeler yerleştirilebilir. Enine kuvvetlerin karşılanması emniyet altına alınmış olmalıdır.
1.3.2.3- Gaz Sızdırmazlığı Ve Isı Yalıtımı
Çift cidarlı bacalardaki iç boruların ve tek cidarlı bacalardaki atık gaz (taşıyıcı) boruların birleştirme
yerleri gaz sızdırmaz olmalıdır. Duman gazlarının kondensi çeliğin korozyonuna neden olabilecekse,
duman gazı geçen parçaların ısı yalıtımı, asit çiğ noktası sıcaklığının altına düşmeyecek şekilde
yapılmalıdır.
Yalıtım malzemeleri; kaymamalı, düşmemeli ve üst üste binmemelidir. Isı köprüsü oluşumu
engellenmelidir.
İzolasyon dizaynı için dikkat edilmesi gerekenler[7];
•

•
•

Yakma havası fazlalığı ve duman gazındaki kükürt miktarı dikkate alınarak yapılan asit
o
yoğuşma sıcaklığı hesabına 10 C kadar güvenlik sıcaklığı ekleyerek baca sıcaklığının
düşmemesi gereken limiti bulunur.
o
1- Yakıt sıvı veya gaz yakıt ise, kükürt ağırlığı oranı 0,5’ten fazla ise, 175 C
o
2- Yakıt katı yakıt ise, kükürt ağırlığı oranı 0,5’ten fazla ise, 135 C
o
3- Yakıtaki kükürt ağırlığı oranı 0,5’ten fazla ise, 100 C
Dış hava sıcaklığı minimum kış sıcaklığına göre dikkate alınmalı, bir ay boyunca her gece
ölçüm alınarak ortalama sıcaklık elde edilmelidir.
Rüzgar hızı 5 m/s olarak ön görülmelidir.

Duman gazı ile temasta olan metalin sıcaklığı tahmin edilen en yüksek duman gazı sıcaklığına göre
de kontrol edilmelidir. Bu kontrol için aşağıdaki dizayn parametreleri dikkate alınır.
• Tahmin edilen en yüksek dış hava sıcaklığı
• Sıfır rüzgar hızı
Gerekli izolasyon kalınlıkları için izolasyon malzemelerinin iletkenlik değerlerinin bilinmesi gerekir. Aynı
zamanda izolasyon malzemelerinin su ile temasını engellemek için kaplama malzemesi kullanılmalıdır.
1.3.2.4- Yüksek Sıcaklıklardaki Baca Gazları Ve Baca Yangını
İzolasyonsuz baca yapılması durumunda; bacanın metal sıcaklığı içinden 5 m/s ila 15 m/s geçen
gazın sıcaklığının dış hava sıcaklığı ile yaklaşık ortalamasıdır. Dumangazı hızı 15 m/s üzeri olması
veya izolasyonlu baca yapılması durumunda baca metalinin sıcaklığını bulmak için ısı transferi
hesapları yapılması gerekir. Hesaplanan metal sıcaklığı, metalin sıcaklık limitlerine yakın ise
oksitlenme olmaz. Bu durumda uygun metal kullanılması önemlidir[1].
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Baca yangınları aşağıdaki nedenlerle oluşur.
• Yanmamış yakıtların baca ile dışarı atılması
• Kurum, sülfür ve diğer atıklar
1.3.2.5- Temel Ve Ankrajlama
Temeli yapısı ısıl ve kimyasal etkilerden korunmalıdır. Beton kaide yapımında, betona zarar verici
sular ve zeminler dikkate alınmalıdır. Betonla temas eden çelik parçaların yüzeyleri, arazi
seviyesinden en az 30 cm. yukarıda olmalıdır.
Serbest duran bacaların temelleri statik hesaplamalar ve yapı kurallarına göre hazırlanır. Ankraj
bulonları önceden hazırlanır ve betonarme temel donatısının içine şablon aracılığı ile yerleştirilir.
Ankraj bulonların temel içine girecek kısımlarında her yöne doğru kancalar kaynatılır. Bulonların en üst
kısmında alt ve üst olmak üzere iki adet şablon flanş bulunur. Bu flanşlara ankraj bulonları somun ve
pullarla sabitlenir. Ankraj bulonlarının çevresi de halka şekilde sac ile çevrelenir.

Şekil.2. Beton Kaide Detayı
1.3.2.6- Donanım
6 metreden daha yüksek çelik bacalarda tırmanma merdiveni ve personelin düşmesine karşı emniyet
tedbiri olmalıdır. Dış merdiven, zeminden 4 metre yükseklikte veya bina çatısından 1 metre yüksekte
başlanmalıdır. Merdivenlerde basamak aralığı baca çıkışına kadar aynı olmalıdır.
Tırmanma merdivenlerinin basamak genişliği en az 2x150 mm., merdiven basamak çapı ise en az 22
mm. yapılır. Sahanlığa geçişte basamak ile basamağı çevreleyen elemanlar arasındaki geçiş alanı, en
az 700x700 mm. ‘ye eşit olmalıdır. Dinlenme mesafeleri en az 10 metrede bir olmalıdır. Sahanlıkların
boyları en az 300 mm., genişlikleri en az 400 mm. dir. Dinlenme sahanlıkları, 250 mm ±20 mm. eksen
mesafesinde, genişliği en az 130 mm. boyu en az 300 mm. olan 2 adet basma alanları şeklinde
düzenlenir. Dinlenme sahanlıklarına emniyetli bir şekilde erişilmelidir. Baca temizleme ve ölçüm işleri
için, iskele ve durma alanları tesis edilmelidir. Bunlar baca ağzından 1,5 metreden daha aşağıya
kurulmamalı ve asgari ölçüleri 300 x 400 mm. olmalıdır. İskele ve durma alanları, personelin
düşmesine karşı emniyet tedbirleri tam anlamıyla alınmalıdır.
1.3.2.7- Korozyon
Duman gazları içerisindeki kükürt oksitlerin kondensasyonu ile oluşan sülfirik asitin baca cidarlarına
etkimesi bacalarda oluşan en genel korozyon halidir.
Sülfirik asitin yoğuşma sıcaklığı, yaklaşık 65 C’dir. Duman gaz sıcaklığı, her şartta asit yoğuşma
o
sıcaklığının 10 C üzerinde olması gerekmektedir.
o

Klorürler, birçok katı ve sıvı yakıtlarda bulunurlar. Serbest klorür iyonları su buharı ile temas ederse
o
hidroklorik asit meydana gelir. Hidroklorik asitin en yüksek kondensasyon sıcaklığı 60 C’dir. Duman
gazı sıcaklığı bu sıcaklığın altına düşmesi durumunda ciddi korozyon problemleri oluşur[1].
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Duman gazlarından kaynaklanan korozyona karşı alınacak tedbirler;
•
•
•

Yalıtım, kaplama veya dış örtü ile korozyona karşı koruma.
Saç kalınlığına korozyon zammı ilave edilerek emniyetli boyutlandırma.
Uygun paslanmaz çelik seçimi.

1.3.3- Taşıma Kapasitesi
1.3.3.1-Yük Kabulleri[3]
Bacaların hesabında daima, değişken ve özel yükler dikkate alınmalıdır.
Daimi yükler;
•
•

Öz ağırlık: Bacadaki yapı elemanlarının öz ağırlıkları, teknik resimleri yardımıyla özgül
ağırlıkları da dikkate alınarak hesaplanmalıdır.
Ön gerilme kuvveti: Gerdirilmiş bacalarda ön görülme kuvveti, rüzgarsız, buzsuz ve ± 10
o
C’den farklı ise bu fark ön gerilme kuvvetinin ayarlanmasında dikkate alınmalıdır.

Değişik yükler;
•

•

•
•

Rüzgar yükü: Yapılan muayene sonucunda bulunan titreşim değerleri hesaplanan
değerlerden fazla olduğunda gerekli tedbirler alınmalıdır. Tedbirlerin alınmasına takiben
yapılan titreşim testleri sonucunda hesaplanan değerler aşılmamalıdır.
Personel ve kar yükü: Sahanlıklar için kar yükü dahil edilerek eşit ölçüde dağıtılmış 2
2
kN/m ’lik personel yükü kabul edilmelidir. Merdiven korkuluklarının boyutlandırılması için yatay
olarak içeriye veya dışarıya etki eden ve doğrudan korkuluk kirişine uygulanan 0,5 kN/m’lik bir
yük kabul edilmelidir.
Buz yükü
Isıl yük: Duman gazı taşıyan ısıya karşı yalıtılmış boru ile taşıyışı borunun duvar sıcaklıkları
hesaplanmalıdır.

Özel Yükler;
•
•
•

Deprem yükü
Düzensiz yükler (Darbe neticesi veya işletme şartlarının bozulması vb.)
Yerel konum ve işletme şartlarından kaynaklanan yükler

1.3.3.2- Kesme Büyüklüklerinin Tayini
Kesme büyüklükleri, yukarıda tanımlanan yükler esas alınarak aşağıda belirtilen iki kombinasyon için
tayin edilir.
• Ana kombinasyon (Daimi ve değişken yükler)
• Özel kombinasyon (Daimi, değişken ve bir özel yük)
Tablo3. Uygulamalardaki Yük Arttırım Katsayısıları
Ana kombinasyon

Öz ağırlık uygun etki etmediğinde
Öz ağırlı kuygun etki ettiğinde
Ön gergi kuvveti
Diğer yükler

Özel kombinasyon

Bütün yükler

γ f =1,35
γ f =1,00
γ f =1,00
γ f =1,5
γ f =1,00
Bacalar Semineri
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Taşıyıcı borunun kesme büyüklükleri aşağıdaki formülle hesaplanabilir.
(mm)
Burada;

(1)

h: Taşıyıcı boru uzunluğu,
r : Taşıyıcı boru ortalama yarıçapı,
t : Taşıyıcı boru ortalama kalınlığı dır.

Serbest duran bacalarda momentler;
•
•

ε : Sütun tanım sayısı, ε<0,8 ve
Baca tepesinde etkiyen konsantre yükler, taşıyıcı borunun %10 undan küçük olduğunda
aşağıdaki denkleme göre hesaplama yapılmalıdır.

(kgm)

(2)

(3)
Burada:

h F : Taşıyıcı borunun zeminden yüksekliği
N o : Ankastre kesitte boyuna etkiyen kuvvet
EI o : Ankastre kesitin eğilme katılığı
M’’ : İkinci mertebeye göre moment
M’ : Birinci mertebeye göre moment

Gerdirilmiş bacalarda; çok yüksek bacalar, küçük çaplı olanlar genelde üç adet çelik halat gerilimli
statik hesabı baca rüzgar yüküne karşı güvenceye alınır. Kesme büyüklüklerinin hesabında en büyük
zorlamaları belirlemek için genelde birçok rüzgar yönü incelenir. Simetrik gerdirmelerde, baca
bacalar aşağıdaki şekilde verilen rüzgar yüklerinde incelenir.

Şekil 3. Gerdirilmiş bacalarda incelenecek rüzgar yükleri
Taşıyıcı borunun zorlanmalarının hesabında en uygunsuz yöndeki en büyük kesme büyüklükleri esas
alınmalıdır. Temele etkiyen kesme büyüklükleri

γ f =1,0 değeri dikkate alınarak hesaplanır.

Ana kombinasyon kesme büyüklükleri aşağıdaki şekilde hesaplanır.
Bacalar Semineri
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(kgm)
Burada ;

(4)

S x : Kullanım şartlarında yapıya etkiyen kesme büyüklüğü,

S γ : γ f katı yük etkisinde kesme büyüklüğü,
S o : Gerdirilmiş sistemlerde ön gerilmeden kaynaklı oluşan kesme büyüklüğü
Zemin basıncı, kazık kuvvetleri ve temel kesme büyüklükleri, etkiyen en büyük moment ve enine
kuvvetler ile en küçük ve en büyük boyuna kuvvetler açısından kontrol edilmelidir.

1.3.3.3- Taşıyıcı Baca Ve Temel Kontrolü
Hesaplanan kesme büyüklüklerinin, boruların maksimum taşıma kapasitesine dayanabilecekleri sınır
kesme büyüklüklerinden büyük olmadığını gösteren bir taşıma emniyeti kontrolü yapılmalıdır. Bu sınır
kesme büyüklükleri, akma sınırını aşmamak kaydı ile elastisite teorisine göre hesaplanmalıdır.
< 130 ise,

(mm)

(5)

Rüzgar basıncının homojen olmayan dağılımı dolayısıyla çevredeki eğilme zorlaması kontrolü
yapılmayabilir.
Burada:

r : Boru yarıçapı,
t : Boru cidar kalınlığı,

İşletme mukavemeti yönüyle incelenecek yapı elemanları, devamlı veya uzun bir süre 100 C’nin
üzerinde bir T sıcaklığına maruz kalacaksa, müsaade edilebilir titreşim gerilme aralığı aşağıdaki
denklemle bulunur.
o

(6)
Burada;
∆σ Τ : T C sıcaklığında müsaade edilebilir titreşim gerilme aralığı,
∆σ : Normal sıcaklığında müsaade edilebilir titreşim gerilme aralığı,
o

Temel kontrolü, kullanma koşullarında belirlenen kesme büyüklükleri ile yapılır. Enine titreşim
incelemesi ile elde edilen kesme büyüklükleri enine titreşimlerin statik yük gibi değerlendirerek boya
(temelin zemine kadar) tatbik edilmesiyle hesaplanır.
Kayma emniyetinin kontrolünde, sadece beton ve toprak arasındaki sürtünme hesaba katılmalıdır.
Derin olmayan temellerde kaldırmaya karşı emniyet katsayısı en az 1,5 alınmalıdır.

2. ENDÜSTRİYEL ÇELİK BACALARDA RÜZGAR YÜKLERİ
Bacaya gelen rüzgar yükü, bacanın bulunduğu arazinin yüksekliğine bağlı olarak rüzgar hızının
büyüklüğüne göre değişim gösterir. Rüzgar hızından başka birçok faktör rüzgar yüküne yerel topoloji,
türbülans seviyesi, civardaki yapılar (örneğin, bina veya başka baca), hava yoğunluğu, şekil faktörü,
titreşimin doğal frekans değeri, sönümleme ve kütle miktarı, titreşim biçiminin konfigürasyonu, boru,
platform ve merdiven etkisi etki etmektedir.
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3. ENDÜSTRİYEL ÇELİK BACANIN DİZAYNI
3.1. Kesme kuvveti, Moment
Kendi kendini taşıyan bacaya gelen kesme kuvveti;

V T = W m .d.h

(kg)

(7)

W m : Rüzgar yükü (kg/m ), d : Bacanın dış çapı (izolasyondahil) (m), h : Baca yüksekliği (m)
2

Moment;

M = W m .d.h.h M
h M : Moment kolu (m)

(kgm)

Gerilim,

S = 1000.M/r π t
t : Bacanın cidar kalınlığı (mm)
r : bacanın ortalama yarıçapı (mm)

(kg/mm )

(9)

(mm)

(10)

2

Gerekli cidar kalınlığı;
t = 1000.M/ r 2 π SE k
E k : Kaynak verim katsayısı

(8)
2

3.2. Ağırlık Yükü
Baca ağırlığı; taşıyıcı gövde, şapka, fırlatmabaşlığı veya jetkap, iç baca, flanşlar, yalıtım
malzemesi,boru bağlantı ağızları, taban plakası, bağlama palkası, bağlama bayrakları, diğer
malzemeler ile birlikte buraya kadar belirtilen malzemelere %6 oranında kaynak vb. ağırlıklar
eklendikten sonra ısı yalıtımı, yangın yalıtımı, platform, merdiven, borulama ve diğer ağırlıkların
toplamından oluşur.
Bacanın toplam ağırlığından oluşan bası gerilimi;
S A = G T /Ç t
G T : Toplam baca ağırlığı (kg)
Ç t : Taşıyıcı bacanın ortalama çevresi (mm)

2

(kg/mm )

(11)

3.3. Titreşim
Rüzgar nedeniyle bacalarda oluşan titreşim yorulmaya neden olacağı için titreşim periyodu ile
sınırlanması gerekir. Bacada oluşan titreşim periyodu;
(s)

(12)

(s)

(13)

İzin verilen en büyük titreşim periyodu;

2

g e : 9,81 m/sn
G z : Yüksekliğin her metresi için baca ağırlığı (kg)
3.4. DepremYükü
(14)
olamaz C d2 en fazla 1,0 alınır.
C d : Deprem yükü katsayısı
C do : Deprem bölge katsayısı
C d1 : Yapı tipi katsayısı
C d2 : Yapı dinamik katsayısı
C d3 : Yapı önem katsayısı
Bacalar Semineri
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Tablo 4. Deprem katsayıları
Deprem Bölgesi
1
2
3
4

Yapı tipi katsayısı C d1
Yapı tipi ( En büyük deprem yükü katsayısı C d = 0,30)
Bağımsız zemin üstü hazneleri
Binalardan başka yapılar, bacalar,kuleler
Yapı önem katsayısı C d3
Yapı önem tipi
Bir deprem süresince yada hemen sonra kullanılması zorunlu yapılar
(PTT, İtfaiye, Radyo evleri, santraller, pompa istasyonları, rafineriler vb.)
Halkın az yığıldığı yapılar (Özel konutlar, oteller,işyerleri, lokantalar,
endüstri yapıları vb.)

C do
0,10
0,08
0,06
0,03
C d1
3,00
2,00
C d3
1,5
1,0

3.5. Esnek Denge (Kararlılık)
Eksenel sıkıştırma altındaki bir baca dengesizlik nedeni ile iki şekilde hasara uğrayabilir.
• Bütün bacanın burkulması
• Yerel burkulma
Cidar kalınlığı ince olan bacalarda (cidar kalınlığı baca yarıçapının %10’dan az ise) bütün bacanın
bozulmasına yeterli olmayan yüklerde yerel bozulmalar görülebilir. Dengesizlikte gövdenin
yuvarlaklığının bozuk olması önemli bir etkendir. Bu riski engellemek için boyuna destekler çevresel
desteklere göre bacayı daha iyi korur.
3.6. Eğilme (Bel verme)
Bacalar 50 metre yükseklikte 250 mm. eğilmeyi geçmeyecek şekilde tasarlanmalıdır. Rüzgar yükü
nedeniyle oluşan eğilme aşağıdaki gibi hesaplanır.

(15)
2

W m : Rüzgar yükü (kg/m ),
d 1 : Bacanın çapı (izolasyon dahil) (m)
h : Bacanın yüksekliği (m)
2
E : Esneklik modülü (kg/mm )
4
I : Atalet momenti (mm )
3.7. Gerilmelerin Bileşkesi
Gerilmelerin birlikte etkilemesi için oluşan bileşkelerinin göz önüne alınması gereklidir. Bu
hesaplamalar esnasında rüzgar yükü ve deprem yükünün aynı anda oluşmayacağı var sayılır. Bu
nedenle rüzgar veya deprem yüklerinin büyük olanı hesaplamalara katılır.
Rüzgar yükü veya deprem yükü, dış basınç ve baca ağırlığının birleşmesinden doğan gerilim
aşağıdaki gibi incelenebilir.
Gerilim durumu
Rüzgar alan taraf
(+) Rüzgar nedeniyle gerilim
(-) Dış basınç nedeniyle gerilim
(-) Ağırlık nedeniyle gerilim

Rüzgar almayan taraf
(-) Rüzgar nedeniyle gerilim
(-) Dış basınç nedeniyle gerilim
(-) Ağırlık nedeniyle gerilim
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Artı (+) işaret çekmeyi eksi (–) işaret ise basıyı gösterir. Gerilimlerin toplamı sonucunda çekme veya
bası durumu olup olmadığı anlaşılır.
Aşağıdaki noktalardaki gerilimler hesaplanmalıdır.
• Baca tabanında,
• Baca çapının veya et kalınlığının değiştiği noktalarda.
3.8. Bağlantı Civataları ve Taban Plakası Tasarımı
Bacalar beton temele veya diğer tabanlara bağlama civataları ve taban plakaları ile bağlanmalıdır.
Kullanılacak cıvata sayısı dördün katları ve en sekiz adet olmalıdır.
Taban plakasının tasarımında dikkatedilmesigereken hususlar;
• Taban plakasının basma yüzeyi, temelin üzerine gelen düzgün bir şekilde dağıtmalıdır. Temel
için taşıma yükünün geçilmesini önleyecek boyutta olmalıdır.
• Taban plakasının et kalınlığı, rüzgar veya deprem nedeniyle oluşan bükme gerilimine
dayanacak şekilde seçilmelidir.
4. UYGULAMA SAHALARI
Özellikle endüstriyel uygulamalarda; İlaç , Kimya, Cam ile Gıda endüstrilerinde ve Güç santrallerinde
oldukça uygulama alanı bulmaktadırlar. Günümüzde 150 metreyi geçen yüksekliklerde ve muhtelif
çaplarda endüstriyel çelik baca üretimi yapılmaktadır.

Şekil 4. Endüstriyel Çelik Baca (Havalandırmalı Baca) Uygulaması
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SONUÇ
Günümüze gelene kadar çelik bacalarda pek çok problem yaşanmıştır. Bu süreçte özellikle dizayn
kriterleri geliştirilmiş, üretilen bacalar üzerinde gözlemler, testler, ölçümler ve hesaplamalar yapılarak
güvenli çalışan baca uygulanmaya başlamıştır. Burada en önemli konu, hangi tip bacanın hangi
durumda seçileceğine karar verilmesidir. Doğru bir seçimin yapılması, bacanın güvenli olarak
çalışması üzerine etkisi büyüktür. Aşağıdaki unsurlara dikkat edilerek bacanın seçilmesi daha uygun
olacaktır.
•

•

•
•
•

•

•

Eğer yakıt bünyesindeki kükürt konsantrasyonu %0,5’i geçiyorsa ve duman gazı sıcaklığı
o
300 C’nin altında ise, çelik bacalar asite dayanıklı tuğla ile kaplanmalıdır. Çelik ile tuğla
katmanı arasına havalandırma boşluğu bırakılmalıdır. Eğer bacada yalıtım yapılması
gerekirse, yalıtım tuğla ile çelik arasına yapılmalıdır.
o
Eğer duman gazı sıcaklığı, asit yoğuşma sıcaklığının üzerinde ve metal sıcaklığı 400 C’nin
o
üzerinde ise bacaya çelik takviye yapılması tavsiye edilir. Eğer metal sıcaklığı, 400 C’nin
üzerinde ise paslanmaz veya alaşımlı çelik kullanılması gerekir.
o
Eğer duman gazı sıcaklığı, , 400 C’nin üzerinde ise refrakter tuğla kullanılması, paslanmaz
veya alaşımlı çelik kullanılması gerekir. Her iki durumda da izolasyon dışarıdan yapılmalıdır.
Eğer baca yangını riski yüksek ise çelik bacalar, 50 mm. kalınlığında refrakter malzeme ile
korunmalıdır.
Eğer baca içerisinde yüksek sıcaklık ve patlama riski var ise kullanılan refrakter malzeme
zarar görebilir. Bu durumda refrakter malzemenin iç ve dış kısmı çelik malzeme ile
korunmalıdır.
Eğer duman gazı sürekli sülfür kondensasyonu oluşturuyorsa, metal bacaların dayanımı daha
uzundur. Daha uzun dayanım istenmesi durumunda, krom-nikel alaşımları veya titanyum
içeren malzemeler kullanılabilir.
Paslanmaz çeliklerin sülfürik asit dayanımları, karbon çeliklerle hemen hemen aynıdır. Ancak
sürekli olarak asidik ortama maruz kalan bacaların üst kısımlarında paslanmaz çelik kullanımı
oldukça avantajlıdır. Özellikle AISI316L paslanmaz malzeme kullanımı, karbon çeliklere göre
daha avantajlıdır.

Diğer bir parametre de bacanın ekonomik olarak müşteriye maliyetidir. Eğer çelik baca tek parça
halinde üretilecek ve sevk edilecekse ekonomik açıdan çok büyük bir maliyet oluşturmaz. Ancak
büyük çaplı ve yüksek bacaların maliyetleri oldukça yüksektir. Günümüzde bacaların yükseklikleri 400
metrelere ulaşmış olmasına rağmen çelik bacalarda ulaşılan en fazla yükseklik 150 metreler
mertebesindedir. Çünkü 150 metreden sonra beton bacaların maliyetleri daha ekonomiktir.
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BACA SİSTEMLERİNDE SEKONDER KLAPELERİN VERİM
YÖNÜNDEN İNCELENMESİ
The Examınatıon Of Secondary Dampers At Chımney Systems From The Poınt Of Effıcıency

Ergün GÖK

ÖZET
Ülkemizde önem verilen hedef konuların başında enerji verimliliği gelmektedir. Mevcutta kazan verimi
hesabında önemli bir kayıp olan bacadan kaynaklı kayıpları azaltan çeşitli uygulamalar vardır.
Ekonomizerler, oksijen trim kontrol sistemleri vb. kullanarak da baca kayıplarını azaltabilirsiniz. Ama
bir sistemden sürekli optimum noktasında çalışmasını sağlayarak maksimum verimi alabilirsiniz. Isı
üreticilerde bacadan kaynaklı çekiş fazlalığı gereksiz yere ısınmış havayı verimli çalışmasına
müsaade etmeden çekerek bacadan dışarıya atarız. Bunu önlemenin tek yolu da çekiş düzenleyici
kullanmaktır. Yanmayı bozacak şekilde aşırı çekişe müsaade etmez. Sekonder hava klapesi-çekiş
düzenleyicisi- yanmanın hava çekişindeki değişmelerden etkilenmeden düzenli olmasını sağlayarak
verimi arttıran bir cihazdır. Çekiş düzenleyiciler, bir diğer adıyla Sekonder klapeler ayrıca ek havanın
baca içerisine girmesiyle baca gazının hızını arttırarak-yoğuşma-çiğ noktasını düşürür ve brülör
çalışmadığı zamanlarda-kazanın yanmadığı ara sürelerde de havalandırma yaparak baca içindeki
ıslaklığı kurutmak için kullanılır. Yan hava kazan-baca bağlantı deliğinin üst tarafından verilir. Çalışma
prensibi ise; giren yan hava miktarı giriş ağzındaki kapak (klape) ile ayarlanır ve kapağın alt tarafındaki
karşı ağırlığın ayarı ile de kapak (klape) açıklığı sürekli kendini otomatik ayarlayarak istenilen basınçta
çekişi sağlamaktadır.
Bu çalışmada baca hesap programına uygun baca hesabı yapılmış bir sistemin sekonder klape
kullanmadan oluşan verimini ve sekonder klape kullanımından sonra oluşacak verimi kıyaslanarak
amortisman hesaplamaları yapılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Baca, sekonder klape, İkincil hava, Enerji kazanımı, Çekiş düzenleyici.
ABSTRACT
Energy efficiency is one of the most important target subjects in our country. There are a number of
applications that reduce the losses due to the chimney, which is a significant loss in the boiler
performance calculation. You can also reduce chimney losses by using economizers, oxygen trim
control systems etc.. But you can get maximum efficiency from a system by continuously working at
the optimum point. In heat generators, the overrated draft from the chimney will unnecessarily heat the
heated air without allowing it to operate efficiently. The only way to prevent this is to use draft
stabilizers. It does not allow excessive draft to disrupt combustion. Secondary damper – draft stabilizer
- is a device that increases efficiency by ensuring that combustion is regular without being affected by
changes in air draft. Draft Stabilizers, also known as Secondary Dampers, are used to increase the
flue-gas velocity by adding additional air into the chimney and condensation-dew point and when the
burner is not operating, it is also used to dry the wet in the flue by ventilating in the intermediate
periods when the boiler does not burn. The side air is supplied from the top of the boiler-flue
connection hole. The working principle is; the amount of side air entering is regulated by the damper
(flap) at the inlet port and by adjusting the counterweight on the underside of the damper, the damper
(flap) opening is automatically self-adjusting and ensures the draught at the desired pressure.
In this study, depreciation calculations were made by comparing the efficiencies of the system, which
is calculated suited to chimney calculation program, using with or without secondary damper.
Key Words: Chimney, Secondary air damper, Secondary air, Energy saving, Draught regulator,
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1.GİRİŞ
Sekonder klapeler, ilave havanın baca içerisine girmesiyle baca gazının hızını arttırarak yoğuşma-çiğ
noktasını düşüren ve brülör çalışmadığı zamanlarda, kazanın yanmadığı ara sürelerde de
havalandırma yaparak baca içindeki ıslaklığı kurutmak için kullanılan baca elemanıdır. Sekonder hava
klapesi (çekiş düzenleyicisi) ayrıca yanmanın hava çekişindeki değişmelerden etkilenmeden düzenli
olmasını da sağlar. Yan hava kazan-baca bağlantı deliğinin üst tarafından verilir. Giren yan hava
miktarı giriş ağzındaki kapak (klape) ile ayarlanır ve kapağın alt tarafındaki karşı ağırlığın ayarı ile de
kapak (klape) açıklığı istenilen durumda tutulur. (Şekil 3)
Yan hava elemanları üç grupta toplanır:
•
•
•

Bacadaki alt basınca (vakuma) bağlı olarak kapağın (klapenin) açılıp yan havanın bacaya
girdiği hal. Bu hal çekiş sınırlandırıcı olarak da adlandırılır. (Manuel çalışma hali)
Kazanın yanmadığı ara sürelerde (brülörün çalışmadığı zamanlarda) ikaz (uyarı) akımı ile
çalışan bir elektrik motoru yardımıyla yan hava deliğinin kapağının (klapesinin) uygun
miktarlarda açılıp kapandığı hal. (Elektrik motoru çalışan bir klape)
İlk iki halin kombine olarak çalışma hali. (Manuel sisteme elektrik motoru monte edilerek)

Optimal bir çalıştırma için gerekli ön koşullar sadece talimatlara uymakla değil, ancak öncelikle teknik
bilgi, ilave hava tertibatlarının doğru seçimi, montajı ve de tesisi ile yerine getirilebilir.
Çekiş sınırlayıcıda ayar konumunda atık gaz tesisatının yukarıya doğru basıncı tarafından belirlenen
ayar ağırlıklarının açılma gücü ve kapama gücü (terazi prensibi) arasında bir denge meydana gelir.
Baca içinde ilerleyen sıcak atık gazlarına, soğuk havanın klapeden girmesiyle azaltılan sıcaklık
sayesinde yukarıya doğru olan kuvvetli basınçta yakıcı cihaz için arzu edilen değerine ulaşır. Asgari
çekiş ihtiyacına göre artan akım direnci kadar soğuk hava ile otomatik olarak karıştırılır. İçeri akan
hava sayesinde yoğunlaşma noktası düşürülür (daha yüksek hava fazlalığı, düşük CO 2 içeriği
oluşturur). Atık gaz/hava miktarının arttırılan hızı ve atık gaz tesisatının içindeki ve çevresindeki ısı
farkını da azaltarak terleme oluşum eğilimi de azalmış olur. Çekiş sınırlayıcıların ayar değeri üzerinde
gerçekleşen doğru basınca ayara ilave olarak yakıcı cihazdaki brülörün ara verdiği durumlarda kazan
dairesindeki oda havası ile atık gaz tesisatının havalandırılması sağlanır. Fakat bu kurutma efekti
düşen doğru basınç ayarında bozulur ve eğer çekiş sınırlayıcıdaki ayar değerine ulaşılamazsa
tamamen de ortadan kalkar. Kapatılmış kapama diskine doğrudan bir kavrama eki sayesinde ilave
hava girişdeki kapak klapesi mecburi ve otomatik olarak açılır. Uygulama için ayrıca sızdırmaz
klapelerine benzer motor kumandalı kapama klapeleri kullanılır, fakat bu da “akımsız açık”
uygulamalarda montajı ya atık gaz tesisatının yanağında ya da bağlantı parçasında kol olarak
gerçekleştirilebilir. Daha büyük atık gaz tesisatları için motorlu mecburi kumandalı fazla basınç klapeli
bir ilave hava tertibatı gerekir.
Kombine edilmiş ilave hava tertibatında çekiş sınırlayıcının ayar diski ile oluşturulan açıklık, mecburi
kumandalı ilave hava açıklığı olarak kullanılır. Bir çekiş sınırlayıcıda gerçekleştirilen ve sonradan de
monte edilebilen motor kumandası, ayar diski ile gevşek bir etki bağlantısına sahiptir. Yakıcı cihaz
çalışma dışı kaldığı sürece brülörden gelen sinyal ile motor kumandasının bir tespit pimi ayar diskini
açık konuma getirir, ki böylece en büyük kurutma efekti de elde edilmiş olur. 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, sonra
brülörün çalışması için sinyali açarak, atık gaz tesisatındaki yukarıya doğru basınca uygun olarak
çalışmasını sağlar..
Mecburi kumandalı ve kombine edilmiş ilave hava tertibatları katı yakıtlı yakıcı cihazlar için uygun
değildir. İlave hava tertibatları esas olarak sadece standardlara uygun olarak alt basınçla çalıştırılan
atık gaz tesisatlarında kullanılmalıdır.
Her yakıcı cihaz, sadece model levhası veya teknik dokümanlarda belirtilmiş “asgari çekiş ihtiyacında”
optimal etki derecesine sahip olur. Atık gaz tesisatının uygun olmayan bir çalıştırma durumu için
uyarlanmış olduğundan, yukarıya doğru basınç hemen hemen her çalışma anında yakıcı cihaz için
gerekli olandan daha yüksektir. Sonuç fazla yüksek bir atık gaz kaybıdır. Ayrıca düzensiz yukarıya
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doğru basınçta fanlı brülörünün optimal olarak ayarlanmasında zorluklar meydana gelir. Fazla yüksek
yukarıya doğru basınç atık gaz/hava klapesi olmayan ısı jeneratörlerinde ayrıca brülörün çalışmaya
ara verdiği durumlarda durma anı kayıplarını da arttırır. Çekiş sınırlayıcı veya bir kombine edilmiş ilave
hava tertibatı sabit bir yukarıya doğru basınç ve böylece de yakıcı cihaz için eşit kalmaya devam eden
optimal çalışma koşullarını sağlar.
Isınma modernizasyonunda normal durumlarda daha küçük performanslı ısı jeneratörleri monte edilir.
Daha düşük atık gaz miktarları, daha düşük atık gaz sıcaklıkları ve de yanma esnasında daha az hava
fazlalığı (daha yüksek CO 2 içeriği) mevcut bacalara bağlantıların nemlenmesi tehlikesini arttırır. İlave
hava tertibatları atık gaz tesisatının tatbik sahası esaslı şekilde genişletme ve yeni yakıcı cihazlara
uyarlama imkanı sağlamaktadır. Bununla birlikte motor kumandalı kombine edilmiş hava tertibatı ayırt
edici avantajlar sunmaktadır.

2.SEÇME VE BÜYÜKLÜK TAYİNİ
İlave hava tertibatları hava performansına göre önceden verilmiş fark bacasına bağlı olarak Grup
1’den (en küçük hava performansı) 6’ya kadar ayrılır. Bununla birlikte baca yüksekliği, baca çapı ve de
baca malzemesinin niteliği uygulamanın sınırlarını belirler ve yakıcı cihazın ısıtma performansını
etkiler. İlave hava tertibatları üreticileri, tablodaki değerleri kullanarak bir gruba uygun imalatları
yaparak uygun büyüklüğün seçilmesine olanak verir (Şekil 1).
Belirli bir tesisat için gerekli alt basınca bağlı ilave hava miktarı ve böylece de çekiş sınırlayıcı uygun
hava performansı tahmini formüle göre bulunabilir.
İlave hava miktarı m³/h = Baca enine kesiti (m²) x yükseklik(m) x atık gaz tesisatının sınır performansı (kW).

(1)

Baca tesisatının uygulanması ve hesaplanması için gerekli performans değerleri, yakıcı cihazın izin
verilen azami kW cinsinden ısıtma performansı üzerinden yapılmakta ve çeşitli baca üreticilerinin
hesaplama diyagramlarından kullanılmaktadır.
Örneğin, 350 kW kazan kapasiteli , Baca çapı 25 cm lik (0,05 m² enine kesit) ve 10 m lik etkin
yüksekliğe sahip bir sistem için uygun olan grupları Tablo 2 den seçerken yaklaşık ilave hava miktarı
3
olan 170 m /h i karşılayacak olanlara bakalım : 4 , 5 ve 6 dır. Amaca uygun olan gruptan seçebilmek
için montaj yerinin belirlenmesi ile ilave hava tertibatının hangi görevi yerine getireceğine bağlı olarak
tercih edilmelidir.

(2)
Tablo 1 – Çekiş regülâtörleri için karakteristik değerler
Çekiş regülâtörü grubu

a1
Pa.s/kg

[5]
a2
Pa.(s/kg)

1

400

120000

2

200

30000

3

140

11400

4

97

5000

5

74

2800

6

48

1260

2
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Şekil .1 – Çekiş regülâtörü sınıflandırmak için sınır eğriler [ 5 ]
Açıklama
A Çekiş regülâtörü grubu
X Standard sapma, Pa
Y1 Sekonder havanın hacimsel debisi, m3/h
Y2 Sekonder havanın kütlesel debisi, g/s

Tablo 2. Çekiş sınırlayıcı çaplarına göre geçen debi (m /h) miktarları [2].
3

Çap-mm
Basınç farkı

Ø100

Ø130

Ø150

Ø180

Ø250

∆P 5 Pa
∆P 20 Pa
∆P 40 Pa
Grup*

40
82
105
2

75
130
160
3

140
220
300
4

190
275
360
5

220
380
525
6

*2 nolu formülde debileri yerleştirdiğimizde çıkan uygun gruplar

Şekil 2’ye göre montaj olanakları olarak bağlantı parçası hemen atık gaz dayanağından ardından
(pozisyon 1) ve de bağlantı parçasının üstünde duvarda (pozisyon 3) veya alt kısımda (pozisyon 4)
sayılabilir.
Atık gaz tesisatındaki yukarıya doğru basıncın sınırlandırılması en iyi şekilde bağlantı parçasında
montaj yeri 1’de elde edilir. Burada bağlantı parçasında ve ilave aşınmayı ve de düşürülmüş termik
yukarıya doğru basınçla birlikte fazla alt basıncın yön değiştirmesini önlemek için oranlara uygun
olarak düşük bir hava miktarı yeterli gelir. Uygulamada bu sayede bir çekiş sınırlayıcının tatbik sahası
dokümanlarda belirtilen değerler üzerinden genişlemektedir. Montaj yerinin seçiminde, çekiş
sınırlayıcının atık gaz tesisatının “sıfır noktasında” tertiplenmesine dikkat edilmelidir. Yanma biriminin
hükümlerine uygun işletilmesinde burada bir fazla basınç meydana gelmemelidir. Bir bağlantı
elemanındaki bağlantı daima atık gaz ses susturucusundan veya mevcut bir yön değiştiriciden (dirsek)
sonra tertiplenmelidir.
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3
Q2

1

Q1

2

4
40

Şekil 2 -İlave hava tertibatının montaj olanakları [1].

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 3).Yüksek
atık gaz tesisatlarında optimal ölçümlendirmede (olası küçük enine kesit) yanma biriminin çalıştırılması
esnasında önemli atık gaz hızları meydana gelebilir. Ateşleme durdurulduğu taktirde atık gaz maddesi
akışı durur ve atık gaz tesisatındaki alt basınç geçici olarak güçlü bir şekilde yükselir.

Şekil 3- Büyük tesisatlar için çekiş sınırlayıcı, 250 mm çaplı, hidrolik amortisörlü [2] ve [3].
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, yani büyük enine kesit ile tertip edilmesi
yardımcı olabilir. Çekiş sınırlayıcının yüksek bir ayarlaması da, burada ayarlama diskinin sonradan
açıldığından ve böylece büyük bir rezervin kullanıma girebildiğinden dolayı kendini pozitif olarak belli
eder. Optimal işletme koşullarında, yoğun olarak hızlı kapakların çarpmalarından etkilenmemeleri için
kullanılan hidrolik amortisör tertibatına sahip sadece Şekil 3’ de gösterilen tipte çekiş sınırlayıcılar
olanak sağlar.
Fazla Basınçlı İşletimler İçin Atık Gaz Tesisatları
Atık gaz tesisatı fazla basınç için donatılmışsa (yanma değeri cihazları), standardlara göre bir ilave
hava tertibatı uygun değildir. Belirli işletim koşullarında (büyük etkin yükseklik, rüzgar birikimi, kısmı
yük işletimi) fakat bu tesisatlarda da istenilmeyen gereğinden fazla bir basınç meydana gelebilir, ki bu
da yanma arızalarına yol açar. Burada yeni geliştirilmiş, basınç kumandalı şalterli, motor kumandalı
sızdırmaz kapama klapeli çekiş sınırlayıcı (Şekil 4) yardımcı olabilir. Alt basınçta kutuları üzerinden
kumandayla kapama klapesi açılır, bu şekilde içeri akan ilave hava basıncı önceden belirlenen bir
değere sabitler. Fonksiyonlar durdurma şalteri ile kontrol edilir.
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Şekil 4 Atık gaz iletimi (fazla basınç)için mecburi kumandalı ilave hava tertibatı [2].

3.ÇEKİŞ İHTİYACININ AYARLANMASI
Atmosferik brülörlü gaz yakıtlı birimli tesisatlarda veya küçük performanslı ısıtma kazanlarında kural
gereği 10 Pa lık bir çekiş ihtiyacı yeterlidir. Fazla yüksek ayarlanmış çekiş sınırlayıcılarda atık gaz
kaybı ve tesisatının enerji tüketimi artar. Ayrıca ayarlama diski sonradan açılır ve böylece ilave hava
için sınırlı bir enine kesiti serbest bırakılır. İlaveten ateşlemenin kapatılmasından sonra çekiş sınırlayıcı
önceden kapanır, ki böylece atık gaz tesisatının havalandırılması azalır. Eğer bir çekiş sınırlayıcı
gereğinden düşük olarak ayarlanırsa ve böylece yanma birimi için gerekli çekiş ihtiyacına ulaşılmazsa,
yanma birimlerinde yanma arızaları meydana gelebilir. Bunun sonuçları; brülör alevlerinin geri
tepmesi, ısıtma yüzeylerinde ve/veya bağlantı elemanında kurum çöküntüsü ve de atmosferik brülörlü
gaz yakıtlı birimlerin akış emniyetinde uzun süreli atık gazın dışarı çıkması olabilir.
Çekiş sınırlayıcının ayarlanması tesisatın işletme konumunda, ayarlama ağırlıklarının çekiş
sınırlayıcıda üreticinin verdiği bilgilere göre vidalanması ile gerçekleşir. Çekiş sınırlayıcı bağlantı
elemanında hemen ölçü ağzının arkasında bulunuyorsa, ayarlama değeri ateşlemenin çekiş ihtiyacıyla
aynıdır. Basınç kaybı için, atık gaz tesisatı duvarına montajda çekiş sınırlayıcı bağlantı ısı
jeneratörünün dayanakları ile ilave tertibatının montajları arasında daha yükseğe ayarlanmalıdır, ki
burada hareket değeri olarak metre başına uzunluk yaklaşık olarak 1 Pa ve her bir 90°dirsek için ilave
yaklaşık 0.5 Pa kullanılabilir. Esas olarak çekiş sınırlayıcının ayarlanmasından sonra yanma biriminin
bağlantı dayanağının hemen arkasındaki ölçüm ağzı gerekli çekiş ihtiyacının sağlanmış olup olmadığı
kontrol edilmelidir.

4.TESİSATIN İŞLETMESİ İÇİN BİLGİ
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 ulaşılır, bu şekilde ayarlama diski açılır. Serbest bırakılmış enine kesit bu arada
giderek yükselen yukarıya doğru basınçla büyür. Yazın kapatılmış bir çekiş sınırlayıcı demek ki şikayet
konusu olamaz! Yanma biriminin ara verdiği durumlarda atık gaz tesisatının havalandırılması ve
kurtulması için kombine edilmiş veya mecburi kumandalı ilave hava tertibatı monte edildiyse, müşteri
motor kumandasının amacı hakkında bilgilendirilmelidir.
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5. BACADAKİ ATIK GAZ KAYIPLARINI AZALTMA ÇARELERİ
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% CO 2 MIKTARI
Şekil 5 - CO 2 miktarı, baca gazı sıcaklığı ve baca kaybı arasındaki ilişki [6].
Örnek-1: İstanbul’da beş yıldızlı bir otelde 90/70 °C çalışan merkezi kalorifer kazanının kapasitesi
13953 kW ve yakıtı doğal gaz. Isınma dönemi; günde 8,5 saat yılda 300 gün minimum %30 yükte,
günde 8,5 saat yılda 65 gün %65 yükte çalışmaktadır. Baca çekişi bekleme anlarında 60 Pa ölçülmüş.
Sekonder klape ile 10 Pa basınca sabitlediğimizde tasarruf miktarını ve amortisman süresini bulalım.
Not: Baca gazı analizi sonucu;
%65 yükte kazan verimi %91,1 , bacagazı kaybı %8,9 , baca çekişi 14 Pa
%30 yükte ise kazan verimi %91,1 , bacagazı kaybı %8,9 , baca çekişi 60 Pa ölçülmüştür.
Çözüm : Yanma verimi,

η w = 100-8,9=91,10

(3)

kazanın radyasyon kayıplarını da % 1,4 (%65 yükte) ve %2,5 (%30 yükte) (bu değer kazanın
büyüklüğüne ve izolasyon şartlarına göre (1 ila 4 arasında değişir)) kabul edelim. Eksik yanmadan
dolayı da yaklaşık %0,7 . Dolayısıyla kazan verimi ,

η w =100 –(8,9+2,5+0,7) =%87,9

ve

η w =100 –(8,9+1,4+0,7) =%89

(4)

olur. Apartmanın ısınma için bir yıllık doğal gaz bedelini bulalım.
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= 1.665.753 m³/yıl ( 5 )

+

B N =Yıllık yakıt miktarı,

Qa=yıllık ısıtma işi kWh/yıl,

b a = tam kullanma saati h/yıl,

H u =Alt ısıl değer kWh/m3

Kazanın arkasına duman gazından istifade etmek ve kalorifer dönüş suyunu ısıtmak üzere bir su ısıtıcı
(Ekonomizör) ilave edip duman gazı sıcaklığını 150°C indirdiğimizi kabul edelim.
baca gazı sıcaklığı – çevre sıcaklığı = 150-20 = 130°C

(6)

Şekil 5. den CO 2 miktarı 10 alırsak baca kaybını % 6 buluruz.
Yanma verimi de;

η k = 100-(6+3,2)= %90,8 ve η k = 100-(6+2,1)= %91,9
böylece kazan randımanında % 3 civarı artış elde edilmiş oluyor. Bu şartlarda yıllık doğal gaz sarfiyatı

BB =

Q *b
Qa
= N a =
ηw * H u ηw * H u

= 1.612.753 m³/yıl ( 7 )

+

BB=ekonomizör kullanıldığında yıllık yakıt tüketimi m /yıl
3

Fark : 1.665.753-1.612.753= 53.000 m³/yıl
Yılık tasarruf : 53.000*100/1665753= 3,2

% tasarruf.

6.İKİNCİL HAVA HESAPLAMASI İÇİN TEMEL DEĞERLER
6.1 Genel
İkincil havanın sıcaklığı (TNL), hava nereden alınıyorsa oranın ortam sıcaklığı olarak alınmalıdır. Dış
hava sıcaklığı TL bacanın kullanılması düşünülen azamî dış hava sıcaklığı olarak alınmalıdır. Isıtma
sistemleri için dış hava sıcaklığı TL normal olarak 288,15 K (tL =15 °C) değeri kullanılarak
hesaplanmalıdır.
Havanın gaz sabitesi RL 288,15 J/(kg.K) alınmalıdır (hacimce su muhtevası σ(H2O) = % 1,1).
İkincil havanın karıştırılmasından sonraki kütle debisi (

) aşağıdaki bağıntıyla hesaplanmalıdır:
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(8)
= İkincil hava ilavesinden önceki baca gazı kütle debisi, kg/s
= İkincil hava ilavesinden sonraki baca gazı kütle debisi, kg/s
= İkincil havanın kütle debisi, kg/s
İkincil havanın karıştırılmasından
hesaplanmalıdır:

sonraki

baca

gazı

sıcaklığı

(T M )

aşağıdaki

bağıntıyla

(9)
c pA = İkincil havanın ilavesinden önceki baca gazının özgül ısı kapasitesi, J/(kg.K)
c pNL = İkincil havanın özgül ısı kapasitesi, J/(kg.K)
T NL = İkincil havanın sıcaklığı, K
T A = İkincil havanın ilavesinden önceki baca gazının sıcaklığı, K
T M = İkincil havanın ilavesinden sonraki baca gazının sıcaklığı, K

7.ÖRNEK ÇALIŞMA
Amaç :

Isıtma ve sıcak su ihtiyacı için kullanılan sistemlerde bacadaki fazla çekişin yol açtığı
kayıplar ve güvenlik unsurlarının tesbiti, bunların bertaraf edilerek meydana çıkacak
kazanımlar, bu kazanımların yatırım maliyetleri ve amortisman sürelerinin tesbiti.

Yöntem : Çekiş sınırlayıcıların yarattığı yakıt tasarruf miktarının tam tespiti için diğer sayfada
görülen Excell Hesaplama-Makrosu geliştirilmiştir. Bu çalışmadaki program Gelsenkirchen
Üniversitesi Isı tekniği kürsüsünden Prof.Dr. Yük. Müh. Rudolf Rawe 'nin araştırma
ve deneylerinden yararlanılarak Kutzner&Weber şirketinin mühendisleriyle ortak çalışılarak
hazırlanılmış bir programdır. Recknagel-Sprener Schramek'in "Isıtma+Klima Tekniği "
kitabından da yararlanılmıştır. [ 7 ]
Veriler :

Proje kapsamında değerlendirmeye tabi olacak veriler aşağıdaki yöntemler ile tesbit
edilmiştir;
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Kazan üreticisinin yayınlamış olduğu teknik veriler;
Kazan kapasitesi ile ilgili bilgiler kazan üzerindeki etiket ve otelin göndermiş
olduğu bilgilerden faydalanılmıştır.
Kazan üreticisinden detaylı teknik veri alınamadığından ideal çekişteki baca kaybının
hesaplanmasında bacagazı sıcaklığı 180°C, CO 2 miktarıda %10 öngörülmüştür.
Kazan model yılı ışınım kayıplarının belirlenmesi amaçı ile kullanılır.
Yıllık tüketim verileri ve Brülörün çalışma saat ve kapasiteleri;
Four Seasons Hotel Teknik yönetim biriminden alınan bilgiler doğrultusunda tüm kazanların tek bir gaz
sayacına bağlı olduğu bilgisi üzerine toplam tüketim miktarından yola çıkılarak günlük tüketime uygun
tahmini bir değer hesaplanmıştır. Uygulanan sistem gereği brülörlerin çalışma esnasında 2.kademede
çalıştığı gözlemlenmiş, yakıt tüketimlerinden yola çıkarak çalışma süresi sadece bu kapasiteye göre
değerlendirilmiştir.
Yanma verileri;
Bir elektronik bacagazı analiz cihazı ile 1 saat içinde periyodik olarak 1415 ölçüm alınmıştır. Ölçüm
noktasının kazan çıkış çapının 2 ila 3 katı mesafesinde bulunmasına dikkat edilmiştir. Bekleme
sırasında alınan ölçüm tabloda yer almaz, ancak bekleme kayıpları hesaplanırken göz önüne
alınmıştır.
Kazan gidiş dönüş su sıcaklığı;

80 / 65°C

Baca ile ilgili bilgiler; Yatay ve düşey baca mesafeleri ile bacanın çapı yerinde veya proje bilgileri
üzerinden bakılarak alınmıştır.
Yaklaşık 18 m yükseklikteki bacanın çapı Ø 800 mm 'dir
Yatay baca'da emniyet damperi takma imkanı mevcuttur.
Yakıt fiaytları ; 0,181 TL/KWh (IGDAŞ gaz dağıtım şirketinden 2019 yılı Ocak değerleri)

Faiz oranları ; 24%
(4 bankanın faiz oranları dikkate alınmıştır)
Hesaplama ;
Ortalama fiili ısıl değer doğalgazda 1 yıl içinde açıklanan
verilerin ortalamasıdır.
Yakıtların alt ısıl değerleri
İgdaş 2018 yılı verileri ortalaması baz alınmıştır;
Yıllık Ortalama Isıl Değer = 10,67 kWh/m
Yıllık Ortalama K Faktörü = 1,00

3

Tablo 3. İgdaş 2018 yılı verileri
Isıl Değer
3
kWh/m
Ocak
10,69
Şubat
10,65
Mart
10,63
Nisan
10,68
Mayıs
10,68
Haziran
10,67
Temmuz
10,64
Ağustos
10,65
Eylül
10,67
Ekim
10,61
Kasım
10,68
Aralık
10,69

K faktörü
0,99
1,01
0,98
0,99
1,01
1,01
1,01
1,02
0,99
0,99
0,99
1,01
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1) Işınım kayıpları model yılı baz alınarak DIN normlarına göre değerlendirilmiştir. Baca
çekişlerinden etkilenmediği varsayılmıştır.
2) Bekleme anındaki çekiş durmanın başlangıçından çalışma evresine kadar geçen
sürede alınan 135 ölçümün ortalamasıdır. Bekleme süreleri belirlenen çalışma
süresinden arta kalan zaman olarak değerlendirilir.
3) Emniyet Damperi'nin kullanılması sonucu meydana gelebilecek veriler;
Baca çekişi ideal sayı ile 10 Pa olarak dikkate alınır, ve bu çekişte kazan üreticisinin belirlediği
ideal verimler kullanılır. Aksi durumda %10 CO 2 emisyonuna ulaşma dikkate alınır.
4) Çalışma süreleri için mevcut değerler dikkate alınır.( Aslen beklemedeki baca çekişi düşünce
süre artacak, çalışma saati daha çok gerileyecektir)
5) Kullanılacak Emniyet damperinin belirlenmesi için klape firmasının hazırlamış olduğu abak
kullanılır. Baca çap ve yüksekliğine bağlı olarak değişen etki derecesine göre kaç adet
kullanılacağına karar verilir.
Uyarı:Seçilen baca kesiti için Joukowski-darbesi (kazanın ani devredışı kalması sonucu aşırı
basınç kaybı ve buna bağlı yüksek darbe) tehlikesi mevcuttur.Bu oluşum baca, kazan
ve atıkgaz borusunda büyük hasarlara yol açabilir.Doğru seçilmiş bir çekiş sınırlayıcısı
sorunu çözebilir.
Kazan gücünden dolayı darbe sönümleyici bir çekiş sınırlayıcısına ihtiyaç vardır
ör.: ZUK 250 SG veya Green S350.
* Dikkate alınmayanlar ör: mevsimlere göre değişen kazan çalışma şartları (dış sıcaklık,kazan
çalışma sürersi,kazan gücü) veya rüzgar durumu gibi faktörler.Verim iyileştirme derecesi
tahminidir (kabul edilen). Bu iyileştirme derecesi kazan,brülör ve bağlantı elemanlarında
yapılan ayarlarla değişiklik gösterebilir.

Raporun Sonuç ve değerlendirmesi;
Kazanlarda çalışma süreleri arttıkça bacagazı sıcaklığının normalin üstünde değere ulaşması, yüksek
O 2 ve düşük CO 2 ve %12'lere varan baca kayıpları gözlemlenmiştir.
Buhar jeneratöründe de çok kısa çalışma ve bekleme sürelerinden dolayı büyük kayıplar
gözlemlenmiştir. Çok kısa süre çalıştığı için emniyet damperinin reaksiyonlarını kestirebilmek oldukça
güç gözüküyor. Bu nedenle hesaplamalarda toplam tüketime karşılık kazan verileri dikkate alınmıştır.
Çalışmalarımız, herbir cihaza 3 adet emniyet damperiyle %10,17'luk bir iyileşmenin beklenebilceğini
göstermektedir. Bu da aylık 27.146 TL 'lik bir Yakıt tassarufu anlamına gelir.
Buna ilave olarak, sistem çalışma ve durma esnasında meydana çıkan ani basınç değişikliğinin yol
açtığı Jukowski darbesi etkisi ve bunun yol açabileceği tehlikeleri bertaraf edecektir.
Sistem bekleme esnasında aşırı baca çekişinden ortaya çıkan kayıpları azaltacak ve baca nın duruş
anında kurumasını sağlayarak olası yoğuşma sorunlarını çözecektir.
Maliyetleri ortadan kaldırarak gizli bir tasarruf da sağlamaktadır.
3 adet emniyet damperinin yatırım maliyeti 42.500 TL 'dır; yıllık faizler de dikkate alındığında
bu yatırımın amortisman süresinin yaklaşık 0,15 yıl olması beklenebilir.
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SONUÇ
Bir ekonomizör kullanımıyla elde edilecek kazanımlar ile sekonder klape (emniyet damperi)
kullanımıyla elde edilebilecek kazanımlar bu çalışmada belirtilmiştir. Sekonder klapenin kullanımı ile
çok kısa bir zamanda kendini amorti edebildiği gibi sürekli olarak da tasarruf sağlayacağı görülmüştür.
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ÖZGEÇMİŞ
Ergün GÖK
İ.T.Ü. Makina Fakültesi Makina Mühendisliği bölümünü 1990 senesinde bitirdi. Aynı üniversitenin
''Robotik'' programında Yüksek Lisansını tamamladı. 1990 la 1993 yılları arasında Havuz tesisatı
yapan bir şirkette ikinci iş dalı olarak getirilen ithal baca sistemleri satışına ve uygulamalarına
başladı.1993 yılında kurucu ortağı olduğu Rotek Ltd.Şti. ile bacada yerli imalata başladı. Rotek
firmasında halen Genel Müdürlük görevini yürütmektedir. 2006 senesinde kurulan BACADER' in
Kurucu üyesi olmuş ve 3 dönem Yönetim Kurulu Başkanlığını yürütmüştür. Baca konusunda görüş
verebilmek için çeşitli komisyonlarda görev almış, Dergilerde bilgilendirici yazıları yayınlanmış, teknik
kitaplarda baca için bölüm hazırlamıştır. Çeşitli kurum ve kuruluşlarda hem Rotek adına ve BACADER
adına seminerler vermiştir. İklimlendir Meclisinde baca sektörü temsilciliği görevini yürütmektedir. Evli
ve iki çocuğu vardır.
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BACA KAYNAKLI KARBONMONOKSİT
ZEHİRLENMELERİNİN İSTATİSTİKSEL ANALİZİ
Analysis Of The Chimney Related Carbon Monoxide Poisoning

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 yüksek riskli illere göre
değerlendirmesi yapılmıştır. Bu çalışma ile ortaya çıkan sonuçlar ışığında çözüm önerileri
geliştirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Karbonmonoksit, zehirlenme, ölüm, soba, kombi, şofben
SUMMARY
Every year in Turkey, thousands of people are exposed to flue based carbonmonoxide poisoning 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 paper, the data collected on this
topic since 2011 is analysed according to months, years, provinces, areas, the devices that have
caused the problems. Also the data on the chimney sourced carbonmonoxide poisoning and the
deaths is evaluated based on the cities with high risk. Finally, 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 karbonmonoksit kaynaklı zehirlenme ve
buna bağlı olarak ölüm vakalarında artışlar gözlenmektedir.
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2- ÜLKEMİZDE DURUM
Bu çalışmanın verileri, 2011 yılından itibaren medya takip izleme yöntemi ile toplanmaktadır. 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]. Çalışmada ele alınan veriler 2018 yıl sonu itibarı ile değerlendirilmiştir.

Şekil 1. 2011-2018 yılları arasında ülkemizdeki baca gazı kaynaklı zehirlenme-ölüm verileri.
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Tablo 1. 2011-2018 yılları arasında ülkemizdeki baca gazı kaynaklı aylara göre zehirlenme-ölüm
verileri.
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Ülkemizde baca gazı kaynaklı zehirlenme verileri Avrupa ortalamalarının çok üzerindedir. 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 vakalarının da
artmaya başladığı gözlenmektedir. Zehirlenmelerin artışına paralel olarak ölüm vakalarında da artışlar
gözlenmektedir. Bununla beraber özellikle 2018 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 [1,3]
Baca gazı kaynaklı zehirlenme-ölüm verileri bölgelere göre durum sırası ile analiz edilmiştir.
3.1- MARMARA BÖLGESİ
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.

Şekil 2. 2011-2018 yılları arasında Marmara Bölgesinde baca gazı kaynaklı zehirlenme-ölüm verileri.
3.2- EGE BÖLGESİ

Şekil 3. 2011-2018 yılları arasında Ege Bölgesinde baca gazı kaynaklı zehirlenme-ölüm verileri.
Ege bölgesinde baca kaynaklı karbonmonoksit zehirlenme-ölüm değerleri düşüktür.
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3.3- KARADENİZ BÖLGESİ

Şekil 4. 2011-2018 yılları arasında Karadeniz Bölgesinde baca gazı kaynaklı zehirlenme-ölüm verileri.
Karadeniz Bölgesinde baca kaynaklı zehirlenme-ölüm değerleri diğer bölgelere göre düşüktür.
3.4- AKDENİZ BÖLGESİ

Şekil 5. 2011-2018 yılları arasında Akdeniz Bölgesinde baca gazı kaynaklı zehirlenme-ölüm verileri.
Akdeniz Bölgesi, baca kaynaklı zehirlenme-ölüm değerleri diğer bölgelere göre düşüktür.
3.5- ORTA ANADOLU BÖLGESİ

Şekil 6. 2011-2018 yılları arasında İç Anadolu Bölgesinde baca gazı kaynaklı zehirlenme-ölüm verileri.
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İç Anadolu Bölgesi, baca gazı kaynaklı zehirlenme-ölüm değerleri açısından en yüksek risk
grubundaki bölgelerimizden biridir.
3.6- DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Şekil 7. 2011-2018 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.
3.7- GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Şekil 8. 2011-2018 yılları arasında Güneydoğu Anadolu Bölgesinde baca gazı kaynaklı
zehirlenme-ölüm verileri.
Güneydoğu Anadolu Bölgesi, baca gazı kaynaklı karbonmonoksit zehirlenme değerleri açısından en
riskli bölgelerimizden biri olmasına rağmen ölüm sayısı açısından değerler oldukça düşüktür.
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4- İLLERDE DURUM[1,2,3,4,5]

Şekil 9. 2011 yılı illerdeki baca gazı kaynaklı
zehirlenme-ölüm verilerinin aylara göre dağılımı

Şekil 10. 2012 yılı illerdeki baca gazı kaynaklı
zehirlenme-ölüm verilerinin aylara göre dağılımı

Şekil 11. 2013 yılı illerdeki baca gazı kaynaklı
zehirlenme-ölüm verilerinin aylara göre dağılımı

Şekil 12. 2014 yılı illerdeki baca gazı kaynaklı
zehirlenme-ölüm verilerinin aylara göre dağılımı

Şekil 13. 2015 yılı illerdeki baca gazı kaynaklı
zehirlenme-ölüm verilerinin aylara göre dağılımı

Şekil 14. 2016 yılı illerdeki baca gazı kaynaklı
zehirlenme-ölüm verilerinin aylara göre dağılımı
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Şekil 15. 2017 yılı illerdeki baca gazı kaynaklı
zehirlenme-ölüm verilerinin aylara göre dağılımı
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Şekil 16. 2018 yılı illerdeki baca gazı kaynaklı
zehirlenme-ölüm verilerinin aylara göre dağılımı

Tablo 2- 2011-2018 yılı illerdeki baca gazı kaynaklı zehirlenme-ölüm verilerinin illere göre dağılımı
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011

ZEHİRLENME
ÖLÜM
ZEHİRLENME
ÖLÜM
ZEHİRLENME
ÖLÜM
ZEHİRLENME
ÖLÜM
ZEHİRLENME
ÖLÜM
ZEHİRLENME
ÖLÜM
ZEHİRLENME
ÖLÜM
ZEHİRLENME
ÖLÜM

Adıyaman, Kars, Konya, Düzce, Niğde, Erzurum, Bolu, Ankara, Zonguldak
Kayseri, Kars, Eskişehir, Manisa, Adıyaman, Ankara, Kırşehir, Kırıkkale, Trabzon
Gaziantep, Adıyaman, Sivas, Eskişehir, Van, Afyon, Erzurum, Şanlıurfa, Ankara
Konya, Gaziantep, Eskişehir, Sivas, İzmir, Bolu, Samsun, Adıyaman, Osmaniye, Denizli
Bursa, Eskişehir, Niğde, Adıyaman, Ordu, Kahramanmaraş, Kayseri Konya, Ankara
Gaziantep, Kayseri, Konya, İzmir, İstanbul, Ankara, Bursa, Ordu, Hatay, Kahramanmaraş
Kayseri, Kahramanmaraş, Adıyaman, Bursa, Eskişehir, Samsun, Kırıkkale, Gaziantep
Bursa, Gaziantep, Konya, Denizli, Ankara, Trabzon, Yozgat, Adıyaman, Kayseri
Gaziantep, Eskişehir, Bursa, Adıyaman, Kahramanmaraş, Bolu, Samsun, Ankara
Gaziantep, Ankara, İzmir, İstanbul, Samsun, Denizli, Manisa
Gaziantep, Kırıkkale, Nevşehir, Bolu, Ankara, Konya, Bursa, Balıkesir
İstanbul, Gaziantep, Bursa, Ankara, Bolu, İzmir, Karabük, Nevşehir, Kırıkkale, Konya
Gaziantep, Kayseri, Eskişehir, Bursa, Samsun, İzmir, Ankara, Kırıkkale, İçel, Trabzon
Ankara, Gaziantep, Bursa, Kayseri, Eskişehir, İçel, Manisa, Tunceli, Samsun, İzmir
Gaziantep, Bursa, Ankara, Konya, İstanbul, Kayseri, İçel
Ankara, Kayseri, İçel, İstanbul, Bursa, Kocaeli, Konya, Zonguldak, İzmir

4.1- ZEHİRLENME-ÖLÜM VERİLERİNE GÖRE EN RİSKLİ İLLER

Şekil 17. Adıyaman ili 2011-2018 yılları arası baca
gazı kaynaklı zehirlenme-ölüm verileri

Şekil 18. Ankara ili 2011-2018 yılları arası baca
gazı kaynaklı zehirlenme-ölüm verileri
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Şekil 19. Bolu ili 2011-2018 yılları arası baca gazı
kaynaklı zehirlenme-ölüm verileri

Şekil 21. Erzurum ili 2011-2018 yılları arası baca
gazı kaynaklı zehirlenme-ölüm verileri

Şekil 23. Gaziantep ili 2011-2018 yılları arası baca
gazı kaynaklı zehirlenme-ölüm verileri
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Şekil 20. Bursa ili 2011-2018 yılları arası baca gazı
kaynaklı zehirlenme-ölüm verileri

Şekil 22. Eskişehir ili 2011-2018 yılları arası
baca gazı kaynaklı zehirlenme-ölüm verileri

Şekil 24. İstanbul ili 2011-2018 yılları arası baca
gazı kaynaklı zehirlenme-ölüm verileri
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Şekil 25. Kahramanmaraş ili 2011-2018 yılları
arası baca gazı kaynaklı zehirlenme-ölüm verileri
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Şekil 26. Kayseri ili 2011-2018 yılları arası baca
gazı kaynaklı zehirlenme-ölüm verileri

Şekil 27. Konya ili 2011-2018 yılları arası baca
gazı kaynaklı zehirlenme-ölüm verileri

Şekil 28. Kayseri ili 2011-2018 yılları arası baca
gazı kaynaklı zehirlenme-ölüm verileri

Şekil 29. Nevşehir ili 2011-2018 yılları arası baca
gazı kaynaklı zehirlenme-ölüm verileri

Şekil 30. Niğde ili 2011-2018 yılları arası baca
gazı kaynaklı zehirlenme-ölüm verileri
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Şekil 31. Sakarya ili 2011-2018 yılları arası baca
gazı kaynaklı zehirlenme-ölüm verileri

Şekil 32. Samsun ili 2011-2018 yılları arası baca
gazı kaynaklı zehirlenme-ölüm verileri

Şekil 33. Sivas ili 2011-2018 yılları arası baca gazı
kaynaklı zehirlenme-ölüm verileri

Şekil 34. Tekirdağ ili 2011-2018 yılları arası baca
gazı kaynaklı zehirlenme-ölüm verileri
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Şekil 35. Tokat ili 2011-2018 yılları arası baca gazı
kaynaklı zehirlenme-ölüm verileri

Şekil 36. Trabzon ili 2011-2018 yılları arası baca
gazı kaynaklı zehirlenme-ölüm verileri

Şekil 37. Van ili 2011-2018 yılları arası baca gazı
kaynaklı zehirlenme-ölüm verileri

Şekil 38. Yozgat ili 2011-2018 yılları arası baca
gazı kaynaklı zehirlenme-ölüm verileri

Zehirlenme ve Ölüm vakalarının gerçekleştiği illerin sekiz yıllık dağılımı yukarıda değerlendirilmiştir.
Analizde zehirlenme açısından en riskli iller; Adıyaman, Gaziantep, Bursa, Kayseri, Ankara, Eskişehir,
Konya, Düzce, Erzurum, Kahramanmaraş, Bolu şeklinde sıralanabilir. Ölüm vakaları açısından en
riskli iller; Kayseri, Bursa, Gaziantep, Ankara, Eskişehir, Konya, İzmir, Sivas şeklinde sıralanmaktadır.
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5- BACA GAZI KAYNAKLI ZEHİRLENME VAKALARINA NEDEN OLAN CİHAZLAR

Şekil 39. 2011-2018 yılları arasında cihazlara göre baca gazı kaynaklı zehirlenme-ölüm verileri[5].
Tablo 3- 2011-2018 yılı illerdeki baca gazı kaynaklı zehirlenme-ölüm verilerinin cihazlara göre dağılımı
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011

ZEHİRLENME
ÖLÜM
ZEHİRLENME
ÖLÜM
ZEHİRLENME
ÖLÜM
ZEHİRLENME
ÖLÜM
ZEHİRLENME
ÖLÜM
ZEHİRLENME
ÖLÜM
ZEHİRLENME
ÖLÜM
ZEHİRLENME
ÖLÜM

Kömür sobası, Doğalgaz bacası, Diğer(mangal vb.),Şofben
Kömür sobası, Diğer(mangal vb.), Doğalgaz bacası, Şofben
Kömür sobası, Doğalgaz bacası, Diğer(mangal vb.),Şofben
Kömür sobası, Diğer(mangal vb.) , Şofben, Doğalgaz bacası
Kömür sobası, Doğalgaz bacası, Diğer(mangal vb.),Şofben
Kömür sobası, Diğer(mangal vb.), Doğalgaz bacası, Şofben
Kömür sobası, Doğalgaz bacası, Diğer(mangal vb.),Şofben
Kömür sobası, Doğalgaz bacası, Diğer(mangal vb.),Şofben
Kömür sobası, Doğalgaz bacası, Diğer(mangal vb.), Şofben
Diğer(mangal vb.), Kömür sobası, Doğalgaz bacası, Şofben
Kömür sobası, Doğalgaz bacası, Diğer(mangal vb.), Şofben
Kömür sobası, Diğer(mangal vb.), Doğalgaz bacası, Şofben
Kömür sobası, Doğalgaz bacası, Diğer (mangal vb.), Şofben
Kömür sobası, Diğer(mangal vb.) , Şofben, Doğalgaz bacası
Kömür sobası, Doğalgaz bacası, Şofben, Diğer(mangal vb.)
Kömür sobası, Diğer(mangal vb.) Şofben, Doğalgaz bacası
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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;
-

-

-

-

Soba, şofben ve kombilerin bulunduğu odalar mutlaka havalandırılmalı. Öyle ki 1m doğalgaz
3
3
saatte 10 m havaya ihtiyaç duyar. 2 kg ağırlığındaki bir odunun yanabilmesi için ise 30 m e
2
kadar havaya ihtiyaç duyar. Bu da yaklaşık 12 m oda içindeki oksijeni sadece bir adet odun
parçasının yanmasıyla tükettiğimiz anlamına gelir ki sonucunda insanlara soluyacak oksijen
kalmaz. Yanma için gerekli havayı sağlayamaz iseniz yanma sonucu zehirlenmelere, ölümlere
sebep olan karbonmonoksit gazı açığa çıkar. Bu sebeple havalandırma çok önemlidir.
Sobaların olduğu odalarda uyunmamalı ve yatarken sobalar mutlaka söndürülmelidir. Ev
içindeki kapılar ise ek önlem olarak açık bırakılmalıdır.
Karbonmonoksit dedektörü ile hayata tutunabilirsiniz. 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.
3

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.
Bacalar Semineri
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4. Bacalar, Fabrika üretim kontrol belgesine sahip ve ürettiği ürünlerin performans beyanını
yapan firmalarca üretilmelidir. Bacaların montajı ise Mesleki Yeterlilik Kurumundan Baca
Montaj Personeli (Seviye 3) belgeli personel tarafından yapılmalıdır. Bacaların uygunluğu ise
Mesleki Yeterlilik Kurumundan Baca Kontrol Personeli (Seviye 4) belgeli personel tarafından
yapılmalıdır. Bu belgelere sahip olmayan personelin baca montajı yapması söz konusu
değildir.
5. Özellikle doğalgazlı cihazlardan kaynaklanan olayların büyük bir çoğunluğu proje 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 periyodik 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 anlamına gelmektedir. 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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HAVA ATIK GAZ SİSTEMLERİ VE UYGULAMA DETAYLARI
Air Exhaust Gas Systems & Application Details:

Barış SAY
Muammer AKGÜN

ÖZET
Hava Atık Gaz Sistemi uygulamaları her geçen gün daha da çok yaygınlaşmaktadır. Yapılan
uygulamalarda kullanılan sistemler ve bu sistemlerin uygulamalarında bilinmesi gereken detaylar çok
önemlidir. Bu çalışmada öncelikle Hava Atık Gaz sistemleri tanımlanmış ve yürürlükte bulunan
standartlara bağlı kalınarak uygulama detaylarına yer verilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Hava Atık Gaz Sistemi, Standart, Uygulama Detayları.
SUMMARY
The air exhaust gas system applications are becoming more widespread every day. The systems
used and the details required for the operations of these systems are crucial. The air exhaust gas
systems are identified and their application details have been explained according to the currently
running standards.
Keywords: Air Exhaust Gas Systems, Standart, Application Details

1- GİRİŞ
Sürekli gelişen standartlar ve yüksek yapı teknolojileri ile birlikte binalarda yalıtım ve sızdırmazlık
önem kazanmıştır. Bu durum, yanma havasını ortamdan temin ederek çalışan ısıtma cihazlarının
(Kombi-Şofben) yeterli hava almalarına engel teşkil etmektedir. Ortam havasına ihtiyaç duyarak
çalışan ısıtma cihazlarının yeterli hava ihtiyacını sağlamak için kullanılan yöntem ve teknikleri ne yazık
ki bina sızdırmazlığını olumsuz etkilemektedir. Sorun basit çözümlerle giderilmeye çalışılmaktadır.
Örneğin havalandırma menfezlerinin zorunlu olarak kullanılması, ortamın sürekli olarak taze dış hava
ile beslenmesinden dolayı ısı kaybına engel olmak için yapılan tüm izolasyon uygulamalarının bir anda
boşa çıkmasına neden olmaktadır. Enerji verimliliğinin çok önemli olduğu günümüz koşullarında
istenmeyen bir durumdur.
Bu sorun için kullanılabilecek en etkin çözüm, ısı izolasyonu yapılmış binalara zarar vermeden ortam
yanma havasından bağımsız çalışan “C tipi-Hermetik” cihazların bağlandığı Hava Atıkgaz
Sistemleridir. Bu çalışmada seramik ve paslanmaz çelikten üretilen sistemler üzerinde değerlendirme
yapılmıştır.

2- HAVA ATIK GAZ SİSTEMLERİNDE KULLANILAN YAKICI CİHAZ TİPLERİ[1]
2.1- C1 TİP YAKICI CİHAZLAR
Yatay olarak yakma havası temini ve atık gazın dış cephe veya çatı üzerinden atılması uygulamasıdır.
Çıkışlar birbirine yakın, aynı basınç bölgesinde bulunmaktadır.(Şekil 1)
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C2 TİP YAKICI CİHAZLAR

Yakma havası ve atık gazın ortak baca şaftına bağlı hava ve atık gaz bağlantısı uygulamasıdır.
(Almanya imar kanununa göre C21 tipi cihazların uygulamasına izin verilmez.)

*) yüksek sızdırmazlık şartları yerine getirildiği durumda bu cihazlar
x ile de işaretlenebilir.
Şekil 1- C1 tip Yakıcı Cihaz Uygulaması

2.3-

Şekil 2- C2 tip Yakıcı Cihaz Uygulaması

C3 TİP YAKICI CİHAZLAR

Dik çatı çıkışlı, yakma havası temini ve atık gazın atılması uygulamasıdır. Çıkışlar birbirine yakın,
aynı basınç bölgesinde bulunmaktadır. (Almanya imar kanununa göre C31 tipi cihazların
uygulamasına izin verilmez.) (Şekil 3)

2.4-

C4 TİP YAKICI CİHAZLAR

Yanma havası ve atık gazın tasarlanmış çoklu hava atık gaz sistemi uygulamasıdır.
Hava Atık gaz Sistemi, konsantrik de olabilir. Burada negatif basınç ile çalışan bir hava atık gaz
sistemi gösterilmektedir.
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2.5-
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Şekil 4- C4 tip Yakıcı Cihaz Uygulaması

C5 TİP YAKICI CİHAZLAR

Farklı hatlardan yakma havası temini ve atık gazın atılması uygulamasıdır. Çıkışlar farklı basınç
bölgelerinde bulunmaktadır.

2.6-

C6 TİP YAKICI CİHAZLAR

Yanma havası temini ve atık gazın ölçüm yapılmayan cihazlara göre bağlantı uygulamasıdır. C6 tipi
cihazların yakma havası temini ve atık gazın atılması, imalatçının kullanım kılavuzuna ve Hava Atık
gaz Sistemi ölçüm kriterlerinin teknik şartlarına göre yapılmalıdır.

2.7-

C7 TİP YAKICI CİHAZLAR

Yakma havası yatay temini ve atık gazın atılması uygulamasıdır. Yakma havası çatı arasından temin
edilmektedir ve atık gaz çatının üstünden atılmaktadır. Çatı arasında akış emniyeti bulunmaktadır. Bu
cihazlar Almanya Yangın Yönetmeliğine tanımlanmaktadır. Hava atık gaz sistemleri için uygun
değildir. Bu cihazlara çok istisnai durumlarda kullanılmaktadır.
2.8-

C8 TİP YAKICI CİHAZLAR

Atık gaz tesisatı müstakil veya çoklu bağlantılı (negatif basınçlı) ve dış ortamdan bağımsız yakma
havası temini uygulamasıdır.
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Şekil 7- C7 tip Yakıcı Cihaz Uygulaması
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Şekil 6- C6 tip Yakıcı Cihaz Uygulaması

Şekil 8- C8 tip Yakıcı Cihaz Uygulaması
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Şekil 9- C9 tip Yakıcı Cihaz Uygulaması

3- HAVA ATIKGAZ SİSTEMİ TEMEL ÇALIŞMA PRENSİBİ ve ÖZELLİKLERİ [2,3,6,7]
İç içe geçmiş iki hava kanalından (konsantrik) oluşan bu sistemde, taze hava bacanın çatıdaki bitiş
noktasından temin edilir. Baca ağzından alınan taze ve soğuk hava, ısıtılmış olan iç boruya temas
ederek kullanıldığı için enerji verimliliği sağlanır. Hermetik Yakıcı Cihaz tarafından atılan atıkgaz
içteki boru sayesinde çatı çıkışından tekrar atmosfere atılmaktadır.
İç borusu seramik veya metal malzemesinden yapılmış olan Hava Atıkgaz Sistemi ilk olarak çok
katlı binalarda birden fazla cihazları bağlamak amaçlı tasarlanmıştır. Günümüzde artık müstakil
evlerde de Hava Atıkgaz Sistemleri tercih edilmektedir.
İki farklı tip bağlantı ile Hava Atıkgaz Sistemi uygulanabilmektedir.
İlki, Konsantrik bağlama şeklidir, bunlar taze hava ve atıkgaz sistemini aynı baca üzerinden
sağlayan sistemlerdir.
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İkincisi, taze ve atıkgaz kanallarını farklı ve birbirinden ayrılmış iki kanal üzerinden sağlayan
sistemlerdir. Bu sistem kurum kaynaklı yangına dayanıklı olarak tasarlanmış, özellikle ortamdan
bağımsız çalışan katı yakıtlı cihazlar için uygulanmaktadır.
Cihazlar özel adaptörler sayesinde gaz ve yoğuşma sıvısının sızdırmazlığını tamamen
sağlamaktadır. Bu nedenle Hava Atıkgaz Sistemlerine yoğuşmalı cihazlar da bağlanabilir.
Ortam havasından bağımsız çalışan cihazlar için kullanılan bu sistem sayesinde baca, yer sorunu
olan binaların havalandırma veya aydınlık şaftlarına da kurulabilmektedir.
Hava Atıkgaz Sisteminin planlamasında dikkat edilmesi gereken nokta, atıkgaz ile yakma havası
arasındaki basınç dengesini sağlayan mesafe ile düşük sıcaklıkta çalışan cihazın arasında en az
1,5 m, yoğuşmalı cihazlar da ise 2,5 m olmasıdır.
Aradaki mesafe daha kısa olduğundan özellikle cihazın ilk devreye alınmasında yüksek sıcaklık
oluşacağından atık gazın basınç dengesinin bozulmasına dolayısı ile geri tepme oluşumuna hatta
varsa aşağıdaki cihazın içinde yakma havası ile atık gazın karışmasına neden olabilir.
3.1- ÇOK KATLI BİNALARDA UYGULAMALAR
Hava Atıkgaz Sistemi, çok katlı binalarda gaz yakıtlı hermetik cihazlar için özel olarak tasarlanmış
bir baca sistemidir. Yakma havası, bacanın içinde yekpare kanal sayesinde dışarıdan sağlanır.
Hava Atıkgaz Sistemi EN 13384–2’ ye göre üreticinin beyanı doğrultusunda ve cihazın özelliklerine
göre 20 adet hermetik cihazı, tek bir bacaya bağlama imkânı sunar. Üretici firmaların kendi beyanı
ile birlikte daha da fazla ve yüksek katlı binalarda uygulamalar mevcuttur.
3.1.1- ÇOK KATLI BİNALARDA HAVA ATIKGAZ SİSTEMİ
Hava Atıkgaz Sistemi hafif beton blok ve seramik iç borudan oluşan bir sistemdir. Seramik iç
boruları 14 cm, 16 cm, 18 cm, 20 cm, 22 cm, 25 cm ve 30 cm çaplara kadar bulunmaktadır.
Basit olan Hava Atıkgaz Sistemlerinde farklı olarak bu sistemin alt kısmında atıkgaz borusu ile hava
şaftının arasında, basınç dengesini sağlayan bir boşluk bulunmalıdır.
Çok yüksek katlı binalarda, gaz yakan yakıcı cihazlar Hava Atıkgaz Sistemi ile güvenilir şekilde
kullanılabilir.
Seramik uygulamada, iç içe olan borular gaz yakan cihazlarda kullanılan özel kombi bağlantı
modülü sayesinde kolay ve emniyetli bir şekilde bağlanır. Bağlantı parçaları basınca ve yoğuşmaya
karşı sızdırmazdır ve hermetik cihazlarda rahatlıkla kullanılabilir. Bacanın içinde oluşan yoğuşma,
yoğuşma toplayıcısı ile tahliye edilir.
Çap belirleme tabloları veya baca hesap programı sayesinde aynı tipte olan cihazların etkin baca
yüksekliği, cihaz kapasitesi ve çapa göre kaç adet hermetik cihazın bir Hava Atıkgaz Sistemine
bağlanabileceği hesap edilebilir.
4- HAVA ATIKGAZ SİSTEMİNİN ÖZELLİKLERİ[3,5,6,7]
4.1- C TİPİ CİHAZLARIN ATIKGAZ TAHLİYESİNDE KULLANILAN HAVA ATIKGAZ SİSTEMLERİ
4.1.1- TASARIM
Sistem; atık gazın dışarı atılışını ve yakma havasının da C tipi cihaza rahat bir şekilde girişine imkân
sağlayacak konsantrik düzende yapılandırılacaktır. Cihazların sisteme bağlantısı özel bağlantı aparatı
ile yapılmalıdır. Sistem boyutları üretici firma tarafından cihaz sayısı, kapasite ve baca yüksekliklerine
göre TS EN 13384-2’ye göre hesaplanmalıdır.
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4.1.2- ATIKGAZ TAHLİYE KANALI
Atık gazın tahliye edileceği iç kanal yüksek ısı, asit ve nemden etkilenmeyen malzemeden
yapılmalıdır. Metal borular akredite kurumlar tarafından test edilmiş ve TS EN 14989 veya TS EN
1856 onay belgesine, Seramik borular akredite kurumlar tarafından test edilmiş ve TS EN 1457 onay
belgesine sahip olmalıdır. Metal borular birbirine kelepçelerle, seramik borular birbirine refrakter
özellikli aside dayanıklı yapıştırıcı ile sabitlenmelidir(Şekil 10).
4.1.3- HAFİF BETON BLOK (ŞAFT )
Hava alma kanalını oluşturacak beton blok farklı çaplar için özel olarak boyutlandırılmalı ve cihazların
hava akışına müsaade edecek boyutlarda olmalıdır. Hafif Beton Bloklar akredite kurumlar tarafından
test edilmiş ve TS EN 12446 onay belgesine sahip olmalıdır.

Şekil 10. Hava Atıkgaz Sistemi Kesiti
4.1.4- MESAFE TUTUCULAR
Seramik boru ile beton blok arasında hava boşluğu oluşturmak ve seramik borunun dengede
durmasını sağlayan mesafe tutucular paslanmaz çelik malzemeden yapılmalıdır.(Şekil 11)
4.1.5- CİHAZ BAĞLANTI ADAPTÖRÜ
C tipi cihazların hava atık gaz sistemine bağlanmasını sağlar. Yakma havasının sistemden alınmasını
sağlarken atık gazın iç seramik boruya iletilmesine imkân tanır. Adaptörün gaz sızdırmazlığı
sağlanmış olmalıdır. (Şekil 12-13)
4.1.6- YOĞUŞMA TOPLAYICI
Seramik boru hattının temelinde bulunan yoğuşma toplayıcı atık gaz hattında oluşabilecek yoğuşma
sıvısının tahliyesine imkan sağlar. Montaj esnasında beton blokta açılacak boşluktan yoğuşma sıvısı
özel bir boruyla tahliye edilir.
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Şekil 11. Hava Atık gaz Sistemi bileşenleri

Şekil 12. Cihaz bağlantı Adaptörleri

Şekil
13.Cihaz
Uygulaması

Bağlantı

Adaptörlerinin

4.1.7- BETON VEYA METAL KAPAK
Beton veya metal kapak ile atık gaz ve yakma havası farklı kanallardan yönlendirilir. Bu eleman yakma
havası ile atık gazın birbirine karışmasını engelleyecek şekilde tasarlanmalıdır. Sistemin çatı
üzerindeki yüksekliğine göre rüzgâr ve deprem gibi yanal yüklerden etkilenmeyecek şekilde
güçlendirilebilmelidir.

Şekil 14. Kapak
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4.1.8- HAVA ATIKGAZ SİSTEMİNDE ISI YALITIMI
Hava Atık gaz Sistemi dışta ve içte bulunan, mesafe tutucu bilezik ile sabitlenen bir baca veya atık
gaz borusundan oluşmaktadır. Şaft ile baca borusu arasında oluşan boşluktan ısıtma cihazına yakma
havası temin edilir.
Yakma havasının cihaza girişine kadar baca borusunun ısı yalıtımı sayesinde yanma havası
ısınmaktadır. Böylelikle atık gazın ısı enerjisinin bir kısmı cihaza geri aktarılmakta ve cihazın verimliliği
artmaktadır. Cihaza ortamdaki soğuk hava alınmaz ise yaklaşık %3-4 verim artışı sağlanır.
5- PASLANMAZ ÇELİK–HAVA ATIKGAZ SİSTEMİ[7]
Paslanmaz çelikten yapılan, Hava Atıkgaz Sistemlerinde iç cidar AISI 316L malzemeden oluşmaktadır
ve tamamen sızdırmazlığı sağlamaktadır.
Paslanmaz Çelikten üretilen iki farklı Hava Atıkgaz Sistemi mevcuttur.
İlki, konsantrik uygulamadır. Bu uygulamanın en büyük avantajı, atık gazdan yakma havasına çok iyi
ısı transferi sağlanmasıdır. Özellikle yüksek sıcaklığa sahip atıkgaz uygulamalarında sıcaklık farkına
bağlı olarak ciddi bir enerji tasarrufu sağlanmaktadır.
İki konsantrik kanaldan oluşan kapalı sistemde C42 veya C43 tip kullanılmaktadır.
İkincisi, yakma havası temini ile atık gaz şaftların ayrı uygulanmasıdır. Atık gaz şaftı ile yakma havası
yan yana tasarlanmasıdır.
İç kanaldan atık gaz atılmakta iken üst kısmındaki dış kanaldan taze hava cihaza aktarılmaktadır.
Kanalların ikisi de aynı basınç şartları ile çatı üzerinden kanalların ağızından atılmaktadır. Basınç
dengesini sağlamak için alt kısımda iki kanal bağlanmıştır.
5.1- MALZEME
Malzemenin dayanıklılığı açısından, iç kısımdaki atık gaz borusu AISI 316 L/Ti Paslanmaz Çelik ve
yakma havası temini için gerekli olan boru AISI 304 veya alüminyum çinko olabilir.
5.2- BAĞLANTININ AVANTAJLARI
Kapalı cihazlar kullanıcıya daha fazla güvenlik sağlar. Karbonmonoksit zehirlenmesi ortadan
kalkmaktadır. Cihaz ile atık gaz borusu kapalı bir sistem oluşturmaktadır. C42 ve C43 tipi sistemlerde
yakma havasını doğrudan dış ortamdan almakta ve atık gazı da dışarıya atmaktadır. Böylece bir hava
atık gaz sistemine birden fazla bağlı olan cihazın bağlanması durumunda atık gazın geri tepmesi de
önlenmektedir.
5.3- BAĞLANTI ELEMANI
Bağlantı elemanları fabrika da imal edildiği için tam sızdırmazlığı sağlamaktadır. Cihaz imalatçısına
muhakkak maksimum yatay bağlantı uzunluğu sorulmalı ve ona göre tasarlamalıdır.
5.4- KONTROL / DENETİM
Sistem en az yılda bir kontrol edilmelidir. Özellikle yoğuşma sıvısı, yağmur ve atık suyun boşalmasına
dikkat edilmelidir. Temizleme kapısından bir ayna ile baca şaftında tıkanıklık olup olmadığı kontrol
edilmelidir.
Kurum ve kül, paslanmaz çelik hava atık gaz sistemlerinde kesinlikle bulunmamalıdır.
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5.5- MONTAJ
-Montajı imalatçının beyan etmiş olduğu montaj kılavuzuna göre yapılmalıdır.
-Montaj ile ilgili tüm sorumluluk montajcılara aittir.

Şekil 15- Paslanmaz Çelik malzemeden Hava Atık gaz Sisteminin Uygulaması
Paslanmaz Çelikten yapılan bir Hava Atık gaz Sistemin uygulanacak olan şaftı ile bacanın dışı ile en
az 50 mm mesafe olmalıdır.
5.6- BOYUTLANDIRMA
Paslanmaz Çelik Hava Atık gaz Sistemine bağlanacak olan cihaz sayısına ve kapasitelerine göre
tespit edilmiştir. Toplam bacaya bağlanabilir cihaz sayısı 20 adettir. Her katta 1 veya 2 cihaz
bağlanabilir.
Buna göre belirlenmiş olan boyutlandırma tablosu her imalatçı kendi beyan etmektedir ve kurulum
aşamasında beyana tam olarak uyulmalıdır.
Tablo 1- Paslanmaz Çelik Malzemeden Hava Atıkgaz Sistemi Boyutlandırması
Cihaz adedi

Atık gaz Tahliye
Borusunun Çapı
(mm)

20 kW
25 kW
30 kW
35 kW
2-4
2
150
5-8
3-5
2-4
2-3
180
8-10
6-7
5-6
4-5
200
11-16
8-13
7-11
6-9
250
17-20
14-19
12-16
10-14
300
Bu ebatlar aşağıdaki hususlar için uygulanır :
- Bütün dikey eksendeki düz borular
- Son cihaz bağlantı noktasıyla baca şapkasının üst noktası arasındaki minimum mesafe 2 m olmalıdır.

Yakma Havası
Borusu Çapı
(mm)
285
340
375
470
565
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6- UYGULAMA DETAYLARI[2,3,5,6,7,8]
6.1- HAVA ATIKGAZ SİSTEMİ UYGULAMASI

Şekil 16- Bina içi Hava Atık gaz Sisteminin Uygulaması

Şekil 17- Bina dışı Hava Atık gaz
Sisteminin Uygulaması

6.2- HAVA ATIKGAZ SİSTEMİNDE STABİLİTE
Hava Atıkgaz Sisteminin dış kısmını oluşturan beton bloklar çimento harcı ile örülerek bağlanmaktadır.
Hava Atıkgaz Sisteminin statik mukavemeti katlar arasında yapılan bağlantılarla sağlanmaktadır.
Bununla birlikte en önemli olan kısım ise sistemin çatı üzerinde kalan kısmıdır. Çatı çıkışının üzerinde
olan kısmının kendi ağırlığı, rüzgar yükü ve deprem etkisi de dikkate alınarak beton bloklar birbirlerine
çelik takviye setleri (nervürlü çelik takviye) ile eğilmeye karşı sabitlenirler. Uygulamada beton blokların
dört köşesinde bulunan bağlantı deliklerinden çelik takviye setleri, bacanın çatı çıkış yüksekliğinin en
az iki katı uzunluğunda olacak şekilde bağlanırlar. Daha sonrada çelik bağlantı seti ile beton blok
arasındaki boşluğa sıvılaştırılmış harç ile doldurulur ve donması beklenir. Amaç, hava atıkgaz
sisteminin statik mukavemetini sağlamaktır.
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Şekil 18. Hava Atıkgaz Sisteminin Sabitleme Detayı
Tablo 2- Seramik boru çapı ve baca yüksekliğine göre kullanılacak bağlantı seti uzunluğu
Seramik Boru
Çap ∅ cm
14
16
18
20
25
30

1,00

Çatı üzerindeki baca yüksekliği (metre)
1,50
2,00
2,50

3,00

8,80

8,20

6,80

6,00

5,50

10,00

9,60

8,00

7,00

6,00

12,30
13,50

12,25
13,50

10,25
12,00

8,90
10,50

8,00
9,30

Bu tablo çatı üzerinden baca yüksekliğine bağlı olarak bacanın eğilmesini önlemek için kullanılması
gerekli bağlantı seti (saplama) uzunluğunu ifade etmektedir.

6.3- HAVA ATIKGAZ SİSTEMİNDE ÇATI ÜSTÜ UYGULAMA DETAYI
Tablo 3- Seramik boru çapına göre çatı üstü ekipmanlarının boyutları.
Çap ∅ cm
14
16
18
20
25
30

D mm
140
160
180
200
250
300

A mm

K mm

U mm

360

490

600

400

550

640

480
550

610
670

740
810
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Şekil 19. Hava Atıkgaz Sisteminin Çatı Üstü Uygulama Detayı
6.4- HAVA ATIKGAZ SİSTEMİNDE ÇATI GEÇİŞ DETAYI
Çatı geçiş detayı özellikle yanıcı malzemeye olan mesafe açısından çok önemlidir. Ürün etiketlerinde
tanımlanmış olan mesafe değerlerine çok dikkat edilmelidir.

Şekil 20. Seramik Malzemeden Hava Atıkgaz Sisteminin Çatı Geçiş Uygulama Detayı
Bacalar Semineri
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Sızdırmazlığı sağlayabilmek için, bacanın
çatı çıkışından birkaç santim yukarıya fırtına
bileziği ayarlanarak vida ile sabitlenir. Daha
sonra çatı malzemesi ile baca malzemesi
arasında kalan boşluk poliüretan köpük ile
doldurulur ve fırtına bileziğinin üst kısmından
su sızmasını önlemek için fırtına bileziği ile
baca
malzemesi
arasındaki
boşluk
silikonlanır.
Düz çatılarda sızdırmazlık alüminyum sac
çatıya sabitlenerek sağlanır.

B
A

Şekil 21. Paslanmaz Çelik Malzemeden Hava Atıkgaz Sisteminin Çatı Geçiş Uygulama Detayı
Eğimli çatılarda kurşun malzemeden flanş
uygulanmalıdır ve sızdırmazlık sağlayacak
şekilde monte edilmelidir.

Şekil 22. Paslanmaz Çelik Malzemeden Hava Atıkgaz Sisteminin Çatı Geçiş Uygulama Detayı
(Eğimli Çatı detayı)
Örülmüş şaft içinde geçen bacadaki şaftın
kapatılması için paslanmaz çelik saçtan dört
adet ankraj ile sabitlenmektedir.

Şekil 23. Paslanmaz Çelik Malzemeden Hava Atıkgaz Sisteminin Çatı Geçiş Uygulama Detayı
(Tuğla Baca detayı)
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6.5- HAVA ATIKGAZ SİSTEMİNDE YAKICI CİHAZ BAĞLANTI DETAYLARI
Yakıcı Cihaz Bağlantısı
edilmesi gereken hususlar;

yapılırken

dikkat

1- Hava atıkgaz sistemine üreticinin beyanı
doğrultusunda ve cihazın özelliklerine göre
20 adet cihaz bağlanabilir.
2- Maksimum yatay bağlantı uzunluğu 1,4
metre olmalıdır.
3- Orijinal bağlantı adaptörleri kullanılmalıdır.

Şekil 24. Hava Atıkgaz Sisteminde Yakıcı Cihaz
Bağlantı Detayları
Hava Atıkgaz Sisteminin hareket etme durumu
söz konusu değilse;

Yakıcı cihazın hareket etme durumu söz konusu
değilse;

Şekil 25. Hava Atıkgaz Sisteminde Yakıcı Cihaz
Bağlantı Detayları

Şekil 26. Hava Atıkgaz Sisteminde Yakıcı Cihaz
Bağlantı Detayları

Aynı katta iki yakıcı cihaz bağlanması durumunda;

Şekil 27. Hava Atıkgaz Sisteminde Yakıcı Cihaz Bağlantı Detayları
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İki yakıcı cihaz bağlanması durumunda bağlantı yükseklikleri;
Bir kattan hava atıkgaz sistemine en fazla dört
yakıcı cihaz bağlanabilir. Ancak bağlantıların
karşı karşıya getirilmesi durumunda iki yakıcı
cihaz arasındaki bu mesafe en az 30 cm.
olmalıdır. Bağlantılar karşılıklı değil ise bu
mesafe iki yakıcı cihaz arasındaki mesafe en az
30 cm. olmalıdır[6].

Şekil 28. Hava Atıkgaz Sisteminde Yakıcı Cihaz Bağlantı Detayları

7- HAVA ATIKGAZ SİSTEMLERİNDE KONTROL EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR

Hava Atık gaz Sistemlerinin ilk kontrol noktası, çatıdan havanın girip girmediği yani şapka montajının
düzgün bir şekilde yapıldığı ve yanma havası girişini doğru bir biçimde yapılıp yapılmadığı kontrol
edilir. Daha sonra her bir katta bulunan yakıcı cihazların sisteme bağlantı noktalarında sızdırma olup
olmadığı yani baca giriş adaptörlerinin bağlantıları düzgün ve sızdırmaz yapıda olup olmadığı kontrol
edilir. Son olarak ta sistemin alt kısmında bulunan temizleme kapısı borusu üzerine açılması gereken
basınç dengeleme boşluğunun açılıp açılmadığı ve yoğuşma giderinin bağlantısı kontrol edilir.
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SONUÇ
Ülkemizde her yıl yüzlerce Hava Atıkgaz sistemi uygulanmaktadır. Ancak uygulama detayları
konusunda ciddi anlamda yetersizlik söz konusudur. Hava Atıkgaz sistemlerinin özellikle de seramik
uygulamalarındaki yapılan yanlışlıkların düzeltilmesinin mümkün olmaması nedeniyle yıkılıp tekrar
yapılmasından başka çözüm yoktur. Hava Atıkgaz sisteminin doğru uygulanmasında, uygulayan
personelin mesleki yeterliliğe sahip yetkin personel olması, baca kesit hesaplarının doğru olması,
kullanılan malzemelerin yapı malzemeleri yönetmeliği gereğince CE işaretli olması çok önemlidir. Aynı
zamanda bu sistemleri kontrol edecek muayene personellerinin yetkinliği büyük önem taşımaktadır.
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İSTANBUL İLİNDE UYGULANAN BACA KONTROL
UYGULAMALARININ ANALİZİ
Analysis of the Chimney Control Application in Istanbul

Serhat ERDOĞAN
Muammer AKGÜN

ÖZET
Makina 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.
SUMMARY
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.
Keywords : Chimney Control, Application Control, Leakage Testing, Performans Evaluation.

1-

GİRİŞ

Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi ile İstanbul Gaz Dağıtım A.Ş. (İGDAŞ) arasında yapılan
anlaşma ile Makina Mühendisleri Odası İstanbul 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.
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Makina 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 -2017 - 2018 yılları boyunca, başvurulan yapılan baca sayıları ve projelerin
uygunluk oranların Şekil 1. de görülebilir.

Şekil 1. Projelerin İlk Kontroldeki Uygunluk Oranları
Uygun bulunmayan projelerde sırası ile toplam 422, 297 , 165 adet eksiklik tespit edilmiştir. Tespit
edilen eksiklikler Tablo 1. de 5 ana başlıkta toplanmıştır. Eksikliklerin tüm eksiklikler içindeki oranları
yine Tablo 1. deki gibidir.
Tablo 1. Proje Hesap Kontrolünde Tespit Edilen Eksikliklerin Dağılımı.

Projelerde Bulunan Eksiklik Maddeleri

2016 yılı
422 adet

2017 yılı
297 adet

2018 yılı
165 adet

Projelerin bir Makina Mühendisi tarafından yapılmamış olması

81 ad.

19%

56 ad.

19%

29 ad.

18%

Proje ve hesabın eksik veya hatalı bilgi içermesi

179 ad.

42%

112 ad.

38%

65 ad.

39%

Baca hesabında mekan ve çevre için hatalı kabul yapılmış olması

115 ad.

27%

96 ad.

32%

54 ad.

33%

Baca proje ve hesabının uyuşmaması

13 ad.

3%

8 ad.

3%

5 ad.

3%

Baca hesabındaki çekiş şartlarının sağlanmaması

34 ad.

8%

25 ad.

8%

12 ad.

7%
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Tespit edilen bu eksikliklerin toplam eksiklikler içindeki dağılımları yüzde olarak Şekil 2. de görülebilir.

Şekil 2. Proje ve Hesap Kontrolündeki Eksikliklerin Tüm Eksikliklere Oranları.
Oranlar incelendiğinde, eksiklikler içinde “Proje ve hesabın eksik veya hatalı bilgi içermesi” eksikliğinin
en yüksek oranlara sahip olduğu görülmektedir. Bu oranın yüksek olmasının nedeni, baca
hesaplarında yakıcı cihaz ile baca ve bağlantı parçası özelliklerine ait bilgilerin ve projenin eksik ve
hatalı olmasıdır.
İkinci en yüksek oran “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 “Projelerin bir Makina Mühendisi tarafından yapılmamış olması”
dır. Bu eksiklik konusu baca proje ve hesaplarının bir Makina Mühendisi tarafından yapılmaması
durumunda oluşmaktadır. Baca proje ve hesap hazırlama işi Makina Mühendisliği alanına giren bir
iştir. Bu sebeple tüm proje ve hesapların Makina Mühendisi tarafından hazırlanmış olması
aranmaktadır.
Dördüncü yüksek orana sahip eksiklik oranına sahip olan “Baca hesabındaki çekiş şartının
sağlanamaması” dır. Makina Mühendisleri Odası’na sunulan baca hesaplarındaki kabullerin uygun
şekilde düzeltilmesi, eksik ve hatalı bilgilerin düzenlenmesi sonrası hesapların yeniden yapılması
sonucunda projelerin çekiş şartlarını sağlamadığı görülmüştür.
Beşinci eksiklik en düşük oranla “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

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.
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2016 -2017 - 2018 yılları boyunca yapılan malzeme-montaj kontrolü yapılan sayısı 400 – 348 - 207
adet dir. Şekil 3’te uygun bulunan ve uygun bulunmayan bacaların yüzdelik oranları ve toplam baca
sayıları görülmektedir.

Şekil 3. Malzeme-Montaj Kontrolündeki Baca Uygunluk Oranları.
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 görülebilir.
Tablo 2. Malzeme-Montaj Kontrolünde Tespit Edilen Eksikliklerin Dağılımı.

Saha Kontrollerinde Bulunan Eksiklik Maddeleri

2016 yılı

2017 yılı

2018 yılı

306 adet

260 adet

152 adet

Baca plakasının olmaması veya bacaya ait bilgilerin eksik olması

78 ad.

25%

60 ad.

23%

32 ad.

21%

Bacanın Onaylı proje ve hesabına aykırı montaj yapılması

57 ad.

19%

49 ad.

19%

28 ad.

18%

CE ve imalatçı montaj dokümanlarına aykırı montaj yapılması

71 ad.

23%

62 ad.

24%

38 ad.

25%

Bacaya ait yoğuşma gideri ve topraklamaların eksik veya hatalı olması

88 ad.

29%

81 ad.

31%

49 ad.

32%

Baca üzerindeki erişim bileşenlerinin eksik olması

12 ad.

4%

8 ad.

3%

5 ad.

3%

Tespit edilen eksikliklerin tüm eksiklikler içindeki oranları Şekil 4. te görülmektedir.
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Şekil 4. Malzeme Montaj Kontrolündeki Eksikliklerin Tüm Eksikliklere Oranları.
Buradaki oranlar incelendiğinde en çok tespit edilen eksiklikler 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 “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.
En çok tespit edilen üçüncü eksiklik “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 “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 “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.

4- 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 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.
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2016 -2017 - 2018 yılları boyunca sırası ile toplam 346 – 330 – 202 adet bacaya sızdırmazlık testi
yapılmıştır. Basınç sınıfına göre test yapılan baca sayılarına ait oranlar Şekil 5. ve Şekil 6. da
görülebilmektedir.

Şekil 5. Negatif Basınçlı Bacalar için Sızdırmazlık Testlerindeki Uygunluk Oranları

Şekil 6. Pozitif Basınçlı Bacalar için Sızdırmazlık Testlerindeki Uygunluk Oranları
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.
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SONUÇ ve DEĞERLENDİRME

Makina Mühendisleri Odası Baca Kontrol Birimi olarak 2016 – 2017 – 2018 yıllarında İstanbul ilinde
yapılan tüm baca kontrolleri sektörün sıkıntılarını görmek açısından çok büyük fayda sağlamıştır.
Bu eksikliklerle ilgili olarak varılacak sonuçlar aşağıdaki gibi sıralanabilir.
1-

2-

3-

45-

Baca Proje ve Hesaplarının yapılmasında herhangi 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 kişiler tarafından hazırlanmaktadır. Baca proje ve hesaplarının Makina
Mühendisi tarafından yapılması için gerekli kontrol mekanizmaları kurulmalı, bu işi yapan/yapacak
Makina Mühendislerine konuyla ilgili olarak uzmanlık eğitimlerinin verilmesi sağlanmalıdır.
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.
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, kişilerin standart revizyonlarından
haberleri olmamaktadır.
Baca hesapları ile projeler farklı bilgiler içerebilmektedir.
Baca hesaplarını yaparken doğru kabuller yapılıp projeye uygun bilgiler hesaplarda
kullanıldığında sıcaklık ve basınç şartlarını sağlayamadığı görülebilmektedir.

Bu eksikliklerle sektördeki en büyük eksikliğin proje ve hesabı bilen personel ihtiyacı olduğunu
göstermektedir. Baca proje ve hesaplarının Makina Mühendisleri tarafından yapılması sağlanmalıdır.
Gaz dağıtım şirketleri, Makina Mühendisleri Odası ve baca üreticisi dernekler baca üretici ve montaj
firmalarının mühendis istihdam etmelerini sağlamalı, Makina Mühendisleri Odası bu mühendislerin
yaptıkları işe ve uzmanlıklarına uygun eğitimler almalarını sağlamalıdır.
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.
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Proje ve hesapların uygulamaya başlanmadan önce kontrol edilmesi için gerekli mekanizmalar
kurulmalıdır.
Bu eksikliklerle 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 bacacı seviye-3 ve
baca seviye-4 eğitimleri almış 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 üretici dernekleri ve gaz dağıtım şirketlerinin anlaşması ile
belirlenmeli ve sektöre ilan edilmelidir.
Bu eksikliklerin yaşanmaması için bacaların saha kontrolleri bacalar devreye alınmadan önce
yapılmalı, Baca Montaj Personeli (Seviye-3) ve Baca Kontrol Personeli (Seviye-4) belgesiz
personellerin baca montajı yapmasının önüne geçilmelidir. Bacaların devreye alındıktan sonraki ilk ve
periyodik kontrol mekanizmaları gaz dağıtım şirketleri, muayene kuruluşları, baca üretici dernekleri 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.
Bacaların, malzeme montaj kontrollerinin ve sızdırmazlık testlerinin yapılması bacaların sağlıklı yapılıp
çalışabilmesi için gereklidir. 3 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.
Makina 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 vererek katkıda bulunmaya çalıştık.
İstanbul dahilinde kontrollerin başladığı 3,5 yıllık süreçte kısmen de olsa ilerleme kaydedildiğini
rahatlıkla görmekteyiz.
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BACA SEKTÖRÜNÜN DÜNÜ, BUGÜNÜ VE YARINI
Chimney Sector: History, Today, Future

Muammer AKGÜN

ÖZET
Baca sektöründe, sektöre yön veren sektör derneği ve faaliyetleri, sektörün mevcut durumu ile
sorunları, sektördeki mevzuatların son durumu, baca kontrollerindeki muayene kuruluşlarının
uygulamaları ile bacaların kontrolünde dikkat edilmesi gereken kriterler hakkında bir değerlendirme
yapılarak baca sektörünün dünü, bugünü ve yarını irdelenmiştir.
Anahtar kelimeler: Sektör, mevzuat, muayene kuruluşu, baca kontrolleri
ABSTRACT
The evaluation of the history, current situation and the future of the chimney sector based on the
chimney sector association, its activities, the current situation of the sector and its problems, latest
developments, the applications of the inspection companies and the criteria for the chimney
inspections.
Key Words: Sector, regulations, inspection companies, chimney inspection.

GİRİŞ
Baca sektörünün genel değerlendirmesi sektöre yön veren dernek ve faaliyetleri ile birlikte sektörün
mevcut durumu ile sorunları analiz edilmiştir. Baca sektöründeki mevzuatlardaki son durum ile baca
kontrollerindeki muayene kuruluşlarının faaliyetleri irdelenmiş ve bacaların kontrolünde dikkat edilmesi
gereken kriterler esas alınarak baca sektörünün dünü, bugünü ve yarını ele alınmıştır.
1- BACADER ve KURULUŞ AMAÇLARI
Sektörün derneği, Baca İmalatçıları ve Uygulayıcıları Derneği, 2006 yılında sektörün önde gelen
temsilcileri tarafından kurulmuştur.
Kuruluş Amaçları;
• Baca sistemleri standartlarına uygun üretim yapan, ithal eden ve uygulayan firmaları bir
araya gelmesi ile sektörde iş birliği imkanlarını oluşturmak.
• Sektördeki kurum ve kuruluşlarda farkındalık yaratmak.
• İnsan ve çevre sağlığını gözeten sistemlerin kurulmasına ön ayak olmak.
• Doğru tasarım ve uygulamalar sayesinde enerji odaklı çözümlerin sunulmasını sağlamaktır.
Bacader faaliyetleri:
• Çeşitli kurum ve kuruluşlarla temaslar
• 2011 yılından günümüze kadar toplam 1072 personel eğitimi
• Bacalar konusunda sektör paydaşları ile koordinasyon toplantıları
• Danışmanlık faaliyetleri
• Mevzuatların oluşturulma süreçlerine aktif katkı
• Sektörel derneklerle işbirlikleri
Bacalar Semineri
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BACADER ve BACA SEKTÖRÜNÜN KİLOMETRE TAŞLARI
2006
2008
2009
2010
2010
2010
2011
2012
2016
2017
2017
2017
2018

Bacader Kuruluş ve Faaliyetlerinin başlangıcı
Bacalarda CE işareti zorunluluğu başlangıcı
Bacacı Mesleği Standartlarının Kabulu ve Resmi Gazetede Yayınlanması
1.Baca ve İç Tesisat Güvenliği Toplantısı
Bacader Profesyonel Kadrolaşma
Bacacı Mesleği Eğitimleri başlangıcı
2.Baca ve İç Tesisat Güvenliği Toplantısı
Bacacı Mesleği İlk Belgelendirmeler
Akredite Muayene Kuruluşları Tarafından Baca Kontrollerinin Başlangıcı
TS 7363 Revizyonu Yayınlanması
Meslek Standartları Zorunluluğunun başlangıcı
3.Baca ve İç Tesisat Güvenliği Toplantısı
Yönetmelik çalışmaları

2- BACA SEKTÖRÜNDE MEVCUT DURUM VE SORUNLAR

Üreticiler
Onaylanmış Kuruluşlar
Saha Uygulamaları
Hermetik Cihazlar
Kombi Baca Kitleri

Baca kontrolleri ile birlikte belirli üreticilerde ciddi kalite artışı
gözlenmektedir. Fakat merdiven altı pazarı hala kontrolsüz bir
şekilde var.
CE işaretleme süreci belirli olsa da piyasada farklı şekillerde
belgelendirme yapılıyor.
Proje ve Uygulama Kontrolleri kısıtlı olarak yapılmaktadır.
Kademeli geçişlerle tüm ülkeye yayılmalıdır.
Standart ve Yönetmeliklerle Uygulama Kuralları belli olsa da
sahada karşılığı bulunmamaktadır
Standart dışı uygulamalara sıklıkla rastlanmaktadır.

3- STANDART REVİZYONLARI İLE BACA SEKTÖRÜNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
3.1- TS 7363:2018 Doğalgaz - Bina iç tesisatı Projelendirme ve uygulama kuralları standardında
Baca ile İlgili değişiklikler
21 Mayıs 2018 tarihinde yayınlanan standartta baca sektörünü ilgilendiren önemli bölümleri aşağıda
belirtilmiştir.
5.1.32 Mimari projesinde cihaz odası olarak tanımlanan ve/veya bina yönetiminin sonradan cihaz
odası olarak belirlediği ve binadaki bağımsız birimlere hizmet edecek, ayrı ayrı veya tek bir bölüm
olarak tasarlanmış mahallere müstakil cihaz konulabilir, cihaz kapasitesinin/ kapasitelerinin toplam
anma ısı gücü 70 kW veya üzerinde olması durumunda baca çıkışları alından yapılmamalı bu tür
yerlerde bacalar çatı üst seviyesine kadar çıkarılmalıdır.
5.4.2 Cihazların bulunduğu mahallerden sadece tavanı ahşap olan yapılar
- Bacalı cihazların baca bağlantısı ahşap tavana en az baca malzemesinin yanıcı malzemeye uzaklık
mesafesi (Oxx, Gxx) kadar uzaktan yapılmalıdır.
5.4.3 Cihazların bulunduğu mahallerden duvarları lambri (ahşap) kaplı yapılar
- Doğal gaz yakan cihazların baca bağlantılarının lambri kaplamayı ısı yönünden etkilememesi için,
baca bağlantısı ile döşeme arasındaki mesafe en az baca malzemesinin yanıcı malzemeye uzaklık
mesafesi (Oxx, Gxx) kadar olmalıdır.
Çizelge 16 —Baca çıkışlarının konumu için tavsiye edilen boyutlar (bk. Şekil 13) ‘de belirtilen
değerler doğalgaz ve pozitif basınç uygulamalarını içerecek şekilde değiştirilmiştir.
Bacalar Semineri
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Çizelge 18 — Dengeli olmayan duman yolu baca konfigürasyonları çıkışlarının konumu için
önerilen boyutlar (bk. Şekil 15) ‘de belirtilen değerler doğalgaz ve pozitif basınç uygulamalarını
içerecek şekilde değiştirilmiştir.
6.4.4 Birleşik (kaskad) baca sistemi
Kaskad sistemlerde cihazlar ile baca arasındaki atık gaz bağlantısı (duman kanalları) ve bacalar,
üretici firmaya ait sistem sertifikasyonuna sahip olmalı veya TS EN 1856-1, TS EN 1856-2 veya TS
EN 14471+A1’e uygunluk belgelerinden herhangi birine haiz olmalıdır ve sistemde kullanılması
gerekebilecek geri akım güvenlik klapesi TS EN 13384-2’ye uygun baca akışkanları dinamiği
hesaplama sonuçlarına göre seçilmeli veya cihaza entegre, cihaz ile birlikte sistem sertifikasyonuna
sahip klape kullanılmalıdır.
8.3 Cihaz baca kanalları ve bağlandıkları bacalar
8.3.1 Cihaz baca kanalları ve bağlandıkları bacalar ile ilgili genel hususlar
Yoğuşmalı sistemlerde kullanılacak bacalarının korozyon direnci sınıfında olmalıdır. Bu sınıfın
belgelendirilemediği durumlarda asgari et kalınlıkları 0-300 mm çap aralığı için 0,4 mm; 301 mm 450
mm çap aralığı için 0,5 mm; 451-600 mm çap aralığı için 0,6 mm ve 601 mm - 900 mm çap aralığı için
0,8 mm ve 901 mm üzeri çaplar için 1 mm olmalıdır.
Havalandırma boşluklarından ve kesiti 1m²’ nin altında olan aydınlıklardan baca geçirilmemelidir.
Aydınlığa bakan ve hermetik cihaz kullanmayan dairelerin hepsi için bir baca yapılacağı düşünülmeli
2
ve bu bacaların tesisinden sonra net 1m ’den büyük alan kalmalıdır. Aydınlığın üstü ortam havasını
tahliye etmeyi engelleyecek bir yapıda olmamalıdır. Baca şaftları yanmaz malzemeden olmalıdır.
Bina dışından montajı yapılan ve atmosfere açık ortamda bulunan bacalar çift cidarlı olmalı ve dış
cidar paslanmaz çelik malzemeden fabrikasyon olarak (modüller monoblok olacak şekilde) imal
edilmelidir.
9.4 Bacaların uygunluk kontrolü
Yakıcı cihazlara ait bacaların kontrolleri gaz dağıtım şirketleri, gaz dağıtım şirketlerinin yetkilendirdiği
kontrol firmaları veya akredite baca kontrol firmaları tarafından aşağıdaki standartlar ve ilgili
dokümanlar kapsamında yapılır.
- Baca kesitinin ve yüksekliğinin uygunluğu TS EN 13384-1 ve TS EN 13384-2’ ye göre kontrolü,
- Baca montajının ve konumlandırıldığı yerin TS EN 15287-1+A1, TS EN 15287-2, bu standart ve
imalatçı montaj kılavuzlarına göre kontrolü,
Bacalarda sızdırmazlık kontrolüne ilişkin olarak;
- Bacaların pozitif basınca göre tasarlanması halinde sızdırmazlık testi yapılmalıdır.
- Negatif basınçlı tasarımlanan bacalarda gaz dağıtım şirketi gerekli görmesi halinde sızdırmazlık
kontrolünü talep edebilir.
Madde 11. İç Tesisatlara İlişkin İdari Hususlar
d- Baca yapım, bakım ve onarım işlemleri, “Bacacı-Seviye-3” MYK mesleki yeterlilik belgesine sahip
personel, bacaların devreye alma işlemleri ise “Bacacı-Seviye-4” MYK mesleki yeterlilik belgesine
sahip personel tarafından gerçekleştirilir.
Ayrıca bacaların en temel standartlarından olan EN 1443:2003 Bacalar-Genel Kurallar, EN 133841:2015 Bacalar - Isı ve akışkan dinamiği hesaplama metotları - bölüm 1: Tek ısıtma tertibatına
bağlı bacalar ve EN 13384-2:2015 Bacalar - Isı ve akışkan dinamiği hesaplama metotları - Bölüm
2: Birden çok ısıtma tertibatına bağlı bacalar standartları Ekim 2018 tarihli yayınlama öncesi son
görüşleri alındı. Sektörümüzün en önemli standartlarındaki gözümüze çarpan bazı önemli değişiklikler
aşağıda tanımlanmıştır.
Bacalar Semineri
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EN 1443:2003 standardındaki başlıca değişiklikler;
1- Atıf yapılan standard ve/veya dokümanlar güncellenmiştir.
2- Terimler ve tarifler yenilenmiştir.
3- EN 13216-1 Bacalar - Sistem bacalar için deney metotları- Genel deney metotları
standardındaki revizyona istinaden test düzeneklerinin birleştirilmesi ibaresi ilave edilmiştir.
4- Korozyon sınıfı ve basınç sınıfları revize edilmiştir. Pozitif ve yüksek basınç uygulamalarının
arasına gelişen cihaz teknolojileri ile birlikle orta basınç (1500 Pa) kavramı ilave edimiştir.
5- Bacaların test aşamasında sıcaklık, basınç ve baca çapı bağlı olarak dumangazı hızı tablosu
ilave edilmiştir.
6- Farklı baca bileşenleri için örnek CE işaretlemesi ve performans beyanı yayınlanmıştır.
EN 13384-1:2015 standardındaki başlıca değişiklikler;
1- Madde 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve EK B’de bahsi geçen “Isıtma Cihazları” ibaresi “Yakıcı Cihazlar”
olarak değiştirilmiştir.
2- Madde 5.5.2 Baca gazı kütle debisi, madde 5.11.4 Hava beslemesi basınç direnci (P B ),
madde 6.4.1 İkincil havalı hava beslemesi için basınç direnci (P BNL ) bölümleri revize edilmiştir.
3- Madde 7 Dengeli akışlı bacalar için hesaplama metodu bölümünde “hava ihtiyacı” ifadesi
“yanma havası” olarak değiştirilmiştir.
4- EK B’deki tablo (çizelge) 1, Baca gazının baca gazı kütle debisi m, özgül gaz sabitesi R, özgül
ısı kapasitesi Cp, su çiğlenme noktası tp, çiylenme noktasındaki yükselme ∆T sp , ısıl iletkenlik
katsayısı λ A ve baca gazının dinamik viskozitesi η A ’nın tayini için değerler (400 °C’ta cp, λ A
ve η A ) yenilenmiştir.
5- EK B deki tablo (çizelge) 8, Bazı şekiller için tek tek direnç katsayıları yenilenmiştir.
EN 13384-2:2015 standardındaki başlıca değişiklikler;
1- Madde , 3, 4, 5, 6, 9, 10, 12, 14, 15, 16, EK A ve EK B’de bahsi geçen “Isıtma Cihazları”
ibaresi “Yakıcı Cihazlar” olarak revize edilmiştir.
2- Madde 5.1 Genel prensipler maddesin başına, - Nominal ısı gücünde çalışan tek ısıtma
cihazındaki pozitif basınçlı bacalar için (tüm olası durumlar). ibaresi ilave edilmiştir.
3- Madde 15 Dengeli akışlı bacalar için hesaplama metodu bölümünde “hava ihtiyacı” ifadesi
“yanma havası” olarak değiştirilmiştir.
4- Madde 15.2 Basınç denge şartı bölümünün sonuna, “Yakıcı cihazın maksimum fark basıncı,
bağlantı baca borusunun basıncını içeriyorsa ve hava besleme kanalını (örn. C 4 ve C (10) gaz
yakan cihazlarda), P V , j, P RBV, j ve P HBV değerlerini içerirse, 0 Pa olarak alınabilir.” ibaresi
eklenmiştir.
5- Ek B bölümüne yeni tablo eklenmiştir. Tablo(çizelge9 B.3 - Gaz yakan ısıtma kazanları Tip C
(10) için Baca hesaplaması için girdi olarak kullanılacak değerler ilave edilmiştir.
4- BACA SİSTEMLERİNDE KONTROL EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR
4. 1- Baca Hesap Kontrolü
 Baca konumu (bina içinde veya
dışında)
 Güvenlik katsayısı kontrolü (1,5 veya
1,2)
 Düzeltme faktörü(0,5)
 Cihaz teknik bilgileri
 Baca Tipi
 Baca izolasyon durumu
 Duman kanalı uzunluğu
 Duman kanalı yön değişiklikleri,
yükselmesi
 Duman kanalı konumu
 Baca düşey yüksekliği
 Baca yön değişiklikleri
 Tee modül açısal değeri
 Baca şapkası zeta değeri

4.2- Saha (Uygulama) Kontrolü
 Baca plakası
 Baca modül etiketi
 Baca hesabında belirtilen baca tipinin,
baca plakası ve modül etiketi ile aynı
olması
 Baca izolasyonun kontrolü
 Temizleme kapağı
 Drenaj manşonu(kaskat bağlantılarda
yatay hat sonunda)
 Duvar kelepçesi
 Modül kelepçesi
 Taşıyıcı sehpa
 Baca Topraklaması
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şeklinde iki aşamalı kontrol yapılmalıdır. Kontrol aşamalarındaki kriterlerin layıkı ile değerlendirilmesi
ile baca ile ilgili mevcut problemlerin en aza inmesi mümkündür.
5- BACA KONTROLÜNDE MUAYENE KURULUŞLARI UYGULAMASI
Makine Müh. Odası İstanbul Şubesi ile İstanbul Gaz Dağıtım A.Ş. (İGDAŞ) arasında yapılan anlaşma
ile Makine Müh. Odası İstanbul Şubesi İstanbul genelinde sanayi ve konutlarda kullanılan doğalgazlı
cihazların baca kontrollerini 2015 yılı Ekim ayından beri yapmaktadır. 2018 yılı itibarı ile akreditasyon
şartını sağlayan muayene kuruluşları sayısı 10 a ulaşmıştır.
Muayene Kuruluşları;
1- Proje ve Hesap İncelemeleri
2- Malzeme ve Montaj Kontrolü
3- Sızdırmazlık Testi
olarak yapmaktadırlar.
Bu yapılan kontrollerde bulunan eksiklikler ise;
1- Proje ve Hesap İncelemeleri
• Proje ve hesabın eksik veya hatalı bilgi içermesi
• Baca hesabında mekan ve çevre için hatalı kabul yapılmış olması
• Projelerin Makine Mühendisi tarafından yapılmamış olması
• Baca hesabındaki çekiş şartlarının sağlanmaması
• Baca proje ve hesabının uyuşmaması
2- Malzeme ve Montaj Kontrolü
• Bacaya ait yoğuşma gideri ve topraklamaların eksik veya hatalı olması
• Baca plakasının olmaması veya bacaya ait bilgilerin eksik olması
• CE ve imalatçı montaj dokümanlarına aykırı montaj yapılması
• Bacanın Onaylı proje ve hesabına aykırı montaj yapılması
• Baca üzerindeki erişim bileşenlerinin eksik olması
3- Sızdırmazlık Testi
Negatif Basınçlı Bacalarda Sızdırmazlık Testi Uygunsuzluğu
• Uygunsuzluğun ağırlıklı sebebi kötü-dikkatsiz yapılan montajdan kaynaklanmaktadır.
Pozitif Basınçlı Bacalarda Sızdırmazlık Testi Uygunsuzluğu
• 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 gerektirmektedir.

MUAYENE KURULUŞLARININ BACA KONTROLLERİ SONRASI ÇIKAN SONUÇLAR
•
•
•
•

Baca kontrolleri iyi uygulanan bölgelerde belirli bir kalitede baca üretilmeye ve montaj
yapılmaya başladı.
Kötü üretim ve montaj yapan firmalar sıkı kontrol olmadığı bölgelere veya kontrol firmalarına
kaçmaya başladı.
Kontrol hizmetini daha kolay yapan kontrol firmalarından hizmet almak cazip hale geldi.
Kötü üretim yapan baca firmaları sektöründen çekilmeye havalandırma işi yapmaya başladı.
Bacalar Semineri
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6- MUAYENE EDİLEN BACA TİPLERİ
METAL BACALAR

ENDÜSTRİYEL BACA STANDARTLARI

* TS EN 1443 Bacalar – Genel kurallar
* TS EN 1856–1 Bacalar - Metal bacalar
için kurallar – Bölüm 1: Hazır baca
bileşenleri
* TS EN 1856–2 Bacalar - Metal bacalar
için kurallar – Bölüm 2:
Metal astarlar ve baca
bağlantı boruları

* TS EN 11382 Bacalar-Çelik (Endüstriyel)
* TS EN 13084-1 Bacalar – Serbest duran –
Bölüm 1: Genel kurallar
* TS EN 13084-7 Bacalar-Serbest duranBölüm 7: Tek duvarlı çelik
bacalar ve çelik astarlarda
kullanılan silindirik çelik
mamullerin
teknik
özellikleri

SERAMİK BACALAR

PLASTİK BACALAR

* TS EN 1457 Bacalar- Kil veya Seramik
Baca Elemanları- Özellikler ve Deney
Metotları
* TS EN 1806 Bacalar - Tek sıra cidarlı
bacalar için kil/ seramik
bloklar / özellikler ve deney
metotları
* TS EN 13069 Bacalar - Kil/seramik dış
duvarlı sistem bacalar – Kurallar ve deney
metotları
* TS EN 13502 Bacalar - Kil / Seramik baca
başlıkları için gerekler ve deney metotları
* TS EN 13063-1 Bacalar - Kil/seramik
duman yolu astarlı sistem
bacalar - Bölüm 1: Kurum
tutuşmasına direnç için
kurallar ve deney metotları

*TS EN 14471 Bacalar - Sistem bacalarDuman yolu plastik astarlı Kurallar ve deney metotları
KOMPOZİT BACALAR
Ulusal ve Uluslararası Teknik onay
belgelerinin varlığı, standartları kapsamında
muayene edilmektedir.

Metal, Seramik, Beton ve Plastik Bacalarda üretici CE Belgesi ile CE Belgesinin kapsamını ve CE
Belgesinin kapsamında belirtilen ürünlere ait performans beyanlarını piyasaya ibraz etmeleri
zorunludur. Kompozit bacalarda da G işaretlemesi, kapsam ve performans beyanı aynı şekilde
zorunludur. Yönetmelik gereği hiçbir kurum, üreticiden bu belgeler dışında belge isteyemez.

7- BACA SİSTEMİ UYGULAMALARI
Baca sistemlerinin kontrol uygulamalarında proje bazlı dikkat edilmesi gereken kriterler;
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7.1- Bina dışı baca sistemi:
7.1.1- Üflemeli brülörlü sistemler:

Şekil 1- Bina dışı üflemeli brülörlü baca sistemi
uygulama detayı

7.1.2- Kaskad cihaz uygulamaları:

Şekil 2- Bina dışı kaskad baca sistemi
uygulama detayı

7.2- Bina içi baca sistemi:
7.2.1- Üflemeli brülörlü sistemler
(Şaft içi uygulama detayı):

Şekil 3- Bina içi üflemeli brülörlü baca sistemi
uygulama detayı

7.2.2- Üflemeli brülörlü sistemler
(Yanıcı malzeme uygulama detayı):

Şekil 4- Bina içi üflemeli brülörlü baca sistemi
(yanıcı malzeme) uygulama detayı
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7.3- Kaskad cihaz uygulamaları:
Bina içi kaskad uygulamalarında kaskad cihazlardan çıkış yatay hattın tamamı tek cidar olarak
yapılır. Şaft içi uygulamalarda düşey baca hattı tek cidar yapılmalıdır. 200 kW üzeri ısıl
kapasitelerde nötralizasyon kabı uygulaması yapılmalıdır. Uygulama detay aşağıda görülmektedir.

Şekil 5. Kaskad uygulama detayı

Şekil 6. Yoğuşmalı Kazan uygulama detayı

(Bina içi-şaft içi)

(Bina içi-şaft içi)

8- HERMETİK CİHAZLAR
21 Mayıs 2018 tarihinde yayınlanan TS 7363 Doğal gaz - Bina iç tesisatı projelendirme ve uygulama
kuralları standardında hermetik bacaların atış şekilleri aşağıdaki gibi tanımlanmıştır.
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Şekil 7- Hermetik cihazların atış şekilleri

Şekil 8- Hava Atık Gaz Sistemi Bina dışı
uygulama detayı

Şekil 8- Hava Atık Gaz Sistemi Bina içi
uygulama detayı

İlgili standartta atışlara ait mesafeler tablo halinde tanımlanmıştır. Bu kriterlere dikkat edilmesi
durumunda pek çok hermetik baca uygulamasının sıkıntılı bir sürece gireceği beklenmektedir. Yeni
binalarda bu tarz baca sorunların bina içi çözümlemesi binanın proje aşamasında değerlendirilmesi ile
mümkündür. Bu nedenle en uygun çözüm olarak Hava Atık Gaz Sistemleri değerlendirilebilir.
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9- BACADER ORTA VADELİ HEDEFLERİ
• Baca yönetmeliğinin yasal hale getirilmesi çalışmaları
• Ürün belgelendirme süreçlerinde harmonizasyonun sağlanması
• Saha uygulama kontrollerinde sürecin genele yayılması
• İmar yönetmelikleri üzerine çalışmalar
• Sadece doğalgaz değil tüm yakıtlarda doğru baca
• Yerel üreticilerin uluslararası pazarlara girebilecek kaliteye ulaşması
• Eşit rekabet koşulları altında kullanıcı lehine düzenlenmiş piyasanın oluşturulması

10 –BACA SEKTÖRÜNDE YARINI, “BACA YÖNETMELİĞİ”
10.1- BACA YÖNETMELİĞİNİN AMACI :
Yakıt yakan yakıcı cihazlara bağlanan bacaların tesisatlarının piyasaya arzı sürecinde gerekli
belgeleri, bu belgelere sahip baca ve atık gaz tesisatlarının montajının yapılması, devreye
alınması ile yapılması gereken bakım ve periyodik kontrolleri ile bu kontrollerin sıklıkları ile bu
süreçte bulunan yetkili kurumlar ile sorumlu personelleri tanımlamaktadır.
10.2- BACA YÖNETMELİĞİNİN KAPSAMI:
Atık gaz üreten küçük, orta ve büyük güçteki yakıcı cihazların üretmiş olduğu atık gazın insan
sağlığına, çevreye ve diğer canlılara en az etki eden şartları sağlayacak atık gaz sistemlerinin
tasarlanması, kurulması, işletilmesi, bakımı ile birlikte periyodik kontrol sıklıklarının belirlenmesi
ve bu doğrultuda yapılan çalışmaların kontrol ve denetlenmesi esaslarını kapsar.

10.3- BACA YÖNETMELİĞİNİN İÇERİĞİ
1- Amaç
2- Kapsam
3- Terim ve tanımlamalar
4- Yakıcı sistemlerde kullanılan atık gaz tesisatının tanımlanması
5- Yakıcı cihazların kurulumu
6- Atık gaz sistemlerinin kurulumu
7- Atık gaz şaftları
8- Atık gaz sistemlerinin boyutlandırılması
9- Atık gaz sistemlerinin sızdırmazlığı
10- Temizleme açıklıkları ve baca temizleme için tertibatlar
11- Periyodik Kontrol
12- Enerji Geri Kazanım Sistemleri ve Kontrol
13- Diğer
14- Ekler

SONUÇ
Bacanın tüm yakıtları kapsaması halinde sektör hacminin en az üç kat arttırması şüphesizdir. Bunun
için hazırlanmış olan “Baca Yönetmeliği” nin bir an önce hayata geçirilmesi gerekmektedir. Sektörde
son on yıllık dönemde çok hızlı gelişme kaydedilmesi artık CE işaretli bacaların aranması, montajında
“Baca Montaj Personeli-Seviye 3” ve kontrolünde “Baca Kontrol Personeli-Seviye 4”a artık aranır hale
gelmiştir. CE işaretlemeleri konusunda Onaylanmış kuruluşların yetkinlikleri halen sorgulanır
durumdadır. Özellikle alt yapısı yetersiz firmaların tercihi olan özellikle yakın coğrafyamızdaki
ülkelerden alınan belgelerin düzenlediği belgelerin durumunu iyi değerlendirmek gerekir.
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Muayene kuruluşları tarafından yapılan çalışmalardaki uygunsuzlara baktığımızda baca firmalarının
baca ile ilgili pek çok konuda eğitim almaları gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Eğitimlerin özellikle proje ile
hesap uygunluğunun olmaması konusunu ön plana çıkarmaktadır. Bu da Kesa hesaplama
programının iyi bilinmemesinden kaynaklanmaktadır. Sahadaki uygulamalardaki en önemli sorun ise
baca plakasının yokluğu, imalatçı ve/veya montajcı firmanın projeye uygun montaj yapmaması ve
kontrol personelinin de uygulamayı gözden kaçırması şeklinde gerçekleşmektedir. Sızdırmazlık testi
uygulamalarında ise özellikle pozitif testlerde geçme oranı çok az olmaktadır. Negatif testlerde dahi
oran oldukça yüksektir.
Bacanın doğru uygulanması ve kontrollerinin akredite kurumlarca öncelikle büyük şehirlerde
yapılmaya başlanması ve sonrasında da kademeli olarak tüm ülke geneline yayılması ile sektör ciddi
anlamda disipline olacaktır. Ancak muayene kuruluşlarının da denetlenmesi kaydı ile sistem daha da
sağlıklı çalışacaktır. Son söz olarak uygulama detayları ve kontrol kriterlerinin belirtilen esaslarda
muayene kuruluşları tarafından kontrol aşamalarında uygulanması tüm sektör bileşenlerini doğru baca
yapılması konusunda istenilen noktaya taşıyacaktır.
Son olarak, “Baca Yönetmeliği” sektörün eksik kalan yanlarını tamamlamak adına faydalı olacağı
kanaatindeyim.
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[1]- BACADER verileri
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Chimneys serving, October 2018.

ÖZGEÇMİŞ
Muammer AKGÜN
1990 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Makina Fakültesinden, 1995 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü Makine-Enerji Anabilim Dalından mezun olmuştur. 1992-1998 yılları arasında
Yıldız Teknik Üniversitesi Makina Fakültesi Araştırma Görevlisi olarak, 1998-2013 yılları arasında
kazan ve basınçlı kap sektöründe Ar&Ge, Tasarım, Üretim ve Şantiye montaj alanlarında çeşitli
projelerde çalışmıştır. 2013 yılından beri, Bacader Genel Koordinatörü olarak görev yapmaktadır.
Sektörel dergilerde yayınlanmış pek çok makalesi, teknik yazısı bulunmaktadır. Ayrıca yaklaşık 4 yıldır
bir sektörel dergide köşe yazısı yazmaktadır.

Bacalar Semineri

14. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 17-20 NİSAN 2019/İZMİR

____________________ 1660 _______

PASİF YANGIN DURDURUCU SİSTEMLERİN
TESİSATLARDA KULLANIMINA DAİR TASARIM VE
UYGULAMA ESASLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Evaluating Design and Application Fundamentals
↵ of Through Penetration Firestopping Systems
Tolga AYCI
Onur YÜCEL

ÖZET
Bu çalışmada, pasif yangın durdurucu sistemlerin mekanik ve elektrik tesisat geçişlerinde kullanımına
dair tasarım ve uygulama esasları değerlendirilmiştir. Yapılar yangından üç farklı yöntemle korunabilir.
Bunlar; algılama sistemleri, aktif söndürme sistemleri ve pasif yangın durdurucu sistemleridir. Bu
sistemlerin yapılarda birlikte kullanımı, olası can ve mal kayıplarının en aza indirilmesi, yangın sonrası
risklerin oluşmaması ve yapının tekrar çabuk ve kolayca kullanıma sokulabilmesi açısından çok
önemlidir. Yangın çıkan mahalde, alev, duman ve ısı transferi düşey olarak döşemelerdeki
boşluklardan ve yatay olarak duvarlar üzerindeki boşluklardan ilerleyeceğinden, döşemeler ve yangın
duvarlarından geçen tüm tesisatlar yangına karşı yalıtılmalıdır.
Pasif yangın durdurucu malzemeler, yangın yönetmeliğimizde de belirtildiği üzere yangının
etkilerinden korunma ve yangın sonrası oluşacak risklerin en aza indirilmesi ve can güvenliğinin
sağlanması için yapılarda özellikle kullanılması gereken malzemelerdir. Buna bağlı olarak, bu
malzemelerin kullanım alanları ve projelendirilmesinde uyulması gereken esaslar, ülkemiz yönetmelik
ve şartnamelerinde yer almakta, eksik kalan hususlar için uluslararası yönetmelik ve standartlara
başvurulmaktadır. Malzemelerin kullanım alanlarına ve geçiş yapan tesisatın tipine bağlı olarak ürün
uygulama şekli ve uygulama adeti ve hacmi değişiklik gösterebilir. Yalıtılacak detay tipine uygun
malzemenin doğru uygulandığında istenen sürelerde dayanım sağlanacaktır.
Anahtar Kelimeler: Yangın, Tesisat, Pasif Yangın Durdurucu, Yalıtım
ABSTRACT
In this study, the design and application fundamentals of mechanical and electrical through
penetration firestopping systems were evaluated. Buildings are protected from fire via 3 different
systems; detection, suppression and firestopping. Integrated usage of these systems is essential for
saving lives, protecting assets and preserving business continuity in the buildings. Mechanical and
electrical penetrants through fire-rated walls and floors isolate with firestopping products that’s why
flame, smoke and heat move along barriers.
Desing and application requirements are specified entirely in Turkish Fire Protection Regulation and
its related articles reffer to international regulations and standards. Depending on application areas
and penetrants types installation properties and quantites differ from products. Proper installation of
the firestopping systems provides desirable fire resistance.
Key Words: Fire, Installation, Firestopping, Isolation
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1. GİRİŞ
Türk Dil Kurumu yangın sözcüğünü “zarara yol açan büyük ateş” olarak tanımlamaktadır[1]. Oksijen,
ısı kaynağı ve yakıt bileşenlerinin bir araya gelmesi ile kimyasal bir tepkime olan yangın oluşmaktadır.
Bu kimyasal tepkime ortamda ısı, alev, gaz ve duman oluşumuna neden olmaktadır ve yapılarda
konveksiyonel, ısı iletimi ve sıçrama yoluyla yayılmaktadır.
Yapıların yangından korunması ile ilgili 3 temel önlem alınmaktadır. Bunlar;
1. Algılama Sistemleri (Duman algılama alarmları, otomatik kapılar vb.)
2. Aktif Yangın Durdurma Sistemleri (Sprinkler, yangın söndürücüler vb.)
3. Pasif Yangın Önleme Sistemleri (Yangın durdurucular, yangın kapıları vb.)
Yukarıda belirtilen sistemler birbirini tamamlayıcı olup birbirleriyle entegre olarak çalışmalıdır. Algılama
sistemleri,yangın esnasında yapı kullanıcılarını çeşitli elektriksel tesisatlar yardımıyla haberdar ederek
can güvenliğine hizmet etmektedir. Aktif yangın durdurma sistemleri ise yangın esnasında çeşitli
mekanik tesisatlar yardımıyla yangını söndürmeyi hedeflemektedir. Son olarak, pasif yangın önleme
sistemleri ise yangının yapı içerisinde ilerlemesini engellemeyi hedeflemektedir.
Bu çalışmada ise, pasif yangın önleme sistemleri içerisinde yer alan pasif yangın durdurucu
sistemlerinin tasarım ve uygulama esasları detaylı olarak incelenecektir. Aynı zamanda yangın
bölümlendirmede kullanılan diğer pasif yangın önlemleri de tamamlayıcı olarak düşünülmelidir ve göz
ardı edilmemelidir.

2. YANGIN İSTATİSTİKLERİ VE PASİF YANGIN DURDURUCU UYGULAMA ALANLARI
Dünya’daki muhtelif yangın istatistiklerine baktığımızda yangın tedbirlerinin önemi perçinlenmektedir.
Dünya’da yılda ortalama gerçekleşen 3.8 milyon yangında toplam yaklaşık 45.4bin ölüm
gerçekleşmektedir [2]. Ayrıca yangın ölümlerinin %75’i dumandan kaynaklanmaktadır [3]. Bu istatistik,
yangında ortaya çıkan dumanı pasif yangın önlemler ile ortaya çıktığı alanda kontrol altına alınmasının
önemini göstermektedir. Duman aynı zamanda yangında hayatta kalanların %47’sinin 3.5 metreden
uzağı görememesine de neden olmaktadır. Son olarak, yangın ölümlerinin %57’si yangının kaynak
hacminde gerçekleşmemektedir [4]Ölümlerin çoğu yangının çıktığı bölümde değil, yangının yayılarak
ilerlediği diğer bir bölümünde gerçekleşmektedir. Bahsedilen bu istatistikler, yangında ölümcül
dumanın en az alev kadar önemli olduğunu bizlere göstermektedir.
Pasif yangın durdurucu sistemler, yapı içerisinde yangının ilerlemesini engellemek amacıyla muhtelif
alanlarda uygulanmaktadır. Yangın tasarımı sırasında, tüm yangın önleme sistemleri birlikte
düşünülerek “yangın bölümlendirme planı” oluşturulmaktadır. Yapının yangın bölümlendirilmesinin
amacı:
•
•
•
•
•

İnsanların çıkış yollarını korumak.
Yeterli yapısal kararlılığı sağlamak.
İtfaiyenin binaya girmek ve insanları kurtarması için gereken zamanı artırmak.
Yangını çıkış noktasına hapsetmek.
Yapının diğer bölümlerindeki odalardaki varlık ve ekipmanlara zarar vermeden alev ve duman
geçişini durdurmak.

Yatay ve düşeyde yapılan bölümlendirmenin şematik bir gösterimi aşağıdaki şekilde yer almaktadır.
Şekilde işaretlenen duvarlara literatürde “yangın duvarı” denmektedir.
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Şekil 1. Yangın bölümlendirme gösterimi
Pasif yangın durdurucu sistemleri yangın bölümlendirmesinde belirlenen yangın duvarlarının
bütünlüğünün bozulduğu noktalarda kullanılmaktadır. Temel olarak sınıflandırma yapılması halinde
uygulama alanları 4 ana bölümde düşünülmektedir.
1.
2.
3.
4.

Mekanik tesisat geçişleri
Elektrik tesisat geçişleri
Derzler ve dilatasyonlar
Giydirme cephe birleşimleri

Uygulama alanlarının şematik gösterimi aşağıdaki şekilde yer almaktadır. Uygulama alanları birbiriyle
örtüşebildiği gibi farklı alanlarda da olabilmektedir. Burada önemli husus, bütünlüğü bozan her
noktanın yalıtılmasıdır.

Şekil 2. Pasif yangın durdurucu sistemler uygulama alanları
Bu bölümde verilen istatistikler bize pasif yangın durdurucu sistemlerin can ve mal kayıplarının en aza
indirilmesi, yangın sonrası risklerin oluşmaması ve yapının tekrar çabuk ve kolayca kullanıma
sokulabilmesi açısından çok önemli olduğunu göstermektedir. Ayrıca pasif yangın durdurucu
sistemlerin mekanik, elektrik, mimari ve inşai disiplinlerinin tümünde uygulandığı ve birbirini
tamamlandığı görülmüştür.
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3. YÖNETMELİKLER, STANDARTLAR VE TASARIM ESASLARI
Ülkemizde, 2007 yılında resmi gazetede yayımlanan ve 2015 yılında güncellenen “Binaların
Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik” yangın önlemleri ile ilgili uyulması gereken kuralları ve
tasarım esaslarını içermektedir [5]. Yönetmeliğin 5. maddesindeki “Projeler, kanuni düzenlemeler
yanında, yangına karşı güvenlik bakımından bu Yönetmelikte öngörülen şartlara uygun değil ise yapı
ruhsatı verilmez.” ibaresiyle yönetmeliğin zorunluluğu vurgulanmaktadır.
Türkiye yangın yönetmeliği pasif yangın durdurucu sistemler özelinde incelendiğinde ilk olarak
madde.69 göze çarpmaktadır. Bu madde, yönetmelik içerisinde “yangın durdurucu ürünler” tabirinin
net olarak ifade edildiği tek maddedir. Yönetmelikteki muhtelif bölümler ve maddeler yangın
duvarlarının en az duvar dayanımı kadar yalıtılması gerektiği belirtilmektedir.
Pasif yangın durdurucu ürünlerin standartlarına ve tasarım esaslarına değinmeyen yönetmelik, ilgili
standartlar maddesinde Avrupa ve uluslararası standartlara atıfta bulunmaktadır. Aşağıdaki tabloda
pasif yangın durdurucu sistemlerin uluslararası test standartları ve onayları belirtilmiştir.
Tablo 1. Pasif yangın durdurucu sistemlerin uluslararası test standartları.
Avrupa (Türkiye) Standartları

Amerikan Standartları

Tesisat Geçişleri

(TS) EN 1366-3

ASTM E 814 / UL 1479

Derzler & Dilatasyonlar

(TS) EN 1366-4

ASTM E 1966 / UL 2079

Cephe Birleşimleri

(TS) EN 1364-3/4

ASTM E 2307

Bu test standartlarına uygun olarak yapılan testler sonrasında sistemin yangın performansı
değerlendirilir ve raporlanır. Test standartları harmonize olmayan test standartları olduğundan, test
sonuçlarını değerlendirmek/raporlamak için ilgili kılavuzlar kullanılır. Avrupa’da EOTA (Avrupa Teknik
Onaylar Organizasyonu), Amerika’da UL (Underwriters Laboratories) 3. parti ve bağımsız kuruluşlar
olarak testleri gerçekleştirir ve raporlar. Bu testler performans-bazlı testler olarak adlandırılır ve pasif
yangın durdurucu ürünlerin uygulandığı sistemdeki tüm bileşenler belirtilerek test içeriğine dahil edilir.
Test sonucu ortaya çıkan performansların değerlendirildiği onay dökümanları ise Avrupa’da ETA,
Amerika’da UL onayı olarak adlandırılmaktadır.
Pasif yangın durdurucu sistemlerdeki yangın dayanım sınıfları değişiklik göstermektedir. Yangın
dayanımında, bütünlük ve yalıtım temel sınıfları oluşturmaktadır. Aşağıdaki tabloda Avrupa ve
Amerika performans değerlendirmelerinin notasyonu yer almaktadır.
Tablo 2. Pasif yangın durdurucu sistemlerin örnek dayanım tablosu
Avrupa Performans Kriterleri

Amerika Performans Kriterleri

Bütünlük (Alev ve gaz yalıtımı)

E-120  120 dakika

F-4hr  4 saat

Yalıtım (Isı yalıtımı)

EI-90  90 dakika

T-2hr  2 saat

İlgili dayanım süreleri, yangın senaryoları baz alınarak her bir “yangın duvarı” için belirlenmektedir ve
pasif yangın durdurucu sistemler için minimum yeterlilik sağlanmaktadır.
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Yapıların pasif yangın önlemlerinin tasarımını yapan proje müellifleri, tasarım esaslarında bu
bölümdeki bilgileri kullanmalıdır. Mimari detayları, mekanik ve elektrik tesisat tasarımlarında pasif
yangın durdurucu sistemler ve ürünler belirtilmelidir. Böylece, 4. bölümde anlatılacak uygulama
esaslarındaki detaylar dizayn aşamasında çözülmüş olacaktır.

4. UYGULAMA ESASLARI
Pasif yangın durdurucu sistemlerin, yapıdaki uygulama alanlarından bir önceki bölümde
bahsedilmiştir. Bu bölümde ise tesisat geçişlerinde kullanılan pasif yangın durdurucu sistemlerin
uygulama esasları detaylı olarak incelenecektir.
Öncelikle, pasif yangın durdurucu sistemlerin uygulamaları ilgili onay dökümanına uygun olmalıdır.
Ayrıca, mekanik tesisat geçişlerindeki pasif yangın durdurucu sistemlerin uygulanmasında, aşağıdaki
esaslar dikkate alınmalıdır. [6]
1. Ana malzeme özelliklerini değerlendirilmesi
a. Ana malzeme tipi nedir?  Beton, alçıpan, tuğla vb.
b. Ana malzeme kalınlığı nedir?
c. Ana malzemedeki boşluk boyutları nedir?
2. Geçiş detaylarını değerlendirilmesi
a. Geçiş yapan malzeme nedir? Yanıcı boru, Metalik boru, havalandırma kanalı,
izolasyonlu/yalıtımlı boru vb.
b. Geçiş yapan malzemeler arası mesafe nedir?
3. Yangına dayanım gerekliliğinin belirlenmesi  EI120, F-2hours, vb.
4. Çözümün yönetmelik ve onay dökümanlarına uygunluğunun belirlenmesi
a. Onay dökümanları (ETA, UL vb.)
b. Ürünlere ait tüm dökümanlar (MSDS, Leed, Performans Beyanı vb.)
c. Sahada yapılacak uygulama etiketlemesi
d. Uygulayıcının eğitim sertifikası
5. Mekanik tesisat özelliklerini göz önünde tutulması
a. Malzeme  PVC, PE, çelik, bakır, sac vb.
b. İzolasyon  Armaflex, taşyünü, maden yünü vb.
c. Boyutlar  Boru çapı, kanal boyutları
6. Sabitleme ve bağlantı elemanlarının dikkate alınması
a. Destek mesafeleri
b. Sabitleme elemanının yangın dayanımı
7. Sistemin ek özelliklerinin belirlenmesi
a. Akustik
b. Isı yalıtımı
c. Hareket kabiliyeti / Deprem performansı
d. Su yalıtımı
e. Patlama direnci
f. Rutubet ve küf
Yangın duvarındaki mekanik tesisat geçişlerinde kullanılacak pasif yangın durdurucu ürünlerin
uygulamasında yukarıdaki esaslar göz önünde bulundurulmalıdır. Böylece, yangın duvarı üzerindeki
mekanik tesisat detayı pasif yangın durdurucu ürün dayanımı düşünülerek bir bütün/sistem olarak
çözülecektir.
Mekanik tesisat geçişlerinde pasif yangın durdurucu ürünlerin uygulama resimlerini aşağıdaki
şekillerde yer almaktadır. [7]
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Şekil 3. İzolasyonlu/yalıtımlı havalandırma kanalında yangın durdurucu uygulaması ve örnek onay
dökümanı

Şekil 4. Metal boru geçişlerindeki yangın durdurucu uygulaması ve örnek onay dökümanı

Şekil 5. Yanıcı boru geçişlerindeki yangın durdurucu uygulaması ve örnek onay dökümanı
Bu çalışmada, pasif yangın durdurucu ürünlerin çeşitleri ve özellikleri detaylı olarak incelenmese de
kısaca bahsetmek faydalı olacaktır. Pasif yangın durdurucu ürünler;
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Pasif yangın durdurucu intümesan tuğla
Pasif yangın durdurucu intümesan köpük
Pasif yangın durdurucu kelepçe
Pasif yangın durdurucu sargı
Pasif yangın durdurucu intümesan mastik
Pasif yangın durdurucu elastomerik mastik
Pasif yangın durdurucu panel boyası
Pasif yangın durdurucu harç vb. gibi farklı tür ve formlara sahiptirler.
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Bu ürünler çalışma prensibi olarak farklılık göstermektedir. Örneğin; intümesan özellik ısı ile
genleşerek şişen malzemeler için kullanılmaktadır. Yanıcı ürünlerin geçişinde, intümesan özellikli
ürünlerin kullanılması gerekmektedir.
Pasif yangın durdurucu ürünlerin uygulama kalınlıkları onay dökümanı, marka vb. ile
değişebilmektedir. Uygulama kalınlığı ise yapıdaki toplam pasif yangın durdurucu sarfiyatını doğrudan
etkilemektedir. Bu durum, bütçesel hesaplamalar yapılırken mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır.

5. SONUÇ VE ÖNERİLER
Sonuç olarak, pasif yangın durdurucu sistemler yapıların yangından korunması ile ilgili alınan
tedbirlerden biridir. Üç sac ayağı olarak bilinen algılama, aktif söndürme ve pasif yangın durdurucu
sistemleri birbiri ile entegre olarak çalışmalıdır.
Pasif yangın durdurucu sistemlerin tasarım ve uygulama esaslarında detay onayları tüm çalışmanın
temelini oluşturmaktadır. Bu onaylar tüm sistemi (beton, boru, uygulama kalınlıkları vb.)
tanımlamaktadır. Özellikle, pasif yangın durdurucu sistemler belirlenirken bu deteylara dikkat
edilmelidir.
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KABLO VE BORU GEÇİŞ SİSTEMİ İLE TESİSAT YALITIMI
Cable/ Pipe Sealing with Transit Systems

Ahmet AYDOĞAN

ÖZET
Bu çalışma yapılarda Kablo/Boru Geçiş Sistemlerinin doğru kullanımı için, uygulamalara ve
mühendislik tasarım yaklaşımına giriş niteliğindedir. Kablo/Boru Geçiş Sistemlerinde, uluslararası
standartlar ve ortak güvenlik talepleri; buhar geçirmez bariyerler, farklı patlama derecelerine dayanıklı
yapılar, yangın duvarları, basınçlandırılmış binalar ve çevre etkilerine karşı basit yalıtım sağlamak
amaçlı olarak sunulmuştur. Kara yapılarında özellikle atık su arıtma tesisleri, veri merkezleri,
laboratuvar ve askeri tesisler gibi kritik altyapı ve tesislerde benzer yalıtım ihtiyaçları da karşımıza
çıkmaktadır. Binaların işlevlerini yerine getirmesinde ve ekonomik ömrü boyunca amacına hizmet
edebilmesinde bahsedilen yalıtımlar önemini göstermektedir. Alınan birçok yalıtım öneminin yanı sıra
kablo ve boru gibi tesisat açıklıklarının yalıtılmasında, su, kemirgen, toz, gaz ve yangın
geçirimsizliğinin sağlanmasında Kablo/Boru Geçiş Sistemlerinin kanıtlanmış sonuçlar verdiği
bilinmektedir.
Bu çalışmada, Kablo/Boru Geçiş Sistemleri tasarıma dahil edildiğinde, daha yüksek güvenlikli
projelerin hayata geçirilmesiyle birlikte müteahhit çalışma saatlerinin azaltılması, detay tasarım süresi
ve saha bakım sürelerinin kısalması gibi proje tasarrufları sağlandığı gösterilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Çoklu Kablo Geçişi, Kablo Geçiş Düzeni, Patlama duvarı, buhar bariyeri, kablo
giriş, boru giriş, Basınçlandırılmış bina, Yangın bariyeri

ABSTRACT
This is an introduction to applications and an engineering design approach for the proper use of
Cable/Pipe transit devices within construction infrastructure facilities International standards for
cable/pipe transit devices and common safety demands are presented, including the use of cable/pipe
transit devices for vapor-tight barriers, blast-rated structures, fire walls, pressurized buildings, and
simple ingress protection against environmental elements. On land structures, similar insulation needs
are encountered in critical infrastructure and facilities such as waste water treatment plants, data
centers, laboratory and military facilities. The insulations mentioned in the buildings' function and in
their economic life are important. It is known that Cable / Pipe Transit Systems provide proven results
in isolation of the openings of cables and pipes, against water, rodent, dust, gas and fire penetrations.
This work demonstrates improved safety and improved project delivery when cable/pipe transit
devices are included into design. Incorporating cable/pipe transits into engineering-level design
standards, is demonstrated to provide project savings that include reducing contractor work-hours,
detail design time, and reduced field maintenance time.

Key Words: Multi-cable transit, Cable Transit Device (CTD), Blast-rated wall, Vaportight barrier, Cable
entry, Pipe entry, Pressurized building, fire-rated wall.
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1. GİRİŞ
1950’lerde, denizcilik uygulamaları için su, yangın, patlama ve duman tehlikelerine karşı koruma
sağlayacak tasarım yöntemleri ve geçiş sistemleri geliştirildi. Bu ürünler, çoklu Kablo/Boru Geçiş
Sistemi veya MCT’ler olarak tanındı. Bu teknolojilerin ilk uygulayıcıları, esasen gemilerin duvar ve
döşemelerinden geçen kablo ve boruları sızdırmaz hale getirmek için geliştirilmiş yöntemlere ihtiyaç
duyan denizcilik mühendisleriydi. Çok değişkenli geçişler, dünyadaki deniz filoları ve ticari
tersanelerde faydalarını kanıtladığından, açık deniz petrol ve gaz endüstrisi, elektrik ve kontrol sistemi
eklemek, kaldırmak ve korumak için açılabilen bir kablo/boru geçişine sahip olmanın güvenlik
özellikleri ve faydaları da tanınmaya başlandı. Bugün, denizcilik ve offshore platform projelerinde
kullanılan Kablo/Boru Geçiş Sistemlerinin karadaki birçok yapı projesinde kullanılmamasının eksikliği
hissedilmektedir. Bu çalışma, petrol, gaz, petrokimya ve ağır sanayi tesislerinde kullanılan Kablo/Boru
Geçişlerinin yapı projelerinde kablo ve boru geçişlerinde kullanılmasının standart hale gelmesinin
tasarım ve kurulum için kritik bileşenleri gözden geçirmenin faydasına odaklanmıştır.

2. KABLO/BORU GEÇİŞ SİSTEMLERİ VE MONTAJ BİLEŞENLERİNE GENEL BAKIŞ
2.1. Bileşenler
Kablo/Boru Geçiş Sistemleri standartlaşmış tasarım ve bileşenlere sahiptir. Genellikle Şekil 1'de
gösterildiği gibi, modül ve diğer aparatların içine yerleştirildiği çerçeve, modüler elastomerik bloklar,
sabitleme plakaları ve mekanik sıkıştırma birimi veya sıkıştırma kamalarını içerir. Ayrıca, Şekil 2’de
gösterildiği gibi tekli, çoklı veya üçlü kablo/boru geçişine imkan sağlayan hazır ürünlerden
oluşmaktadır. Modül ve diğer bileşenlerde kurulum sırasında oluşan sürtünmeyi en az indirmek ve
kuruluma yardımcı olmak için yağlayıcı veya montaj jeli kullanılmaktadır.

Şekil1. Kablo/boru geçiş sistemleri ve montaj bileşenlerine
Çerçeveli Kablo/Boru Geçiş Sistemlerinde herbir kablo veya boru için bir adet EPDM modül
kullanılmakta ve kablo/boruların çevresinde bulunan modül dizileri birbirlerinden sabitleme plakaları ile
ayrılmaktadır. Modül-plaka grubu bir sıkıştırma aparatı ile sıkıştırılmak suretiyle metal çerçeve
içerisinde sızdırmazlık sağlanmaktadır. Hazır ürünlerde sızdırmazlık, en dış yüzeylerde bulunan metal
tabakaların arasında kalan EPDM bölümü sıkıştıracak şekilde, bu tabakalar üstünde bulunan
civataların sıkılmasıyla sağlanmaktadır. Civataların sıkılmasıyla metal tabakalar arasında sıkışan
EPDM kısım genişleyerek içine yerleştirildiği açıklığın çeperlerine ve kablo/boruların çevresinde
sızdırmaz bir conta görevi görmektedir.
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Şekil 2. Hazır Kablo/Boru Geçiş Sistemleri

3. YAPILARDA KABLO/BORU GEÇİŞ SİSTEMLERİ UYGULAMALARI
3.1. Çevresel Etkilere Karşı Koruma / Sızdırmazlık
Kablo/Boru Geçiş Sistemleri, IP koruma sınıflarıyla ifade edilen, hava (yağmur, kar, rüzgar, ısı, nem),
sıçrayan su vb, kum ve / veya tozun neden olabileceği element ve tehlikelere karşı mükemmel koruma
sağlar. Kablo/Boru Geçiş Sistemleri, IEC 60529 tarafından tanımlandığı gibi IP 54 seviye koruma
sınıfından başlayarak, daha yüksek seviyelerde performans anlamına gelen, IP 66 ve IP 67
derecelerine sahip ürünler sunmaktadır. IP 66 dereceli ürünler toza karşı tam koruma ve zararlı etki
olmadan güçlü su jetlerine karşı koruma sağlar. IP 67 dereceleri toza karşı tam koruma ve 1 metre
derinliğe kadar suya batırılmaya karşı koruma sağlar. Ayrıca IP 68 olarak ifade edilen ve belirlenmiş
bir derinlikteki sabit su basıncına belirli sürede koruma sağlayan ürünler ile istenen herhangi bir
seviyede koruma garanti eden Kablo/Boru Geçiş Sistemleri de mevcuttur. IP derecelerine ek olarak,
aşındırıcı veya potansiyel olarak patlayıcı gazların geçişini önlemek için bazı Kablo/Boru Geçiş
Sistemlerin kapasitesini anlamak önemlidir.
3.2. Patlamaya Dayanıklı Yapılar
Karadaki petrol, gaz ve petrokimya tesisleri, potansiyel patlayıcı ortamları nedeniyle, insanlar ve
operasyonlar için patlama riski altındadır. Patlamaya dayanıklı duvarları ve yapıları doğru bir şekilde
tasarlamak için uzun süren bir mühendislik tasarımı gereklidir, ancak kabloların ve boruların geçtiği
açıklıklar her zaman dikkate alınmaz. Çoğu zaman bu sorun proje için çalışan farklı mühendislik
disiplinleri arasındaki iletişim eksikliğinin bir sonucudur. Kablo/Boru Geçiş Sistemleri, proje
tasarımlarına en baştan dahil edilmeli, sitem tasarımının gereken yüksek korumayı sağladığı inşaat ve
/ veya yapısal tasarım ekipleri tarafından dikkate alınmalıdır. Uygulamaya bağlı olarak, Kablo/Boru
Geçiş Sistemleri > 60 milisaniye boyunca > 10 psi'ye kadar patlama yüküne karşı koruma
sağlayabilmektedir. Patlamaya dayanıklı yapıların derecelendirmeleri çok değişkendir, ancak belirli
proje taleplerini karşılayan test raporları için üretici firmalara danışılabilir.
3.3. Buhar/Gaz Sızdırmaz Bariyer
Bir tesis için tehlikeli alanların belirlenmesi ve planlanması sırasında, tehlikeli alanları
sınıflandırılmamış alanlardan düzgün şekilde ayırmak için tasarım hususları dikkate alınmalıdır. Bu
tehlikeli yer tanımı ve planlama aşamasında, bu tehlikeli bölgelerdeki binalara kablo ve boru giriş
yöntemlerinin tasarlanmasına dikkat edilmelidir.
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Tehlikeli konum ile sınıflandırılmamış alan arasına buhar/gaz geçirmez bir bariyer yerleştirilmesi
şartıyla sınıflandırılmış bir alana bitişik sınıflandırılmamış bir oda veya bina inşa edilebilir. Buhar/Gaz
bariyerinin tasarımı, kaçak emisyonların normal ortam basıncı koşulları altında sınıflandırılmış alandan
sınıflandırılmamış alana geçişini önleyecek şekildedir. API RP 500 ve 505'in 6. Bölümü, buhar
geçirmez bariyerlerin kullanıldığı sınıflandırma alanlarının kullanımını göstermektedir
.
Endüstride şu anda “Buhar/Gaz Sızdırmaz” teriminde belirsiz bir tanım vardır; bununla birlikte,
aşağıdaki standartlar Buhar/Gaz Sızdırmazlık gereksinimlerini ele almak için genel olarak belirtilmiştir:
1) IEC 60079-13 “Basınçlandırmayla Korunan Binaların İnşaatı ve Kullanımı,
2) NFPA 496 “Elektrikli Ekipmanlar İçin Arındırılmış ve Basınçlı Muhafaza Standartları”,
3) API RP 500 “Sınıf I, Bölüm I ve Bölüm 2 olarak Sınıflandırılmış Petrol Tesislerinde Elektrik
Tesisatlarının Konumlarının Sınıflandırılması İçin Önerilen Uygulama”, ve
4) API RP 505 “Sınıf I, Bölge 0 ve Bölge 2 olarak Sınıflandırılmış Petrol Tesislerinde Elektrik
Tesisatlarının Konumlarının Sınıflandırılması İçin Önerilen Uygulamalar” .
Yapılarda buhar/gaz geçirmez bariyerler yaratmanın diğer yöntemleri arasında kabloların ve boruların
etrafındaki açıklıkları kapatmak için beton veya bileşiklerin kullanılması sayılabilir. Bu yöntemler doğru
kullanıldığında, tehlikeli buharlara karşı da koruma sağlar. Ancak, kablo ve boruların bakımı veya
eklenmesi gerektiğinde, bu kalıcı bariyerlerin etkinliği yapıya yeni bir delik veya giriş gerektiğinde ihlal
edilir. Bu harç tipi kablo/boru contalarına yeni bir kablo girişi yapılması gerektiğinde, çoğu zaman
elektrikli bir alet kullanılmalıdır ve tekrar tamirat yapılması gibi inşai işler gerektirir.
Düzgün bir şekilde belirlenmiş bir Kablo/Boru Geçiş Sistemi kullanıldığında, basit aletler kullanılarak,
kabloların ve boruların kolayca eklenmesine veya bakım için erişime olanak sağlanabilir.
3.4. Yangın Bariyeri
Kablo/Boru Geçiş Sistemleri yangına karşı koruma sağlama konusunda uzun ve kanıtlanmış bir
geçmişe sahiptir. Kablo/Boru Geçiş Sistemleri için en etkili uygulamalardan biri, bir tasarımın
yangından korunma sağlaması gerektiği, ancak aynı zamanda su, duman, patlama, kemirgenler veya
diğer tehlikelere karşı koruma sağlama taleplerinin olduğu zamanlardır. Başka bir ifadeyle, tek tasarım
endişesi yangın ise, sadece yangın koruması sağlamak için daha az karmaşık ve daha düşük maliyetli
yöntemler olabilir. Bununla birlikte, proje tasarımına tam bir risk değerlendirmesi yapıldığında, yangın
riski çoğu kez, doğrudan veya dolaylı olarak yangına bağlı duman, su veya patlama tehlikeleri
nedeniyle kaza veya zarar riskiyle birleştirilir. Yangının ötesinde risklerin olduğu bu durumlarda,
Kablo/Boru Geçiş Sistemleri proje sahipleri, mühendisler ve operatörler tarafından dikkate alınmalıdır.
3.5. Kemirgen ve Haşere Bariyeri
Her ne kadar göz ardı edilse de, kemirgen ve böcek istilası birçok tesiste operasyonel aksaklıklara
neden olmaktadır. Kanada’nın kutup koşullarından Suudi Arabistan çöllerinin sıcak ve sert koşullarına
kadar, kemirgenler ve böcekler en uygun koşullar altında yuvalama, üreme ve yemek yerleri
aramaktadır. Tipik olarak, bu yerler elektrik ve mekanik ekipmanlarını barındıran binalar veya
dolaplardır. Ne yazık ki, bu zararlılar elektrik veya mekanik ekipmanı içine sığınıyorlarsa, genellikle
boruları ve bağlantıları veya kabloları tahrip ederler; Kabloların ve boruların binalara girip çıktığı
Kablo/Boru Geçiş Sistemleri kullanılarak bu zararlı böceklerin girişinin önlenmesi desteklenebilir.
Kablo/Boru Geçiş Sistemleri üreticileri bu zararlılara karşı koruma sağlandığını gösteren test raporları
sağlayabilmektedir.
3.6. Titreşim ve Gürültü Azaltma
Kablo/Boru Geçiş Sistemleri bileşenleri, kablolar ve borular ile doğrudan temas eden, titreşim ve
gürültü azaltma performansı sağlayan elastomerik polimerlerden yapılmıştır. İşletme sahipleri
genellikle, Kablo/Boru Geçiş Sistemlerini kullanmanın, tesislerini korumanın yanı sıra titreşim ve
gürültü azaltma gibi faydalarının da olduğunu belirtmektedir.
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SONUÇ
Kablo/Boru Geçiş Sistemleri, açık deniz petrol / gaz ve denizcilik projelerindeki en zorlu koşullar
altında güvenilirliğini kanıtlamış yenilikçi teknolojilerdir. Karadaki projelerde de işletme güvenliği ve
verimlilik artışı ile toplam sahip olma maliyetlerini düşürmek gibi çabalar harcandığından, Kablo/Boru
Geçiş Sistemlerinin tasarım standartlarına ve şartnamelere dahil edilmesi için dikkate alınması gerekir.
Kablo/Boru Geçiş Sistemleri proje özelinde esnek çözümler sunmaktadır. Sistem çerçevelerini ve
açıklıkları boyutlandırmak çoğunlukla standart hale getirilmiş olsa da, özel bileşenler, örn. topraklama
zırhlı kablolar ve ürün, yangın, patlama ve çalışma sıcaklıkları için sertifikalar değişebilir. Proje
başlarında bu ayrıntılar için Kablo/Boru Geçiş Sistemleri üretici firmalarla yakın iletişim içinde olmak
önemlidir. Kablo/Boru Geçiş Sistemleri şartnamelere dahil edilmesi, tasarım ekibinin üretici firmalarla
erken safhada irtibat kurduğu durumlarda basittir. En yüksek güvenlik seviyelerini elde etmek ve proje
risklerini (tasarım, kurulum ve bakım) azaltmak için, Kablo/Boru Geçiş Sistemlerini tasarım
standartlarına dahil etmek, elektrik, mekanik ve inşaat disiplinleri arasında gereken uyumu ve bilgi
alışverişini de sağlayacaktır. Böylelikle istenen dayanım kriterleri yapılara yansıtılmış olacaktır.
Kablo/Boru Geçiş Sistemlerinin projelere uygun bir şekilde dahil edilmesinin yolu, uygulama
ihtiyaçlarının bulunduğu geçişlerin tasarımının yapılması ve uygulanacak ürün tipine karar verilerek
yaklaşık proje maliyetinin belirlenmesinden sonra bu maliyetlerin proje keşfine eklenmesidir. Dayanım
ihtiyacına uygun ürünlerin projeye edilmesi amacıyla bu ihtiyaçlara ürünlerin bu ihtiyaçlara karşı test
edilmiş ve sertifikalandırılmış ürünlerden seçilmesini garanti etmek için ilgili teknik şartnameye bu
şartların açıkça yazılması, müteahhitlerin doğru ürünler ile bu yalıtımı yapmalarını sağlar. Ayrıca ilgili
ürünlerin ve bu ürünlerin uygulanması için gerekli rezervasyonların bırakılması uygulama zorluklarını
ve hatalarını en aza indireceğinden proje paftalarına konsept çizimlerin eklenmesi karmaşayı ortadan
kaldıracak ve müteahhit firmalara yol gösterici olacaktır. Bu şekilde istenen yalıtımın tasarımdan
gerçek hayata aktarılması garanti altına alınabilecektir.

KAYNAKLAR
[1] Amerikan İnşaat Mühendisleri Birliği - Petrokimya Tesislerinde Patlamaya Dayanıklı Binaların
Tasarımı
[2] Proses Endüstrileri Uygulamaları PIP ELSGL01 Elektrik Yapı Şartnamesi
[3] NFPA 496 Elektrikli Ekipmanlar İçin Temizlenmiş ve Basınçlı Muhafazalar Standardı, 2008
Sürümü, Quincy, MA: NFPA
[4] IEC 60079-13 “Basınçlandırmayla Korunan Binaların İnşaatı ve Kullanımı,
[5] API RP 505 “Sınıf I, Bölge 0 ve Bölge 2 olarak Sınıflandırılmış Petrol Tesislerinde Elektrik
Tesisatlarının Konumlarının Sınıflandırılması İçin Önerilen Uygulama”
[6] IEC 60364 “Alçak Gerilim Elektrik Tesisatı”, Bölüm 522.8.4

ÖZGEÇMİŞ
Ahmet AYDOĞAN
1981 yılı İzmir doğumludur. 2004 yılında İstanbul Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünü bitirmiştir.
Çeşitli projelerde şantiye tecrübesi edindikten sonra 2008 yılından beri farklı firmalarda satış
pazarlama departmanlarında görev almıştır. 2015 yılından beri Roxtec Yalıtım Çözümleri Ltd.
firmasında İnşaat & Altyapı Bölümü Satış Müdürü olarak görev yapmaktadır.

Mekanik Tesisatta Ses ve Pasif Yangın Yalıtımı Semineri

14. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 17-20 NİSAN 2019/İZMİR

____________________ 1673 _______

MAHFAZALAR VE KABİNLER
Acoustic Enclosures And Cabins

Ayhan ÇAKIR

ÖZET
Endüstriyel yapılarda gürültü yalıtımı için kullanılması ulusal şartnamelerde de gerekli görülen ürünlere
mahfaza ve kabinleri de ekleyebiliriz. Mahfaza ve kabinler fabrika gibi endüstri tesislerinde makine
gürültüsünün azaltılmasını, insan sağlığı için gerekli seviyeye indirilmesini sağlamaktadır.
Mahfazaların boyutları gürültü kaynağının dalga boyu büyüklüğü ile bağlantılı olarak üretilmelidir.
Düşük frekansların yalıtılabilmesi için mahfazaların boyutları büyük tutulmalıdır. Mahfazalar zemine
değişik metodlarla doğrudan monte edildiği gibi, gürültü kaynağının şasesine de, bağlantıları yalıtıma
uygun malzemeler kullanılarak monte edilebilmektedir. Buna kamyon motorunun üzerine monte
edilen şöför kabinini örnek olarak verebiliriz.
Genellikle panellerde kullanılan taş ve cam yünleri, metal kaplama malzemeleri kalınlık ve yoğunluk
değerleri de göz önünde tutulmalıdır.
Kabinlerde de aynı şekilde zemin bağlantılarının malzemeleri ve şekilleri, kapı ve pencere bağlantı ve
malzemeleri, panellerin malzeme ve bağlantılarının gürültü yalıtımına uygun şekilde yapılması, gürültü
seviyesini istenen değerlere getirebilmek için dikkat edilmesi gereken çalışmalardır.
Anahtar Kelimeler: Mafhaza, Kabin, Endüstriyel gürültü yalıtımı, Fabrika gürültü yalıtımı, Mahfaza ve
Kabin özellikler, Mahfaza ve kabin bağlantı ve montajı
ABSTRACT
We can mention about cabins and enclosures as the products that are deemed necessary in the
national specifications for the use of noise insulation in industrial buildings. The enclosures and cabins
enable the reduction of machine noise in industrial facilities such as factories to the level required for
human health.
The dimensions of the enclosures must be produced related to the wavelength of the noise source. As
the enclosures are mounted directly to the floor by various methods, they can also be mounted to the
chassis of the noise source by using the suitable materials for insulation. An example of this is the
driver's cab which is mounted on the truck engine.
Stone and glass wool used in panels, metal coating materials thickness and density values should be
considered.
In the same way, the materials and shapes of the floor connections, door and window connections and
materials, the materials and the connections of the panels in accordance with the noise isolation
regulations, are the works that should be taken into consideration in order to bring the noise level to
the desired values.
Keywords: Enclosures, Cabins, Industrial noise insulation, Factory noise insulation, Enclosure and
cabin features, Enclosure and cabin connection and installation
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MAHFAZALAR VE KABİNLER
Akustik mahfazalar ses kaynağının yapı içine alınarak yayılan gürültüden çevrenin korunması için
yapılırlar. Kabinler ise insanları yapı içine alınarak çevre gürültüsünden korunması için yapılır. Kabin
içine alınarak korunan kişiler makine operatörleri, üretim yerlerinde bulunan süpervisörler, otoyol
gişelerindeki çalışanlar olabilir.
Son yayımlanan ‘tst EN ISO 15667 (ISO 15667-2000)’ "Akustik Mahfaza ve Kabinlerle Gürültü
Kontrolü için Kılavuz" uluslarasası veri toplanması, planlanma performans değerlendirmesi ile ilgili
değerli bilgiler içermektedir. Ek A panel bağlantıları ile ilgili detay çizimleri, Ek B okuyucunun kolayca
anlayabileceği uygulanmış örnekler içermektedir.
Kaplamalarla mahfazalar arasındaki fark mahfazaların titreşen ekipmanın yüzeyi ile teması
olmamasıdır. Kaplama sistemi çok iyi bir yalıtım olmamakla birlikte dış yüzeyin titreşimini alarak
yüksek frekanslarda ciddi oranda yalıtım etkisi yaratır. Kaplama sistemi daha çok boru ve kanallarda
uygulanır.
Akustik Mahfazalar
Boyutlarına bağlı olarak (akustik ve bükülme dalga boyu olarak karşılaştırıldığında) akustik
mahfazalar küçük veya büyük olabilirler. Eğer bükülme dalga boyu mahfazanın en uzun iç
açıklığından büyük ve akustik dalgaboyu mahfaza iç hacminden geniş ise mahfaza küçüktür. Küçük
akustik mahfazalarda iç hacimde akustik resonans olmaz. Eğer mahfazanın iç boyutları akustik dalga
boyu ile karşılaştırıldığında geniş ve ilgili frekans bölgesinde çok sayıda akustik resonans var ise
mahfaza geniş olarak kabul edilir. Düşük frekananslarda fiziksel olarak büyük mahfazalar akustik
olarak küçük, yüksek frekanslarda fiziksel olarak küçük boyutlu mahfazalar akustik olarak büyük olarak
yorumlanabilir.
Mahfazanın yalıtılan ekipmanla mekanik olarak bağlantısı yoksa serbest durumlu, bağlantılı olursa
ekipman bağlantılı, yakın olarak (ekipman hacmi boşluktan büyük ise) monte edilmişse yakın bağlantılı
olarak adlandırılır.
Şekil 1’de değişik bağlantılı mahfaza tipleri görülmektedir.

Şekil 1 Mahfaza Tipleri
c)

a) serbest durumlu
b) serbest-yakın bağlantılı
ekipman bağlantılı;yakın bağlantılı
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Akustik Performans Ölçümü ile Ekleme Kaybı
Ekleme kaybı mahfazaların akustik performansını tanımlamada en uygun ölçüdür. Ekleme Kaybı (IL)
uygulaması Şekil 2’ de görülmektedir. Fabrikalar gibi iç hacimlerde yerleştirilen gürültü kaynakları için
ses gücü esaslı mahfaza ekleme kaybı daha anlamlıdır (Şekil 2a).

Şekil 2. Mahfaza ekleme kaybı (IL) operasyonel tanımı
a) güç temelli;

, b) ses basıncı temelli;

mahfaza ile kapatılmamış ses gücü,
ilgili ses gücü seviyesidir.
Burada
ilgili ses gücü seviyesidir.
kapatılmış ses gücü ve

.

ise mahfaza ile

Açık alanlarda kullanılan mahfaza ekleme kaybı için kesin olmayan, fakat kolay uygulanabilir
ölçümleme sistemi, basınç esaslı ekleme kaybı kullanılarak yapılır ve Şekil 2b’de görüldüğü gibidir.

mahfazasız olarak yapılan belli sayıda ses basınç ölçümlerinin ortalamasıdır.
ile
Burada
mahfaza ile kapatılmış şekilde yapılan ses basınç seviyesi ölçümleridir. Ölçümler ses kaynağından
belli uzaklıkta daire çizgisi üzerinde yapılabilir. Ölçme uzaklığı en az mahfazanın en uzun kenarının
üç katı olmalıdır.
Akustik Performansın Nitelik Açıklaması
Şekil 3 yalıtımlı ve serbest bağlantılı bir mahfazanın tipik ekleme kaybı-frekans grafiğini
göstermektedir. I.bölge küçük mahfaza alanı olarak tariflenmiş olup içindeki hava hacmi ve duvar
panelleri rezonans oluşturmazlar. Bu bölgede ekleme kaybı frekanstan bağımsız olup içerdikleri hava
hacminin ve duvar panellerinin hacimsel esnekliği (hacimsel sertliğin tersi) ile kontrol edilebilirler.
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Şekil 3. Yalıtımlı, serbest akustik mahfazanın tipik ekleme kaybı-frekans eğrisi. I.Bölge: Panel sertliği
etkin; sönüm ve içsel yutuculuk etkisiz. II. Bölge: rezonans kontrollü; sönüm ve yutuculuk etkin.
III.Bölge: Ses iletim kaybı bölgesi; ses iletim kaybı ve iç yutuculuk etkin; genellikle kaçaklarla sınırlı
II.bölge orta bölümdür; ekleme kaybı mahfaza yapısı ve içinde bulundurduğu akustik hacmin resonans
etkileşimiyle kontrol edilir. Bu bölge ekleme kaybında bir çok maksimum ve minimumla karakterize
edilen bir bölgedir. Ekleme kaybının ilk ve en önemli minimum değeri; içinde bulundurduğu havanın
hacimsel esnekliği ve duvar panellerinin hacimsel esnekliğinin, duvar panellerinin kütlesel esnekliği
ile aynı olduğu yerde oluşur. Bu resonans aşamasında ekleme kaybı çoğunlukla mahfazanın düşük
frekansta ekleme kaybını kontrol eder ve bazen negatif değerlere inebilir. Bu durumda cihaz mahfazalı
olarak daha fazla gürültü çıkarıyor demektir. Mahfazanın hacminin akustik resonansında da minimum
ekleme kaybı olur. Ayrıca duvar panelinin yapısal resonans frekansı ve mahfaza hacminin akustik
resonansı aynı olursa yine minimum ekleme kaybı olacaktır. Transformatör, kompressör, dişli
sistemleri gibi tonal karakterde gürültü yayan ses kaynakları için mahfaza tasarımlarında yapısal veya
akustik resonanslar ses kaynağının ağırlıklı malzeme frekansları ile uyumlu olmamalıdır.
III. bölge geniş mahfaza bölgesidir. Mahfaza panelleri ve iç hava hacmi çok sayıda akustik resonans
gösterir. Burada mahfaza içi ses alanını ve duvar ses iletiminin tahmini için istatiksel metodlar
kullanılır. Bu frekans bölgesinde ekleme kaybı iç ses sönümleme ve mahfazanın duvar panellerinin
ses geçiş kayıp değerleri ile kontrol edilir. Eğrideki çukur, duvar panellerinin frekanslarına tesadüf
eden, genellikle 1-2 mm kalınlıklı çelik ve alüminyum panellerde oluşan ilgili frekans alanının üzerine
düşen bölgedir. Panellerin sertlik oranı malzemenin birim alanının kütlesinden yüksekse ( delikli
paneller gibi ) bahsedilen tesadüf gerçekleşecektir.
Küçük, Yalıtımlı Akustik Mahfazalar
İçinde homojen dağılmış ses basıncı olan küçük, yalıtımlı akustik mahfazalar için ekleme kaybı şu
şekilde hesaplanır;

Burada

mahfaza hacmi içindeki gaz hacmi, ρ gazın yoğunluğu, c gaz
hava hacminin hacimsel esnekliği,
her bir duvar plakasının hacimsel esnekliğidir ve şöyle tanımlanır.
içinde sesin hızıdır.
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, p üniform basıncı altında, i’ inci mahfaza duvar panelinin hacimsel yer değiştirmesidir.
burada
Burada mahfazanın dikdörtgen ve n adet ayrı, homojen, isotropik parçadan yapılmış olduğu ve her
birinin kendine özgü hacim esnekliği olduğu varsayılmıştır.
Yapılan çalışmalar kısa kenarlı, yüksek kalınlıkta, kenarları sabitlenmiş ve Young modülü yüksek olan
panellerin yüksek ekleme kaybına sahip olduğunu ortaya koymuştur. Kısaca, düşük frekanslarda
mahfaza duvarları olabildiğince sert yapıda olmalıdır.
Çelikten yapılmış kenar uzunluğu 300 mm, E = 2x10 N/m , ρ = 1.2 kg/m ve c= 340 m/s olan
kalınlıkları farklı mahfazanın ekleme kaybı aşağıda görülmektedir.
11

Duvar Kalınlığı h
3 mm
1.5 mm

3

Serbest Bağlantılı

Kenetli
35.5 dB
18.5 dB

2

296 Hz
148 Hz

24 dB
9 dB

162 Hz
81 Hz

Burada , her bir benzer, homojen, izotropik kenetli panelin rezonans frekansıdır. Ekleme kayıpları
ın altındaki frekanslar için geçerlidir. Kenetli bağlantılı durumun basit kenar bağlantıya göre daha
yüksek ekleme kaybı yarattığı görülmektedir. Pratikte kenetli bağlantı sistemi tam olarak oluşturmak
mümkün değildir. Dolayısı ile tasarım aşamasında basit bağlantılı sistem ile çalışma yapılır ve tasarım
performası elde edilir.
Tablo 1’de, düşük frekanslarda ekleme kaybının alüminyum ve cam malzemeler için çok iyi, çelik ve
kurşunun ise çok kötü olduğu görülmektedir. Bu sonuçların büyük boyutlu mahfazalar için esneklik
frekansının ilgili olduğu frekansta tam tersi olduğunu da eklememiz gerekli.
ve
Tablo 1. Farklı inşaat malzemeleri için düşük-frekans ekleme kaybı
Kurşun
Çelik
Beton
Pleksiglas
0.65
1.5
1.6
0.11
-31
0
+14
+15

oranıª
Alüminyum
1.9

Cam
2.1

+19

+20

Sert şekilli küçük mahfazalar
Küçük ve yalıtımlı mahfazalarda ekleme kaybı düşük frekanslarda

mahfaza

duvarlarının hacimsel esnekliği ile kontrol edildiği için malzeme seçimi yüksek duvar sertliği olan
yapıda ve mahfazanın izin verdiği ağırlıkta olmalıdır. Yuvarlak, silindir şeklinde ve uçları iki yarım küre
ile kapatılmış sert yapıda olan mahfazaların aynı hacim ve ağırlıktaki dikdörtgen şeklindeki
mahfazalara göre daha yüksek ekleme kaybı vardır. Şekil 4’te küçük, silindirik mahfazanın iç
sönümleyici malzeme olmadan akustik karakterleri görülmektedir. A eğrisinde dış kaynakla ölçülen
ekleme kaybı- frekans grafiğinde ekleme kaybının çoğunun 55 dB’ den yüksek olduğu görülüyor. B
eğrisinde dış kaynaklı ses ile iç hacimdeki ses basınç seviyelerinin 550 Hz ve üzerinde güçlü bir
akustik resonans oluşturduğunu göstermektedir. C eğrisinde dış kaynaklı ses tarafından silindirik
kabuğun uyarılması ile titreşimdeki ivmelenmenin artışı görülmektedir. Grafikte ekleme kaybının
minimum olduğu yerler mahfaza iç hacminin reonans değerine veya mahfaza yapısının resonans
değeri ile aynı olduğu yerde olmaktadır. Eğrinin minimuma yakın olduğu yerler olan 1.5, 3 ve 3.75 kHz
frekans bölgeleri, mahfazanın yapısal resonans ile iç hava hacminin akustik resonansının olduğu
yerlerdir.
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benzer kenarları olan kübik mahfaza içindir.

Şekil 4. Küçük ebatlı, yalıtımlı, iç yutumu olmayan silindirik mahfaza: a) Ekleme kaybı IL; b) iç hacmin
rezonans akustik tepkisi, SPL; c) mahfaza duvarının sese bağlı titreşim ivmelenme tepkisi

Dar ve Sıkı Kapatılmış, Yalıtımlı Akustik Mahfazalar
Sıkı kapalı mahfazalarda, mahfaza içinde bulanan hacmin önemli bir kısmı sesi azaltılacak ekipman
tarafından doldurulmuştur. Bu mahfazalar az hacim kullanılarak yayılan sesin azaltılması için kullanılır.
Araç motor kaportaları, portatif kompresörler, taşınabilir trasfomatörler bu kategoride değerlendirilirler.
Serbest bağlantılı ve sıkı kapatılmış mahfazalarda (Şekil. 1b) titreyen kaynak ile mahfaza arasında
herhangi mekanik bağlantı bulunmamaktadır. Sadece hava doğuşlu ses ile uyarılmaktadır. Tersi
olarak makine üzerine bağlantılı, sıkı ve dar mahfazalar (Şekil. 1c) için ses iletimi hava ve yapı yoluyla
olacaktır.
Dar mahfazaların karakteristik özelliği makinenin titreyen yüzeyi ve mahfaza duvarı arasını dik kesen
mesafede akustik dalga boyu, geniş frekans aralığı için düşüktür. Mahfaza duvarları genellikle ince,
düz metal plaka ile ses yutucu malzeme tabakadan ( iç yüzeye uygulanan cam yünü gibi) oluşur. Ses
yutucu malzemenin amacı havada oluşan akustik resonanları düşürmektir.
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Serbest Bağlantılı, Dar Yapılı Akustik Mahfazalar
Serbest bağlantılı, dar mahfazaların titreşen ekipman ile yapısal olarak bağlantısı yoktur. Daima
makineye montajlı mahfazalara göre yüksek ekleme kaybı elde edilir. Mahfaza mükemmel şekilde
yalıtılırsa ekleme kaybı (1) kalınlık, boyut ve mahfaza malzemesine; (2) duvar plakalarının kenar
bağlantı durumlarına ve bunların kayıp faktörüne; (3) makine yüzeyinin titreme örüntüsüne; (4) duvar
ile makine arasında kalan ortalama hava boşluğu kalınlığına; ve (5) ses yutucu malzemenin tipine
bağlıdır.

Şekil 5. Dar ve sıkı tip model mahfazada anahtar parametrelerin güç kaynaklı ekleme kaybı üzerine
etkisi
Şekil 5 güç esaslı olarak ekleme kayıplarını, dar ve sıkı şekilde monte edilmiş 60 cm x 40 cm duvar
elemanlarında, h kalınlıklı ve hava boşluğu T olan mahfazalar için göstermektedir. Bu dataların elde
edilmesinde makine yüzey titreşimi hoparlör serisi ile sağlanmış olup, farklı titreşim örüntüleri elde
edilmiştir. Şekil 5a’ da 1 mm kalınlıkta alüminyum ve çelik duvar plakaları ile elde edilen ekleme kaybı
değerleri görülmektedir. Çelik ve alüminyum plakaların pratik olarak aynı dinamik davranışları olduğu
için, çeliğin daha yüksek ekleme kaybı sağlaması, ağır olmasına dayandırılabilir. 300 Hz ve 1 kHZ
aralığında her iki malzeme arasındaki 9 dB’lik ortalama fark, iki malzemenin yoğunluk farkına
dayandırılabilir. Şekil 5b duvar kalınlığının etkisini göstermektedir. 250 Hz altında havanın sertliği ve
yükselen frekansla
duvar panellerinin sertlikleri ve sönümlemeleri ile kontrol edilen ekleme kaybı
ekleme kaybı, havanın hacim sertliği ve duvar
az miktarda değişmiştir. 200 Hz ve 1 kHz aralığında
, 40 dB değerine kadar lineer artış göstermiştir. 1
panellerinn birim alan kütleleri ile kontrol edilir.
kHz üzerinde ekleme kaybı hava boşluğunun akustik resonansı ile sınırlandırılmıştır. Şekil 5c hava
boşluğunun artması ile ekleme kaybının arttığını göstermektedir. Şekil 5d’ de hava boşluğunda yer
alan ses yutum malzemesinin ve mahfaza duvarlarında yapılan sönümleme işleminin ekleme kaybına
etkisi görülmektedir. Hava boşluğu içindeki ses emici işlem, bu boşluktaki akustik rezonansları önler
ve 1 kHz'in üzerindeki ekleme kaybında önemli bir artışa neden olur.
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Orta boyutlu Mahfazalar
Orta frekans bölgesi Şekil 3 ve Şekil 6’da II. bölge olarak ve mahfaza duvarları veya hava hacmi veya
ikisi birden rezonans oluşturan bölge olarak gösterilmişti.

Şekil 6. 1.6 mm kalınlıktaki akustik mahfazada ekleme kaybında mikrofon pozisyonlarının etkisi.Düz
çizgi: merkez mikrofon loksyonu. Kesikli çizgi: köşe mikrofon lokasyonu
Şekil 6’da mikrofonun yerine bağlı olarak iç ve dış yönlü ölçülen ekleme kaybının nasıl değiştiği dolu
ve kesikli çizgi ile gösterilmektedir. Mahfaza içinde 400 Hz altında homojen dağılımlı ses basıncı,
merkeze yerleştirilen mikrofon ile kenarda yerleştirilen mikrofonun da aynı ses basınç değerleri
ölçülmüştür. İlk akustik rezonans 565 Hz de oluşmuş, bu da şekildeki gibi 500 ve 800 merkez frekans
bandında kenarda çok düşük ekleme kaybına sebep olmuştur, ama aynı bantda merkezde yüksek
ekleme kaybı elde edilmiştir. İnişli çıkışlı yapısal rezonanstan kaynaklı hareketin azaltılması mahfaza
panellerinin sönümle işlemleri ve ses yutucu kaplaması ile yapılabilir.
Orta frekans bölgesinde ekleme kaybının frekans ve mekana bağlı değişim göstermesi, geçerli analiz
ve tahmin yapılmasını zorlaştırmaktadır. Çoğunlukla sonlu metod analizleri, modellemeler veya tam
ölçekli denemeler veya kaba yaklaşımlar kullanılmaktadır.
Ses yutum malzemesi kullanılmayan mahfazalar
Bakteri oluşmasına veya yanıcı parçacıkların toplanmasına sebep olan yerlerde mahfaza içlerine
delikli veya fiber ses yutucu malzemelerin kullanılması zorlaşır. Buralarda mahfazalar, yutum
malzemesi olmadan kullanılmalıdır. Basit analitik metodlarda bu tip mahfazalarda ekleme kaybı sıfır
değerini verir. Teorik olarak bu durumlar elden geçirilmelidir.
Ses yutum malzemesi kullanılmayan büyük mahfazaların akustik performans tahmini
Mahfazalar homojen, ses yalıtım malzemesi olmayan isotropik panellerden yapılmış olsa bile, iç ses
basıncı sonsuz derecede yüksek olmayacak ve ekleme kaybı sıfır olmayacaktır.
İç ses basıncı sonsuza gitmez. Çünkü iç ses alanı (1) dalgaların zorlanmiş bükülme kuvveti ile oluşan
duvarlarda ses dağılımı (2) serbest bükülen dalgaların oluşturduğu duvarlarda ses dağılımı (3)
serbest bükülen dalgaların panellerde yayılan enerjisi ve (4) geçirimsiz mahfaza iç yüzeylerinde
oluşan enerji dağılımı dolayısı ile güç kaybeder.
Yukarıda tanımlanan 3. ve 4. aşamalar dolayısıyla mahfaza ekleme kaybı sonsuza gitmeyecektir.
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İç ses bölgesinde güç dengesi şu şekildedir.
+
Burada

+

= Kaynak ses gücü
= zorlanmış bükülen dalga tarafından yayılan ses gücü
= serbest bükülen dalga tarafından yayılan ses gücü
= plakada dağılan serbest bükülen dalga ses gücü
= geçirimsiz, sert duvarların iç yüzeyinde kesme ve ısı iletimi ile oluşacak ses
gücü kaybı

İç Ses Yutum kaplamalı Geniş Akustik Mahfazalar
Akustik mahfazalar, mahfaza duvar panelleri ve mahfaza hacminin verilen frekans aralığında çok
sayıda modal rezonans göstermesi ile geniş olarak tanımlanır. Ayrıca iç ses alan seviyesi, titreşim
tepkileri, mahfaza panellerinin ses yayılımlarını tahmin etmek için istatiksel metodlar
uygulanabilmelidir.

Şekil 7. Tipik bir akustik mahfazada ses geçiş yolları
1.

Mahfaza duvarları yolu ile
2. Açıklıklar boyunca
3. Yapısal iletim ile

Endüstriyel gürültü kontrolünde kullanılan geniş akustik mahfazalar akustik enerji transferi için birçok
yola sahiptir. Şekil 7’de görüldüğü gibi bu yollar temel olarak üç kategoriye ayrılır. 1) Mahfaza
duvarlarından 2) açık aralıklardan 3) yapı ile temasta olduğu yerlerden. Birinci grup iç ses alanı ile
mahfaza duvarlarının uyarılmasıdır. ikinci grup mahfaza duavarlarında açılmış olan hava girişleri,
eksoz çıkışları, paneller arası kapılarda ve duvar panel aralarında kalan boşluklardır. Üçüncü grup
dinamik kuvvet titreşimleri ile uyarılan sert yüzeylerde oluşan yayılımdır. Kaynak ile sert yüzey
bağlantılarından olabildiğince kaçınılmalıdır. Dengeli bir tasarım yapılabilmesi için her bir gürültü
kaçağı kontrol edilmeli ve gereksiz tasarımlardan kaçınılmalıdır.
Akustik Mahfazalarda Ekleme Kaybını Etkileyen Anahtar Parametreler
Ekleme kaybını etkileyen anahtar faktörler Tablo 2’de özetlenmiştir. Çeşitli bilim insanları bu konuda
sistematik deneysel araştırmalar yapmışlardır. 1) panel parametrelerinin seçilmesi 2) iç sönümleme
kaplaması 3) kaçaklar ve 4) mahfazanın akustik duvarlarının makineye yakınlığı ve bunun akustik
performansını etkileyen titreşim örüntüsü etkilerinin nasıl davrandığı ile ilgili deneyler yapmışlardır.
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Tablo 2. Geniş Mahfazaların Ekleme kaybında Anahtar Parametrelerin Etkileri
Parametreler

Ekleme Kaybına Etkisi
Yansımanın azalması ile yükselir.

Sembol

Kaplama Malzemesi sönüm
katsayısı
Makine ve mahfaza duvarı
arasındaki uzaklık
Duvar panellerinin kalınlığı
Duvar panel
malzemesinin
yoğunluğu
Panel malzemesinin boyuna
dalga hızı

d
h

Kritik frekansın altında azalır

=

Kritik frekansa yakın, yüksek bölgelerde ve ilk panel
resonansında yükselir.

Duvar panelinin kayıp faktörü
=

Duvar panelinin kritik frekansı
Duvar
panelinin
verimliliği

Eğer d belli bir değerin altına düşerse, düşük
frekanslarda azalır.
Yükselir
Yükselir

,

yayılım

-

/1.8 h

Verilen birim alan kütlesi için f c yükseldikçe yükselir.
İç yönde
ve dış yönde
yükseldikçe yükselir.

yayılım verimliliği

değerinin yükselmesi ile düşer.

Sertlik
-

Kapı contaları ve kasalar uygun yapılırsa yükselir.

-

makine ve mahfaza ve zemin arasında sert bağlantılar
uygun şekilde yapılırsa yükselir.

Kaçaklar

Yapı yoluyla ses iletimi

Duvar Paneli Parametreleri
Şekil 8 üç farklı duvar kalınlıkları (h) için ölçülmüş ekleme kayıplarını göstermektedir. Kalınlıkların
artması düşük frekanslarda önemsiz ekleme kaybı (insertion loss) artışına sebep olmuştur. Şekil 8’de
kesikli çizgilerle 1.5 mm kalınlıkta çelik plakanın ses iletim kaybının da karşılaştırması görülebilir.

Şekil 8. Farklı kalınlıklarda (h) saclardan yapılı büyük mahfazaların ekleme kaybı karşılaştırması; 70
=
maksimum ekleme
mm ses yutum levhası ekli, kapı yalıtımlı; , rastlaşma frekansı;
kaybını belirtir.
h= 3 mm; ( ● ) h= 1.5 mm; (○) h= 0.75 mm.
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9 nolu şekilde 2.1 x 1.2 m ebatlarındaki duvar panellerinin ölçülmüş ekleme kayıpları ile panelin ses
iletim kaybının karşılaştırması görülmektedir.
Genel kural olarak duvar panelleri ilgili frekans alanının üzerinde olacak şekilde yeteri kadar yüksek
frekanslarla çakışacak şekilde seçilmelidir ve ilk yapısal resonans değerleri ilgili frekans değerlerinin
yeteri kadar altında olacak şekilde seçilmelidir. Ama sözkonusu panelin ses geçiş kaybı ekleme kaybı
ihtiyacını karşılayacak kadar da ağır olmalıdır. 1.5 mm kallınlıklı çelik plakalar çoğu zaman bu
ihtiyaçları karşılamaktadırlar.
Sert ve hafif paneller (petek delikli ) 500 Hz gibi kritik frekanslarda kulanılabilir ve bu frekansta çok az
ses geçiş kaybı sağlamaktadır. Sonuç olarak, eğer mahfazadan düşük frekanslarda yüksek ekleme
kaybı istenip, orta ve yüksek frekanslar için istenmiyorsa butip paneller kullanılabilir.

Şekil 9. Duvar paneli ekleme kaybı (R) ve ses iletim kaybı (IL) karşılaştırması: 1.5 mm sac panel, 70
R, ölçülmüş; (x) R, hesaplanmış; (○) ölçülmüş IL
mm ses yutucu;
Ses yutum malzemesi etkisi
Şekil 10’da görüldüğü üzere uygun ses yutum malzemesi kaplaması , duvar malzemesi ve kalınlığı
seçminden daha önemli rol oynamaktadır. Ses yutum kaplaması ekleme kaybının yükselmesine
yardımcı olur. 1) Orta ve yüksek frekanslarda mahfaza içerisinde yansımanın azalmasına, 2) yüksek
frekanslarda mahfaza duvarlarının ses geçiş kayıplarının yükselmesine ve 3) farkına varılmadan
oluşan paneller arası, panel ve çerçeve arası kaçişların önlenmesini sağlamaktadır.

Şekil 10. 1.5 mm sac ve çeşitli kalınlıklarda ses yutum levhasından oluşturulmuş paneller için
40 mm; ( ● ) 70 mm.
ölçülmüş ekleme kaybı: (■) 0 mm (yutum levhası yok); (○) 20 mm;
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Makine Posizyonu: Bilim insanları tarafından yapılan araştırma ve deneyler göstermiştir ki, düşük
frekanslarda ekleme kaybı, mahfazanın içinde bulunan makinenin posizyonuna da bağlıdır. Düşük
frekanslarda düz makine duvarı ve düz mahfaza duvarı arasında kalan mesafe (d) akustik dalga
boyunun sekizde birinden ( d<1/8 lambda) daha küçük olduğu yerde, gözlenebilen azalım 5 dB’e
kadar olmaktadır. Makine duvarı uzaklığı (d) mahfaza yutum malzemesi kalınlığını kapsamaktadır.
Genel kural olarak çokyönlü olan ses yayılımı eksene yerleştirilmelidir. Makinenin çok gürültülü
bölümlerini mahfaza duvarına, kapılarına, pencerelerine ve havalandırma açıklıklarına yakın
koymaktan kaçınılmalıdır.
Bağlantılı zemin geçişleri. Mahfazanın olası ekleme kayıpları en çok bağlantılı olduğu zemin
koşulları ile olur. Eğer zemin titreşim kuvvetlerini, Mahfaza iç ses alanına direkt maruz kalıyorsa veya
her ikisi etkili ise zemin üzerinden ses taşınacaktır. Şekil 11 tipik mahfaza yerleştirimlerini yanal
iletimler açısından en kötüden en iyiye olacak şekilde göstermektedir. Birçok makina için zorunlu
olarak
titreşim yalıtımı, zemin ile bağlantının kesilmesi, veya her ikisinin de uygulanması
gerekmektedir.
İçten dışa ve dıştan içe geçişlerin birbiri ile ilişkisi. Akustik mahfazalar çoğunlukla mahfaza
dışındaki alıcıya gelen gürültünün azaltılması için gürültülü makinelerde kullanılmaktadır. Bazen de
mahfaza alıcıyı kaplayarak ( buna kabin diyoruz) dışardan gelen gürültüden korunmak maksadıyla
kullanılırlar. Kaynak ve alıcının yerlerinin değiştirilmesi geçiş fonsiyonunu etkilemeyecektir.
Kısmi Mahfazalar: Makinenin çalışma sistemi, güvenlik ve bakım gerekliliklerinden dolayı tam kapalı
mahfaza yerine kısmi mahfaza yapılması ( 10% dan büyük alanın açık olması ) gerekebilir.
Kısmi mahfaza ses kaynağından yeterli uzaklıkta ise parçalı duvarların kenarları ile kaynağın yakın
alanlarının bağlantılı olmaması durumunda 5 dB veya daha az ekleme kaybı sağlayacaktır.

Şekil 11. Yanal yollar aktarımı açısından mahfaza montajı sınıflandırması: a) en iyi; b) iyi; c) kötü; d)
çok kötü
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MÜHENDİSLER İÇİN BİNALARIN GÜRÜLTÜYE KARŞI
KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK
DEĞERLENDİRMESİ
Regulation on the Protection of Buildings Against Noise Evaluation for Engineers

Mert KAVAS

ÖZET
Haziran 2018’ de Binaların Gürültüye Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik yayımlanmış ve
yürürlüğe girmiştir. Yönetmelik, yapı akustiğiyle ilgili, sektörel ve akademik uzmanlarla üç senelik bir
çalışma ürünüdür. Yeni yapılacak ve tadilatı gerçekleştirilecek olan binaların tümünde gürültüye karşı
alınması gereken önlemler yönetmelikte açıkça belirtilmiştir. Her yapı için akustik proje ve akustik
rapor hazırlanma zorunluluğu getirilmiştir. Bu bildiride biz mühendisler için yönetmeliğin
değerlendirilmesi yapılmıştır. Hazırlanacak olan raporlama ve projelendirme sürecinde dikkat edilmesi
gereken noktalar belirtilmiş ve bilgilendirme yapılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Akustik, Bina Akustiği, Akustik Proje, Akustik Rapor, Gürültü Kontrolü, Ses ve
Titreşim Yalıtımı.

ABSTRACT
In June 2018, the Regulation on the Protection of Buildings Against Noise was published and entered
into force. The regulation is a three-year work product with sectoral and academic experts on building
acoustics. The measures to be taken against noise in all new buildings and buildings that will be
renovated are clearly stated in the regulation. Acoustic projects and acoustic reports were prepared for
each building. In this statement, we reviewed the regulations for the engineers. The points to be taken
into consideration in the reporting and project planning are specified and informed.
Key Words: Acoustics, Building Acoustics, Acoustical Project, Acoustical Report, Noise Control,
Noise and Vibration Control.

1. GİRİŞ
Hava, su, toprak, görüntü kirliliği gibi gürültü kirliliği de yaşamamızı etkileyen önemli faktörlerden
biridir. Son yıllarda sayısı hızla artan dikey yapılaşmadan dolayı, gürültü kirliliğiyle ilgili şikâyetler
çoğalmaktadır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çağrı Merkezi Alo 181 vatandaşların gürültüyle ilgili
şikâyetlerini kurumlara iletmek için oluşturduğu platformdur. 2013 hizmet etmeye başlamıştır ve 2016
yılına kadar toplam 32 bin 489 gürültü şikâyeti almıştır. Sırasıyla İstanbul, Ankara, Kocaeli, Bursa,
Mersin illeri gürültü şikâyetlerinde başı çekmektedir. Çevresel gürültü ve yapı (komşuluk) gürültüsü iki
önemli ana konuyu oluşturmaktadır. Sessiz ve sakin alanların korunması amacıyla Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı, 2017’de 25 ilin gürültü haritalarını çıkardı. Bunun yanı sıra “Binaların Gürültüye Karşı
Korunması Hakkında Yönetmelik” 31 Mayıs 2017 günü Resmî Gazete’ de yayımlandı.
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2. BİNALARIN GÜRÜLTÜYE KARŞI KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK NEDİR?
Son yıllarda oluşan hızlı kentleşmenin, yapılarda yaşayan insanların ya işletmenin işletimi ile ilgili
binaların dışından veya içinden kaynaklanan gürültülerden etkilenmesini amacıyla yönetmelik
yayımlanmıştır. Binaların tasarım, yapım, kullanım veya işletim koşullarında uyulacak kurallar
belirlenmiştir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 31 Mayıs 2017’ de Resmî Gazete’ de yayımladığı
yönetmelik, 31 Mayıs 2018’ de yürürlüğe girmiştir. [1]
Yönetmelik, inşa edilmesi planlanan resmi ve özel her türlü yapı, bina tesis ile işletmelerde
uygulanacaktır. Çevresel gürültüleri ve yapı içinde oluşan komşuluk gürültüleri, darbe sesleri, mekanik
tesisat, elektrik tesisat gürültülerini kontrol altına almaya yönelik temel kuralları kapsamaktadır.[1]
Yönetmeliğin kapsadığı yapılar; kullanım amacı değiştirilmek istenen mevcut bina ve tesisler, esaslı
tadilat projeleridir. Yönetmelikte belirtilen şartlara uygun olmaması halinde yapı ruhsatı
verilmemektedir. Projenin ilgili kurum tarafından onayı aldıktan sonra, projeye uygun imalat
yapılmadığının tespiti halinde, binaya yapı kullanma izin belgesi verilmemektedir. [1]
Aşağıdaki binalar için proje müellifi ve akustik uzman tarafından mimari akustik rapor hazırlanabilir;
-

Bir bodrum katı ve çatı arası hariç yediden az katlı konutlar,
2
Toplam inşaat alanı, 2000 m den küçük, ikiden az katlı tek işlevli, konser salonu, tiyatro
salonu, konferans salonu vb. içermeyen binalar,
Akustik Performans Belgesi istenmeyen binalar.[1]

Aşağıdaki binalar için ise akustik uzman tarafından akustik proje hazırlanmalıdır;
-

Bir bodrum katı ve çatı arası hariç yediden fazla konut binaları,
2
Toplam inşaat alanı, 2000 m yi geçen ikiden fazla konut dışı binalar,
Tiyatro, konferans, konser ve dinleme salonları gibi özel akustik tasarım yapılması gereken
binalar,
A veya B akustik performans sınıfını hedefleyen binalar,
Yönetmelikte geçen bina işlevlerinden, birden fazlasını içeren binalar.[1]

Değerlendirmek için yönetmelikte A-F arası sınıflandırma yöntemi uygulanmıştır. Bu yöntemde akustik
olarak, A sınıfı yüksek kaliteyi (sessiz bina), F sınıfı ise düşük kaliteyi ifade etmektedir. Akustik projesi
veya raporu hazırlanacak olan bina ve yapılarda, akustik tasarım yapılırken sınır değerlerinin bu
sınıflara göre belirlenmesi gereklidir. [3]
Yeni yapılacak bina veya yapılarda en az C sınıfı akustik performans sağlanmalıdır. Mevcut binalarda
ve yapılarda esaslı tadilat yapılması ya da kullanım amacı değişmesi durumunda en az D sınıfı akustik
performans sınır değerleri göz önüne alınmalıdır. Akustik performans sınır değerleri;
-

İç gürültü düzeylerine,
Yapı elemanlarının ses yalıtım değerlerine,
Mekanik ve elektrik tesisatlardan kaynaklanan iç gürültü düzeylerine,
Reverberasyon sürelerine bağlıdır.

Akustik performans sınır değerlerini belirleyen her bir madde, bina ve hacim işlevlerine göre farklılık
göstermektedir. İlgili tablolardan sınır değerlerinin, tasarım yapılacak sınıfa göre belirlenmelidir.[3]

3. AKUSTİK PROJE ve AKUSTİK RAPOR
Esaslı tadilata uğrayacak ve yeni yapılacak olan yapıların bu yönetmelikle artık bir akustik kimliği
olacaktır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yayımladığı bu yönetmelikle birlikte gürültü kirliliğine karşı
alınan önlemler artık proje aşamasından başlayacaktır. Böylelikle özellikle komşuluk gürültüsü ve
çevresel gürültü şikâyetlerinin azalacağı planlanmıştır. [1]
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Akustik proje ve raporun içeriğinin nasıl olması gerektiği, “Binaların Gürültüye Karşı Korunması
Hakkında Yönetmeliği Açıklama ve Uygulama Kılavuzu” 25 Aralık 2018’de, Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı resmi sayfasından yayımlanmıştır. Kılavuzda, yönetmeliğin kullanımı hakkında bilgiler
verilmiştir. Bunların dışında rapor içeriklerinde beklenen konular, hesaplar ve detaylara yer verilmiştir.
[3]
Akustik rapor kapsamı ve içerik konuları;
1- Mimari Proje Hakkında Genel Bilgi
Akustik raporu hazırlanan bina ya da yapının bulunduğu il, ilçe, mahalle ve konumu hakkında bilgi
verilmelidir. Proje hakkında kat sayısı, toplam inşaat alanı gibi temel tanımlamaları içermelidir. [3]
Örneğin; Proje Hakkında Bilgiler
İl
: İzmir
İlçesi
: Konak
Mahallesi
: Alsancak
Pafta No
: 39
Ada No
: 1354
Parsel No
:2
İmar
: Konut
Kat Sayısı
: B + 13 Kat + Ç
2- Çevresel Gürültü Analizleri
Yapının konumuna göre çevresel gürültü incelemesi yapılmalıdır. İncelemelerde dikkat edilecek
hususlar “Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği” ne uygun olmalıdır.
Yönetmelik Madde 8’ de belirtilen çevresel gürültü göstergeleri cinsinden mevcut dış gürültü düzeyleri
raporda verilmelidir. [3]
Yerinde ölçüm yapılarak çevresel gürültünün belirlenmesi durumunda rapor içeriğinde;
- Gürültü kaynağına ait bilgiler,
Adresi, bulunduğu alanın özellikleri,
İşletmeci/sorumlu kişi adı soyadı unvanı
Faaliyet türü (endüstri tesisi, işyeri, atölye v.b.)
Mekânın boyutları, alanı ve kapalı/açık/yarı açık durumu
Tesis/işletme/faaliyetin çalışma süresi
İşletme içinde gürültüye neden olan kaynağın tanımı (gürültü türü, kaynak sayısı, çalışma saatleri v.b.)
- Maruz kalan alana ait bilgiler
Mahalin tanımı
Alıcının bulunduğu yapının kullanım amacı
Alıcının bulunduğu mekânın tesis/işletme/faaliyete uzaklığı
Gürültüden etkilenen/etkilenecek olan çevredeki tahmini kişi sayısı
- Yapılan ölçümlere ait bilgiler
Ölçüm yapılacak noktalar, yerleri ve sayısı (kroki üzerinde gösterimi)
Ölçüm süreleri, parametreleri ve ölçülen değerler v.b.
Ölçüm nedeni
- Diğer bilgi ve belgeler
Yöreyi gösteren harita
Ölçümler anındaki atmosferik koşullar
Kullanılan standartlar ve değerlendirme yöntemleri
Kullanılan ses ölçer sistemleri
Ses ölçüm cihazı ve kalibratörün kalibrasyon tarihleri yer almalıdır.
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Stratejik gürültü haritaları ile çevresel gürültünün belirlenmesi durumunda;
-

Hazırlayan kuruluş belirtilmeli
Bina konumunun gece ve gündüz stratejik gürültü haritaları
Varsa üç boyutlu gürültüsü dağılımları verilmelidir. [5]

Rapor içeriğinde tüm cephelere denk gelen gürültü seviyeleri tablo halinde bulunmalıdır.
3- Anahtar Paftaların Hazırlanması
Mimari projeyle uyumlu, uygulamaların çizimleri bu başlık altında raporda belirtilmelidir. Bina akustik
raporu hazırlanan binanın paftaları, kat planları üzerinde işaretlenmiş iç bölme duvarlar dış duvarlar,
döşemeler, kapı ve pencere gibi yapı bileşenleri gösterilmelidir. Bu yapı bileşenleri projeye özgü
hazırlanmış olan kod numaraları, yapı elemanları listeleri, detay numaraları gibi bilgileri içermelidir. [3]
Tablo 1. Projeye Ait Yapı Eleman Kodları ve Tanımlarını İçeren Tablo Örneği

Eleman Kodu
DD-1
DD-2
İD-1
İD-2
DOS

Tanımı
1. Tip Dış Duvar
2. Tip Dış Duvar
1. Tip İç Duvar
2. Tip İç Duvar
Döşeme

4- Hedeflenen (Sınır Değerler) Ve Projede Önerilen Yapı Elemanları İle Sağlanacağı Belirtilen
Değerlerin Gösterilmesi
4.1. Hedeflenen Akustik Performans Sınıfı
Projede hedeflenen “Akustik Performans Sınıfı” belirtilmelidir. [3]
4.2. Komşuluk ilişkilerinin analizi - Sınır değerler ve ses yalıtım değerleri
Projede akustik performans sınıfına göre belirlenen sınır değerler ve yapı elemanlarıyla sağlanacağı
öngörülen ses yalıtım değerleri raporda belirtilmelidir. Komşuluk ilişkileri tek bir tablo üzerinde
listelenmesi ya da gösterilmelidir.[3]
Mimari projede belirtilen hacim tiplerine göre, mahallerin alıcı olması durumunda gürültüye karşı
duyarlılık, kaynak olmaları durumunda gürültülülük dereceleri gösterilmelidir. Bu gösterimde projeye ait
çizimlerden yararlanarak uyum içinde olması sağlanmalıdır. Lejant kullanarak mahallerin özellikleri,
kolayca anlaşılabilir biçimde gösterilmelidir. Çizimler üzerinde yapı eleman kodları, sınır değerleri,
mahal isimleri ve kodları yer almalıdır. [3]
5- Yapı Elemanı Tiplerinin Belirlenmesi
Hedeflenen sınır değerleri karşılaması öngörülen yapı elemanlarının (duvar, döşeme, tavan, kapı,
pencere v.b.) malzeme ve konstrüksiyonları, hesaplamalara bağlı olarak ya da akredite
laboratuvarlarda ölçülmüş raporlara referans alarak belirlenmelidir. Belirlenme sürecinin sonucunun
nasıl elde edildiği raporda açık bir biçimde gösterilmelidir. Bunun yanı sıra ilgili yapı elemanının kesit
detayı, kullanılan malzemelerin teknik özelliklerini içerecek şekilde, (yoğunluk, kalınlık, sertlik v.b.)
raporda yer almalıdır. Tablolarda referans bölümünde belirtilen örneğin, standardize edilmiş düzey
farkı (D nT,A ) gibi değerlerin hangi yolla elde edildiği açıklanmalı ve EK olarak verilmelidir. [3]
6- Noktasal Detayların Gösterilmesi
Akustiği uzman tarafından kritik olarak belirlenen, ses köprüleri oluşturabilecek, noktasal birleşim
detayları ölçekli olacak şekilde, raporda gösterilmelidir. [3]
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Şekil 1. Noktasal Birleşim Detayları Örnek Gösterimler
7- Reverberasyon Süresi Kontrolü
Reverberasyon süresi, Hacim içinde faaliyette olan bir ses kaynağının susmasından itibaren ses
basınç seviyesinin 60 dB azalması için geçen süre olup, bir hacmin akustik özelliğini frekansa bağlı
olarak belirleyen ve ses yalıtımının değerlendirilmesinde de kullanılan parametreyi ifade etmektedir.
[1]
Hacim işlevlerine göre izin verilen reverberasyon süresi en yüksek sınır değerleri Yönetmelikte
verilmiştir. (Tablo 2) [1]
Mimari projede yer alan eğitim yapıları, sağlık tesisleri, büro ve idari binalar, yemekhane ve lokantalar,
tüm sirkülasyon alanları, kütüphaneler, terminaller, kamuya ait tesisler, spor salonları tavanları için
uygun malzeme seçildiği gösterilmelidir. Seçilen malzemenin Yönetmelik Madde 14 [2]’ ye göre ses
yutuculuk katsayısının (α W ) en az 0,75 olması istenmektedir. [1]
8- Tesisat Ve Servis Ekipmanlarından Kaynaklanan Gürültünün Kontrolü
Tesisat ve ekipmanlardan kaynaklanan gürültünün kontrolü için Yönetmelik Ek-8’de maddeler halinde
yöntemler ve kurallar belirtilmiştir. [2] Alınması gereken önlemler raporda açıklanmalı ve merkezi
iklimlendirme sistemi olmayan yapılar için kritik noktalarla ilgili detayların paylaşılması gereklidir.
Tesisat gürültüsü, iç mekân gürültü sınır değerlerini aşmayacak şekilde tasarlanmalıdır. Özellikle
havalandırma kanalları tasarımı için kanal içi gürültü düzeyi hesaplanıp, raporda ek olarak
sunulmalıdır. Tüm ekipmanların montajının esnek bağlantıyla yapılması gerektiği belirtilmelidir. Esnek
bağlantı elemanlarının seçimiyle ilgili bilgiler rapora eklenmelidir.[2]

Akustik proje, akustik raporda geçerli olan tüm içerikleri kapsamalıdır. Bunların dışında;
1- Mekanik Merkezlerde İç Gürültü Düzeyleri Ve Duyarlı Mekânlara İletilen Gürültü Düzeyleri
Bina içerisinde veya dışarısında, çatıda veya dış cepheye yakın olarak konumlandırılacak mekanik
merkezlerinin incelenmesi beklenmektedir. İnceleme sırasında merkezdeki ekipmanların ve donatımın
oluşturduğu ses gücü düzeyleri ile toplam ses basınç düzeylerine ilişkin hesaplamalar veya iç gürültü
haritaları bu bölümde yer almalıdır. Hesaplama ya da haritalamada yer alan cihazların akustik güçleri
kaynağa dayalı olarak belirtilmelidir. [3]
2- Mekân İçi Gürültü Düzeyleri
Hedeflenen akustik performans sınıfını referans alarak izin verilen mekân içi gürültü düzeyleri
belirtilmiştir. Mekân içi gürültü düzeyinin hesap ya da modellemeyle analiz sonuç çıktılarının projede
yer alması beklenmektedir. Yapılan hesap ya da modellemeyle analizlerde, komşu mekânlardan ve
dış ortamdan incelenen mekâna iletilen gürültü düzeyleri parametre olarak alınmalıdır.[1,3]
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3- Tesisat Ve Servis Ekipmanlarından Kaynaklanan Gürültü Ve Titreşim Kontrolü
Projede yer alan iklimlendirme ve havalandırma sistemlerine ait hesaplamalar ve alınacak önlemler bu
başlık altında verilmesi gerekmektedir. Özellikle havalandırma kanallarının, kanal içerisinde ilerleyen
ayrıca kanal dışına yaydığı gürültünün hesaplamaları, kritik hacimlere göre yapılmalıdır. Alınacak
önlemler detay gösterimi ve yazılı olarak rapora eklenmelidir. [3]
Tablo 2. Akustik Performans Sınıfına Bağlı Olarak Sağlanacak En Yüksek Reverberasyon Süreleri [2]
BİNA İŞLEVİ
Konut Binaları

Eğitim Tesisleri

Sağlık
Tesisleri/Yaşlı
Bakım Evleri

Büro ve İdari
Binalar

Konaklama
Tesisleri
Yurt Binaları
Kültürel
Tesisler

Ticari Tesisler

Terminaller
Eğlence/Spor
Tesisleri
Sanayi
Tesisleri

MEKÂN
Sirkülasyon Alanları
Yatak Odaları
Yaşam Alanları, Mutfak
Derslikler, Özel Derslik, İdari
Odalar, Okuma Odaları
Spor Salonu
Sirkülasyon Alanları
Kreş Oyun, Yemek Alanları
Kreş Yatak Odaları
Özel Hasta Odaları
Muayene Odaları, Ameliyathane,
Laboratuvarlar
Çok Yataklı Odalar
Sirkülasyon Alanları
Açık Planlı Alanlar
Toplantı - Yönetici Odaları,
Dinlenme Alanları
Telekonferans Odaları
Sirkülasyon Alanları
Mahkeme Salonları
Yatak Odaları
Lokantalar
Sirkülasyon Alanları
Hizmet Destek Alanları
Yatakhane
Etüt Odası
Sirkülasyon Alanları, Yemekhane
Müzeler
Kütüphaneler
Sirkülasyon Alanları
Mağaza-Dükkân
Alışveriş Merkezi - Marketler
Postane, Genel Bankacılık
Sirkülasyon Alanları
Bekleme Alanları
Personel Ofis - Dinlenme Odaları
Lokantalar, Yemek Alanları,
Eğlence Yerleri
Personel Ofis - Dinlenme Odaları
Sirkülasyon Alanları

AKUSTİK PERFORMANS
SINIFI
C - D (sn)
1,2
0,5
0,8
0,8
1,8
1,2
0,8
0,5
0,5
0,8
1,0
1,2
1,0
0,8
0,4
1,2
1,2
0,5
1,0
1,2
1,0
0,5
0,8
1,2
1,2
0,8
1,2
1,0
2,0
1,2
1,2
1,0
0,8
1,0
0,8
1,2
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4. AKUSTİK UZMAN
Bina akustiği uzmanı, bina akustiği konusunda akustik proje hazırlayan ve/veya bina akustik
ölçümlerini yapan anlamına gelmektedir. Bina akustiği uzmanı olmak isteyen kişiler, Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı’nın belirlediği kurallara uygun olarak eğitim vermesi için protokol anlaşması
sağladığı kuruluşlara başvurması gereklidir. Eğitici kuruluş, sertifika programına uygun araç, gereç,
eğitim ve sınav süreçlerinde ihtiyaç duyulan kriterleri sağlamakla yükümlüdür. [6]
Bina akustiği uzmanı olabilmek için belirli meslek grupları belirlenmiştir. Bu meslek grupları; mimar,
makine mühendisi, inşaat mühendisi, elektrik mühendisi, elektrik ve elektronik mühendisi, fizik
mühendisi ve optik/akustik mühendisleridir. Belirli şartlar dâhilinde sertifika eğitimine katılım süresi ve
alınacak dersler değişkenlik göstermektedir. Akustik proje hazırlayabilmek için D1 sertifikasına, bina
akustik ölçümleri yapıp rapor düzenleyebilmek için D2 sertifikasına sahip olmak zorunludur. [6]
D1 - Temel Bina Akustiği Eğitim Programında eğitimi verilen konu başlıkları;
-

Genel Akustik İlkeler
Mimarlık ve Yapı Bilgisine Giriş
Mekân İçinde ve Mekânlar Arasında Ses Yayılması
Binaların Gürültü Kontrolü Yönünden Tasarımı
Ses Yalıtımı Hesaplamaları ve Modeller
Ses Yalıtım Değerlendirme Yöntemleri
İstenen Sınır Değerlerinin Belirlenmesi-Yönetmelik Tanıtımı
Mevcut Binalarda Ses Yalıtımı İyileştirme Çalışmaları
Akustik Proje ve Raporların Hazırlanması Yönetmelik Bilgileri. [7]

D2 – Bina Akustiği Ölçümleri
-

Ses Ölçüm Ekipman ve Sistemleri
Genel Akustik Ölçümler ve Analizler
Ölçüm Belirsizliği Kavramları
Alan Ölçümleri ve Uygulaması
Laboratuvar Ölçümleri
Binalarda Titreşim Ölçümleri
Ölçümlerin Raporlanması
Akustik Sertifikalandırma Ölçümleri ve Değerlendirmeler, Akustik Performans Belgesinin
Hazırlanması. [7]

Akustik Performans Belgesi
Akustik performans belgesi, yönetmeliğe göre binadaki tüm gürültüye karşı hassas binalar veya
içindeki bağımsız birimler için yapılacak akustik testler sonucunda akustik performans sınıfını gösteren
belgeyi tanımlamaktadır. [1] A ve B akustik performans sınıfını hedefleyen binalarda akustik
performans belgesi hazırlanması zorunludur. İsteğe bağlı olarak akustik performans belgesi de
düzenlenebilmektedir. Değerlendirme binanın A-F arasında olduğu akustik performans sınıfını
belirlemektedir. Belge tüm bina geneli için hazırlanabilmesinin yanında tek bir bağımsız birim için de
düzenlenebilmektedir. Akustik performans belgesi yapılan ölçümler ve değerlendirmelerin sonucunda
D2 sertifikalı bina akustiği uzmanı tarafından doldurulur. Akustik performans belgesinin, bina
konstrüksiyonunda veya dış gürültü düzeylerinde değişiklik olmaması durumunda, geçerlilik süresi 10
yıldır. [3]
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Şekil 2. Akustik Performans Belgesi [5]
Denetleme Süreci
Akustik proje ve raporlarda belirlenen kalite seviyesinin korunması amacıyla kontrol mekanizmaları
ihtiyaç halini almıştır. Kişilere bağlı kalarak yapılacak olan hataların önüne geçilmelidir. Bu sebepten,
mevcut ve yeni yapılacak bina ya da yapıların yönetmelikte belirtilen kurallara uygunluğu denetlenmesi
için değerlendirme ve denetleme raporları oluşturulmuştur. Yapılacak olan incelemeler üç temel
aşamada göz önüne alınmaktadır. Bunlar, projelendirme aşamasında, yapım aşamasında ve
yapımdan sonra olarak belirlenmiştir. [3]
Projelendirme Aşamasında- Bina Akustiği Değerlendirme Raporu 1 (BADR 1)
Projelendirme aşamasında yapılacak olan denetimlerin sonucunu içermektedir. BADR 1 denetimde
yer alacak konu başlıkları,
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Mimari akustik raporun içeriği
Akustik projenin içeriği
Mekân organizasyonu
Yapı elemanlarında alınacak önlemler
Servis ekipmanları ve yapı elemanları birleşiminde alınacak önlemler
Yapı elemanlarının birbirleriyle birleşimi sırasında alınacak önlemler
Kritik alanlarda noktasal detaylar [3]

Yapım Aşaması Denetimi - Bina Akustiği Değerlendirme Raporu 2 (BADR 2)
Projesi belirlenen ve yapımına başlanan binalarda akustik rapor ya da projede şantiyenin devam ettiği
sürece gözlemlerle oluşturulması gereken rapordur. Rapor hazırlanırken kontrol sırasında dikkat
edilmesi gerekilen konular,
-

Uygulamanın projeye uygunluğu
Akustik detayların doğru uygulanması
İşçilik kalitesi
Yapı elemanı bünyesinde yalıtım ve sızdırmazlık dolgu malzemenin tüm binada uygulanma
noktaları
Kullanılan malzemelerin projede belirtilen özelliklere sahip olması
Yapı elemanlarının uygulamaları
Yapı elemanlarının birbirleriyle birleşimi
Servis ekipmanları ve yapı elemanları birleşimleridir. [3]

Yapım Sonrası Denetimi – Bina Akustiği Değerlendirme Raporu 3 (BADR 3)
Binanın yapımı tamamlandıktan sonra, projeye uygunluğu ve gerekli şartların sağlandığı kullanıma
açılmadan önce rapor halinde ilgili yetkiliye sunulmalıdır. Akustik performans belgesi almayı
hedefleyen yapılar için D2 sertifikasına sahip akustik uzman tarafından gerekli ölçümler yapılmalıdır.
Akustik performans değerlendirmesi binanın geneli için yapılabilmesinin yanı sıra, yalnızca bir
bağımsız birim için de yapılabilmektedir. [3]
Tüm bina değerlendirmesi için veya tek bağımsız birim değerlendirmesi için iki farklı BADR 3
bulunmaktadır. Her iki rapor da aynı konuları içermektedir fakat gereklilikleri birbirinden farklılık
göstermektedir. BADR 3’ ün hazırlanırken yapılan ölçümler sırasında dikkat edilen konular,
- Yapı elemanı ve mekânların belirlenmesi
- Minimum ölçüm sayısı
- Uygun standartlarda ölçüm yapılmasıdır. [3]

5. SONUÇ
Bu çalışmada “Binaların Gürültüye Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik” değerlendirilmiştir.
Değerlendirme sırasında yönetmelikteki ana unsurlar göz önüne alınmıştır. Bir akustik proje ve akustik
raporun içeriğinin hangi konu başlıklarından oluşması gerektiği ve hesaplamaların nasıl gösterilmesi
gerektiği ifade edilmiştir. Özellikle yönetmelikte mühendislerden beklentinin başında, tesisat gürültüsü
yer almaktadır.
Bina akustiği projesi yapılırken nizami bir şekilde ifade edilecek konular yönetmelikte verilmiştir. Bu
çalışma yönetmelik, yönetmelik ekleri, yönetmeliğe ait uygulama ve inceleme kılavuzu ağırlıklı olarak
incelenmiştir. Bina akustiği uzmanı veya bina akustik raporu/projesi inceleyen kişi olarak yol gösterici
bir çalışma olmuştur.
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YAPILARDAKİ MEKANİK SİSTEMLERİN TİTREŞİM
İZOLASYONU
Vibration Isolation Of Mechanical Systems In Buildings

Günay DÜRMÜŞ

ÖZET
Geçtiğimiz yüzyılda; gelişen teknoloji ve artan insan popülasyonu nedeniyle yapılarda yatay
mimariden dikey mimariye geçilmiştir. Bu durum çok katlı binaların ara katlarında mekanik odaların
varlığı oluşturmuş, bu mekanik odaların içerisindeki cihazlar ise titreşim oluşturarak gürültü oluşumuna
neden olmuştur. Oluşan bu titreşimler konfor şartlarını olumsuz etkilemiş ve mekanik ekipmanların
titreşim izolasyonunun yapılmasını zorunlu kılmıştır.
Titreşim izolasyonu pasif, yarı aktif ve aktif olmak üzere 3’e ayrılmaktadır. Bu bildiride yapılardaki
mekanik ekipmanların titreşiminin pasif izolasyonu hakkında bilgi verilecek, titreşimlerin insanlar
üzerindeki etkilerinden ve alınacak önlemlerde kullanılan ürünlerden bahsedilecektir. Kullanılacak
olan izolasyon ürünleri ile ilgili görseller paylaşılarak titreşim verim hesabının yapılışı anlatılacaktır.
Anahtar Kelime: Titreşim izolasyonu, Mekanik ekipman, Konfor
SUMMARY
In the past century; Due to developing technology and increasing human population, horizontal
architecture has been evolved to vertical architecture. This situation created the presence of
mechanical rooms in the intermediate floors of multi-storey buildings, and the devices inside these
mechanical rooms caused vibration to occur by creating vibration. These vibrations adversely affected
the comfort conditions and necessitated the vibration isolation of mechanical equipment.
Vibration isolation is divided into three as passive, semi-active and active. In this paper, it will be given
information about the passive isolation of vibration for mechanical equipment in buildings, the effects
of vibrations on people and the products used in measures to be taken will be mentioned. The visuals
of the insulation products to be used will be shared and the vibration efficiency calculation will be
explained.
Key Words: Vibration isolation, Mechanical equipment, Comfort

1. TİTREŞİM NEDİR?
Titreşim, belirli zaman aralığında bir kütlenin belirli bir mesafede yaptığı periyodik harekettir. Sistemin
denge konumu etrafında yaptığı salınım olarak da tanımlanmaktadır. Titreşen sistemin en basit
modellemesi yayın ucuna bağlanmış bir kütle olarak oluşturulur (Şekil 1.1).
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Şekil 1.1 Tek serbestlik dereceli model
•
•
•
•

k, yay katsayısı (direngenlik)
m, sistemin toplam kütlesi
c, viskoz sönüm katsayısı
x, referans konuma göre yer değiştirme

Titreşim ile ilgili bir diğer önemli terim olan frekans ise sistemin bir saniyedeki titreşim sayısı olarak
tanımlanmaktadır. Sistemin serbest titreşimlerinin frekansına doğal frekans (ω n , f n ) adı verilir. Doğal
frekans sistemin bir özelliğidir ve sistemin kütlesi ile direngenliği tarafından belirlenir. Sönümsüz bir
sistem için (c=0) doğal frekans formülü:
fn =
Genliğin sonsuza gitmesi olarak da bilinen rezonans kavramı, en az iki bileşenden oluşan bir sistemin
belli frekansta daha yüksek genlikte salınması olarak bilinir. Mekanik ekipmanlar ve uygulanan titreşim
önlemini iki farklı bileşen olarak aldığımızda; cihazın çalışma frekansı ile titreşim alıcının doğal
frekansının aynı zaman diliminde aynı frekansta olması durumu rezonanstır. Sönüm derecesi küçük
olduğunda rezonans frekansı doğal frekansa yaklaşır. Şekil 1.2’de farklı sönüm oranları (ς) için
rezonans değerleri görülmektedir.

Şekil 1.2. Sönüm oranları-frekans eğrileri
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2. TİTREŞİMİN ETKİLERİ
Titreşimin olumsuz etkileri:
•
•
•
•
•
•

Cihazlarda verim ve enerji kaybı, yorulma, ilerleyen süreçte fiziksel hasar
Ölçüm cihazlarından hatalı veriler alınması
Bina yapısında fiziksel hasar
Gürültü kaynağı olarak konfor düşüşü
Çalışma ortamında performans kaybı
Kişilerde fiziksel ve psikolojik rahatsızlıklar

2. TİTREŞİM İZOLASYONU
Binalarda bulunan mekanik ve elektrik ekipmanlar dönen elemanları ve motorları dolayısıyla farklı
çalışma devirlerine sahiptir. Bu dönme hareketi sonucu oluşan balans probleminden dolayı
kapasiteleri ile de orantılı olarak oluşturdukları titreşim binaya yayılmaktadır. Sistemdeki istenmeyen
titreşimin yok edilmesi titreşim izolasyonu olarak tanımlanır.
Titreşim izolasyonu pasif, yarı aktif ve aktif olmak üzere üçe ayrılır:
•
•
•

Pasif izolasyon: Sistemdeki istenmeyen titreşimin yok edilmesi için geri beslemesiz çalışan
damperler ile titreşim kontrolü gerçekleştirilir.
Yarı-aktif izolasyon: Sistemdeki damperin sönüm katsayısının sönümlenecek titreşimin
karakteristiğine göre ayarlanabildiği uygulamalardır.
Aktif izolasyon: Bir geribesleme sistemi tarafından sistemdeki istenmeyen titreşimler ölçülerek
bir tahrik düzeneği tarafından bu titreşimleri yok edecek girişin uygulandığı titreşim kontrol
uygulamasıdır.

3. PASİF İZOLASYONDA KULLANILAN ÜRÜNLER
Pasif izolasyonda kullanılan malzeme ve ürünler aşağıda listelenmiştir.

Şekil 3.1 Statik çökme değerine göre malzeme seçimi
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Pad İzolatörler

Neopren, mantar, cam elyafı, keçe, kurşun gibi malzemelerin tekil veya birlikte kullanılması ile imal
edilmiş, sınırlı çökme değerine sahip izolasyon ürünleridir. Genellikle tabaka şeklinde bulunup istenilen
boyutlarda kesilerek geniş destek olarak kullanılırlar. Gürültü kontrolü amaçlı yapılan titreşim
yalıtımlarında mekanik açıdan yüksek frekansları yalıtmakta etkilidirler. Çökme değerleri 25 mm bir
kalınlık için %10-20 değerleri arasındadır. Yüksek basınç altında özelliklerini kaybedebildikleri için yük
altındaki kalınlık değişimlerinin %25’i aşmaması gerekir. Kritik alanlar ve ara katlarda yeterli
izolasyonu sağlayamayacağından daha çok bodrum katlar ve titreşimin görece önemsiz olduğu
mahallerde kullanılırlar (Şekil 3.2).
•

Neopren Ayak ve Askılar

Neopren ayaklar ve askıların çökme miktarları 50-127 mm arasındadır. Yüksek hızlı, orta ve düşük
ağırlıklı ekipmanların titreşim yalıtımında; dengesiz kuvvetlerin çok küçük olduğu, sadece ses
probleminin ya da küçük bir titreşim probleminin olduğu yerlerde gerekli statik çökmeyi sağlayabilirler.
Neopren askılar, nadiren titreşen, aslında normal olarak yüksek frekanslı ıslık sesi çıkartan buhar
hatlarında ve üzerinde ekipman (pompa, fan, vb) taşıyan hatlarda kullanılırlar. Neopren ayaklar ve
askıların kullanılacağı yerlerde, şartnameler yay kullanılmasını önerirler. Neopren malzemeler,
yayların tek başlarına yapamayacakları kadar yüksek frekanslı sesleri elimine edebildikleri için
genellikler yaylar ile seri bağlı oldukları yaylı kauçuklu kombine titreşim askıları olarak kullanılırlar
(Şekil 3.3).
•

Çelik Yaylı İzolatörler

Çelik yaylar, kritik durumlarda kullanımı en yaygın olan titreşim alıcılardır. Çelik yaylar, pratik olarak
127 mm, bazı özel durumlarda da daha fazla statik çökme yapabilirler. Düşük frekanslı titreşimlerin
yalıtımında kullanılabilirler. Çelik yaylar, çevre koşullarından çok az etkilenmeleri dolayısıyla makine
kadar kalıcı ve uzun ömürlüdür. Modern titreşim alıcılar yani ilave bir şeye gerek kalmadan gerekli
stabiliteyi sağlayacak yeterli büyüklükteki çelik yayların bağlantı şekilleri çok önemlidir. Yaylı izolatörler
genellikle bir ayar cıvatası ve neopren pad gibi yüksek frekanslı sesi hafifletici malzemeler ile birlikte
üretilirler (Şekil 3.4).
•

Hava Yayları:

Titreşim alıcıların en verimlisi hava yaylarıdır. Genel olarak bir hava yayı; 6,9 bar veya daha fazla hava
basıncına dayanıklı olarak üretilmiş ve cihaza stabil destek sağlayan geniş lifli takviyeli kauçuk
balondan oluşur. Uygun şekilde tasarlanmış bir hava yayı, çelik yayın 152 – 178 mm çökmesine
eşdeğer bir çökme sağlayabilir. Hava yayının cidarları kauçuktan olduğu için, çelik yaylarda meydana
gelebilen rezonans veya ses köprüsü riski yoktur. Hava yaylan, tek bir boyuttaki yay ile hava basıncını
çok az miktarda değiştirerek, çeşitli ağırlıklardaki yükleri taşıyabilme avantajına sahiptir. Hava yayları,
küçük kaçakları ya da büyük sıcaklık farklarından doğabilecek genişleme veya büzülme hareketlerini
karşılayacak bir yükseklik kontrol vanası ile birlikte monte edilirler. Hava yaylarının maliyeti, çelik
yaylarınkine oranla yüksek olduğu için son derece kritik yerlerde ve akustik danışman önerisi ile
kullanılırlar (Şekil 3.5).
•

Yüzer Beton Kaideler (Atalet Kaideleri):

Yüzer beton kaideler özellikle pompalar için tavsiye edilmektedir. Pompa için gerekli olan ekstra
sağlamlık ve şaplanmış yüzey gibi özellikler, yüzer beton kaidelerde mevcuttur. Eğer en önemli faktör
sağlamlık ise, beton derinliği kaidenin en uzun kenarının 1/12'si kadar olmalıdır. Beton kaideler,
cihazın balanssızlığına, dışardan gelebilecek bir takım kuvvetlere karşı dayanım için bir kütle artışı
gerekli olması halinde de kullanılmaktadır (Şekil 3.6).
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Genleşme Parçaları (Kompansatörler):

Kauçuk genleşme parçaları, ses köprüsünü ve borudaki gerilimi azaltması için, kesme vanalarının
cihaz tarafına yerleştirilmelidir. Sıcaklık ve basıncın çok yüksek olduğu tesisatlarda kauçuk yerine
paslanmaz çelik veya bronz metalik hortumlar önerilir. Esnek metalik hortumlar, boru hattındaki
seslere karşı çok az koruma sağlarlar. Cihaz bağlantı noktalarında esneklik sağlarlar. Bu da,
flanşlardaki gerilimi azaltır ve titreşim yalıtımı yapılmış olan cihazın, yaylar üzerinde serbest olarak
hareket etmesine olanak verir. Kauçuk bağlantı parçalan, ses köprülerini ve borudaki gerilimi azaltır
(Şekil 3.7).

Şekil 3.2

Şekil 3.4

Şekil 3.6

Şekil 3.3

Şekil 3.5

Şekil 3.7
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4. TİTREŞİM İZOLASYONU VERİMİ
(d, izolatördeki statik çökme) olmak üzere yapılan izolasyona ait verim aşağıdaki
formül ile hesaplanır:

•
•
•

E, titreşim yalıtım yüzdesi (verim)
fd, izole edilen ekipmanın rahatsız edici frekans değeri (en düşük çalışma frekansı)
fn, izole edilen ekipmanın doğal frekansı

Titreşim izolatörü üreticisi firmalar Şekil 4.1’de bir örneği verilen verim tabloları yayınlarlar. Bu tablolar
okunarak statik çökme değeri ile doğal ve rahatsız edici frekansa göre titreşim izolasyonu verimine
ulaşılır.
Örneğin; 400 rpm (11,7 Hz) frekansta çalışan bir kompresörde %90’lık bir titreşim izolasyonuna
ulaşmak için yaklaşık 2” (50mm) statik çökmeli izolatörler kullanılmalıdır.

Şekil 4.1 İzolatör verim tablosu
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LONDRA 2012 GREENWICH PARK BİNİCİLİK MÜSABAKA
ALANI GÜRÜLTÜ VE SES KONTROLÜ
London 2012 Greenwich Park Equestrian Games Noise and Sound Control

Konca ŞAHER

ÖZET
Ana teması sürdürülebilirlik olan “Londra 2012 Olimpik ve Paralimpik Oyunları” için Londra merkezinde
varolan yapı ve parkların bir kısmı geçici müsabaka mekanları olarak kullanılmıştı. Geçici müsabaka
alanları sürdürülebilirlik temasıyla da uyumlu olarak olimpiyatlar sonrasında hiç bir çevresel olumsuz
etki bırakmadan yokolmalıydı. Bu çalışmada “Londra 2012 Olimpik ve Paralimpik Oyunları”nda
binicilik, modern pentatlon ve paralimpik engelli atlama müsabakalarına ev sahipliği yapmış olan ve
dünya kültür mirası listesinde yer alan Greenwich Park için geliştirilmiş olan gürültü ve ses kontrolü
yönetim planının temel ilkeleri incelenmiştir. Gürültü ve ses kontrolü yönetim planı müsabaka
mekânlarından çevreye yayılan gürültünün kontrolü ve müsabaka mekânlarının içinde gürültü kontrolü
ve akustik tasarım olmak üzere iki ana bileşenden oluşmaktadır. Müsabaka mekânlarından çevreye
yayılan gürültünün kontrolü Park çevresinde var olan gürültü seviyelerinin ölçülmesi ve Park’taki geçici
yapılar ve bunlara dair inşaat, müsabakalar ve yıkım süreçlerindeki faaliyetlerden kaynaklanan gürültü
seviyesi hesaplamalarının karşılaştırılması süreçlerini kapsar. Müsabaka mekânlarının içindeki gürültü
kontrolü ve akustik tasarımı ise her bir yapı için iç mekan gürültü düzeyi sınır değerlerinin belirlenmesi,
iç ve dış kabuk yalıtım hesaplamaları, ses sistemleri ve mekanik sistemlerden kaynaklı gürültü
kontrolü hesaplamalarını içermektedir. Gürültü ve ses kontrolü planlamasında yaşanılan başlıca
güçlükler parkta yapılan geçici yapıların çevrede yaratacağı akustik etkilerin planlama açısından
değerlendirilmesi sürecinde yerel yönetimlerle yapılan görüşmelerde akustik kriterlerin belirlenmesinde
yaşanan zorluklar, binicilik oyun alanının Park’ın üstünde bir platform olarak tasarlanması sürecinde
atlar ve biniciler için titreşim açısından kabul edilebilir sınır değerlerin elde edilmesi ve jeneratörlerden
kaynaklanan gürültünün kontrolünde çevre sakinlerinden gelen olumsuz tepkilerin değerlendirilmesi
olmuştur. Yapılan çalışmalar sonucunda geçici nitelikte ve özellikle de şehir merkezlerinde yer alan
müsabaka alanları için uygun olabilecek bir gürültü ve ses kontrolü yönetim planı geliştirilmiştir.
Böylece mega aktivitelerde yer alan geçici nitelikte müsabaka alanları için akustik sorunların ve
denetim önlemlerinin örnekleme yoluyla ortaya konması sağlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: gürültü kontrolü, geçici olimpik müsabaka alanları, londra 2012
ABSTRACT
Some of the existing buildings in the center of London were used as temporary competition venues
during the London 2012 Olympic and Paralympic Games whose main theme was sustainability.
Temporary competition areas must disappear with no negative environmental impact after the
Olympics in accordance with the theme of sustainability. In this study, the basic principles of noise
management plan developed for Greenwich Park, which is part of World Cultural Heritage List and
hosted equestrian and modern pentathlon games in London 2012 Olympic and Paralympic Games,
were examined. The noise management plan consisted of two main components: Control of the noise
from the venue to the environment and noise control and acoustic design inside the venue. Control of
noise from the venue to the environment included baseline noise survey of the site in comparison to
the noise predictions of the temporary structures inside the venue for construction, games and
demolition phases. The noise control and acoustic design of the competition venue includes the
specification of indoor ambient noise level limit values for each structure, sound insulation calculations
for internal and external structures, public address system design and calculations of noise from
mechanical systems. The main difficulties in noise management planning was the difficulty of
Mekanik Tesisatta Ses ve Pasif Yangın Yalıtımı Semineri

14. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 17-20 NİSAN 2019/İZMİR

____________________ 1703 _______

specifying acoustic criteria during negotiations with Local Authorities when assessing the
environmental effects of the temporary structures in the Park during the planning stage, ensuring the
acceptable vibration levels for the horses and equestrians during the design of the field of play as an
elevated platform over the Park and assessment of negative feedback from the residents during the
control of generator noise. A noise management plan was developed which may be appropriate for the
temporary competition venues, especially located in the city centers. Thus, acoustic problems and
noise control measures for temporary competition venues in mega activities were demonstrated
through a case study.
Key Words: noise management, temporary olympic venues, london 2012

1. GİRİŞ
Londra, 2005 yılında “2012 Olimpik ve Paralimpik Oyunları” için başvuru teklifini hazırladığı zaman
teklifinin en güçlü ve en önemli kısmı “sürdürülebilir olimpiyat” kavramıydı. Londra, olimpiyatların
gerçekleştirileceği şehir olarak seçildiği sırada “sürdürülebilir olimpiyat” sadece bir fikirdi ancak işin zor
kısmı bunu gerçekleştirmekte yatıyordu. 2012 oyunlarının en önemli özelliklerinden biri de oyunların
yapılacağı geçici müsabaka alanlarının büyük bir kısmının şehrin içindeki çeşitli tarihi binalar ve
parklarda yapılacak olmasıydı. Kraliyete ait en eski parklardan biri olan Greenwich Park da olimpik
binicilik, modern pentatlon ve paralimpik engelli atlama müsabakalarına ev sahipliği yapacak mekân
olarak belirlenmişti. Greenwich Park’ta müsabakalar için geçici olarak 23000 koltuk kapasiteli binicilik
arenası, kır koşusu parkuru, yaklaşık 5000 koltuk içeren bir paralimpik binicilik arenası ve çeşitli servis
mekânları inşaa edilmişti. Bu geçici yapılar ve bunlara dair inşaat, müsabakalar ve yıkım
süreçlerindeki faaliyetlerden hiçbirinin uzun vadeli olumsuz bir etki bırakmaması Londra Olimpik ve
Paralimpik Oyunlar Düzenleme Komitesi (LOCOG)’nin sorumluluğunda yer almaktaydı.
LOCOG binicilik müsabakalarının parkta yapılmasının oyunları yeni bir seyirci kitlesiyle tanıştıracağını
ve ilçenin profilini arttıracağını öne sürmekteydi ancak park çevresinde yaşayanların büyük bir kısmı
ve kamuoyunda da etkili bir kalabalık bu geçici yapılaşmanın parkın etrafındaki bölgede önemli bir
çevresel etki yaratacağını öne sürmekteydi. Kamuoyunda tartışılan çevresel etkiler arasında geçici
müsabaka alanından inşaat, müsabakalar ve yıkım faaliyetleri sırasında çevreye yayılacak gürültü de
önemli bir yer teşkil etmekteydi. Çevresel gürültünün değerlendirilmesinin yanı sıra mega etkinlikler ve
geçici nitelikte spor yapılarına dair bir gürültü kontrolü mevzuatının olmaması ya da sınırlı olması,
tasarım ve değerlendirme kriterlerinin yetersiz oluşu da Greenwick Park’ta binicilik müsabaka alanında
gürültü ve ses kontrolü değerlendirilmesinde zorluklar yaratmıştır.
Geçmiş olimpiyatlardan gelen çok fazla bilgi olmadığı gibi özellikle de geçici müsabaka alanlarıyla
ilgili yayınlanmış literatür yoktur. 2000 yılındaki Sydney olimpiyatları geçici müsabaka alanlarını tarihte
en fazla kullanmış örnek olmakla beraber Londra 2012, Sydney 2000’deki kullanımı neredeyse ikiye
katlamıştı. Bir kültür mirası alanının olimpik ve paralimpik oyunlar için kullanılmasının cevrede
yaratacağı etkilerin planlama acısından değerlendirilmesi ve bir geçici müsabaka alanı için akustik
tasarım kriterleri ve ilkelerinin belirlenmesi gerekmektedir. Bu nedenle LOCOG, Greenwich Park’taki
olimpik binicilik, modern pentatlon ve paralimpik engelli atlama oyunları için yapılan geçici nitelikteki
yapılar için bir gürültü ve ses kontrol yönetim planı geliştirmiştir.
Bu çalışmada Greenwich Park için geliştirilmiş olan gürültü ve ses kontrolü yönetim planının temel
ilkeleri incelenmiştir. Gürültü ve ses kontrolü yönetim planı müsabaka mekânlarından çevreye yayılan
gürültünün kontrolü ve müsabaka mekânlarının içinde gürültü kontrolü ve akustik tasarım olmak üzere
iki ana bileşenden oluşmaktadır. Müsabaka mekânlarından çevreye yayılan gürültünün kontrolü park
çevresinde var olan gürültü seviyelerinin ölçülmesi ve parktaki geçici yapılar ve bunlara dair inşaat,
müsabakalar ve yıkım süreçlerindeki faaliyetlerden kaynaklanan gürültü seviyesi hesaplamalarının
karşılaştırılması süreçlerini kapsar. Müsabaka mekânlarının içindeki gürültü kontrolü ve akustik
tasarımı ise her bir yapı için iç mekan gürültü düzeyi sınır değerlerinin belirlenmesi, iç ve dış kabuk
yalıtım hesaplamaları, ses sistemleri ve mekanik sistemlerden kaynaklı gürültü kontrolü
hesaplamalarını içermektedir. Bu çalışmanın başlıca amaçları aşağıda özetlenmiştir:
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1. Geçici etkinlikler ve spor müsabakalarının inşaat, müsabakalar ve yıkım aşamalarındaki
faaliyetlerden kaynaklanan kabul edilebilir çevresel gürültü sınır değerlerinin belirlenmesi ve
etki değerlendirme kriterlerinin belirlenmesi. (mevcut politikaların kontrol edilmesi)
2. Kamuoyu ve yerel sakinlerle, yerel yönetimlerle, tüm paydaşlarla, toplumun tüm kesitleri ile
nasıl iletişim kurulacağının belirlenmesi. (kapsayıcı)
3. Örnek teşkil edebilecek bir gürültü kontrol yönetim planı oluşturulması.
4. Geçici müsabaka mekanları için akustik tasarım kriterlerinin belirlenmesi.

2. GÜRÜLTÜ KONTROL YÖNETİM PLANI
Gürültü kontrol yönetim planının iki ana elemanı vardır: Müsabaka mekânlarından çevreye yayılacak
gürültünün analizi ve müsabaka mekânlarının içindeki gürültü kontrolü ve akustik tasarım. (Tablo 1)
Tablo 1. Londra 2012 Geçici Müsabaka Mekanları Gürültü Kontrol Yönetim Planının ana bileşenleri
Müsabaka mekânından çevreye yayılacak
gürültünün analizi
Çevredeki konut ve gürültü acısından hassas
yapılar için gürültü ve titreşim emisyonunun
kontrol edilmesi. (inşaat, müsabakalar ve yıkım
aşamaları için)
Çevredeki konut ve gürültü acısından hassas
yapılar için geçici güç ve jeneratör sistemlerinin
gürültü ve titreşim emisyonunun kontrol edilmesi.
Ses sistemleri/seyirci gürültüsü

Müsabaka mekânında içinde gürültü kontrolü
ve akustik tasarım
İç mekandaki ses seviyelerinin kontrolü (Arenalar,
ofisler, konferans salonları vb)
İç mekanda ses yalıtımı(Arenalar, ofisler,
konferans salonları vb)
Hacim akustiği kontrolü. (Arenalar, ofisler,
konferans salonları vb)

Müsabaka mekânlarından çevreye yayılacak gürültünün analizi, yerleşim yerinde var olan gürültü
seviyesinin ölçülmesiyle baslar. Daha sonra bu ölçüm değerleri müsabaka mekânından inşaat,
müsabakalar ve yıkım aşamaları sırasında çevreye yayılacak gürültünün hesaplandığı üç boyutlu
gürültü modelleriyle karşılaştırılır. Bu süreçte her bir aşamada yerel yönetimlerle çevredeki konut ve
gürültü acısından hassas yapılar için gürültü ve titreşim emisyon değerleri müzakere edilir ve en
sonunda özellikle gürültü anlamında hassas alıcılarda “gürültü kontrolü planlaması” yapılır. Çevresel
gürültünün kontrolünde etkili olan faktörler aşağıda sıralanmaktadır:
•
•
•
•
•
•

Gürültü açısından hassas yapıların yakınındaki inşaat ve yıkım isleri. (özellikle de düşük bir
gürültü iklimine sahip alanlarda)
Ses sistemlerinin tasarımı ve seyirci ve yarışma alanlarındaki anonsların anlasilabilirliği.
Ses sistemlerinin çevreye verdiği gürültü emisyonu değerlerinin ontrolü.
Müsabakalar sırasındaki gürültü seviyeleri. (Jeneratörleri de kapsayacak şekilde)
Televizyon vb. yayınlar için tesislerin konumlandırılması ve sayısı.
Müsabakalar sırasında seyirci kaynaklı gürültünün kontrolü.

Yerel hükûmetlerle yapılan müzakerelerde ulaşılabilir ve realistik akustik kriterlerde anlaşmak ve spor
aktivitesine uygun değerleri adapte etmek akustik stratejinin son derece önemli bir parçasıdır. Bazı
mekanlarda “Gürültü Yönetim Planları” geliştirilir ve gürültü emisyonunun inşaat, müsabakalar ve
yıkım süreçlerinde sürekli ölçümlenerek gözlenmesi gerekebilir. Ayrıca yerel sakinlerle sürekli ilişki
halinde olmak ve onları potansiyel gürültü problemleri ve bunların süresi hakkında uyarmak ve
bilgilendirmek gerekmektedir.
Müsabaka mekanlarının içinde gürültü kontrolü ve akustik tasarım açısından herhangi bir standart ya
da kılavuz doküman bulunmamaktadır. Sürdürülebilirlik teması gereği müsabaka alanındaki geçici
yapılaşma elemanlarının büyük bir kısmı çadırlar ya da prefabrik kabinlerden oluşmaktadır. Bu
mekanlar için uygun ses yalıtımı ve hacim akustiği kriterlerinin belirlenmesi gerekmektedir.
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3. GÜRÜLTÜ KONTROL YÖNETİM PLANI DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ
3.1. Çevresel Gürültü Etki Değerlendirme Yöntemi
3.1.1. Şantiye Faaliyetlerinden Kaynaklanan Gürültü Etkisi Değerlendirme Yöntemi
İngiltere’de şantiye alanlarından kaynaklanan çevresel gürültü düzeylerini hesaplamak ve potansiyel
gürültü etkilerini değerlendirmek için BS 5228: (2009) "Şantiye ve Açık Sahalardaki Gürültü ve Titreşim
Kontrolüne ilişkin Uygulama İlkeleri" [1] standardı kullanılmaktadır. BS 5288’de (2009) tarif edilmiş
hesaplama yöntemi kullanılarak parkta arenanın ve diğer yapıların yapım ve yıkım faaliyetlerinden
kaynaklanan çevresel gürültü düzeyleri parkın çevresindeki gürültüye hassas alıcılarda
hesaplanmıştır. Standartttaki ABC yöntemi eşik gürültü düzeylerini tanımlanmaktadır ve bu eşik
düzeyleri aşağıda Tablo 2’de gösterildiği gibi kategorilere ayrılmıştır. ABC yöntemine dayalı olarak,
şantiye gürültüsü dahil, eğer toplam eşdeğer sürekli gürültü düzeyi (L Aeq ) mevcut eşdeğer sürekli
gürültü düzeyine (L Aeq ) uygun kategori için eşik düzeyini aşarsa, “önemli” bir etkinin meydana geldiği
kabul edilmiştir. Bu çalışmadaki hesaplamalarda bu ABC yöntemi kullanılmıştır. Şantiye
faaliyetlerinden kaynaklandığı öngörülen gürültü düzeyleri hesaplamalar sonrasında Tablo 2’deki
uygun değerlerle kıyaslanmıştır. Park’taki şantiye faaliyetlerinin etkileri, "önemli" veya "önemsiz" olarak
sınıflandırılmıştır.
Tablo 2. ABC yöntemine göre konutlardaki önemli etkilerin örnek eşik düzeyleri. (BS 5288 (2009))
Değerlendirme Kategorisi ve Eşik Değeri Değerlendirme
Zaman Dilimi (L Aeq dB)

Kategori A

Kategori B

Kategori C

Gece (23:00-07:00)

45

50

55

Akşam (19:00-23:00 hafta içi) ve hafta sonu (13:00-23:00)
Cumartesi ve Pazar günleri (07:00-23:00)

55

60

65

Gündüz (07:00-19:00) ve Cumartesi (07:00-13:00)

65

70

75

3.1.2 Binicilik Müsabakaları Gürültü Etkisini Değerlendirme Yöntemi
Projenin gerçekleştiği yıllarda geçici spor müsabakaları ve etkinliklerinden kaynaklanan çevresel
gürültünün değerlendirilmesiyle ilgili bir mevzuat olmadığı için “İngiltere Akustik Enstitüsü (2003) - Bar
ve Kulüplerden kaynaklanan Gürültü Kontrolü Hakkında İyi Uygulama Kılavuzu” [2] referans standart
olarak ele alınmıştır. Bu standartta yer alan “Konserlerde Eğlence Gürültü Kontrolü Uygulama Kodu”
nda önerilen gürültü emisyonları sınır değerleri müsabaka alanından kaynaklanan çevresel gürültü
etkisini değerlendirmek için kullanılmıştır. Bu kılavuz dokümanda yıllık etkinlik sayısı ve etkinlik
saatlerine bağlı olarak eğlence kaynaklı gürültü emisyonlarının sınır değerleri belirlenmektedir.
Greenwich Park’taki yapılaşma geçici nitelikteydi ve bir hafta içinde birden fazla etkinlik olmasına
bakılmaksızın, yaşam süresi boyunca sadece 14 etkinliğe ev sahipliği yapması beklenmekteydi. Bu
nedenle bu kılavuzda etkinliklerin yılda 30 defadan az olduğu, bir haftada birden fazla olmadığı ve
gece saat 23:00’te biteceği durumlar için belirlenen gürültü düzeyi kriteri referans olarak alınmıştır. Bu
kritere göre etkinliklerden kaynaklanan eşdeğer sürekli gürültü düzeyinin (L Aeq ) varolan arka plan
gürültü düzeyini (L A90 ) 5dB’den fazla aşmaması öngörülmektedir. (Tablo 3)
Tablo 3. “Konserlerde eğlence gürültü kontrolü uygulama kodu”nda potansiyel kullanıma göre
önerilen gürültü düzeyi kriteri.(İngiltere Akustik Enstitüsü (2003))
Potansiyel Kullanım
Etkinliklerin yılda 30 defadan az olduğu, bir haftada birden
fazla olmadığı ve gece saat 23:00’te biteceği durumlarda.
Etkinliklerin yılda 30 defadan fazla olduğu, bir haftada birden
fazla olmadığı ve gece saat 23:00’te biteceği durumlarda.
Etkinliklerin haftada bir kereden fazla olduğu veya 23:00’dan
sonra da devam ettiği durumlarda.

Önerilen Kriter
L Aeq,15 mins ≤ (L A90,15mins +5dB)
L Aeq,15 mins ≤ (L A90,15mins +5dB) ve
L 10 ≤ (L 90 +5dB) 1/3 oktav bandı frekans
aralığında 40Hz to 160Hz
L Aeq,15 mins ≤ L A90,15mins ve
L 10 ≤ L 90 over one-third octave band
frequency range 40Hz to 160Hz
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3.1.3 Jeneratör Gürültüsü Etki Değerlendirme Yöntemi
Şantiye, müsabakalar ve yıkım faaliyetleri sırasında geçici müsabaka alanındaki jeneratörlerden
kaynaklanan operasyonel gürültü etkileri, BS 4142: (1997) “Endüstriyel ve ticari sesleri
derecelendirmek ve değerlendirmek için yöntemler” [3] de tarif edilen metodoloji kullanılarak çevredeki
gürültüye hassas alıcı noktalarında değerlendirilmiştir. BS 4142, alıcının yakın çevresinde mevcut
ölçülen arka plan seviyesi (L A90 ) ile aynı konumdaki kümülatif gürültü seviyesi (L Aeq ) arasındaki
seviye farkına dayanır. BS 4142’de tariflenen yönteme göre jeneratörlerle beraber bileşik çevresel
gürültü seviyesi arka plan gürültü seviyesini 5dB aşarsa “marjinal etki” oluştuğu kabul edilir. Arka plan
gürültü seviyesinden 10dB daha yüksek bir derecelendirme seviyesi için “şikâyetlerin muhtemel
olduğu” belirtilmektedir. Arka plan gürültü seviyesinin 10dB'lik altında bir derecelendirme seviyesi,
şikayetlerin olası olmadığının olumlu göstergesidir.
3.2 Müsabaka Mekanları iç ortam gürültü kriterleri
Sürdürülebilirlik kriteri nedeniyle müsabaka mekanındaki mahaller tente ve kabinlerden oluşmaktadır.
Müsabaka mekânlarının içinde gürültü ve akustik analizinde iç mekandaki ses seviyelerinin kontrolü, iç
mekanda ses yalıtımı, iç mekandaki reverberasyon süresi kontrolü ve kullanılan malzemeler
değerlendirilmiştir. Buna ek olarak bir de ses sistemlerinin kontrolü yer almaktadır. İç mekanlardaki
akustik kriterleri belirlerken çeşitli mekan grupları için var olan uluslararası ve ingiliz standartları
kılavuz olarak kullanılmış ancak müsabaka mekânının kendi özgün şartları ve spor aktivitesinin kendi
özgün ihtiyaçları da göz önünde bulundurularak standartlardaki değerlerin yeniden değerlendirilmesi
yapılmıştır.
Her bir müsabaka alanının tasarımı yerine göre özgün olmakla beraber çadır yapıları, taşınabilir
kabinler veya var olan bir yapının içine entegre edilmiş hafif strüktürler en çok kullanılan geçici strüktür
örnekleridir. Bu yapıların daha sonra kullanılmayacak olması standartların adaptasyonunda önemli bir
etken olarak görülmüştür.Aşağıda Tablo 4’te gürültüye en hassas müsabaka mekanları için adapte
edilen iç ortam gürültü seviyesi sınır değerleri gösterilmiştir.
Tablo 4. Müsabaka mekanları iç ortam gürültü seviyesi sınır değerleri
Mekan

Önerilen Kriter-Arka plan gürültü
seviyesi (Laeq)

Referans standart

Medya konferans odası
Doping kontrol odası
Medikal (Atletler için)
Ofis alanı
Toplantı odası
Veteriner ofisi
Atlet dinlenme odası

0.4 sn
0.8 sn
0.8 sn
0.7 sn
0.8 sn
0.8sn
0.4 sn

BS 8233 (1997) [4]
BS 8233 (1997) [4]
BS 8233 (1997) [4]
BCO (2003) [5]
BS 8233 (1997) [4]
BS 8233 (1997) [4]
BS 8233 (1997) [4]

4. MÜSABAKA MEKANLARINDAN ÇEVREYE YAYILAN GÜRÜLTÜNÜN KONTROLÜ
Müsabaka mekânlarından çevreye yayılacak gürültünün analizi, mevcut çevresel gürültü düzeylerinin
bir özetini, projenin yaşam döngüsü boyunca oluşabilecek gürültü emisyon düzeylerini ve gürültü
azaltım tedbirlerinin belirlenmesini içermektedir. Başlıca çevresel gürültü etkileri inşaat, müsabakalar
ve yıkım faaliyetleri için incelenmiştir. Yapım ve yıkım faaliyetlerinin aynı konumlarda gerçekleşeceği
ve etkilerinin aynı olacağı varsayılmıştır. Mevcut çevresel gürültü ölçüm değerleri, mekânının inşaat,
müsabakalar ve yıkım aşamasındaki üç boyutlu gürültü modelleri ve hassas alıcılardaki gürültü
hesaplamlarıyla karşılaştırılır. Bu süreçte her bir aşamada yerel yönetimlerle çevredeki konut ve
gürültü acısından hassas yapılar için gürültü ve titreşim emisyon değerleri müzakere edilir ve en
sonunda özellikle gürültü anlamında hassas geçici alıcılar için “gürültü kontrolü planlaması” yapılır.
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4.1. Çevresel Gürültü Ölçümleri
Bir haftalık süre boyunca gündüz ve gece zaman dilimlerinde çevresel gürültü ölçümleri
gerçekleştirilmiş ve eşdeğer sürekli gürültü düzeyi (L Aeq ) ve arka plan gürültü düzeyi (L A90 ) değerleri
hesaplanmıştır. Ölçümler parkın sınırları etrafındaki 14 noktada yapılmıştır ancak, her bir zaman dilimi
ve konum için çevresel gürültü ölçümlerinin sayısal sonuçları burada gösterilmemektedir. Bu bildiride
gürültüye en hassas üç alıcı olan Croom’s Hill (1), Park Vista (2) ve Nevada Street (3)’deki ölçüm
sonuçları verilmektedir. (Şekil 1) Tablo 5’te gürültü düzeyleri hafta içi ve hafta sonu zaman dilimleri için
gösterilmektedir ve gece zamanı gürültü düzeylerinin hafta içi ve hafta sonu için aynı olduğu
varsayılmıştır.

Şekil 1. Parkın etrafında gürültüye en hassas üç alıcının konumları; Croom’s Hill (1), Park Vista (2) ve
Nevada Street (3) (Kaynak: Googlemaps)
Tablo 5. Parkın etrafında gürültüye en hassas üç alıcıda ölçülmüş mevcut çevresel gürültü düzeyleri.
Arka Plan Gürültü Düzeyi
Konum

Eşdeğer Sürekli Gürültü Düzeyi

Hafta içi

L A90 (dB)
Hafta sonu

Gece

Hafta içi

L Aeq (dB)
Hafta sonu

Gece

Croom's Hill (1)

41

45

42

60

66

46

Park Vista (2)

47

50

43

58

67

45

Nevada St (3)

51

48

55

63

67

36

4.2. Şantiye Faaliyetleri
Şantiye faaliyetlerinden kaynaklanan gürültünün hesaplanması amacıyla, çeşitli inşaat faaliyetlerinin
konumlarından en az 500 m mesafedeki uzaklıktaki bir alanı kapsayacak şekilde gürültü haritaları
oluşturulmuştur. Gürültü haritalarına ek olarak, gürültüye en hassas alıcılar olarak kabul edilen üç
konumda gürültü hesaplamaları yapılmıştır. (Şekil 1)
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BS 5228 (2009) gürültü hesaplama yönteminin temel unsurları aşağıdaki gibi özetlenmiştir:
• Kullanılacak ekipmanların tipik ses gücü düzeylerinin ilgili veri tabanından veya imalatçıların
verilerinden seçilmesi;
• Alıcıya olan mesafenin etkileri, zemin emilimi ve kullanılacak ekipmanın faaliyette olacağı
muhtemel süreye yönelik düzeltmelerin gerçekleştirilmesi;
• Eş zamanlı olarak faaliyette olması muhtemel çeşitli ekipmanlar için gürültü düzeylerinin
kümülatif etkilerinin hesaplanması.
Şantiye gürültüsü hesaplamaları için yüklenicinin sağlamış olduğu zaman çizelgesi baz alınarak,
inşaat faaliyetleri birden altıya kadar, aşamalara bölünmüştür. Tanımlanan her bir inşaat aşamasına
ait alet ve ekipman listesi yüklenici tarafından sağlanmıştır. Bu alet ve ekipmanlardan kaynaklanan
eşdeğer sürekli ses düzeyleri (L Aeq ) BS 5288’ye (2009) göre belirlenmiştir. Kullanılan her bir alet ve
ekipmanın inşaat sırasında faaliyet halinde olacağı süre değerlendirilmiş ve hesaplamalar için bu alet
ve ekipmanların çalışma süreleri yüzde olarak belirlenmiştir. Alet ve ekipmanların çalışma sürelerinin
yüzde olarak belirlenmesi yüklenici tarafından sağlanan inşaat faaliyetleriyle ilgili detaylar temel
alınarak ve yüklenici ile tartışılarak belirlenmiştir.
Yüklenici tarafından sağlanan zaman çizelgesi kullanılarak belirli bir tarihte, tipik bir saatte ve
olabilecek en kötü durum senaryoları için Croom’s Hil, Park Vista ve Nevada Street’teki üç gürültüye
hassas alıcıda gürültü düzeyleri hesaplanmıştır. (Tablo 6) Ayrıca Tablo 6 ’daki şantiye gürültüsü
düzeyi hesaplamaları yukarıda Tablo 1’de verilen kriterler ile karşılaştırılmış ve etki değerlendirmesi
yapılmıştır. Şantiye faaliyetlerinden kaynaklanan gürültü düzeyleri arazideki mevcut gürültü düzeyleri
ile birleştirildiğinde Tablo 6’da vurgulanan uygun kategori değerlerini aşıyorsa o zaman “önemli” bir
etki meydana gelmiş sayılır.
Tablo 6. Şantiye faaliyetlerinden kaynaklanan gürültü düzeyleri ve etki değerlendirme
Birleşik
Gürültü
Düzeyi L Aeq
(dB)

BS5228 ABC
Hafta İçi
Kriterleri (dB)

61

65 (A)

Önemsiz

Croom's Hill

60

En Yüksek
Tahmin
Edilen
Gürültü
Düzeyi L Aeq
56

Park Vista – En Kötü
Durum (2 gün)
Park
Vista
–Tipik
Durum (20 gün)
Nevada St (5 gün)

58

66

67

65 (A)

Önemli

58

61

63

65 (A)

Önemsiz

63

65

67

70 (B)

Önemsiz

Gürültüye hassas
alıcının konumu

Ölçülen
Hafta İçi
L Aeq (dB)

BS5228
Etki
Değerlendirme

Tablo 6, BS5228 (2009) ABC Kriterlerine göre, Croom’s Hill ve Nevada Street üzerindeki konutlardaki
gürültü düzeyi etkisinin “önemsiz” olduğunu göstermektedir. Ancak, Park Vista’daki konutların iki gün
süreyle “önemli” bir gürültü etkisine maruz kalacağı öngörülmüştür. Şantiye faaliyetlerini hafifletmek
veya alternatif yöntemler kullanmak suretiyle gürültüyü azaltmanın mümkün olabileceği öngörülmüştür
ve yüklenicinin faaliyet saatlerini sınırlandırması ve/veya uygulanması makul olduğu sürece şantiye
faaliyetlerine ilişkin alternatif yöntemleri kullanması tavsiye edilmiştir. Bu tür şantiye faaliyetlerinin
potansiyel etkisini azaltmaya yönelik proaktif yaklaşım, şantiye faaliyetlerinin niteliği, ne zaman
meydana geleceği ve kamuoyunun ve yakındaki gürültüye hassas mekânlarda yaşayan kişilerin
rahatsız olduklarında kiminle irtibat kuracaklarına dair tam olarak bilgilendirilmelerini sağlamaktır.
Ayrıca şantiye faaliyetleri sırasında yerinde gürültü izleme tavsiye edilmiştir. Gürültü izlemenin
gürültüye hassas alıcıların bulunduğu noktalarda gerçekleşmesi ve gürültü izlemeyi yapan kişilerin
gürültülü faaliyetleri durdurma yetkisinin olması da tavsiye edilmiştir.
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4.3. Müsabakalar
Greenwich Park'taki Olimpiyat etkinlikleri 29 Temmuz - 12 Ağustos ve Paralimpik etkinlikler de 31
Ağustos - 4 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Müsabakalardan önce yapılan hesaplamalar
hem arena kaynaklı gürültü hem de parktaki genel gürültü olmak üzere iki kategoride yapıldı. İnsan
kalabalığı ve hoparlör sistemi tipik gürültü verileri kullanılarak modelde arenada ve parkta
konumlandırılmıştır. Müsabakalardan kaynaklanan gürültü düzeyleri gürültü kontur haritaları olarak
modellendi ve parkın yakınında gürültüye hassas üç noktada hesaplandı. (Tablo 7) Bu lokasyonlarda
mevcut arka plan gürültü düzeyleri (L A90 ), hesaplanan eş değer sürekli gürültü düzeylerinden (L Aeq )
13-17 dB daha düşüktür. Bu hesaplamalar, müsabakalar sırasında çevrede önemli bir gürültü etkisi
olacağını göstermiştir. Bu nedenle hoparlör sisteminin müsabaka günlerinin çoğunda sadece arena
içinde faaliyet göstermesi ve sadece kır koşusu sırasında tüm parkı kapsaması tavsiye edilmiştir.
Ayrıca gürültüye hassas alıcılarda tüm müsabakalar boyunca gürültü izlemesi yapılması ve yerel
sakinler için de anında şikayetlerinin değerlendirileceği bir telefon hattı oluşturulması önerilmiştir.
Tablo 7. Greenwich Park’ın çevresindeki üç gürültüye hassas alıcıda müsabakalar süreci için tahmin
edilen eş değer sürekli gürültü düzeylerinin (L Aeq ) mevcut arka plan gürültü düzeyleri (L A90 ) ile
karşılaştırılması ve etki değerlendirmesi.
Ölçülen
Hafta İçi
Arka Plan
Gürültü
Düzeyi L A90
(dB)

Ölçülen
Haftasonu
Arka Plan
Gürültü
Düzeyi L A90
(dB)

En Yüksek
Tahmin Edilen
Gürültü
Düzeyi –Arena
L Aeq (dB)

En Yüksek
Tahmin Edilen
Gürültü
Düzeyi –Park
L Aeq (dB)

Akustik
Enstitüsü
(2003)
Hafta İçi
Kriteri
(dB)

Akustik
Enstitüsü
(2003)
Haftasonu
Kriteri
(dB)

Croom's
Hill
Park Vista

41

45

52

58

46

50

47

50

58

60

52

55

Nevada St

51

48

54

49

56

53

Gürültüye
hassas
alıcının
konumu

5 MÜSABAKA MEKANLARININ İÇİNDE GÜRÜLTÜ KONTROLÜ VE AKUSTİK TASARIM
5.1 Müsabaka Mekanları iç ortam gürültü seviyesi
Müsabaka mekânlarının içindeki alanlarda akustik tasarımında özellikle dikkat edilmesi gereken
yerlerin başında medya konferans odaları gelmektedir. Yayın akışını kesilmeden devam edebilmesi
için medya merkezlerinde ses yalıtımı ve iç mekan akustiğinin belirlenen kriterlere uygunluğu kontrol
edilmelidir. Akustik tasarımda diğer önemli mekanlar arasında atletlerin dinlenme odaları, doping
odaları, sağlık odaları, toplantı odaları ve hakem odaları gelmektedir.
Geçici müsabaka yapılarının büyük çoğunluğu çadırlar ve prefabrik panellerden oluşmuştur. Akustik
tasarımda bir diğer önemli faktör de kullanılan malzemelerin sürdürülebilirlik anlamında incelenmesi ve
geçici malzemeler kılavuzundaki prensiplere uygunluğunun irdelenmesi olmuştur. Hafif yapılar
(çadırlar) az ses yalıtımı sağlar, bu nedenle, çadırlar ve prefabrik yapıların parktaki yerleşimine dikkat
edilmiş, jeneratör vb ses kaynaklarından uzakta ve birbirinden bağımsız elemanlar olarak
yerleştirilmesine çalışılmıştır.
5.2 Ahşap dek – titreşim tasarımı
Greenwich Park’taki binicilik, modern pentatlon ve paralimpik engelli atlama oyunlarının parkta
yapılmasına karşı çıkanların en büyük argümanlarından biri de parktaki çimlerin, doğal floranın ve
kültürel miras alanının oyunlar sırasında zarar görmesiydi. Bu nedenle parktaki çimler ve parkın doğal
florasına zarar vermeyecek bir çözüm olarak parktaki çim zeminin üzerine bir platform yapılması
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kararlaştırıldı. Bu platformun sürdürülebilirlik ilkesiyle uyumlu olarak parkın normal kullanımının
bozulmasını en aza indirgemesi ve çok hızlı bir şekilde inşa edilip sökülebilir olması gerekmekteydi.
Binicilik ve engelli atlama oyunlarının üzerinde yapılacağı bu platformun gerçek zeminin niteliklerini
karşılayacak kadar iyi olması gerekmekteydi. Bu yükseltilmiş döşeme, park zeminin üzerinde hafif
çelik yükseltilmiş bir döşeme ve üzerinde de ahşap bir dekten oluşmaktaydı.
Dek tasarımının binicilik ve engelli atlama için Uluslararası Binicilik Federasyonu (FEI) standartlarını
karşılaması gerekmekteydi. Atlar, insanlara göre titreşime karşı daha hassastırlar ve oyun alanının
neden olduğu çok fazla titreşim varsa, optimum seviyede performans gösteremezler. Binicilik ve
engelli atlamanın yapıldığı zemin yüzeyleri atların en iyi performanslarını göstermeleri için doğru
verime sahip olmalıdır. FEI, önerilen geçici platformun fazlaca geri titreşim yaratabileceğinden ve
atlara verebilecği rahatsızlığın performanslarını olumsuz etkileyebileceğinden endişe duymuştu.
Çünkü daha önce binicilik için bu şekilde bir yüzey hiç kullanılmamıştı.
Temmuz 2011'de "Londra Hazırlıkları" test etkinliğinde önerilen farklı çelik konstrüksiyon ve ahşap dek
opsiyonlarından tepki faktörlerini ölçmek için üç model platform oluşturuldu. Bu prototiplerin her biri
uluslararası şov jokeyleri tarafından test edildi ve geri bildirimler değerlendirildi. Çünkü mühendisler
platformdaki titreşimleri ölçebildikleri halde, atlara ne kadar hissedebileceklerini soramazlardı. Bu
nedenle biniciler atlarının farklı yüzeylere karşı nasıl tepki verdiklerini değerlendirdiler. Model
platformlarda, titreşimi azaltmak için en uygun tasarımı bulmak için yapısal ayaklar farklı aralıklarla
yerleştirildi. Bu nedenle en optimum çözümde çelik ayaklar arasındaki mesafe 1,5 metreye
düşürülmüştür ve zemindeki taban plakaları, dekin ağırlığını yaymak ve tarihi mekan üzerindeki etkiyi
azaltmak için daha kalın kesitte olanlarla değiştirilmiştir. Test etkinliği bu platform üzerinde atlar
atladığında, dekin başlangıçta titreştiğini, ancak çitin diğer tarafına indiğinde, yapının sönümlenmesi
nedeniyle titreşimin durduğunu buldu. Bu, FEI için kabul edilebilir bir senaryodu. Ayrıca önerilen
malzemelerin büyük çoğunluğu tekrar kullanılabilir ve geri dönüştürülebilirdi. Hafif bileşenler çok
verimli bir şekilde paketlenebildi, bu da en az araç hareketi ile sonuçlandı. Yapım için en ucuz ve hızlı
olan bu opsiyon aynı zmanda sürdürülebilir bir çözüm önerisiydi.
5.3 Jeneratörlerin yerleşimi
Geçici müsabaka yapılarına güç sağlamak için Greenwich Park çevresindeki stratejik yerlerde bir dizi
jeneratör bileşiği yer almıştır. Bunlar genellikle 18 saat (04:00 - 24:00) veya 24 saat (00:00 - 24:00)
zaman dilimleri arasında çalışacak şekilde düşünülmüştür.
Müsabakalar sırasında, jeneratörlerin çalışmasından gelen gürültü, civardaki insan ve at gibi alıcıları
rahatsız etme potansiyeline sahiptir. Jeneratörlerden kaynaklı operasyonel gürültü etkileri, BS 4142'de
tarif edilen metodoloji kullanılarak birtakım komşu hassas tesislerde ve özellikle müsabaka
mekanlarından ahırlar için değerlendirilmiştir.↵(Tablo 8) Hesaplamalar, düzey farkının ahırlar için
10dB’nin üzerinde olduğunu göstermiştir. Bu da ahırlarda jeneratör gürültüsü nedeniyle rahtasızlık
olacağını göstermektedir. Bu nedenle bazı jeneratörlerin lokasyonları değiştirilmiş, bazı jeneratörlerin
de etrafında akustik bariyer uygulanmıştır.
Tablo 8. Ahırlar için jeneratörlerden kaynaklanan gürültü düzeylerinin ve etki derecesinin belirlenmesi
Alıcıda hesaplanan
kümülatif gürültü
düzeyi L Aeq,1hr (dB)

Derecelendirme
düzeyi L Aeq,1hr
(dB)

Ölçülmüş arka
plan gürültü
düzeyi L A90 (dB)

Düzey farkı

Ahırlar (Blok 22)

53

58

41

+17

Ahırlar (Blok 14)

49

54

41

+13

Izolasyon Ahırlar

47

52

44

+8

Alıcı
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SONUÇ
Bu çalışmada “Londra 2012 Olimpik ve Paralimpik Oyunları”nda binicilik, modern pentatlon ve
paralimpik engelli atlama müsabakalarına ev sahipliği yapmış olan ve dünya kültür mirası listesinde
yer alan Greenwich Park için geliştirilmiş olan gürültü ve ses kontrolü yönetim planının temel ilkeleri
incelenmiştir. Gürültü ve ses kontrolü yönetim planı müsabaka mekânlarından çevreye yayılan
gürültünün kontrolü ve müsabaka mekânlarının içinde gürültü kontrolü ve akustik tasarım olmak üzere
iki ana bileşenden oluşmaktadır. Müsabaka mekânlarından çevreye yayılan gürültünün kontrolü Park
çevresinde var olan gürültü seviyelerinin ölçülmesi ve Park’taki geçici yapılar ve bunlara dair inşaat,
müsabakalar ve yıkım süreçlerindeki faaliyetlerden kaynaklanan gürültü seviyesi hesaplamalarının
karşılaştırılması süreçlerini kapsar. Müsabaka mekânlarının içindeki gürültü kontrolü ve akustik
tasarımı ise her bir yapı için iç mekan gürültü düzeyi sınır değerlerinin belirlenmesi, iç ve dış kabuk
yalıtım hesaplamaları, ses sistemleri ve mekanik sistemlerden kaynaklı gürültü kontrolü
hesaplamalarını içermektedir. Gürültü ve ses kontrolü planlamasında yaşanılan başlıca güçlükler
parkta yapılan geçici yapıların çevrede yaratacağı akustik etkilerin planlama açısından
değerlendirilmesi sürecinde yerel yönetimlerle yapılan görüşmelerde akustik kriterlerin belirlenmesinde
yaşanan zorluklar, binicilik oyun alanının Park’ın üstünde bir platform olarak tasarlanması sürecinde
atlar ve biniciler için titreşim açısından kabul edilebilir sınır değerlerin elde edilmesi ve jeneratörlerden
kaynaklanan gürültünün kontrolünde çevre sakinlerinden gelen olumsuz tepkilerin değerlendirilmesi
olmuştur. Yapılan çalışmalar sonucunda geçici nitelikte ve özellikle de şehir merkezlerinde yer alan
müsabaka alanları için uygun olabilecek bir gürültü ve ses kontrolü yönetim planı geliştirilmiştir.
Böylece mega aktivitelerde yer alan geçici nitelikte müsabaka alanları için akustik sorunların ve
denetim önlemlerinin örnekleme yoluyla ortaya konması sağlanmıştır.
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TESİSATLARDA SES YALITIMI
Sound Insulation In Installations

Mehmet OKAY

ÖZET
Ses, titreşen bir kaynağın oluşturduğu dalgaların, hava basıncında oluşturduğu değişimlerdir. Yani
sesin oluşumu için titreşen bir kaynak gereklidir.
Tesisat borularında, boru içerisindeki akışkanın hareketinden dolayı bir titreşimden, dolayısıyla
gürültüden bahsedebiliriz. Boru içerisinde oluşan bu gürültü iki şekilde yayılmaktadır; boru cidarından
ortama hava sesi olarak, boru bağlantıları aracılığıyla yapıya katı sesi(titreşim) olarak.
Bu bildiride tesisatta oluşan bu gürültünün ve titreşimin yalıtımı için alınması gereken önlemler ve
dikkat edilmesi gereken noktalar üzerinde durulacaktır.
Anahtar Kelimeler: Ses Yalıtımı, Titreşim Yalıtımı, Gürültü Kontrolü, Konfor
ABSTRACT
Sound is the change in the air pressure of the waves generated by a vibrating source. That is, a
flickering source must be created for the formation of the sound.
In the installation pipes, due to the movement of the fluid in the pipe, we can talk about a vibration,
and therefore noise. This noise in the pipe is spread in two ways; As the sound of air from the pipe
wall to the environment, as the solid sound (vibration) to the structure through pipe connections.
In this paper, the precautions to be taken for the isolation of this noise and vibration in the installation
will be emphasized.
Key Words: Sound Insulation, Vibration Isolation, Noise Control, Comfort

GİRİŞ
Artan dünya nüfusu, toplu yaşamayı zorunlu hale getirmiş ve insanlar konut yapılarında birlikte
yaşamak durumunda kalmıştır. Bu sebeple insanların, komşularının oluşturduğu gürültüden rahatsız
olmasıyla birlikte, yüksek katlı yapıların yaygınlaşmasıyla, yapılarda kullanılan elektromekanik
cihazların kapasitesi artmakta ve dolayısıyla yapılarda kullanılan ekipman ve tesisatlardan kaynaklı
gürültü ve titreşim problemi ortaya çıkmaktadır. Bu sebepler, bugün geldiğimiz noktada ses ve titreşim
yalıtımının önemini artırmakta ve yalıtım konusu yönetmeliklerle de zorunlu hale getirilmektedir.
Ses
Ses, titreşen bir cismin her türlü ortamda (katı, sıvı, gaz) yaydığı mekanik enerjidir. Bu enerjinin,
titreşimlere dönüşerek, kulak zarını titreştirmesi ve beyin tarafından algılanmasına ses duyulur. Sesin
oluşumu için gerekli 3 faktör; titreşim yaratacak bir kaynak, kaynağı titreştirecek bir enerji ve kaynakta
oluşan titreşimi dalgalar halinde iletecek esnek bir ortam.
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Sesin Yayılma Hızı
C=√𝚬𝚬/𝝆𝝆 [1]
(Denklem 1)
C: Sesin yayılma hızı (m/sn)
E:Ortamın elastisite modülü
𝝆𝝆: Ortamın Özgül Ağırlığı

Şekil 1: Sesin Farklı Ortamlarda Yayılma Hızı [1]
Frekans
Ses dalgasının bir saniyedeki titreşim sayısıdır. Birimi Hertz (Hz)’dir. İnsanlar 20 Hz ile 20.000 Hz
frekansları arasında işitebilir.
• Makine gürültüsünde 50 Hz – 10.000 Hz
• Hacim akustiğinde 63 Hz – 8.000 Hz
• Yapı Akustiğinde 63 Hz – 3150 Hz
Frekans değişimi, kulakta sesin kalınlaşması ve incelmesi olarak algılanır.
• 20 Hz – 63 Hz Çok Kalın Sesler
• 63 Hz – 400 Hz Kalın Sesler
• 400 Hz – 1600 Hz Orta Kalın Sesler
• 1600 Hz – 3150 Hz İnce Sesler
• 3150 Hz – 20.000 Hz Çok İnce Sesler
Ses Basınç Seviyesi
Ortamdaki moleküllerin titreşmesiyle oluşan dalgalar, ortamın denge basıncında değişimler meydana
getirir. Bu değişim 20 Pa ile 0,00002 Pa arasındadır. Ses, bu basınç değişimleri sayesinde algılanır.
Ortamda oluşan bu basınç değişimlerinin maksimum ve minimum seviyeleri arasındaki farkın fazla
olması hesaplamada da zorluklar çıkarmaktadır. Bu sebeple basınç değişimleri logaritmik tabanda
yazılmış ve desibell birimi ortaya çıkmıştır.
[1] (Denklem 2)
dB= Ses Basınç Seviyesi (dB)
P= Ses Basıncı (Pa)
P 0 = Referans Ses Basıncı (0,00002 Pa)
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Grafik 1. dB ve Pa Cinsinden Ses Basınç Düzeyleri Arasındaki İlişki
Frekans Bandı
Her bir frekanstaki sesin karakteristiği birbirinden farklıdır. Bu sebeple farklı frekanstaki ses seviyeleri
ayrı ayrı incelenmelidir. Ancak 20 Hz ile 20.000 Hz arasında 19980 farklı frekansın olmasından dolayı
bu inceleme pek mümkün değildir.
Daha önce de bahsedildiği gibi yapı akustiğinden 63 Hz ile 3150 Hz frekansları arasında inceleme
yapmamız yeterli olmaktadır. İnceleme yaparken her bir frekansı ayrı ayrı incelemektense 1/3 oktav
bantları geliştirilmiştir.

Frekans (Hz)
50 63 80 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150 4000 5000
63
250
1000
2000
4000
Oktav Bandı (Hz)
125
500
Örneğin; 63 Hz bandını oluşturan 50, 63 ve 80 Hz frekanslarının birbiri ile aynı veya benzer olduğu
kabul edilir. Yukarıdaki incelemeye göre yapı akustiğinde yukarıda belirtilen 7 oktav bandında
inceleme yapılır.
Ses Seviyesinin Tek Bir Sayı Olarak İfade Edilmesi
Ölçülen ses seviyesi, insan kulağının hassas olduğu frekanslarda A-Ağırlıklı eğriye göre düzeltildikten
sonra ses seviyelerini her frekansta incelemenin ve ifade etmenin zorluğundan dolayı tek bir sayı ile
ifade edilmesi ihtiyacı doğmuştur.

(Denklem 4)
Leq = 88,8 dBA
Sesin Doğması
Ses, temel olarak düşünüldüğünde bir titreşimdir. Titreşen bir kaynağın ortamın denge basıncında
meydana getirdiği basınç değişimlerinin kulak zarında algılanmasıyla oluşur.
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Oluşan bu titreşimleri iki ortamda ayrı ayrı incelemek gerekmektedir; hava ve katı. Hava, kaynakta
oluşan titreşimi iletme eğilimindedir; konuştuğumuzda titreşim kaynağı hava değil, ses tellerimizdir.
Hava sadece bu titreşimlerin kulağımıza ulaşmasında aracıdır. Ancak katılarda titreşim kaynağı bizzat
katının kendisidir.
Hava Doğuşlu Sesler
Kaynağın titreşimleri havaya özellikle havaya geçiyor ve havada yayılıyorsa bu sesler hava doğuşlu
ses olarak adlandırılır. Konuşma sesi, televizyon sesi …vb.
Katı Doğuşlu Sesler
Titreşim kaynağı bizzat katı olan ve bu katıda yayılan sesler katı doğuşlu seslerdir. Topuk sesi,
ekipmanın yapıya aktardığı titreşim ....vb.
Gürültü Kaynakları
Bir bina yapısında birden çok gürültü kaynağı vardır. Aşağıdaki şekilde temsili olarak bir bina ve ele
alınacak bir odanın bina içerisindeki konumu, odaya hizmet eden tesisatların temsili çizimleri
görülebilir.

Şekil 2. Bina ve Odaya Hizmet Eden Tesisatların Temsili Çizimi
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Şekil 3: Bir Oda İçerisindeki Temsili Gürültü Kaynakları [3]
Yukarıdaki çizimden de görüldüğü üzere yapıdaki bir mahal içerisinde birçok gürültü kaynağı vardır.
Bunlar; [3]
1) Dış ortam gürültüsü
2) Yan komşunun hava doğuşlu sesi (televizyon sesi, konuşma sesi …vb.)
Not: Yan komşunun darbe sesi de oda içerisindeki gürültü seviyesini etkiler
3) Alt komşunun hava doğuşlu sesi
4) Üst komşunun hava doğuşlu sesi
5) Üst komşunun darbe sesi (yürüme,, koşma …vb.)
6) Oda içerisindeki asılı ekipman ve tesisatların yapı elemanı bağlantıları (titreşim)
7) Odadan odaya tesisat geçişi için bırakılan boşluklar
8) Oda içerisinden geçen tesisat içerisindeki akışkanın hızından dolayı, tesisat çeperlerinden ortama
geçen gürültü
9) Oda içerisinde yer alan cihazların gürültüsü
10) Ana elektromekanik cihazın yapıya aktarılan titreşimi, yapı elemanının titreşimi vasıtasıyla ortama
gürültü olarak aktarılır.
Akustik konforun sağlanabilmesi için yukarıda belirtilen gürültü kaynaklarının her biri ayrı ayrı
değerlendirilerek gerekli önlemler alınmalıdır.
Tesisatlarda Ses Yalıtımı
Tesisatlarda üç temel sebepten gürültü oluşur;
• Ana ekipmandaki titreşim tesisata aktarılır. Bu titreşim, tesisat ile yapı elemanı arasındaki
bağlantı vasıtasıyla yapı elemanına aktarılır, bu da ortama gürültü olarak yansır.
• Tesisat içerisinden geçen akışkan vasıtasıyla ekipmanın gürültüsü tesisatta içerisinde taşınır.
• Tesisat içinden geçen akışkanın cidar ile temasından dolayı gürültü oluşur.
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Şekil 4: Şematik Su Temin Sistemi [3]
Ana Ekipmandaki Titreşim
Tesisatlar (havalandırma, pis su, temiz su…vb.) yapı içerisinde bir akışkanın taşınmasını sağlamak
için ihtiyacı olan enerjiyi bağlı olduğu ekipmandan alır. Ekipmanlar, içerisinde kullanılan ve özellikle
dönen parçaların düzensizliğinden dolayı bir titreşim oluşturur. Bu titreşim, tesisatın, ekipmana rijit
bağlanması durumunda tesisata, buradan da yapıya aktarılır. Aktarılan titreşimin iletileceği mesafe,
oluşan titreşimin baskın frekansına, kullanılan ekipmana, ekipman ile tesisat arasında bağlantıya,
tesisatın yapı malzemesine ve tesisat ile yapı elemanı arasındaki bağlantıya bağlı olarak
değişmektedir.
Ana Ekipmanın Gürültüsü
Özellikle havalandırma tesisatı gibi emiş ve atış yapan tesisatlarda, ana ekipmanın çalışırken
oluşturduğu gürültü, emiş ve atış yapılan kanallar vasıtasıyla diğer mahallere taşınmaktadır. Bu
gürültünün tesisatın ulaştığı mahalde oluşturacağı rahatsızlık, gürültünün seviyesine, gürültünün
baskın frekansına, tesisatın uzunluğuna, tesisatın çeperlerini oluşturan yapı malzemesine, tesisatın
yol boyunca yaptığı dönüşlere ve tesisat içerisindeki akışkana bağlıdır. Gürültü kaynağından yayılan
ses dalgaları ile akışkanın akış yönü aynı ise ses daha uzun yol kat edebilirken, ses dalgaları ile
akışkanın akış yönünün zıt olduğu durumlarda ses, görece kısa mesafede sönümlenir. Ayrıca tesisat,
bir mahalden diğer bir mahalle geçerken, mahallerin içindeki gürültüyü de bir diğerine tesisat çeperi ve
akışkan vasıtasıyla taşımaktadır.
Akışkanın Oluşturduğu Gürültü
Akışkan belli bir hız ile tesisat içerisinde hareket ederken, tesisat çeperlerine temas etmektedir. Bu
temas, tesisatta titreşime neden olur. Bu titreşimin oluşturacağı rahatsızlık, tesisat içerisindeki
akışkanın cinsine, akışkanın hızına, tesisat çeperlerini oluşturan yapı malzemesine, tesisattaki
dönüşlere ve dirseklere bağlıdır. Havalandırma kanalları için odaya açılan menfez alanları da
mahaldeki gürültü seviyesini etkiler.
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Şekil 5: Örnek Bir Havalandırma Tesisatı [3]

SONUÇ
Tesisatlarda ses yalıtımı sağlanması için bilinmesi ve tahmini gürültü seviyesinin belirlenebilmesi için
hesaba katılması gerekenler değişkenler; [3]
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ana ekipmanın frekans bandında gürültü seviyesi
Ana ekipmandaki titreşimin frekansı
Ana ekipman ile tesisatın bağlantısı vasıtasıyla oluşan titreşim aktarımı
Tesisatın yapı malzemesi (malzeme özellikleri, kalınlık, doğal titreşim frekansı …vb.)
Tesisat içerisindeki akışkanın cinsi (viskozite, yüzeydeki sürtünme, Reynolds sayısı …vb.)
Akışkanın akış hızı ve yönü
Tesisatın uzunluğu
Tesisattaki dönüşler, dirsekler
Varsa tesisattaki menfezlerin alanları
Tesisat ile yapı elemanı arasındaki tüm bağlantılar
Yapı elemanı ile bağlantının tij ile yapıldığı durumda, tij boyu, tij kalınlığı
Tesisatın bağlandığı yapı elemanının kalınlığı, yoğunluğu, doğal titreşim frekansı

Yalıtım için alınması gereken önlemler; [4]
•
•
•
•
•

Ekipman ile tesisat arasındaki bağlantı esnek yapılmalı
Yapılabiliyorsa ekipmanın önüne susturucu yerleştirilmeli
Tesisat içerisindeki akışkan hızı minimum seviyelerde tutulmaya çalışılmalı
Tesisatın dirsek yaptığı yerlerde akışkanın cidarda oluşturacağı darbeyi absorbe edecek
malzemeler kullanılmalı
Tesisat ile yapı elemanı arasındaki bağlantılar esnek yapılmalı
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Şekil 6: Tesisatların Yapı Elemanına Örnek Bağlantı Detayı
•
•

Tesisat bir şaft içerisinden geçiyorsa, şaftı çevreleyen duvarların yeterli ses kesme seviyesine
sahip olmalı. Elde edilmesi gereken sınır değerler “Binaların Gürültüye Karşı Korunması
Hakkında Yönetmelik” te verilmiştir.
Tesisat, açık ortamdan geçiyorsa, özellikle hassas mahallerde, tesisatın etrafı ses yutucu
(gözenekli) ve ses kesici (ağır) malzemeler birlikte kullanılarak sesin ortama aktarılması
engellenmelidir.

Şekil 8: Borularda Ses Yalıtımı
•

Tesisatın yapı elemanı içerisinden geçtiği durumlarda, tesisat ile yapı elemanının bağlantısı
kesilmelidir.

Şekil 7: Tesisatın Yapı Elemanı İle Temasının Engellenmesi [4]
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BİNALARDA MEKANİK TESİSAT GÜRÜLTÜSÜ
KONTROL ADIMLARI
Mechanical Service Equipmant Vibration and Noise Control Checklist for Buildings

Mert KAVAS

ÖZET
Binalardaki ana gürültü kaynakları, mekanik sistemlerin konumlandırıldığı alanlardır. Yüksek
seviyelerdeki gürültü canlı sağlığını ruhsal ve fiziksel olarak etkilemektedir. LEED, BREAM gibi
uluslararası bina standartlarının da benimsediği akustik konfor faktörünün önemi, son yıllarda
artmaktadır. Ülkemizde de Binaların Gürültüye Karşı Korunması ve Ses Yalıtımı Hakkında Yönetmelik
yayımlanarak akustik konforun sağlanması zorunluluk haline getirilmiştir. Gürültüyü ortadan kaldırmak
için ses kaynağında önlem almak en kesin çözümdür. Özellikle ısıtma – havalandırma sistemlerinin
oluşturduğu gürültü, hava kanalları ve titreşimlerle yaşama alanlarımıza gelmesi, en sık rastlanan
durumlardan biridir. Bu çalışmada, yapılardaki ısıtma – havalandırma sistemlerinin konumlandırıldığı
alanlarda alınacak önlemler, sebepleriyle birlikte literatürler, akademik çalışmalar ve ülkemizdeki
yönetmelikler yararlanılarak, çözüm yolları belirtilmiştir ve kontrol listesi haline getirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Akustik, Gürültü, Mekanik Tesisat Gürültüsü, Binalarda Ses Yalıtımı, Titreşim
Yalıtımı
ABSTRACT
The main noise sources in buildings are the areas where mechanical systems are located. High levels
of noise affect the health of living creatures physically and mentally. The importance of acoustic
comfort factor adopted by international building standards such as LEED and BREAM has increased
in recent years. In our country, the Regulation on Protection of Buildings Against Noise and Sound
Isolation has been published and it has become obligatory to provide acoustic comfort. Taking the
precaution at the sound source is the definitive solution to eliminate noise. One of the most common
cases is that the noise generated from HVAC systems comes to our living spaces by air ducts and
vibrations. In this study, the reasons for the precautions to be taken where the heating and ventilation
systems are located in the buildings, academic studies and the regulations in our country have been
taken into consideration and solutions have been defined and a checklist has been made.
Key Words: Acoustics; Noise, HVAC Noise, Soundproof in Buildings, , Vibration Noise

1.

GİRİŞ

Son yıllarda yüksek katlı binaların sayısı artmaktadır. Yüksek katlı binalarda kullanıcı konforu önem
kazanmaktadır. Gerekli konforu sağlamak için birçok ulusal ve uluslararası standartlarınyönetmeliklerin, iyileştirme çalışmaları devam etmektedir. Akustik konforun önemi bahsi geçen
standartlarda yer almaktadır.
İstenmeyen sesler, canlılar üzerinde ruhsal ve fiziksel rahatsızlıklara yol açabilmektedir. Gürültünün
insan üzerinde etkileri dikkat dağınıklığı, baş ağrısı ve yüksek gürültü seviyelerinde işitme kaybına
sebep olabilmektedir. Katı ve hava doğuşlu olarak iki farklı yolla gürültü oluşmaktadır. Gürültünün
oluşmaması ve kaynakta azaltılması için birçok yöntem bulunmaktadır.
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MEKANİK TESİSAT ODASI KONUMU

2.

Yapılarda ana gürültü kaynağı mekanik hacimlerdir. Mekanik cihazlar çatı katı ya da bina içerisinde
konumlandırılabilir. Yapı içerisine yerleştirilecek olan cihazlar, gürültü kontrolü için büyük önem
taşımaktadır. Binaların tasarım aşamasında, gürültü kontrolünün sağlanması için yüksek seviye arka
plan gürültüsüne sahip alanlar belirlenmelidir. Benzer seviyede gürültü kaynağı olabilecek hacimler,
birbirlerine yakın bir alanda konumlandırılmaya dikkat edilmelidir. Gürültüye karşı hassas olan
hacimlerin bu alandan uzağa yerleştirilmesi, alınacak önlemlerin azalmasını sağlamaktadır.[4]

TİTREŞİM VE KATI DOĞUŞLU GÜRÜLTÜNÜN KONTROLÜ

3.

3.1. Cihazlarda Titreşim Gürültüsü Kontrolü
En çok karşılaşılan problemler, uygun olmayan yalıtım malzemesi seçimi ve titreşimli bağlantıların
bina strüktürüne direkt temasının göz ardı edilmesidir. Cihazın yerleşimi, tesisatın kurulumu ve kanalboru bağlantıları tamamlandıktan sonra gürültü kontrol uygulamasının yapılması, başlangıçta
yapılmamasına kıyasla büyük zorluklar oluşturmaktadır. Bunlar maddi zararlar ve fiziksel olarak
bağlantıların yerinden oynatılamamasıdır.
Mekanik hacimlerde, titreşim ve katı doğuşlu gürültünün oluşum sebepleri,
-

Mekanik ekipman, uygun olmayan şekilde belirlenmesi veya monte edilmesi, doğru
dengelenememesi, yanlış hizalanması veya tasarım şartlarına uymayan biçimde çalışması
Yeterli veya uygun olmayan titreşim önleyici malzeme uygulanmış ekipman
Esnek olmayan boru ve kanal bağlantılarının olması, sismik elemanlarının titreşim yalıtımı için
ayrılan çökme miktarını etkilemesi, kanal ve borularda beklenmeyen tıkanmalar
Ekipman için uygun olmayan aşırı zemin esnekliği
Ekipmanın rezonansa girmesi veya yapı malzemelerinin rezonansa girmesi [3]

Mekanik cihazda alınması gereken gürültü ve titreşim önlemleri
Mekanik cihazda alınacak önlemlerde hedef kriteri olarak titreşim yalıtım verimi dikkate alınmalıdır.
Titreşimden kaynaklanan gürültü, yapısal gürültü olarak ifade edilmektedir. Yapısal gürültüler, sadece
komşu hacimlerde rahatsızlık yaratmazlar. Titreşimin oluştuğu frekans aralıklarında, dalga boyundan
dolayı, bina içerisinde tahmin edilemeyen noktalarda hissedilebilir. Örneğin, bodrum katında
konumlandırılmış bir mekanik hacmin oluşturduğu titreşim gürültüsü, üçüncü veya dördüncü kattan
hissedilebilme ihtimali vardır. Cihaz titreşiminin, zemine geçişinin yüzde olarak hesaplanmalıdır.
Alınacak önlemin seçiminde kolonlar arası mesafe, ekipman çalışma hızı, ekipman gücü, döşemenin
çökme miktarı parametreleri etkilemektedir. Cihaza uygun olan titreşim yalıtım malzemelerin tipi Tablo
1’e göre belirlenir.[3]
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Tablo 1. Titreşim Yalıtımı için Seçim Kılavuzu Tablosu [3]
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Tablo 2. Tablo 1'de Belirtilen İzolatör Tipleri [3]

Tip 1: Kauçuk veya cam elyaflı malzeme

Tip 2: Kauçuk zemin izolatörü veya askısı

Tip 3: Yaylı zemin izolatörü veya askısı

Tip 4: Sınırlandırılmış yay izolatörü
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Tablo 3. Tablo 1' de Belirtilen Taban Tipleri [3]
Tip A: İzolatörler direkt cihaza bağlanır ek
desteğe gerek yoktur
Tip B: Çelik konstrüksiyon çerçeve ve çelik
raylar

Tip C: Beton atalet bloklu kaide

Tip D: Çelik Konstrüksiyon çerçeve (Şasiye
monte edilmiş)

Toprak temaslı makine dairelerinde cihazda alınabilecek önlemlerin yanında, yapısal olarak da
binadan ayırarak titreşim kontrolü sağlanabilmektedir. (Şekil 1)

Neopren Ped Üzeri
Çelik Yaylı İzolatör
Yapı Boşluğu

Atalet Bloğu

Komşu Hacim

Betonarme Kaide
Betonarme Döşeme

Şekil 1. Ayrılmış Betonarme [4]
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Kanal-Boru Ekipmanlarında Titreşim Gürültüsü Kontrolü

Cihazdan çıkan kanal ve borular için titreşim önlemi
Mekanik hacimde konumlandırılan cihazların oluşturduğu titreşimler için, yalnız yerleştirildiği zeminde
önlem alınması titreşim kontrolünün sağlanmasında yeterli değildir. Cihazın ürettiği sıcak-soğuk hava
ve suyun bina içerisine iletilmesini sağladığı boru-kanal bağlantıları da esnek bağlantı elemanlarıyla
bina strüktürüne uygulanmalıdır.
Cihazdan çıkan boru-kanalların bina ile bağlantıları tamamen esnek bağlantı elemanlarıyla
sağlanmalıdır. Bağlantı elemanlarının seçimi taşıyacağı yüke göre belirlenmektedir. Burada dikkat
edilmesi gereken noktalardan biri de, cihaz için çökme miktarı hesaplanan yüksekliğin, askı
elemanının çökme miktarına göre uygunluğudur.[4]

Şekil 2. Boru Esnek Bağlantı Gösterimleri[3]
Cihazdan çıkan havalandırma kanalları ve borular, zemin, duvar ya da tavana bağlantısının Şekil 2’
deki örneklere benzer şekilde olması gerekmektedir. Ayrıca iklimlendirme cihazlarında, cihazdan çıkan
havalandırma kanalının çıkışa yakın olan kısımlarında kompansatör kullanılması titreşimin
havalandırma kanallarıyla iletilmesinin engellenmesinde önemli rol almaktadır. [3]

Şekil 3. Havalandırma Kanalı Esnek Bağlantı Gösterimi

Kanal-Boru Ayırıcı Eleman Geçişi
Cihazın ürettiği titreşimin, borular ve kanallarla iletimi devam etmektedir. Esnek malzemelerle
askılama ve zemine temasının yanında, duvar-döşeme ayırıcı bölme geçişlerinde de bina strüktürüne
direkt temasından kaçınılması gerekmektedir. Geçişin yapıldığı bölgelerde teması, yünlü ya da yüksek
yoğunluklu malzemelerle yapılması gerekmektedir.[3]
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Taş yünü

Şekil 4. Boru - Duvar Geçiş Gösterimi [3]

Şekil 5. Havalandırma Kanalı - Duvar Geçiş Detayı Gösterimi

4.

HAVA DOĞUŞLU GÜRÜLTÜNÜN KONTROLÜ

İklimlendirme üniteleri, yatay-dikey pompalar, soğutma kuleleri gibi cihazlar farklı frekans
spektrumunda gürültü üretmektedirler. (Şekil 6) Tasarım aşamasında, mekanik odada hangi tip
cihazların olacağı belirlenmelidir. Farklı mekanik cihazlar için, gürültü spektrumuna göre ayırıcı eleman
seçiminin yapılması gerekmektedir. [3]

(Hz)
Şekil 6. Mekanik Cihaz Gürültülerinin Frekans Spektrumları [3]
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Ülkemizde bulunan “Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği” kapsamında,
yapı içerisindeki hacim türlerine göre olması gereken arka plan gürültü seviyesi Tablo 4’ de verilmiştir.
Mekanik tesisatın oluşturacağı gürültü, komşu hacimlerin arka plan gürültü seviyesini aşmayacak
şekilde tasarımının yapılması beklenmektedir. [1]
Tablo 4. İç Ortam Gürültü Seviyesi Sınır Değerleri [1]

Kullanım Alanı

Kültürel Tesis
Alanları

Sağlık Tesis Alanları

Eğitim Tesisleri
Alanları

Turizm Yerleşme
Alanları
Sit Alanları
Ticari Yapılar

Kamu Kurum
Kuruluşları

Spor Alanları
Konut Alanları

Tiyatro salonları
Sinema salonları
Konser salonları
Konferans salonları
Yataklı tedavi kurum ve kuruluşları,
dispanser, poliklinik, bakım ve huzur evleri ve
benzeri.
Dinlenme ve tedavi odaları
Okullardaki derslikler, özel eğitim tesisleri,
kreşler, laboratuarlar ve benzeri.
Spor salonu,
Yemekhane
Kreşlerdeki yatak odaları
Otel, motel, tatil köyü, pansiyon ve benzeri
yatak odası
Konaklama tesislerindeki restoran
Arkeolojik, doğal, kentsel, tarihi ve benzeri.
Büyük ofis
Toplantı salonları
Büyük daktilo veya bilgisayar odaları
Oyun odaları
Özel büro (uygulamalı)
Genel büro (hesap, yazı bölmeleri)
İş merkezleri, dükkanlar ve benzeri.
Ticari depolama
Lokantalar
Ofisler
Laboratuvarlar
Toplantı salonları
Bilgisayar odaları
Spor salonları ve yüzme havuzları
Yatak odaları
Oturma odaları

Kapalı
Açık
Pencere
Pencere
L eq (dBA)
L eq (dBA)
Kullanım
alanlarında
herhangi bir faaliyet olmadığı
durumlardaki değerler:
30
40
30
40
25
35
30
40
35

45

25

35

35

45

55
45
30
35

65
55
40
45

35
55
45
35
50
60
45
50
60
60
45
45
45
35
50
55
35
45

45
65
55
45
60
70
55
60
70
70
55
55
55
45
60
65
45
55
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4.1. Döşeme-Tavan Yalıtımı
Pompa, jeneratör, soğutma grubu, iklimlendirme cihazları gibi yüksek gürültü seviyesinde çalışan
cihazların üst ve alt komşu hacme, hava doğuşlu ses geçişinin engellenmesi için yüzer döşeme
sistemi uygulanması gerekmektedir. Yalıtım uygulamasında, arada esnek malzeme bulunan
döşemelerin birbirine temas etmemelidir. Döşeme-duvar detaylandırılmasında arada akustik bant
kullanımı önerilmektedir. (Şekil 7) Duvar ile döşemenin direkt temas ettiği durumlarda, yalıtım değeri
büyük ölçüde düşmektedir. Yüzer döşeme uygulaması birçok farklı türde olabilir, bunlardan en çok
bilinen iki türü şap altı akustik şilte ve esnek yapılı küplerdir (bearing). (Şekil 8) [6]

Şekil 7. Akustik Bant ve Macun Kullanım Yerleri

Yüzer Döşeme
Akustik Şilte
Betonarme Döşeme

Esnek Yapılı Küp (Bearing)
Açık Gözenekli Malzeme

Şekil 8. Yüzer Döşeme Uygulama Prensibi a) Akustik şilte uygulaması b) Elastik malzeme üzerine
uygulama [6]
Mekanik hacmin üzerindeki mahalde, gürültüye karşı hassasiyet derecesine göre asma tavan
uygulaması önerilmektedir. Uygulanacak detay gürültü spektrumuna göre değerlendirilmelidir.
Yapılacak olan asma tavanın metal konstrüksiyonu esnek bağlantı elemanlarıyla tavana
sabitlenmelidir. Duvar ile asma tavan birleşimi, Şekil 9’ da gösterildiği gibi akustik bantlar üzerinden
temas ettirilmelidir.[4]
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Üst
Hacmin

Esnek Askı
Aparatı
Yalıtım
Malzemesi
Asma
Tavan

Şekil 9. Esnek Askı Aparatıyla Asma Tavan Uygulaması

4.2. Duvar Yalıtımı
Mekanik hacimlerde bulunan cihazların belirlenmesinden sonra, ayırıcı duvar elemanlarının seçimi
gürültü spektrumuna göre oluşturulmalıdır. Mekanik hacim içerisinde bulunan cihazların toplam ses
gücü seviyesi hesaplanmalıdır. Detayı oluşturan yapı elemanının 1/3 oktav bant merkez frekanslardaki
ses yalıtım değerlerine bakarak, gürültü spektrumuyla karşılaştırması yapılmalıdır.
Yapı elemanlarının birbirleriyle temasında akustik bant ve yüksek yoğunluklu macun kullanımı
önerilmektedir. Böylelikle ses köprüsü oluşumu ve sızdırmazlık önlemi alınabilir. Şekil 7’ de örnek
birleşim detayı gösterilmiştir. [6]
Kapı-Pencere
Mekanik hacimlerde kapı ve pencere genellikle yalıtımın en zayıf noktalarıdır. Gürültü kontrolünün
önemli olduğu yerlerde, kapılar mümkün olduğu kadar ağır olmalıdır. Kapı çerçevesi contayla çevrili
olması önerilir. Kapı altlarında zemin yapısına göre giyotin ya da fırça kullanılmalıdır. [3]
Pencereler mümkün olduğunca az yüzey alanına sahip olmalıdır. Tek katlı cam katmanı yerine, (kritik
rezonans sebebiyle) farklı kalınlıklara sahip, boşluklu cam detayları tercih edilmelidir.[2]
Üzerinde kapı ya da pencere bulunan bölme elemanlarının ses azaltım performanslarını incelerken,
kompozit yapı olarak değerlendirilmesi gerekmektedir.[2]

Şekil 10. Akustik Yalıtımı İyileştirilmiş Kapı Örnekleri
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Menfez
Temiz hava ihtiyacı olan mekanik hacimlerde, hava açıklığı yaratmak için akustik menfez uygulaması
yapılmalıdır. Belirli ses indirgemesi yapılsa bile gürültünün menfezden dışarıya iletimi olacaktır. Bu
yüzden gürültüye karşı hassas olan bölgede akustik menfez çıkışı yapılmaması ya da yönünün
değiştirilmesi gerekmektedir. Menfezin yapısı, akustik olarak geçirgen metal ve içerisi emici nitelikli
malzeme kullanımı şeklinde olmalıdır. [3]

Şekil 11. Akustik Menfez Kesit Detayı

4.3. Reverberasyon Süresi Kontrolü
Komşu hacimleri ayıran bölücü duvarların performansını etkileyen faktörlerden biri de reverberasyon
süresidir. Reverberasyon süresi, odanın hacmi ve toplam oda yutuculuğuna bağlı olarak
değişmektedir.(Formül 1 ve 2) Mekanik hacimlerin reverberasyon süresinin artması, ayırıcı duvarın
ihtiyaç duyulan ses yalıtım performansıyla doğru orantılıdır. (Formül 3) [8]

𝑅𝑅𝑅𝑅 =

0.161 × 𝑉𝑉
𝐴𝐴

(Formül 1)

A = αn x Sn
(Formül 2)
RT
V
A
α
S

= Reverberasyon süresi, sn
3
= Odanın hacmi, m
= Toplam oda yutuculuğu, Sabin
= Her bir malzemenin ses yutuculuk katsayısı
2
= Her bir malzemenin yüzey alanı, m
𝐷𝐷𝑛𝑛𝑛𝑛 = 𝐿𝐿1 − 𝐿𝐿2 + 10 log

D nT
L1
L2
T
T0

= Standardize edilmiş seviye farkı, dB
= Kaynak odasındaki ses basınç düzeyi, dB
= Alıcı odasındaki ses basınç düzeyi, dB
= Alıcı odasındaki reverberasyon süresi, sn
= Referans reverberasyon süresi, sn

𝑇𝑇
𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑇𝑇0

(Formül 3)
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4.4. Hava Kanallarında Gürültü Kontrolü
Binaların Gürültüye Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik tesisat gürültüleri için, sürekli gürültüye
sahip servis ekipmanlarına bağlı izin verilen en yüksek iç gürültü düzeylerini, akustik performans
sınıfına göre belirtmektedir. [2] Verilen sınır değerlere göre oluşabilecek havalandırma kanallarının
ortaya çıkardığı gürültü seviyesini düşürmenin birçok yöntemi bulunmaktadır. Bunlardan bazıları,
-

5.

Hava akım hızının düşürülmesi,
Kanal içine yalıtım malzeme uygulaması,
Kanal kesitinin en-boy oranında değişiklik yapılması,
Dikdörtgen kanal kullanımı yerine, dairesel kanal kullanılması,
Doksan derece dönüşlerden kaçınılması,
Köşe dönüşlerinde yuvarlak dirsek ya da kanat kullanımı,
Plenum kutusu kullanımı,
Susturucu kullanımı,
Damper kullanımından kaçınılması,
Gürültülü hacimlerden geçen kanalların dışının, yalıtım malzemesiyle kaplanması,
Alıcı odasında menfezin şaşırtmalı şekilde konumlandırılması,
Alıcı odasının reverberasyon süresinin düşürülmesidir. [3]

SONUÇ

Bina ve tesislerde, mekanik tesisatlar ana gürültü kaynağıdır. Özellikle yaşam ve çalışma alanlarının
akustik konforunun sağlanması için alınan tüm önlemlerin uygulanması titiz olmalıdır. Yukarıda
gürültüyü oluşturabilecek konular ele alınmıştır. Her bir konuyla ilgili çözüm yöntemleri belirtilmiştir. Bu
çözüm yöntemlerin değerlendirilmesinden sonra 22 maddelik bir liste ile mekanik tesisattan
oluşabilecek gürültünün kontrol adımları oluşturulmuştur.
Oda Konumu için,
1- İklimlendirme ve havalandırma sistemi, mimari yapısal düzen ile birlikte tasarlanmalıdır.
2- Yapı içerisindeki gürültülü hacimler ve gürültüye karşı hassas hacimler, derecelendirilmelidir.
Bölgesel olarak aynı tipteki hacimler bir arada bulunmalıdır.
3- Mekanik tesisat odaları, sessiz olan mahallerden uzağa konumlanmalıdır. Bina içerisindeki
teknik hacme yerleştirilecek olan cihazlardan kaynaklı, katı ve hava doğuşlu gürültüler
oluşabilir.
4- Teknik hacimler ile gürültüye karşı hassas olan hacimler arasında, depo odaları, kiler ve
koridor gibi mahallerle tampon bölgeler oluşturulmalıdır.
5- Mekanik Hacimlerin kapıları, gürültüye karşı hassas olan mahallere açılmalıdır.
6- Bina dışına açılması planlanan kapı, pencere ve menfezler, çevresel gürültü oluşturmayacak
şekilde konumlandırılmalıdır.
Katı Doğuşlu Gürültü ve Ttitreşim Kontrolü için,
7- Teknik hacimlerde mekanik cihazları, kiriş ve kolon gibi bina taşıyıcı elemanlarından uzakta
konumlandırılmalıdır.
8- Mekanik cihazlar, istenilen yalıtım değerine göre yay veya esnek malzemeyle birlikte
döşemeye yerleştirilmelidir.
9- Motor ve fanla çalışan ekipmanlardaki en düşük doğal frekansın, binanın doğal frekansıyla
çakışmayacak olmasına dikkat edilmelidir.
10- Mekanik ekipmanların yerleşimi, gerek duyulursa kaide üzerine olacak şekilde tasarlanmalıdır.
Kaide tipinin belirlenmesinde ilgili seçim tablolarından yararlanılmalıdır.
11- Ekipmanları desteklemek-sabitlemek için kullanılan, cihazın giriş ve çıkışına en yakın 15
metredeki döşeme veya tavanla temasının esnek bağlantı elemanlarıyla yapılmalıdır.
12- Borulama yapılması gereken ekipmanlarda, esnek boru bağlantıları kullanılmalıdır.(Örn.
pompa bağlantısı)
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13- Havalandırma kanallarının cihazdan giriş ve çıkışlarında, cihaz titreşiminin kanallara iletimini
kesmek için, branda kompansatör uygulanmalıdır.
14- Kanal-boru duvar döşeme geçişlerinde, bina strüktürüne direkt temasın kesilmesi
sağlanmalıdır. Uygun esnek yapılı malzemeler kullanılarak geçiş detayını oluşturulmalıdır.
Hava Doğuşlu Gürültü için,
15- Cihazların oluşturacağı gürültünün spektrum karakteri, yalıtım yöntemi için değerlendirilmelidir.
Mümkün olduğunca sessiz ekipmanların kullanılması tercih edilmelidir.
16- Mekanik hacim içerisinde oluşacak gürültünün, komşu hacimlere geçişi hesaplanmalıdır.
Yapılacak olan hesapta, alıcı odasının iç ortam gürültü sınır değerine göre uygunluğu
gösterilmelidir.
17- Duvar, tavan-döşeme tipi belirlenirken, gerekli hesaplar yapılmalıdır. İhtiyaca göre detaylar
oluşturulmalıdır.
18- Yapı elemanlarının birbirileriyle direkt teması bulunmamalıdır. Duvar, tavan-döşeme
bağlantıları, esnek ve yüksek yoğunluklu malzemeler (akustik bant, akustik macun)
kullanılarak uygulanmalıdır.
19- Gürültü kaynağı olan mahallerde, açılan kapı ve pencereler belirlenmiş bir yalıtım değerine
sahip olmalıdır.
20- Hacimde temiz hava ihtiyacını karşılamak için yapılacak açıklıklarda akustik menfez
uygulaması kullanılmalıdır.
21- Teknik merkezdeki toplam gürültü seviyesinin kontrolünü sağlamak için, hacmin iç yüzeyinde
ses yutucu nitelikli malzemeler kullanılmalıdır. Gerekecek malzeme miktarını belirlemek için
reverberasyün süresi hesabının yapılması önerilmektedir.
22- Mekanik cihazlardan çıkan boru ve kanallar gürültü kontrolü altına alınmalıdır. Alınabilecek
önlemler, 4.4 Hava Kanallarında Gürültü Kontrolü başlığı altında listelenmiştir. Mümkün
olduğunca belirtilen önlemlerin alınması, gürültü seviyesinin düşürülmesini sağlayacaktır.
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GELİŞTİRİLEN İZLEME, KONTROL, RAPORLAMA VE
ANALİZ YAZILIMI İLE KAZAN DAİRELERİNDE
UYGULAMALI ENERJİ YÖNETİMİ VE MALİYET ANALİZ
SİSTEMLERİ
A Practical Energy Management and Cost Analysis System for Boiler Rooms Using a Custom Developed Supervisory
Control and Data Acquisition System with Integrated Reporting and Analysis Features

H. Cem ÇAPIN
Rüştü Kasım BOZACI
Arif SÖYLEM

ÖZET
Endüstriyel tesislerinde ürettiği ve tükettiği enerji miktarını, kalite ve performanstan ödün vermeden ve
ekonomik kısıtlamalar uygulamadan en aza indirmeyi amaçlayan bir işletme, başarılı ve sürdürülebilir
bir enerji yönetim projesinin ilk adımı olan enerji etüdünü oluşturabilmek için gerçekçi ve güvenilir bir
tüketim veritabanı oluşturmak ve düzenli şekilde güncellemek durumundadır. Anlık ya da kısa vadeli
ölçümlerden yola çıkan bir enerji etüdü, incelediği verilerin yetersizliğinden işletmenin gerçek ortamını
yansıtamaz. Yanıltıcı veriler ışığında atılan adımlar, güvenilir sonuçlar ortaya çıkaramayacağı gibi,
işletmeyi enerji tüketimini azalttığı inancı ile sonuçta etkisiz yatırımlara da yönlendirebilir.
Dağıtık, çok tesisli işletmelerin enerji tüketimi tek bir tesisin tüketimi ile karşılaştırıldığında, enerji
verilerinin belirlenmesi ve değerlendirilmesi değişik bir boyut kazanmaktadır. Dağıtık bir sistemde,
toplanan noktasal verilerin ait oldukları tesis açısından değerlendirilmelerinin yanı sıra, izlenen tüm
tesislerde elde edilen verilerin yardımıyla tesis randımanlarının birbirleri ile karşılaştırılması da söz
konusudur. Örneğin; bir işletme başlangıç aşamasında sayılı tesis bazında yapılan değişik uygulama
ve uyarlamalar ile kendine özgü bir enerji bilgi ve deneyim dağarcığı oluşturabilir. Böylece daha sonra
projelendirilecek tesislerde, bu birikimden yararlanarak daha bilinçli ve verimli bir enerji yönetim süreci
izleyebilir. Dolayısıyla, tesisler arası yapılan karşılaştırmaların yardımı ile işletme genelinde daha
sağlıklı bir enerji politikasının belirlenip izlenebileceği kuşkusuzdur.
Bu çalışmada, enerji yönetimine kuramsal yaklaşımdan ziyade, saha uygulamasına yönelik bir proje
ele alınmış, sistem bileşenleri irdelenerek atılan adımlar değerlendirilmiş ve uygulama sonucu
sunulmuştur.
1. Enerji Yönetim Döngüsüne Genel Bakış
Enerji yönetim projelerinin başarısı, temel alacağı alt yapıdaki enerji üretim ve tüketim verilerinin
sürekli ve doğru bir biçimde ölçülmesine ve değerlendirilmesine bağlıdır. Başarılı bir enerji yönetim
döngüsünün oluşabilmesi Şekil-1’deki dört ana ögenin eksiksiz olarak ve sürekli tekrar edilmesine
bağlıdır.
Saha uygulamalarındaki deneyimler göstermiştir ki; tahmini verilerden, ortalama, anlık ya da kısa
vadede
yapılmış
ölçümlerden
yola
çıkan
değerlendirmeler
hedeflenen
verimliliği
yakalayamamaktadırlar ve uzun vadede getirileri de beklentilerin çok altında olmaktadır.
Tutarlı bir enerji politikası hedefleyen işletmeler, sahadaki üretim ve tüketim değerlerini kesin, doğru ve
sürekli bir şekilde algılayıp ölçebilmelidirler. Bu ölçümlerin sonucunda ortaya çıkan verileri, işletme
açısından değerli bilgilere dönüştürebilmek için, hedef odaklı bir şekilde değerlendirebilmek ve bir
sonraki adımda gerçekleştirilecek olan enerji etüdünü oluşturmak üzere uygun bir şekilde raporlamak,
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analize hazır bir duruma getirmek gerekmektedir. Döngünün bu ilk iki ögesi kesin ve eksiksiz olarak
gerçekleştirildiğinde projenin başarısı da artmaktadır.

Şekil 1. Enerji Yönetim Döngüsü
Başarılı bir enerji yönetim döngüsü ileriye dönük ele alındığında projenin tutarlılığını sağlayan saklı
ögesi, sürekliliktir, bir diğer deyişle enerji yönetim döngüsünün sürdürülebilirliğidir. Değişken
ortamların, şartların ve endüstriyel süreçlerin bir parçası haline gelen ‘devamlı gelişme/ilerleme’
yaklaşımının enerji yönetim projelerine yansıması olan bu öge, enerji tasarrufunu en yüksek noktaya
çıkarabilmek için gerekli teknik altyapıyı ve proje disiplinini sağlar. Yukarıda söz konusu edilen
“Algılama/Ölçüm” ve “İzleme/Raporlama” aşamalarının geliştirilen bir İzleme, Kontrol, Raporlama ve
Analiz Yazılımı ile otomatik olarak gerçekleştirilmesi, enerji yönetim ve analiz projelerinin başarısı için
gerekli olan disiplinin elde edilmesine yüksek oranda destek olur.

2. SAHA UYGULAMASI

Şekil 2. Saha Uygulamasına dair Görseller
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Proje Konusu

Endüstride her türlü üretimin arka planında elektrik, buhar, kızgın su, kızgın yağ gibi alışkanlar ile ısı
enerjisi, soğutucu akışkan, basınçlı hava kullanımı, yardımcı sistemler adı altındaki bir ünitede
toplanır. Genel olarak ısı merkezi ya da kazan dairesi adı verilen bu ünitelerde, buhar kazanları, kızgın
su ve kızgın yağ kazanları, soğutma makinaları, kompresörler bulunur. Bu ünitelerde elektrik, su ve
yakıt kullanımı esastır ve bir üretim tesisinin en temel maliyet kalemlerini oluştururlar. Genel elektrik
enerji kullanımı ve çeşitli yakıtlara bağlı ısı enerjisi üretim maliyetleri üretilen ürünün maliyetine çok
büyük etkide bulunurlar.
Enerji üretimi için kullanılan, elektrik, su ve yakıt maliyetlerini en aza indirmek, üretim sürecindeki tüm
kullanılan değişkenleri ölçüm, izleme ve denetim altına alarak mümkündür.
Ekipmanların, çalışma
ve arıza durumlarının ölçülmesi, ölçüm verilerinin istatistiksel olarak
değerlendirilmesi, bu ekipmanların eş yaşlandırılması ile kestirimci bakım programlarının
hazırlanmasını sağlar. Vardiyalar esnasında termik arızadan dolayı duran bir motorun durumunun
izleme sisteminde bilgisayara kaydedilmesi, bakım yönetimi için sistemde bir şeylerin yanlış gidiyor
olduğunun ön habercisidir.
Tüketilen elektrik, su, yakıt akışlarının ölçülerek belirli bir döngü içindeki normal değerlerden
sapmaları, sistem bileşenlerinin verimsiz kullanıldığının ya da kaçakların habercisidir.
Özet olarak, ısı merkezlerinde kullanılan pahalı tüketim unsurlarının ölçülmesi ve değerlendirilmesi,
beklenen ve ısı merkezinin toplam olarak tasarım değerlerinde hedeflenen verimlilik değerlendirmesi
için esastır.
2.2.

Proje İçeriği ve Hedefleri

Büyük ölçekli endüstriyel bir et entegre tesisinde uygulanan, Eylül 2018'de teslim edilen ve 2.1.’de
belirtilen temeller üzerine kurulu projenin hedefi; kazan dairesinde bulunan tüm sistem bileşenlerini
ölçerek, izleyerek ve sürekli denetim altında tutarak tesisin ısı merkezindeki verimliliği arttırmak ve
tesisin teknik ekibinin periyodik etkinliklerini otomatikleştirerek, iş gücünün üzerindeki manuel bakım,
raporlama ve analiz yükünü hafifletmek idi.
Bu tesiste bulunan bir adet 10 ton/saat kapasiteli kazan sisteminin geliştirilen tümleşik bir otomasyon
ve yazılım sistemi ile izlenmesi, verimli bir şekilde işletimi ve elektrik, su ve yakıt harcamalarının en
aza indirilmesi, elde edilen verilerin eş zamanlı maliyet hesaplamalarını desteklemesi projenin ana
hedefleri olmak ile birlikte, ayrıntılı olarak:
a. Toplanan saha verileri temelinde kazanın ve çevre birimlerinin verimlilik hesaplarını canlı
sistemde görselleştirmek ve kayıt altına almak,
b. Kazan dairesindeki enerji (yakıt, elektrik) tüketimini öğrenmek, buhar üretim maliyetini
hesaplamak,
c. Kayıpları (baca gazı, kazan (yüzey & dip) blöfü) ortaya çıkartmak,
d. Sıradışı durumları en kısa sürede tespit ederek müdahale etmek ve kayıpların önüne geçmek,
e. Arızaları kayıt altına almak,
f. Bakım çalışmalarını kolaylaştırmak,
g. Kazan dairesinden alınan raporları otomatikleştirerek, raporlama süresini en aza indirrmek,
raporları elektronik ortama taşımak ve saklamak ve
h. Dinamik bir arşiv ve analiz sistemini devreye alarak, uzun vadede de ( > 10 yıl ) kazan dairesi
için sürdürülebilir bir enerji yönetim döngüsü oluşturmak
amaç edinilmiştir.
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Sistem Modelleme

Bir işletmede, tesislerin enerji tüketim parametrelerinin ölçümü projelendirilirken, güncel ve doğru bir
borulama ve enstrümantasyon çiziminin (P&ID) yanı sıra, bir tek hat şemasının varlığı da sağlıklı bir
proje süreci için vazgeçilmez bir zorunluluktur. Borulama ve enstrümentasyon çizimi (bkz. Şekil-3)
sistemin ana bileşenlerini, proses akış mantığını ve ölçüm noktalarını, dolayısı ile sisteme genel bakışı
temsil ederken, tek hat şeması da neyin, ne zaman ve ne için tüketildiğini belirlemede yol gösterecek
olan proje ögesi olduğundan, her enerji yönetim projesinin başlangıcında ilk gözden geçirilmesi
gereken ögelerdir. Bu ögelerin oluşturulması ya da işletmenin en son durumunu yansıtacak şekle
getirilmesinden sonra üzerinde hangi kullanıcı fiderin özel olarak ölçüleceğine proje analiz
aşamasında karar verilmelidir. Dağıtım panoları bu doğrultuda imal edilmelidir. Eğer mevcut tesis tek
hat şemasına enerji analizörleri monte edilecek ise tek hat şeması revize edilerek gerekli pano
revizyonları yapılmalıdır. Bunun yanı sıra enerji ölçümü ile ilgili kullanılacak endüstriyel iletişim ve ağ
bileşenlerinin ayrıntılı olarak belirtildiği topolojik ağ diyagramı da hazırlanmalıdır.

Şekil 3. Borulama ve Enstrümantasyon Çizimi (Piping and Instrumentation Diagram, P&ID)
Yukarıda söz edilen teknik unsurların yanı sıra, işletmede göz önüne alınması gereken en önemli
noktalardan birisi de, projeye tüm yaşam döngüsü boyunca sahip çıkacak bir birimin belirlenmesidir.
Sistemlerin bakımı ve onarımı ile görevlendirilecek bu proje biriminin oluşturulması sistemlerin uzun
vadede sorunsuz bir şekilde çalışmalarına destek verecektir. Oluşturulacak bu ekip, projenin planlama
aşamasından başlayarak, bakım ve geliştirme süreci boyunca sistemlerin sürekliliğini sağlamak ile
görevli olmalıdır. Aksi takdirde sistemin uzun vadede hedeflenen verimliliğe ulaşması için gerekli olan
sürdürülebilirlik sağlanamaz. Başarılı bir enerji yönetim döngüsünün gerektirdiği bu süreklilik, veri
akışının kesintisiz ve doğru bir biçimde sağlanmasına bağlı olduğu için, gerek saha enstrümanlarında,
gerekse yerel ve merkezi bilişim sistemlerinde ortaya çıkabilecek sorunlar en kısa zamanda belirlenip
çözülmelidir. Dolayısı ile görevlendirilmiş bir saha ekibinin bulunması ve ekibin sistemleri tutarlı bir
şekilde izleyerek, sistem akışını kesintisiz sağlayacak çalışmaları yapması gereklidir.

Kongre Bilimsel/Teknolojik Araştırma Oturumları

14. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 17-20 NİSAN 2019/İZMİR

____________________ 1738 _______

Fiziksel Değerlerin Ölçümü

2.4.

2.3.’de belirtilen çizimler esas alınarak belirlenen ölçüm noktaları, niteliklerine göre sınıflandırıldıktan
sonra, ölçümlerin doğru ve sürekli yapılabilmesi için saha cihazlarının seçimi fiziksel değerler
temelinde aşağıdaki ölçüm altyapısı kurularak ölçülür:








Elektrik parametreleri: Enerji Analizörleri ile,
Yakıt, gaz ya da sıvı durumuna göre:
o Doğal gaz: Girdap (Vorteks) ya da Kütlesel Debimetre ile,
o Fuel Oil: Pozitif Yer Değiştirmeli (Deplasmanlı) Debimetre ile,
o Motorin: Yer Değiştirmeli (Deplasmanlı) Debimetre ile,
Basınçlı hava: Girdap (Vorteks) Debimetre ile,
Buhar: Kütle Akış Özellikli Girdap (Vorteks) Debimetre ile,
Su/Atıksu: Manyetik Debimetre ile,
Sıcaklık: Sıcaklık Sensörü ya da Termometre ile.

Söz konusu dinamik sistemlerde, cihazların saha şartlarına uygun ve iletişime izin veren bir yapıda
olmaları, proje isterleri ile tümleşik doğrultuda seçimi projenin başarısı açısından büyük önem
kazanmaktadır. Genellikle RS-232/RS-485, Modbus ya da Ethernet tabanlı standart endüstriyel
iletişim arayüzleri ile donatılmış olan bu enstrümanlar, elde ettikleri ölçüm değerlerini bu kanallar
üzerinden diğer sistemlere de sunabiliyorlar.
Mevcut, ancak sadece anlık değerleri ölçebilen ve bu değerleri gömülü ekranlarında gösterip tekil
olarak çalışan enstrümanların projeye uygunluklarının kontrol edilmesi, eğer mümkün ise, dış
sistemler ile iletişime açık bir hale getirilmeleri, aksi takdirde, saha ve proje isterlerine uygun cihazlar
ile değiştirilmeleri gerekmektedir.
Gerçekleştirilen Saha Uygulamaları

2.5.

Proje kapsamında Şekil-2 ve Şekil-4’te görülen kazan dairesinde:
 18 ayrı noktadan yaklaşık 50 değişik nitelikte değer toplanmaktadır,
 2 ayrı noktada basınç ve sıcaklık kontrolü yapılmaktadır,
 Kazan besi suyu pompaları, kondens transfer pompaları ve brülör uzaktan çalıştırılıp
durdurulabilmektedir,
 Kazan besi suyu pompalarında otomatik eş yaşlandırma sistemi oluşturulmuştur,
 Brülör ve pompa arıza bilgileri elektronik ortama taşınmıştır,
 Yanma verimi doğrudan ölçüm yöntemi ile hesaplanmaktadır,
 Kazan net verimi doğrudan ölçüm yöntemi ile hesaplanmaktadır,
 Kazan blöf kayıpları doğrudan ölçüm yöntemi ile hesaplanmaktadır,
 Kazan besi suyu pompalarının frekans kontrollü sürücüler ile düşük enerji maliyetleri ile işletim
kumandası sağlanmıştır,
 Brülör yakma sistemindeki optimum hava/yakıt oranı kontrolü ile kazan basıncı kontrol
edilmiştir.
Ayrıca:
Baca gazı analizi,
Yakıt tüketim ölçümü,
Buhar üretim ölçümü,
Buhar kollektöründen tesisin farklı ünite veya ekipmanlarına giden buhar tüketim ölçümleri
yapılmış,
 Kazan ekonomizer giriş/çıkış hava ve su sıcaklıklarının izlenmesi ve denetimi,
 Kazan suyu iletkenliği ölçümü ve sürekli yüzey ve dip blöf denetimi ile enerji kayıplarının
önlenmesi,
 Kazan yüzey ve dip blöfü optimizasyonu ile enerji kayıplarının önlenmesi sağlanmış,
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 Sistemdeki operasyonel kilitleme ve otomasyon senaryosu programının koştuğu PLC temelli
bir kontrol sistemi devreye alınmış,
 Kazan dairesi kontrol odası işletmecisinin, yönetimin ve bakım personelinin her durumda, yerel
ya da tesis dışından güvenli uzak bağlantılar üzerinden endüstriyel tablet, dizüstü bilgisayarları
ve akıllı telefon uygulamaları ile kolayca izleyip kumanda edebileceği bir izleme, kontrol,
raporlama ve analiz sistemi yazılımı geliştirilerek devreye alınmış,
 Sistemde saha enstrümanlarından toplanan değerler temel alınarak, her değişkenin veri
analizi gerçekleştirilmiş, aşağıda sıralanan ve Şekil-5’te de görülen canlı ve anlık verimlilik
hesaplamaları yapılarak kazan dairesi operatörlerine ve bakım personeline canlı sistem
üzerinden görsel olarak sunulmuş, ayrıca analiz edilmek üzere kayıt altına alınıp,
saat/vardiya/gün/hafta/yıl bazında düzenli olarak ve istenilen zaman aralıklarında
raporlanmıştır:
-

Kazan Net Verimi [%]
Kazan Yanma Verimi [%]
Ekonomizer Isıl Kapasitesi [kW]
Dip Blöf Enerji Kaybı [kW]
Yüzey Blöf Enerji Kaybı [kW]
Brülör Yanma Yüzdesi [%]
Baca Gazı O 2 Yüzdesi [%]
Baca Gazı CO Oranı [ppm]
Kazan Toplam Çalışma Süresi [h]

Şekil 4. Geliştirilen Kazan Dairesi İzleme, Kontrol, Raporlama ve Analiz Uygulaması

Kongre Bilimsel/Teknolojik Araştırma Oturumları

14. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 17-20 NİSAN 2019/İZMİR

____________________ 1740 _______

Şekil 5. Anlık Verimlilik Hesapları
3. SONUÇ
Endüstriyel alanda enerji tüketiminin belirlenmesi herhangi bir saha enstrümanının algıladığı, birbirini
izleyen değerleri kaydetmek değildir. Değerlendirmeyi yapan kişi, bu değerleri kendisi için önemli olan
bir süreç bağlamında göz önüne alacaktır. Dolayısı ile bir işletmede değişik konumlarda olan
yöneticilerin, bulundukları tesis ya da işletme genelinde enerji tüketimi ile ilgili bilgilere hızlı bir şekilde
erişebilmeleri ve proaktif kararlar verebilmeleri, tesislerde toplanan tüketim değerlerini hem noktasal
hem de daha geniş ve değişik bakış açılarından esnek bir şekilde değerlendirilebilmelerine bağlıdır.
İşletmelerde değişik konumlarda bulunan değişik sorumluluklara ve isteklere sahip yöneticiler ve
çalışanlar verilere de farklı bakış açılarından yaklaşacaklardır:







Bir genel müdür ya da işletmenin yönetim kurulu üyeleri, işletmenin ülke çapında enerji
tüketimini ve yapılan yatırımdan sonra proje yardımıyla elde edilen toplam getiriyi görmek
isteyebilir,
Dağıtık bir üretim yapısına ve dolayısı ile bir çok üretim noktasına sahip bir işletmenin teknik
müdürü, elde edilen verilerden tesis(ler)in genel bir tablosunu oluşturduktan sonra, örnek
nitelikteki tesisleri ve değerlerini raporlamak isteyebilir. Böylece en uygun modeli temel alarak
işletme çapında bir standart belirleyebilir ve bu modeli diğer tesislere uyarlayarak proje
süreçlerini hızlandırabilir, işletmenin benzer diğer tesislerdeki uygulamalarından yararlanmak
üzere, başka tesislerin verimliliği ile karşılaştırmalar yapmak isteyebilir. Tesislerin ya da
birimlerin performanslarının karşılaştırılması sonucu ortaya çıkan genel tablo yardımı ile, kendi
tesisinin ya da belli bir birimin diğerlerine oranla ne kadar enerji tükettiğini hızlı bir şekilde
belirleyebilir ve gerekli gördüğü noktalarda verimliliği arttırmaya dair çalışmalar başlatabilir,
Üretimden sorumlu bir yönetici, üretim sürecinde harcanan enerjinin güncel tüketim değerlerini
incelemek isteyebilir. Böylece ürün maliyetlerinin belirlenebilmesi için üretim ile ilgili olan
birimler bazında noktasal değerler ile ilgilenip sistemde toplanan bu sürece ilişkin veri
kümesine odaklanabilir,
Tesis A’da çalışan yetkili, belli bir birimdeki dengesiz enerji tüketimini, kaçakları ya da arızaları
araştırmak üzere söz konusu birimin belli enstrümanlarına ve ekipmanlarına odaklanarak
sistem yardımı ile sadece belli değerleri raporlamak ve analiz etmek isteyebilir.

Yukarıdaki örneklerden de anlaşılacağı gibi, enerji tüketiminin analizinde değerlendirilen konular,
değerlendirmeyi yapan kişiler, temel aldıkları ölçütler gibi esnek değişkenler göz önüne alındığında, bu
değişik bakış açılarını ve gereken teknik çözünürlüğü destekleyebilecek özelliklere sahip sistemler ve
yazılımlar başarılı bir enerji yönetim projesinin ilk adımı olacaklardır.
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Somut olarak, uygulanan proje ile kazan operatörlerinden başlayarak bakım müdürü, üretim müdürü,
mali işler/finans bölümü müdürü gibi pozisyonlarda bulunan işletme sorumlularının kazan dairesine
bakış açıları ve buradan toplanan bilgileri değerlendirme aşamasındaki özgün gereksinimleri göz
önünde bulundurularak, görevlerini yerine getirmelerine yardımcı olacak tümleşik bir sistem başarı ile
devreye alındıktan sonra endüstriyel tesiste aşağıda sıralanan somut getiriler gözlemlenmiştir:
a. Kazan dairesi işletim personeli ısı merkezinde bulunan kontrol odasındaki sistemden izleme,
alarm, denetim fonksiyonlarını her nokta için eksiksiz, gerçek zamanlı ve konfor altında
sürdürmektedir (bkz. Şekil-4, 5, 6, 7 ve 8),
b. Toplanan ve hesaplanan tüm değerler sürekli göz önünde tutulmakta, sisteme girilen kısıtlama
değerleri ile normal değerlerin altında ya da üstünde olup olmadıkları sistem tarafından sürekli
takip edilmekte, sıra dışı durumlar operatörlerin ekranlarında görselleştirilmekte, çok kritik
durumlar ise yetkili ve sorumluların akıllı telefonlarına SMS, e-posta ya da “anında
mesajlaşma” çözümleri üzerinden anlık iletilebilmektedir:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.
ix.

Baca gazı oksijen değeri,
Baca gazı karbon monoksit değeri,
Kazan net verimi,
Kazan yanma verimi,
Kazan çıkışı gaz sıcaklığı,
Ekonomizerden alınan enerji,
Kazan suyu iletkenliği,
Kazan dip blöfünden atılan enerji,
Kazan yüzey blöften atılan enerji.

Yetkililerin sistemdeki kritik değerler bağlamında otomatik olarak uyarılmaları, sahadan elde
edilen değerlerin normal değerlerden sapması sonucunda aşağıdaki kayıplar
yaşanacağından, önemlidir:
i.
ii.
iii.
iv.

c.

d.

e.

f.
g.
h.
i.

Yanmadaki bozulma ve verim kaybı (%4-%5’lere çıkabilir),
Gereksiz yere blöf yapılması sonucu enerji kaybı (%5-%6’lara çıkabilir),
Kazan ısıtma yüzeylerinin kirlenmesi sonucu verim kaybı (%7-%8’lere çıkabilir),
Ekonomizer ısıtma yüzeylerinin kirlenmesi sonucu verim kaybı (%1-%2’lere çıkabilir).

Bu bağlamda sıra dışı durumlar gözlemlendiğinde, bu bilgi(ler) hızlı bir şekilde kullanıcıların
dikkatine sunulmakta ve bulundukları yerden bağımsız olarak çok kısa sürede probleme
odaklanıp önlem almaları sağlanmaktadır,
İzleme sisteminde tanımlanan “Anlık Verimlilik Göstergesi”, kazan işletmecisine denetim için
büyük fayda sağlamış, bu gösterge değerinin değişimleri otomatik olarak kayıt altında
tutulduğundan kazanda sürdürülebilir bir verimlilik denetimi sağlanmıştır (bkz. Şekil-5),
İşletmenin eksiksiz izlenmesi ve denetimi, “Arıza Önleyici ve Kestirimci Bakım” verilerini
kusursuz ve sürekli olarak sağlamıştır. İşletme bakım ve duruş zamanlarını, maksimum ve
verimli olarak devrede kalma süresi ile kolayca planlayabilmiştir (bkz. Şekil-6 ve Şekil-7),
Sistem dahilinde ölçülen ve hesaplanan tüm değerler istenilen zaman aralıklarında
raporlanmış ve mevcut kurumsal kaynak planlama (ERP) sistemine entegre edilmek üzere
kullanıma sunulmuşlardır. Bunun sonucunda sahadan alınan somut verilere ve hesaplamalara
dayanarak üretime esas maliyetler kesin olarak hesaplanabilmektedir (bkz. Şekil-8),
Kullanılan hız kontrollü sürücüler ile motorların yol verme akımları düşmüş ve yumuşak yol
alan motorlarda maksimum verimlilik sağlanmıştır, elektrik tasarrufu sağlanmıştır,
Kazan üzerindeki seviye ve basınç kontrolü ile buhar hatlarında meydana gelebilecek su koçu
darbeleri önlenmiştir,
Brülör fanına ve besi suyu pompalarına invertör uygulaması ile elektrik tüketiminde %20 düşüş
sağlanmıştır,
Hava ve yakıt oranını denetleyen brülör, kontrol sistemi ile haberleştirilmiş, yakıt ve buhar
tüketimleri ile blöf vanalarındaki su kayıplarının denetimi kazan dairesi bilgisayarında
toplanarak yanma verimliliği ve tesis verimliliği ile ilgili bir çok değerli veri toplanmış, bilgi
edinilmiştir.
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Şekil 6. Kestirimci/Önleyici Bakım Desteği

Şekil 7. Bakım Desteği: Tüm Sistem Bileşenlerine Ait El Kitapları ve Bakım Talimatlarına 7/24
Erişilebilirlik
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Şekil 8. Verilerin Saat/Vardiya/Gün/Ay/Yıl Temelinde ya da İstenilen Zaman Aralığında Raporlanması
ve Analizi
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BORU İÇİ TÜRBÜLANSLI AKIŞTA DALGALI BURULMUŞ
ŞERİT ELEMANLARIN ISI TRANSFERİ VE AKIŞ
KARAKTERİSTİĞİ ÜZERİNE ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI
Effects of Wavy Twisted Tapes on Heat Transfer
↵and Flow Characteristics in Turbulent Flows Pipes
Aziz Hakan ALTUN
Soner ÖRS

ÖZET
Bu çalışmada, boru içi türbülanslı akışlarda test borusu boyunca, eksen merkez alınarak yerleştirilen
dalgalı burulmuş şerit elemanların Reynolds sayısı 5000-20000 değerleri arasında ısı transferine ve
basınç kayıplarına etkileri deneysel olarak incelenmiştir. Dairesel kesitli kanal eksenine yerleştirilerek
dalgalı burulmuş şerit elemanların oluşturduğu yüzeyin ve bu yüzeyin oluşturduğu türbülansın ısı
transferine olumlu veya olumsuz etkileri gözlemlenmiştir. Yapılan deneysel çalışmadan elde edilen
veriler; Nusselt Sayısının (Nu) ve sürtünme katsayısının (f), Reynolds Sayısına (Re) bağlı değişimleri
ampirik bağlantı ve tablolar kullanılarak yorumlanmıştır. D/2 genişliğe ve 4D burulma oranına sahip
dalgalı burulmuş şerit elemanların D/4, D/8 olmak üzere 2 farklı genliği ve burulmalar arası 3 farklı
dalga sayıları için deneyler tekrarlanmıştır. Sonuç olarak 6 farklı şerit elemanın ısı transferindeki artış,
sürtünme katsayısı ve net iyileşme oranı belirlenmiştir. Sürtünme katsayısı değeri düz boruda 0.025
civarında iken, D/8 genlikte 0.05 ile 0.07, D/4 genlikte de 0.08 ile 0.1 aralığında olduğu belirlenmiştir.
Isı transferindeki artış oranı D/8 genlikte %50 ile %106, D/4 genlikte %88 ile %144 aralığında olduğu
belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Boru içi türbülanslı akış, ısı transferi arttırımı, dalgalı burulmuş şerit eleman

ABSTRACT
In this study, the effects of wavy twisted tapes placed on the center of the pipe in the turbulent flows in
the pipe turbulent flows, and the effects of Reynolds number 5000-20000 on heat transfer and
pressure losses were investigated experimentally. The positive and negative effects of the surface
formed by the wavy twisted tapes and the turbulence formed by this surface have been observed. The
data obtained from the experimental study; Changes of Nusselt Number (Nu) and friction coefficient (f)
due to Reynolds Number (Re) were interpreted using empirical connections and tables. The
experiments were repeated for 2 different amplitudes of D / 4, D / 8 and 3 different wave numbers of
wavy twisted tapes with D / 2 width and 4D twisted ratio. As a result, the increase in heat transfer,
pressure drop and net recovery of 6 different tapes were determined. The friction count value was
found to be 0.025 in the D / 8 amplitude and 0.08 to 0.1 in the D / 4 amplitude while it was 0.025 in the
straight pipe. The rate of increase in heat transfer was determined as 50% to 106% at D / 8 amplitude
and 88% to 144% at D / 4 amplitude.
Keywords: In-pipe turbulent flow, heat transfer enhancement, wavy twisted tape

Kongre Bilimsel/Teknolojik Araştırma Oturumları

14. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 17-20 NİSAN 2019/İZMİR

____________________ 1746 _______

1. GİRİŞ
Endüstriyel alanlarda, geri dönüşüm sistemlerinde, konutlarda, kimyasal ve gıda sanayinde birçok
alanda boru tipi ısı değiştirici sistemleri kullanılmaktadır. Isı transferi iyileştirmesi, birçok araştırmacı
tarafından sayısal ve deneysel olarak araştırılmış ve günümüzde de araştırmalar halen devam
etmektedir. Bu çalışmalarda araştırmacıların bazıları boru girişine yerleştirdikleri çeşitli elemanların ısı
transferi akış karakteristiğine etkilerini incelemişlerdir. Bunlardan Sparrow ve arkadaşları [1] boru içi
türbülanslı akışta girişe yerleştirilen simetrik olmayan pervaz şeklindeki tıkama elemanların ısı transferi
ve akış karakteristiğine etkilerini incelemişlerdir. Sparrow ve arkadaşları [2] yine benzer bir çalışmada
bu sefer girişe yerleştirdikleri girdap elemanın ısı transferine etkisini incelemişlerdir.
Araştırmacıların birçoğu boru boyunca yerleştirdikleri çeşitli elemanların ısı transferi ve akış
karakteristiğine etkilerini araştırmışlardır. Bunlardan Sethumadhavan ve Rao [3] boru içine sıkıca
yerleştirdikleri telin değişen adım uzunluğu, helisel açısı ve kalınlığın ısı transferine etkilerini
araştırmışlar ve genel bir korelasyon geliştirmişlerdir. Güneş S. [4], çalışmasında boru içerisine
yerleştirilen helisel sarılmış tellerin ısı transferi ve akış karakteristiklerine etkisini Reynolds sayısının
3514-27188 aralığında deneysel olarak araştırmıştır. Boruya helisel tel yerleştirerek deneylerini
gerçekleştirmiştir. Bas ve Ozceyhan [5], yapmış oldukları çalışmada burulmuş şeritli bir girdaplı
jeneratör takılı boruda akış sürtünmesini ve ısı transferi davranışını deneysel olarak incelemişlerdir. En
yüksek ısı transferi artışını, 5183 Reynolds sayısına göre c / D = 0.0178 ve y / D = 2 için 1.756 olarak
elde etmişlerdir. Zhang ve arkadaşları [6], ısı transferi ve akış özelliklerini deneysel olarak araştırmayı
amaçlamışlardır. Deneylerinde 14 tip mikro kanat yapısı kullanmışlardır. Yükseklik, genişlik, iki kanat
arası mesafe, kanat sayısına dikkat edilerek Nusselt sayısını ve sürtünme faktörünü hesaplamışlardır.
Zhu ve arkadaşları [7], yapmış oldukları çalışmada düz boru içine yerleştirdikleri dalgalı şerit elemanın
ısı transferi karakteristiklerini sayısal olarak hesaplamalı akışkanlar dinamiği yöntemi ile
incelemişlerdir. Analizleri ısıl giriş bölgesi için Re sayısının 200-2200 arasında ve sabit yüzey sıcaklığı
sınır şartı altında gerçekleştirmişlerdir. Şerit elemanın ürettiği vortekslerin ısı transferi performansını
arttırdığını gözlemlemişlerdir. Tamna ve arkadaşları [8], yapmış oldukları deneysel çalışmada boru
içindeki bir çift burulmuş şerit eleman üzerine yerleştirilen 30 ° açılı V şeklinde parçaların ısı
transferine etkilerini araştırmışlarıdır. Akışkan olarak hava kullandıkları deneyleri sabit yüzey ısı
akısında Reynolds sayısı (Re) 5300 ila 24000 arasında gerçekleştirmişlerdir. Deneylerden elde
ettikleri sonuçları Nusselt sayısı ve sürtünme katsayına göre açıklamışlardır. Buna göre ısıl
performans değerinin 1.09 ila 1.4 aralığında değiştiğini göstermişlerdir. Suri ve arkadaşları [9], yapmış
oldukları çalışmada üzerinde çok sayıda kare delik açılan burulmuş şerit elemanın, ısı değiştirici boru
içerisindeki Nusselt sayısı ve sürtünme faktörü üzerindeki etkilerini incelemişlerdir. Deneysel
çalışmadaki Nusselt sayısı ve sürtünme faktöründeki maksimum artış düz borunun sırasıyla 6.96 ve
8.34 katı olarak gözlemişlerdir. Saysroy ve Eiamsa-ard [10], yapmış oldukları çalışmada çok kanallı
burulmuş şerit elemanlı boruların ısıl ve akışkan davranışlarının sayısal analizini, sabit yüzey sıcaklığı
koşulu altında araştırmışlardır. Şeritlerin burulma oranı 2.0 ila 4.0 arasında, Reynolds sayısı 80015000 arasında çalışmışlardır. Sonuç olarak maksimum ısıl performans faktörünün 7.28 olduğunu,
Re=5000, çok kanallı burulmuş şerit eleman sayısı N=2 ve burulma oranı 3.0 olduğunda türbülanslı
akış için maksimum ısıl performans faktörünün 1.04 olduğunu göstermişlerdir. Hasanpour ve
arkadaşları [11], yapmış oldukları çalışmada türbülanslı akışta pasif ısı transfer yöntemlerinde
kullanılan burulmuş şerit elemanların çeşitlerini inceleyerek en verimli şerit elemanı seçmek
istemişlerdir.

2. MATERYAL VE YÖNTEM
2.1. Deney Düzeneği
Çalışmada kullanılan deney düzeneği Şekil 1' de şematik olarak gösterilmiştir. Deney düzeneği giriş,
test ve çıkış olmak üzere üç bölümlü bir akış borusu ve üzerindeki çeşitli ölçme cihazlarından
oluşmaktadır. Her üç bölümde de iç çapı 38,4 mm, et kalınlığı 3,2 mm olan Krom-Nikel alaşım AISI
304 malzemeden dikişsiz borular kullanılmıştır. 0.75 kW ve 2800 dev/dk kapasiteli fandan emilen
havayı test borusuna gelişmiş akışta aktarmak için giriş borusu, 40 çap uzunluğunda tasarlanmıştır.
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Fandan önce yerleştirilen şiber vana ve elektrik motoru hız kontrol cihazı ile borudan geçen hava
debisi ayarlanmaktadır. Ayrıca fan motorundan kaynaklanan titreşimi önlemek için fanla giriş borusu
bağlantısı, esnek kauçuk malzemeden yapılmış bir hortum ile sağlanmaktadır.
Test borusunun giriş ve çıkışında ısı kaybını azaltmak ve hava sızdırmazlığını sağlamak amacıyla
flanşlar arasına bakalit conta yerleştirilmiştir. Test borusunun dış yüzeyi ısı kaybını azaltmak için ısı
yalıtım malzemesi (cam yünü) ile izole edilmiştir. Test borusu, boruya doğrudan elektrik enerjisi
verilmek suretiyle ısıtılmaktadır. Isıtıcı devresi 5 kW varyak ve 0-1000A ve 0-0.5V aralığında
çalışabilen ampermetre ve voltmetreden oluşmaktadır. Akım test borusunun giriş ve çıkışına tutturulan
kalın iletken bakır-nikel alaşımlı baralar ile verilmektedir. Böylece test borusu yüzeyinin her noktasında
homojen bir ısı akısı dağılımı sağlanmaktadır. Test borusuna giriş, çıkış, yalıtım üstü sıcaklığı ve test
borusunun dış yüzey sıcaklıklarını ölçmek için uygun yerlere ısılçiftler yerleştirilmiştir. Burada test
borusunun dış yüzey sıcaklıkları ölçmek için test borusu borunca giriş kısmında daha sık ve çıkışa
o
doğru daha seyrek olacak şekilde istasyon yerleri belirlenmiştir. Her istasyonda 90 açılı ve 2 adet
olmak üzere toplamda 21 istasyonda 42 adet ısılçift yerleştirilmiştir. Bunun amacı girişte meydana
gelen akış ayrılmasının etkisini daha hassas olarak gözlemleyebilmektir.
Test borusunda akış esnasında meydana gelen basınç farkı ise test bölgesinin giriş ve çıkışındaki
basınç prizlerine bağlanan KIMO MP100 marka dijital manometre ile tespit edilmiştir. Yine deney
borularından geçen havanın hızı çıkış borusunun 8 çap mesafesinde konumlandırılan TESTO 435
marka anemometre ile ölçülmüştür.

Şekil 1. Deney düzeneğinin şematik görünümü.
Deneylerde test borusu içerisine konumlandırılan dalgalı burulmuş şerit elemanı Şekil 2 de ve
geometrik boyutlarıda Tablo 1’de verilmiştir. 0.6 mm kalınlığındaki Alüminyum 1050 den imal edilen
şerit eleman test borusu boyunca Şekil 3 teki gibi boru boyunca yerleştirilmiştir.

Şekil 2. Dalgalı burulmuş şerit eleman ve geometrik boyutları.
Kongre Bilimsel/Teknolojik Araştırma Oturumları

14. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 17-20 NİSAN 2019/İZMİR

____________________ 1748 _______

Tablo 1. Dalgalı burulmuş şerit elemanların geometrik boyutları.
Şerit
Elemanın
Genişliği
(T)

Şerit
Elemanın
Boyu
(L) (mm)

Burulma
Oranı
(S)

Genlik
(a)

D/4
D/2

1680

4D
D/8

Burulma
Arası Dalga
Sayısı
(z)
1
2
3
1
2
3

Şerit Elemanın
Adı
B1
B2
B3
B4
B5
B6

Şekil 3. Test borusuna dalgalı burulmuş şerit elemanın yerleştirilmesi.
2.2. Deneysel Verilerin Analizi
Deneylerde ölçülen büyüklükler, test borusu ve yalıtım dış yüzey sıcaklıkları, havanın test borusuna
giriş ve çıkış sıcaklıkları, ortam havası sıcaklığı, akışkan hızı, test borusu giriş çıkş basınç farkı, ısıtıcı
devre akım ve gerilimidir. Buna göre yalıtım dış yüzeyinden çevreye transfer edilen ısı,

Q ′ = hm′ ⋅ A′ ⋅ (Tm′ − T∞ )

(W)

(1)

yalıtım dış yüzeyinde taşınım katsayısı [12],

hm′ = 1.24 ⋅ (Tm′ − T∞ )

13

2

(W/m K) (2)

test borusunun giriş ve çıkış kısımlarına doğrudan temasla verilen elektrik akımı vasıtasıyla oluşan net
elektriksel güç;

Pnet = ∆V I - Q ′

(W)

(3)
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test borusuna uygulanan elektrik akımından elde edilen ısı akısı ise;

Pnet

q=

π Do L

2

(W/m )

(4)

(W/m )

3

(5)

(K)

(6)

boru cidarının birim hacmi başına üretilen ısı miktarı;

q =

P
2

2

2π ( rwo − rwi ) L

dış yüzey sıcaklığına karşılık gelen iç yüzey sıcaklığı;

T=
Twox − Kq
wix
Bu denklemdeki faktör, K,

K=

2
rwo
2k w

  rwo
ln
  rwi

 1
r2
 − 1 − wi2
 2  rwo





3

(m K/W) (7)

hesaplanabilir.. Uzun, içi boş, cidarları içerisinde düzgün dağılmış halde ısı üretilen, ısı iletkenlik
katsayısı sabit, dış yüzeyi yalıtılmış, iç yüzeyinde ise sabit bir taşınım katsayısı ile sabit sıcaklıktaki bir
akışkana ısı transfer edilen bir silindirde bir boyutlu ısı iletimi analizi ile elde edilmiştir.
Akışkanın ortalama yığık sıcaklığı;

Tb =
( x ) Tb ( x − ∆x ) +

Pnet ∆x
.
ρ V cpL

(K)

(8)

test borusu boyunca x eksenel mesafesindeki yerel ısı taşınım katsayısı;

h ( x) =

q

Twi − Tb ( x )

2

(W/m K) (9)

sıcaklık gradyanı olan boyutsuz büyüklük Nusselt sayısı;

(10)
test borusunun giriş ve çıkış noktaları arasındaki basınç farkı ve hava debisi yardımıyla borularda
sürtünme katsayısı da Eşitlik 11 ile hesaplanabilir.

(11)

Kongre Bilimsel/Teknolojik Araştırma Oturumları

14. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 17-20 NİSAN 2019/İZMİR

____________________ 1750 _______

3. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA
Boru içi akışta dalgalı burulmuş şerit elemanların ısı transferi, sürtünme katsayısı ve basınç kaybı
üzerindeki etkisini incelemek amacıyla öncelikle Reynolds sayısısının 5000 ile 40000 aralığında boş
boru ile deneyler gerçekleştirilmiştir. Elde edilen sonuçlar literatürde mevcut ve yaygın olarak
kullanılan eşitlik ve değerlendirmelerle mukayese edilmiştir. Şekil 4’te boş boru için gerçekleştirilen
deneylerden elde edilen Nusselt sayıların, Colburn, Ditus-Boelter ve Kays-Crawford eşitlikleri ile
karşılaştırılması gösterilmiştir [13]. Şekil 4 incelendiğinde deneneysel sonuçlarla elde edilen Nusselt
değerlerin Reynolds sayılarıyla uyumu gösterilmiştir.

Şekil 4. Boş boru için Reynolds sayısına göre Nusselt sayısının değişimi.
Şekil 5’te düz boru için deneysel sonuçlardan elde edilen sürtünme katsayıların Petukhov ve Moody
tarafından elde edilen eşitliklerle karşılaştırılması gösterilmektedir. Şekil incelendiğinde bütün
Reynolds sayıları için sürtünme katsayısı değişim eğrisinin Petukhov ve Moody’nin eşitliği ile uyum
sağladığı görülmektedir.

Şekil 5. Boş boru için Reynolds sayısına göre sürtünme faktörünün değişimi.
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D/2 genişliğinde ve 4D burulma oranına sahip dalgalı burulmuş şerit elemanların ısı transferi ve akış
karakteristiğine etkisini incelemek amacıyla iki farklı genlik değerleri (D/4, D/8) ve Reynolds sayısısının
5000 ile 20000 aralığında değişen değerleri için deneyler tekrarlanmıştır. Sonuçlar ısı transferi için
Nusselt sayıları akış karakteristiği için de sürtünme katsayıları cinsinden verilmiştir.
Şekil 6 ve Şekil 7 de Tablo 1 de isimlendirdiğimiz şerit elemanların farklı Reynolds sayılarında Nusselt
değerlerinin boru boyunca değişimi gösterilmiştir. Şekiller incelendiğinde ilk çırakarılacak sonuç bütün
Reynolds sayıları için Nusselt eğrilerinin benzer eğilim gösterdiğidir. Reynolds sayısı arttıkça Nusselt
değerlerinde arttığı görülmektedir. Nuselt değerlerinin genliğe ve burulmalar arası dalga sayısına göre
değişimi incelendiğinde genlik değerinin artması ve dalga sayısının fazla olması Nusselt değerlerinin
arttığını göstermektedir.

Şekil 6. Boş boru, B1, B2, B3 şerit elemanların Reynolds sayısına göre ortalama Nusselt sayısı
değişimi.
Şekil 6 ’da dalgalı burulmuş şerit elemanların Reynolds sayısına göre ortalama Nusselt sayısının
(Nu ort ) değişimi gösterilmiştir. Şekil incelendiğinde, B1, B2, B3 şerit elemanlarının Nu ort değerlerinin
değişim eğrilerinin benzer olduğu görülmektedir. Reynolds sayısı arttıkça Nu ort değerinin doğrusal
şekilde arttığı görülmüştür. Boş boruya göre bu üç şerit eleman arasında Reynolds sayısına göre Nu ort
değerlerinin artışında en iyi artış B3 şerit elemanı olduğu belirlenmiştir.
Şekil 7 de dalgalı burulmuş şerit elemanların Reynolds sayısına göre ortalama Nusselt sayısının
(Nu ort ) değişimi gösterilmiştir. Şekil incelendiğinde, B4, B5, B6 şerit elemanlarının Nu ort değerlerinin
değişim eğrilerinin benzer olduğu görülmektedir. Reynolds sayısı arttıkça Nu ort değerinin doğrusal
şekilde arttığı görülmüştür. Boş boruya göre bu üç şerit eleman arasında Reynolds sayısına göre
Nuort değerlerinin artışında en iyi artış B6 şerit elemanı olduğu belirlenmiştir.
Şekil 8 de dalgalı burulmuş şerit elemanların Reynolds sayısına göre Sürtünme katsayısının (f)
değişimi verilmiştir. Şekil incelendiğinde B1, B2, B3 şerit elemanlar arasında burulma arası dalga
sayısının (z) artması ile sürtünme katsayısı değerlerinin arttığı görülmektedir.
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Nusselt sayısı değişimi
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Şekil 7. Boş boru, B4, B5, B6 şerit elemanların Reynolds sayısına göre ortalama Nusselt sayısı
değişimi.

Şekil 8. Boş boru, B1, B2, B3 şerit elemanların Reynolds sayısına göre Sürtünme katsayısının
değişimi.
Şekil 9 da dalgalı burulmuş şerit elemanların Reynolds sayısına göre Sürtünme katsayısının (f)
değişimi verilmiştir. Şekil incelendiğinde B4, B5, B6 şerit elemanlar arasında burulma arası dalga
sayısının (z) artması ile sürtünme katsayısı değerlerinin arttığı görülmektedir.
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Şekil 9. Boş boru, B1, B2, B3 şerit elemanların Reynolds sayısına göre Sürtünme katsayısının
değişimi.
4. SONUÇ
Bu çalışmada türbülanslı akışta boru içerisine yerleştirilen dalgalı burulmuş şerit elemanların ısı
transferi ve sürtünme kaybına etkileri deneysel olarak incelenmiştir. Deneyler farklı genlik değerleri (a),
farklı dalga sayıları (z) ve farklı Reynolds sayıları için gerçekleştirilmiş, ısı transferi ve akış
karakteristiklerine eksenel dağılımları gözlenmiştir. Elde edilen sonuçlar şu şekilde özetlenebilir:
Genlik değeri (a) büyüdükçe ve dalga sayısı (z) arttıkça ısı transferi oranının yani Nusselt sayısının
arttığı görülmüştür. Bu oranın, D/8 genlikte %50 ile %106, D/4 genlikte %88 ile %144 aralığında
olduğu belirlenmiştir. Sürtünme faktöründeki değerleri ise, D/8 genlikte 0.05 ile 0.07, D/4 genlikte de
0.08 ile 0.1 aralığında olduğu belirlenmiştir.
SİMGELER
2

A: Alan (m )
: Sabit basınçta özgül ısı (kcal/kg C)
D: Çap (m)
r: Yarıçap (m)
2
f: Sürtünme katsayısı (Pa ms /kg)
2
h: Isı taşınım katsayısı (W/m K)
I: Elektrik akımı (A)
K: Sabit
2
k: Isı iletkenlik katsayısı (W/m )
L: Boru uzunluğu (m)
Nu: Nusselt sayısı
P: Isıtıcı gücü (W)
Q: Isı transferi (W)
2
q: Isı akısı (W/m )
o

: iç ısı üretimi (W/m )
Re: Reynolds sayısı
o
T: Sıcaklık ( C)
U: Akış hızı (m/s)
V: Voltaj (V)
3

3

: Hacimsel debi (m /s)
3
ρ: Yoğunluk (kg/m )
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ΔP: Basınç farkı (Pa)
ΔV: Voltaj farkı (V)
Alt İndisler
b: Yığık
i: Boru iç yüzeyinde
o: Boru dış yüzeyinde
m: Ortalama
w: Boru cidarında
x: Eksenel konum
∞: Ortam
Üst İndisler
‘: Yalıtım dış yüzey
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ÇEVRİMSEL (RUN-AROUND) ISI GERİ KAZANIM
SİSTEMİNDE VERİMİ ETKİLEYEN ISI DEĞİŞTİRİCİSİ
TASARIM PARAMETRELERİNİN İNCELENMESİ
Investigation of Heat Exchanger Design Parameters Affecting Efficiency in Run-Around Heat Recovery System

Aykut BACAK
Feyza ŞAHİN
Hüseyin ONBAŞIOĞLU

ÖZET
İş Merkezi, alış-veriş merkezi, hastane ve fabrika benzeri yapılarda, iç ortama taze hava beslemesi ve
iç ortamdan kirli hava atımı esnasında meydana gelen enerji kaybının, belirli bir oranda geri
kazanılabilmesi amacıyla kullanılan sistemler ısı geri kazanım sistemleri olarak adlandırılır. Giriş
havasını doğalgaz veya elektrik gibi bir kaynak kullanarak tümden ısıtmak yerine atık olan ısının giriş
havasını ısıtmak için kullanılması ile enerji tasarrufu sağlanır. Çevrimsel ısı geri kazanım sistemi bu
vazifeyi gören önde gelen sistemlerden birisi olup iki ortam veya ortamla çevre arasında duyulur ısı
transferi gerçekleştiren ve iki ısı değiştiricisinden oluşur.
Bu çalışmada çevrimsel (run-around) ısı geri kazanım sisteminin veriminin, Eurovent SC1 şartlarında
ısı değiştirirci lamel geometrisi, lamel malzemesi, boru çapı, hatve ve etilen glikol konsantrasyonu gibi
®
tasarım parametrelerine göre değişimi FrtCoils Heat Recovery Rating/Selection yazılımı ile
incelenmiştir. Elde edilen sonuçlar yorumlanarak Eurovent SC1 şartları altında maksimum verimin
elde edildiği sistemler karşılaştırılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Isı geri kazanım sistemi, Çevrimsel ısı geri kazanım, Havalandırma ısı geri
kazanımı, Performans faktörleri.

ABSTRACT
The systems used in business center, shopping center, hospital and factory-like structures to recover
a certain amount of energy loss caused by supplying fresh air to the indoor medium and discharcing
polluted air from indoor medium are called heat recovery systems. Energy saving is achieved by using
the waste heat to heat the supply air rather than entirely heating the supply air using a source such as
natural gas or electricity. The run-around heat recovery system is one of the leading systems that is
responsible for this task and consists of two heat exchangers that perform sensible heat transfer
between the two medium and/or the medium and the environment.
In this study, the change in the efficiency of the run-around heat recovery system according to design
parameters such as the fin geometry, the fin material, the tube diameter, the pitch and the ethylene
glycol concentration of heat exchanger in Eurovent SC1 conditions were investigated with FrtCoils
®
Heat Recovery Rating/Selection software. The results obtained were interpreted and the systems in
which maximum efficiency was obtained under Eurovent SC1 conditions were compared.
Key Words: Heat recovery system, Run-around heat recovery, Ventilation heat recovery,
Performance factors.
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1. GİRİŞ
İnsan nüfusunun artması ve yaşam koşullarının gelişmesiyle birlikte, hastane, fabrika, alışveriş
merkezi gibi binalarda ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme sistemleri kullanarak enerji tüketimleri
hızlı bir şekilde artmakta, bu da enerji maliyetlerinin artmasına neden olmaktadır. Bu tür binalarda
insanlar, elektronik cihazlar, ısıtma sistemlerinden ve diğer kaynaklardan yayılan duyulur ve gizli ısı
havalandırma sistemleri ile doğrudan atmosfere atılmaktadır. Ayrıca bu tür mekânlarda ortam ısısının
ve nem miktarının dengesiz bir şekilde artması iç ortam hava kalitesini olumsuz etkilemekte, yaşam
kalitesini düşürmektedir. İç ortamdaki ısıl enerjinin doğrudan atmosfere atılmayıp çeşitli sistemler veya
cihazlar kullanarak iç ortama aktarılan taze havayı ısıtmak amacıyla kullanılması Isı Geri Kazanımı
olarak ve bu amaca hizmet eden sistemler de ısı geri kazanım sistemleri olarak adlandırılır. Isı geri
kazanım prosesi ısı geri kazanım cihazları, çevrimsel ısı geri kazanım sistemleri, tamburlu ısı geri
kazanım cihazları vb. ekipmanlar kullanılarak yapılmaktadır.
Basit bir çevrimsel ısı geri kazanım sistemi, taze hava ve egzoz tarafında sıvıdan havaya kanatlı
borulu ısı değiştirici bataryası, bataryalar arasında sıvının iletilmesini sağlayan sirkülasyon pompası ve
bağlantı boruları ve gerekiyorsa üç yollu vanadan oluşur. Isıtma modunda (kış işletmesi), egzoz
bataryası içerisinde akışkan ısıtılırken, egzoz havası soğutulur, taze hava bataryasında akışkan
soğutulurken, taze hava ısıtılır[1].

TS1

Dış Ortam
Havası

Besleme
Havası

TS2

Batarya

TG2

TG1

TE2

TE1

Egzoz Havası

Geri Dönüş
Havası
Batarya

Şekil 1. Basit bir çevrimsel ısı geri kazanım sistemi bileşenleri.

Sistem içerisinde dolaşan akışkan genellikle su ve donmaya karşı anti-friz bir akışkan karışımıdır.
Sistemdeki ısı transferi, sıcak taraftan ( egzoz havası) soğuk olan ( besleme havası) tarafa doğru
aracı akışkan vasıtasıyla gerçekleşir. Taze hava bataryasındaki akışkanın debisi genellikle üç yollu
vana veya hız kontrollü pompa ile kontrol edilir. Taze hava tarafında akışkan debisinin kontrol
edilmesindeki amaç taze hava tarafında sıcaklığın, istenen sıcaklığı geçmesinin istenmemesidir [2].
Çevrimsel ısı geri kazanım sistemlerinde taze hava ve egzoz bataryaları birbirinden ayrı ve uzakta
olabilirler. Bu bir sistem avantajı olup sistemin yenilenmesini mümkün kılar. Sistemin diğer bir avantajı
ise glikollü su karışımı veya su taze hava ve egzoz hava akışları arasında nem ve eksoz havasındaki
muhtemel kirleticileri taşımaz. Bu yüzden iki akışkan için sızdırma problemi yoktur. Bu avantaj
sayesinde hastanelerde ve hijyenik kriterlerin ön planda olduğu uygulamalarda özellikle bu sistemin
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kullanılması gereklidir. Sistemin en önemli dezavantajı ise sirkülasyon pompasının
enerji
harcamasıdır. Bu durum, bazen verimin düşmesine, bazı durumlarda da sistemin çalışmasının tümden
gereksiz olmasına neden olmaktadır [3].
İş Merkezi, alış-veriş merkezi, hastane ve fabrika benzeri yapılarda ısı geri kazanımı için uygun sistem
seçimi taze / egzoz havası giriş sıcaklığı, bağıl nem, hava debisi, batarya lamel ve boru malzemesi,
lamel kalınlığı, lamel iç uzunluğu, boruların geometrik dizilimi, boru sayısı, sıra sayısı ve devre sayısı
gibi parametrelerle ilişkilidir. Bu parametreler kullanılarak yapılacak olan hesaplamalar sonucunda
elde edilecek verim değeri ısı geri kazanım miktarını ifade etmektedir.
Isı geri kazanım sistemlerinin verimlilik alt sınıfı değeri Avrupa Birliği ECO-DESIGN Direktifi gereği
belirlenen değeri 1 Ocak 2016’dan itibaren %63 iken, bu değer1 Ocak 2018 tarafından %68’e
çıkarılmıştır [4].

2. LİTERATÜR ARAŞTIRMASI
Literatürde çevrimsel ısı geri kazanım sistemleri ile ilgili ilk çalışma London ve Kays tarafından
yapılmıştır. Sabit NTU kullanarak, havanın ve akışkanın ısıl kapasiteleri eşit olduğunda optimum ısı
geri kazanım elde etmişlerdir [5]. Sonrasında Emerson, çevrimsel ısı geri kazanım sisteminin
tasarımını geliştirmiş, çevrimsel ısı geri kazanım sisteminin performansının ikincil akışkanın dolaşım
hızına duyarlı olduğunu ve birincil akışkanların akış hızındaki değişikliklere veya kirlenme
dirençlerinde optimum oranın değiştiğini buldu. Ayrıca, optimum dolaşım oranını doğrulamak için
sistemi izlemek için basit bir yöntem önerdi [6]. Dhital ve ark. enerji tasarrufunu araştırmak için,
çalışma ortamındaki ısı geri kazanım sistemleri ile veya bunlar olmaksızın ofis binalarının maksimum
dış hava havalandırma oranı ve enerji performansı üzerinde çalışmışlardır. Sonuçlar, bir binadaki bir
ısı geri kazanım sisteminin kullanılmasının, önemli miktarda enerjiye sahip olabileceğini ve enerji
tüketimini artırmadan havalandırma hava akış oranının arttırılabileceğini gösterdi [7]. Bennett ve ark.,
daha önceden Forsyth ve Besant tarafından geliştirilen sayısal model kullanarak dalgalı lamelin lamel
ve boru arasındaki ısıl temas direncini inceleyerek deneysel yöntem ile uyumlu sonuçlar elde
etmişlerdir [8, 9]. Vali ve ark, karşıt/çapraz akışlı plakalı iki batarya içeren çevrimsel ısı geri kazanım
sistem çözümlemesini NTU, C r kapasite oranlarını, batarya boyut oranlarını, ve giriş oranlarını baz
alan bir sayısal yöntemle incelemişler ve literatürdeki mevcut korelasyonlarla tutarlı sonuçlar elde
etmişlerdir [10].

3. ISI TRANSFER HESAPLARI
Bir çevrimsel ısı geri kazanım sisteminde ısı transfer miktarı:
Q = h * A * ΔT lm

(1)

olarak hesaplanır. Bu denklemde Q, W cinsinden transfer edilen ısı miktarı, h, W/m K cinsinden ısı
2
taşınım katsayısı, A, m cinsinden ısı transfer yüzey alanı, ΔT lm ise logaritmik sıcaklık farkıdır. Isı
transfer alanı sabit iken, logaritmik sıcaklık farkı ve ısı transfer katsayısı değişkenlik gösterir.
Logaritmik sıcaklık farkı hava ve sistemde dolaşan su veya sulu karışım arasındaki sıcaklık farkı ile
ilişkili olup Denklem (2)’deki gibi hesaplanır.
2

ΔT lm = [(T E1 – T G2 ) - ( T E2 - T G1 ) ] / ln [(T E1 – T G2 ) / ( T E2 - T G1 )]
(2)
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(2) numaralı denklem ısı değiştiricisindeki boru diziliminin karşıt akışlı olduğu durumda logaritmik
sıcaklık farkı değerinin verir. Ancak günümüzde daha fazla verim alabilmek için ısı değiştiricileri çapraz
akışlı olacak şekilde tasarlanmaktadır. Bu durumda F düzeltme faktörü kullanılır. F faktör, ısı
değiştiricisinin geometrisi ile sıcak ve soğuk akışkanların giriş ve çıkış koşullarına bağlı düzeltme
faktörüdür. Değeri 0 ile 1 arasında değişir.
ΔT lm (Çapraz akış) = ΔT lm ( Karşıt akış) * F

(3)

Isı transfer çözümlemesi için diğer parametreler ise, havadan batarya lamellerine ve akışkandan boru
yüzeyine ısı taşınım katsayısı ile boru ve lamellerdeki ısı iletim katsayısıdır. Havadan lamellere ve
akışkandan boruya olan taşınım ısı transferi katsayıları ayrı hesaplanarak prosesteki ortalama taşınım
katsayısına eklenir. Boru içi akışta Reynolds sayısı 2300 ile 4000 arasında olduğunda laminerden
türbülansa geçiş akışı meydana geldiği için bu aralıkta ısı transfer katsayısının değişimi hızlıdır. Ayrıca
viskozite ve ısı iletim katsayısı sıcaklığını bir fonksiyonu olduğu için, meydana gelecek değişimlerinde
dikkate alınması gerekir.
Bir çevrimsel ısı geri kazanım sisteminin verimi denklem (4) kullanılarak hesaplanır:
η t = ( T E1 – T E2 ) / (T E1 – T S1 )

(4)

4. PARAMETRİK ÇALIŞMA VE SONUÇLAR
Bu çalışmada Friterm FrtCoils Heat Recovery Rating/Selection yazılımı kullanılarak çevrimsel ısı geri
kazanım sisteminin verimi etkileyen lamel kalınlığı, sıra sayısı, devre sayısı ve hava hızı parametreleri
farklı geometriler için incelenmiştir. Objektif bir karşılaştırma için incelemeler farklı geometrilerin birim
kesit alanı için yapılmıştır. Boru içi akışkan olarak su ve %25 oranda glikol karşımı kullanılmıştır.
®

Şekil 2’de çevrimsel ısı geri kazanım sisteminin verimi belirli bir batarya için farklı hava hızlarında ve
farklı sıra sayıları için incelenmiştir. Batarya alın yüzeyinden geçen hava hızının azalması ile çevrimsel
ısı geri kazanım sistem veriminin arttığı gözlenmiştir. Referans batarya için 2 m/s hava hızı için 14 sıra
sayısının altında, 2.5 m/s hava hızı için 16 sıra sayısının altında EU regülasyonunda tanımlı minimum
sistem veriminin sağlanamadığı görülmüştür. Aynı şekilde hava akış yönündeki boru adedinin (sıra
sayısı) artması sistem verimini arttırıcı yönde etki etmektedir.

Şekil 2. Çevrimsel ısı geri kazanım sistem veriminin farklı hava hızları için sıra sayısına göre değişimi
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F 32x28-12 F S CU/0.4/EP/0.14/2000/56/12/10
32x28
: Borular arasındaki düşey ve
yatay mesafe
12
: Boru dış çapı
C
: Dalgalı lamel formu
F
: Düz lamel formu
Cu
: Bakır Malzeme
Al
: Alüminyum malzeme

EP
0.4
0.14
2000
56
12
10

: Epoksi Kaplama Malzeme
: Boru et kalınlığı
: Lamel kalınlığı
: Lamel iç uzunluğu
: Boru Sayısı
: Sıra Sayısı
: Devre Sayısı

Şekil 3’te çevrimsel ısı geri kazanım sisteminin verimi farklı geometrilere göre farklı sıra sayılarında
incelenmiştir. Borular arasındaki mesafenin azalması türbülans miktarını arttırdığı için ısı geçiş
katsayısını arttırıcı yönde etki etmektedir. Bu nedenle kompakt geometrilerde birim kesit alan için
incelendiğinde çevrimsel ısı geri kazanım sisteminin veriminin artmakta olduğu görülmüştür.

Şekil 3. Çevrimsel ısı geri kazanım sistem veriminin farklı geometriler ve farklı sıra sayısına göre
değişimi
Şekil 4’te çevrimsel ısı geri kazanım sisteminin verimi, farklı geometriler için hava debileri değiştirilerek
incelenmiştir. Birim kesit alan için hava debisinin artmasına bağlı olarak hava hızının da arttığı, buna
bağlı olarak da verimin düştüğü görülmüştür.
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Şekil 4. Çevrimsel ısı geri kazanım sistem veriminin farklı geometriler için hava debisine bağlı değişimi

Şekil 5’te çevrimsel ısı geri kazanım sisteminin hava tarafı basınç kaybı, farklı geometriler için
debileri değiştirilerek incelenmiştir. Birim kesit alan için hava debisinin artmasına bağlı olarak
hızının da arttığı, buna bağlı olarak da hava tarafı basınç kaybının arttığı görülmüştür. Aynı
debisinde borular arası mesafenin az olduğu kompakt geometrilerde basınç kaybının daha
olduğu görülmektedir.

hava
hava
hava
fazla

Şekil 5. Çevrimsel ısı geri kazanım sistemi hava tarafı basınç kaybının farklı geometriler için hava
debisine bağlı değişimi
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Şekil 6’da çevrimsel ısı geri kazanım sistem veriminin farklı geometriler için lamel kalınlığına bağlı
değişimi incelenmiştir. Lamel kalınlığı arttırıldığında çevrimsel ısı geri kazanım sisteminin veriminin
arttığı gözlenmiştir. Lamel kalınlığının artması kanat verimini arttıracağı için genel ısı geçiş katsayısı,
buna bağlı olarak verim artar.

Şekil 6. Çevrimsel ısı geri kazanım sistem veriminin farklı geometriler için lamel kalınlığına bağlı
değişimi
Şekil 7’de çevrimsel ısı geri kazanım sistem veriminin, farklı geometriler için devre sayısına bağlı
değişimi incelenmiştir. Tüm batarya geometrileri için devre sayısının artmasıyla çevrimsel ısı geri
kazanım sisteminin veriminin azaldığı görülmektedir. Boru içinde sabit kütlesel debi için devre sayısı
arttıkça boru içi akışkan hızı azalacağı için genel ısı geçiş katsayısı azalır.

Şekil 7. Çevrimsel ısı geri kazanım sistem veriminin farklı geometriler için devre sayısına bağlı
değişimi
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SONUÇ
Bu çalışmada çevrimsel ısı geri kazanım sisteminin verimi etkileyen lamel kalınlığı, sıra sayısı, devre
sayısı ve hava hızı parametreleri farklı geometriler için incelenmiştir. Aynı batarya için sıra sayısı
arttıkça sistem veriminin arttığı görülmektedir. 2018 yılında yayınlanan EU Regülasyonunda alt sınır
olarak verilen %68 veriminin yakalanması için 2,5 m/s hızda sıra sayısının tasarıma bağlı olarak
minimum 14- 16 sıra olması gerekmektedir. Hava hızının düşmesi de verimi pozitif yönde
etkilemektedir. Birim kesit alan için hava debisinin artmasına bağlı olarak hava hızının da arttığı, buna
bağlı olarak da verimin düştüğü görülmüştür. Hava debisi artışı hava tarafı basınç kaybını da
arttırmaktadır. Birim kesit alan için lamel kalınlığının artışıyla verimin arttığı görülmüştür. Referans
geometriler için lamel kalınlığındaki 0,01 mm artış sistem verimliliğinde min. %0,1, maksimum %4,95
artış sağlamaktadır. Birim kesit alan için aynı sıra sayısında farklı geometrilerin sistem verimleri
incelendiğinde borular arasındaki mesafenin azalmasına bağlı olarak hava tarafı basınç kaybı artışı ve
verim artışı görülmüştür. Farklı geometriler için devre sayısının artması boru içi akışkan hızını
azaltacağı için ısı geçiş katsayısının azalmasına bu nedenle verimin düşmesine neden olmuştur.
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KISALTMALAR
A
F
h
T E1
T E2
T G1
T G2
T S1
T S2
Q
ΔT lm
ηt

Yüzey Alanı [m ]
Isı Değiştirici Düzeltme Faktörü
2
Isı Taşınım Katsayısı [W/m K]
Egzoz Bataryası Giriş Sıcaklılığı (°C)
Egzoz Bataryası Çıkış Sıcaklılığı (°C)
Egzoz Bataryasından Dönen Akışkan Sıcaklılığı (°C)
Egzoz Bataryasına Giden Akışkan Sıcaklılığı (°C)
Taze Hava Bataryası Giriş Sıcaklılığı (°C)
Taze Hava Bataryası Çıkış Sıcaklılığı (°C)
Isı Geçiş Miktarı [W]
Logaritmik Sıcaklık Farkı
Isıl Verim
2
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BASINÇLI HAVA NEM KONTROLÜ: ENERJİ VERİMLİLİĞİ
BAKIŞIYLA ÖRNEK BİR UYGULAMA
Compressed Air Humidity Control: Sample Application With Energy Efficiency Perspective

Ahmet Saim PAKER

ÖZET
Basınçlı hava üretim tesislerinde enerji tüketiminin %15 nem alma ünitelerinde harcanmaktadır.
Doğrudan maliyeti oluşturan bu değerin yanı sıra tesisatta yoğuşmaların olması durumunda; olası
makine arızaları, amortisman ve verim kayıpları ayrıca bunlara bağlı olan duruşlardan kaynaklanan
üretim zaman ve ürün miktar kayıpları ciddi maliyetlere sebep olabilmektedir. Kayıpların olası azami
boyutları, konunun üzerinde durulmasında etkili olmuştur. Konuya açıklık getirmek amacıyla bu
çalışma yapılmıştır.
Enerji verimliliğinin sağlanması genelde KİB anlayışının hayata geçirilmesi ile mümkündür. Bu
Kapasite, İşletme, Bakım kavramlarının değerlendirilmesidir. Bu çalışmanın kapsamında; işletmenin
vizyonuna bağlı olarak uyguladığı politik ve stratejik yaklaşımlara göre yaptığı kapasite seçimi
üzerinde durulmaksızın, basınçlı hava tesisindeki nem faktörünün enerji verimliliği açısından nem
gidericinin seçimi, bakım ve işletmesi üzerinde durulmuştur. Yöntem; ihtiyacın belirlenmesi, çözümler
için gerekli teçhizat alternatiflerinin tanımlanması, maliyet analizi, uygun çözümün belirlenmesi ve
gerekli tesisat tasarımlarının yapılarak doğrulanmasıdır. Yatırım kararı inşa edilirken nem bertaraf
sistemlerinin teknolojik yapıları araştırılmış, enerji tüketimleri ve verimlilikleri nominal değerleri
üzerinden olası işletme şartlarına göre incelenmiştir.
Çalışmada, karar inşa aşaması çalışmalarındaki bilgiler özetlenmiş, tercih edilen sistemin işletmesine
yönelik
değerlendirmelerle konu irdelenmiştir. Geliştirilen basınçlı hat tesisatı, ileri teknoloji
3
uygulamaları desteklenerek özgül tüketimde [kWh/m ] 0,293/0,033 =8,9 kat iyileşme, birim hacim
3
maliyetinde [Avro/m ] 3,17/0,3 =10,6 kat iyileşme sağlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Nem, Rutubet, Enerji verimliliği, Basınçlı hava

SUMMARY
15% of total energy is spent for humidity elimination on pressurized air production plants. In case of
consideration; production time and quantity loss of sources such as potential machine errors,
depreciation and amortization losses can cause serious costs. The possible huge losses have effected
on the decision of study. This study was conducted to clarify the subject.
Ensuring energy efficiency is usually possible with the realization of the COM. This is the evaluation of
Capacity, Operation, Maintenance concepts. In this study; It was focused on the selection,
maintenance and operation of dehumidifier in terms of energy efficiency of the moisture factor in the
compressed air plant, without considering the capacity choice made according to the political and
strategic approaches applied by the company. Method; identification of the required equipment
alternatives, cost analysis, determination of the appropriate solution and verification of necessary
installation designs. While the investment decision was made, the technological structures of the
humidity disposal systems were investigated and their energy consumption and efficiency were
examined according to their possible operating conditions over their nominal values.
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In the study; the information included in the studies in the decision-making phase is summarized then
the preferred system subjects have been evaluated. Improved air pressure line circuit with advanced
technology applications the specific consumption [kWh / m3] provided improvement 0.293 / 0.033 =
8.9 times and the unit volume cost [Euro / m3] 3.17 / 0.3 = 10.6 times.
Keywords: Humidity, Moisture, Energy efficiency, Pressurized air

1.

GİRİŞ

Endüstriyel faaliyetlerde; tüm çalışma ve yaşam ortamlarındaki faaliyet türlerine göre tesisatlarda ve
çalışma hacimlerinde nemin belli bir düzeyde olması istenmektedir. Nem miktarı süreçlerin
ihtiyaçlarına, korozyon mücadelesindeki olumsuz etkilerine göre sınırlandırılmakta ve maliyet
unsurlarına bağlı olarak kontrol edilmeye çalışılmaktadır.
Nem tekstil sektörü, iplik üretiminde mukavemet açısından kontrol edilmesi gereken bir parametredir.
Kuru ip düşük mukavemeti sebebiyle kopacağı, yaş ipin de ağırlığı artacağı için belli bir düzeyde
nemli hava üretim ortamında istenir. Basınçlı hava için tesisata ve basınçlı hava tüketilen proses olan
olumsuz etkilerinden dolayı istenmeyen bir özelliktir.
Katıların içinde bulunan su miktarına rutubet, hava içinde bulunan su miktarına da nem,
denilmektedir. Ortam havalarında nem miktarına da katkı sağlayan rutubetin basınçlı havaya katkısı
kompresör emiş menfezlerinin bulunduğu ortamlardaki yoğunluğu açısından önemlidir. Çalışmamızda
bu türden rutubet etkisiz kabul edilmiştir. Kompresör odaları rutubetten arındırılmış olmalıdır.

2.

KURUTUCU SEÇİMİ

İşletmenin hava ihtiyacının karşılanmasında ilk aşama, miktar ve kalite olarak hava ihtiyacını
karşılayacak kapasitenin tespit edilmesidir. Bu aşama en kritik basamak olmakla birlikte, enerji
tüketimi açısından yatırıma konu olan tesisin işletme maliyeti, sahip olma maliyeti açısından önemli bir
paya sahiptir. Ekipmanların teknolojik düzeyi performans odaklı bakım maliyetlerini de etkilemektedir.
İhtiyaç olan teknolojinin doğru seçimi bu aşamada önem kazanmaktadır.
2.1

Basınçlı Hava İhtiyacın Belirlenmesi

İşletmelerin çalışma rejimleri üretim ihtiyaçlarına göre aktivite edilen süreçlere göre değişiklik
gösterebilmektedir. Sürekli ve kesintili çalışan süreçlerin ihtiyaçları kapasite ihtiyacında
dalgalanmalara da sebep olabilmektedir. Bu durum kapasite seçimi konusunda gelecek büyüme
perspektifine bağlı olarak da hassas bir değerlendirmeyi gerekli kılmaktır.
Basınçlı hava ile çalıştırılacak ekipmanların hassasiyet seviyeleri nem kalitesini belirlemektedir. CMM;
Koordinat ölçme makinesi gibi hava yastıkları üzerinde hareket eden makineler, bazı hassas minyatür
valfler içeren ve havalı fener miline sahip CNC işlem merkezleri de çok düşük nem içeren havaya
ihtiyaç duymaktadır.
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Tablo 1. Çiyleşme noktasına göre nemli hava kalite sınıfları [1]
Sınıf

Basınç altında çiyleşme noktası [°C]

0

Kullanıcı yada tedarikçi tarafından belirlenen sınıf 1'den daha az nem içeren hava kaliteleri

1

İçindeki suyun -70°C ve daha az sıcaklıklarda yoğuşturulan hava-su karışımları (Pneurop 6611 / -40°C = 0,177g/m3 [2])

2

İçindeki suyun -40°C ve daha az sıcaklıklarda yoğuşturulan hava-su karışımları (Pneurop 6611 / -20°C = 0,88 g/m3 [2])

3

İçindeki suyun -20°C ve daha az sıcaklıklarda yoğuşturulan hava-su karışımları (Pneurop 6611 / 2°C = 5,57 g/m3 [2])

4

İçindeki suyun +3°C ve daha az sıcaklıklarda yoğuşturulan hava-su karışımları (Pneurop 6611 / 10°C = 9,36 g/m3 [2])

5

İçindeki suyun +7°C ve daha az sıcaklıklarda yoğuşturulan hava-su karışımları

6

İçindeki suyun +10°C ve daha az sıcaklıklarda yoğuşturulan hava-su karışımları

Sınıf

Su konsantrasyonu K s [g/m ]

7

1 m3'de 0,5 gram su ve daha azını içeren konsantrasyonlar

8

1 m3'de 0,5 gram sudan fazla su ile 5 gram ve daha az arasında su içeren konsantrasyonlar

9

1 m3'de 5 gram sudan fazla su ile 10 gram ve daha az arasında su içeren konsantrasyonlar

X

1 m3'de 10 gram sudan fazla su içeren konsantrasyonlar

3

Standartların önerdiği hava kalite sınıflandırması Tablo1 de verilmiştir. Makine imalatçılarının verdiği
tavsiyeler CMM'ler için 1-2 kalite, CNC tezgahlar için 2-3 kalite olarak önerilmektedir. El aletleri ve
diğer makine ve teçhizatlarda 4 kalite hava yeterli olmaktadır.
İşletmemizde kompresör seçiminde öngörülen kapasite gelecek büyüme ve tesis büyütme ihtiyaçları
3
da dikkate alınarak
6,7 m /dakika olarak hesaplanmıştır. Tedarikteki teknoloji ve makineler
3
değerlendirildiğinde 7-7,5 m /dakika kapasitedeki makinelerden birisi seçilmiştir.
2.2

Kurutucu Cihaz Kapasitesinin Tespiti

Kompresör kapasitenin tespiti sonrası ihtiyaç olacak havanın ortamdan seçimine yönelik olarak
meteorolojik verilere başvurulmuştur. Tesis kuruluşun İstanbul il sınırları içinde Avrupa tarafındaki
yerleşkesinde konumlanmıştır. Şekil 1'de atmosferik hava şartlarında nem miktarı ve ortam
sıcaklıkları ortalama değerlerle ve sıcaklıkta geçmiş yıllar aralığı da tanımlanarak verilmiştir.

Şekil 1. İstanbul 2017 yılı bağıl nem oranları ve Hava Sıcaklıkları [5]
Atmosferik havada bulunan nemin çiyleşme noktası; havadaki suyun yoğuşması için gerekli doyma
sıcaklığı yaş termometre sıcaklığı olarak psikrometrik diyagramlardan erişilebilmektedir. Ancak
başınçlandırılmış havadaki nemin atılması için daha düşük doyma sıcaklıkları gerekmektedir. Şekil
2'de atmosferik basınç altındaki çiyleşme sıcaklıklarından basınç altındaki şartlarda çiyleşmenin
gerçekleştiği sıcaklıkları gösteren grafik verilmiştir.
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Kaynaklardan [1] derlenen bilgilerle daha hassas çalışma imkanı oluşturmak amacıyla gerekli
olabilecek basınçlardaki santigrat birimindeki çiyleşme noktası sıcaklıkları için Tablo 2 hazırlanmıştır.
Ara değerler için tablo satırları sonundaki doğrusal korelasyon denklemleri çalışmalarda kullanılmıştır.
İlişki bire bir doğrusal olduğu için regresyon katsayısı 1'dir.
Tablo 2 Yüksek basınçta çiyleşme noktası sıcaklıkları (formül Y değerleri, Şekil 1 den türetilmiştir.)
Gösterge
Basıncı
psiG
barG

-100

-90

-80

-70

Atmosferik Basınçta Çiyleşme Sıcaklığı [°C] (formülde x değerleri)

-60
161,
1
155,
4
149,
3
143,
2
136,
6
133,
7
129,
1
124,
8
119,
5
113
,0
106,
9

-50
154,
6
148,
7
142,
6
136,
4
129,
5
126,
5
121,
5
117,
1
111,
5
104
,9

-40
148,
0
142,
0
135,
9
129,
6
122,
4
119,
2
114,
0
109,
5
103,
6
96,
7

-30
141,
4
135,
3
129,
1
122,
8
115,
3
111,
9
106,
4
101,
8

-20
134,
9
128,
6
122,
4
115,
9
108,
2
104,
6

-10
128,
3
121,
9
115,
7
109,
1
101,
1

98,9

91,3

94,2

86,5

95,6

87,6

79,7

88,
6

80,
4

72,
3

98,4

90,0

81,5

73,0

64,5

1000

68,95

-187,3

180,8

174,2

-167,7

800

55,16

-182,2

175,5

168,8

-162,1

600

41,37

-176,3

169,6

162,8

-156,1

500

34,47

-170,5

163,7

156,9

-150,0

400

27,58

-165,0

157,9

150,8

-143,7

300

20,68

-162,8

155,6

148,3

-141,0

250

17,24

-159,3

151,8

144,2

-136,7

200

13,79

-155,3

147,7

140,1

-132,4

150

10,34

-151,3

143,4

135,4

-127,5

100

6,89

145,6

137,
4

129,3

-121,1

80

5,52

-140,9

132,4

123,9

-115,4

60

4,14

-134,5

125,9

117,2

-108,6

99,9

91,3

82,6

74,0

65,3

56,7

40

2,76

-129,5

120,7

111,9

-103,1

94,3

85,5

76,7

67,9

59,1

50,3

97,4

0
121
,8
115
,2
108
,9
102
,3
94,
0
90,
1
83,
7
78,
9
71,
7
64,
2
56,
0
48,
0
41,
5

10
115,
2
108,
5
102,
2

20
108,
7
101,
8

30
102,
1

95,5

88,7

95,5

88,7

81,8

86,9

79,8

72,7

82,8

75,5

68,2

76,2

68,6

61,0

71,3

63,6

56,0

63,8

55,8

47,8

56,
0

47,
9

39,
7

47,5

39,0

30,6

39,4

30,7

22,1

32,7

23,9

15,1

95,0

40
95,
6
88,
3
82,
0
75,
0
65,
6
61,
0
53,
5
48,
3
39,
9
31,
6
22,
1
13,
4
-6,3

50
89,
0
81,
6
75,
2
68,
2
58,
5
53,
7
45,
9
40,
7
31,
9
23,
5
13,
6

80
69,
3
61,
5
55,
0
47,
7
37,
2
31,
9
23,
2
17,
7

90
62,
8
54,
8
48,
3
40,
9
30,
1
24,
6
15,
7
10,
1

-16,0

-8,0

-7,2

-5,1

-4,8
2,5

Y=f(x)

60
82,
4
74,
9
68,
5
61,
4
51,
4
46,
4
38,
4
33,
0
24,
0
15,
3

70
-75,9
-68,2
-61,8
-54,6
-44,3
-39,1

100
56,
2
48,
1
41,
6
34,
1
23,
0
17,
3

Kullanılan Denklem
Y=f(x)
Y(70barg)=0,656.X121,778
Y(55barg)=0,671.X115,157
Y(41barg)=0,674.X108,927
Y(35barg)=0,683.X102,303
Y(28barg)=0,71.X94,04
Y(20barg)=0,728.X90,074

-8,1

Y(17barg)=0,757.X83,732

-2,5

Y(14barg)=0,765.X78,897

-0,1

7,9

Y(10barg)=0,797.X71,724

1,0

9,1

17,
2

Y(7barg)=0,814.X64,163

3,4

11,
9

20,
4

28,
9

Y(6barg)=0,849.X56,01

3,9

12,5

21,
2

29,
8

38,
5

Y(4barg)=0,865.X48,022

11,
3

20,1

28,
9

37,
7

46,
5

Y(3barg)=0,88.X41,52

-30,8
-25,4

Y: Yüksek basınç çiyleşme sıcaklığı x: Atmosferik basınç çiyleşme sıcaklığı

Kurutucu kapasitesi ihtiyaç olan havanın kalitesi ve miktarına bağlı olarak değerlendirilmiştir. basınçlı
hava kurutma teknolojileri ve özgül güç ihtiyaçları Şekil 3'de derlenmiştir.

Şekil 2. Kalitelerine göre basınçlı hava kurutma yöntemleri, ve özgül güç ihtiyaçları [3]
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Şekil 4'de özet niteliğindeki grafik Şekil 3'ün daha iyi değerlendirilmesi için nem alma metotları
olmaksızın verilmiştir.

Şekil 3. Direkt yada dolaylı kullanımda birim güç ihtiyacı [3]
Basınçlı hava tesisatı için hava hazırlıkları ve dağıtımı için sınıflar bazında tesisat.
Kısaltmalar [4]
C
Kompresör
Compressor
AC
Basınçlı hava kurutucusu
After-cooler
WS
Su ayırıcı
Water separator
R
Depolama tankı
Receiver
GP
Genel amaçlı filtre
General purpose fitler
RD
Soğutuculu kurutucu
Refrigeration dryer

HE
DD
DR
CT
LB
BA

Yüksek verimli filtre
High efficiency filter
Absorber / Adsorber kurutucu
Desiccant dryer
Toz alıcı filtre
Dust remover filter
Karbon kule
Carbon tower
Yağlayıcı
Lubricator
Soluma hava cihazları
Breathing air set

Şekil 4. Basit sistemler için tesisat (Sınıf 7 ve üstü) [4]

Şekil 5. Makineler için tesisat (Sınıf 4,5,6) [4]
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Şekil 6. Hassas cihaz ve makineler için tesisat (Sınıf 2,3 ve altı) [4]

Şekil 7. Hava kalitesi için komple tesisat modellemesi [5]
İşletme ihtiyacı hava kalite sınıfları %20 sınıf 7, %51 sınıf 4 ve %29 sınıf 2 kalitesindedir. Bu amaçla
bu tesisat önerilerine uygun olarak Şekil 8'deki düzenleme Şekil 9'daki dağıtım biçimleri ile birlikte
modellenmiştir.

Şekil 8. Tesisattan ekipmanlara dağıtım biçimleri [4]
Tüm bu veriler ışığında öngördüğümüz basınçlı hava üretim tesisinin yapısı Şekil 10'da verildiği gibi bir
yapıda olması planlanmıştır.
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Şekil 9. Planlanan Adsorbsiyonlu ve gaz soğutma yoğuşmalı basınçlı hava tesisi. [6]
2.3

Kurutucu Cihazların Seçimi

1 - Kimyasal (emilim;absorb /yüze çekim;adsorb) kurutucular
2 - Membranlı kurutucular
3
3 - Soğutuculu kurutucular (1000 m /h kapasiteye kadar)

Şekil 10. Kurutucu tipleri ve kapasiteleri [3]
Planlanan tesisat modellemesi Şekil 11'de verilen grafikteki kapasite değerlerine göre 1 ve 3 tipleri
tercih edilmiştir. Membranlı kurutma kapasitesinin ihtiyaçların karşılanmasında enerji tüketiminde
yüksek değerlere ulaşması sebebiyle işletme maliyetini arttıracağı için tercih edilmemiştir.
2.3.1

Soğutuculu Kurutucunun Seçimi

Kompresör ve kurutucu tasarım ve testlerinde çalışma havası referans koşulları; soğutuculu
sistemlerde 20°C hava sıcaklığı 100kPa (1 bar) basınç. kabul edilmektedir. [1] İşletme koşullarında
kapasite analizi yapılarak seçimin yapılması gerekmektedir. Düzeltme katsayıları Tablo 3, 4 ve 5'de
verilmiştir. Pek çok kaynakta hatta bazı ciddi firmaların kataloglarında da rastlanan tabloları
kullanmadan önce tabloların açıklamalarında verilen kullanım talimatlarını ve formüllerine dikkat
etmek gereklidir. Bazı tablo katsayıları bölen olarak kullanılsa da Tablo 3,4,5 verilen katsayılar çarpan
olarak kullanılmaktadır.
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Tablo 3. Kurutucu seçiminde giriş hava sıcaklığı düzeltme katsayısı [7]
Hava Giriş Sıcaklığı

30±2°C

35±2°C

40±2°C

45±2°C

50±2°C

60±2°C

0,85

1

1,18

1,39

1,67

2,1

K1

Tablo 4. Kurutucu seçiminde çalışma ortam sıcaklığı düzeltme katsayısı [7]
Ortam Sıcaklığı

22±2°C

25±2°C

30±2°C

35±2°C

40±2°C

55±2°C

50±2°C

0,92

1

1,07

1,14

1,22

1,35

1,5

K2

Tablo 5. Kurutucu seçiminde giriş basıncı düzeltme katsayısı [7]
Basınç [bar]
K3

4±0,14

6±0,14

7±0,14

8±0,14

10±0,14

12±0,14

14±0,14

16±0,14

1,25

1,06

1

0,96

0,9

0,86

082

0,8

Kataloglarda referans koşullara göre belirtilen kapasite değerlerini, işletmemizdeki en kötü şartlara
göre değerlendirmek ve kurutucu giriş koşullarına göre uygun olacaktır. Enerji yönetimi açısından ise
bu durum enerji tüketimini kabul şartlarımızın belirlediği bir marjda arttıracağı için işletme
3
maliyetlerimizi arttıracaktır. Düzeltilmiş Kurutucu Kapasitesi [m /dak]: DKK, İstenen Kapasite Değeri
3
[m /dak]: IKD'ye göre hesaplanması denklem 1'de verilmiştir.
𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 = 𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 × 𝐾𝐾1 × 𝐾𝐾2 × 𝐾𝐾3

R

.................................................................................................................................................................................... 1

Kompresör çıkışı, kurutucu girişi hava sıcaklığı 50°C olarak alınması önerilmiştir. K 1 =1,67

Ortam sıcaklığı Şekil 1'den 35°C alınmıştır. . K 2 =1,14
Kompresör çıkış basıncı 8 bar ayarlanacaktır. K 3 =0,96
İstenen Kapasite değeri 7,5 m /dak. Soğutucudan geçecek kapasite %80 olarak tasarlanmıştı.
3
Hesaplamada kullanılacak kapasite 6 m /dak. alınmıştır.
3

Denklem 1'den DKK = 6 x 1,67 x 1,14 x 0,96 =10,97 m /dak. (658,2 m /h) hesaplanmıştır.
3

3

Min 650 m /h kapasiteli soğutuculu kurutucular için teklif alınması hedeflenmiştir.
3

2.3.2

Kimyasal Kurutucunun Seçimi

Kimyasal kurutucularda ortam sıcaklığının performansa etkisi olmadığı için Denklem 1'de K 2 katsayısı
hesaplamada dikkate alınmadan kapasite hesabı yapılmıştır.
Denklem 1'den aşağıdaki denklem türetilmiştir.
𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 = 𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 × 𝐾𝐾1 × 𝐾𝐾3

R

................................................................................................................................................................................................ 2

Kompresör çıkışı, kurutucu girişi hava sıcaklığı 50°C olarak alınması önerilmiştir. K 1 =1,67
Kompresör çıkış basıncı 8 bar ayarlanacaktır. K 3 =0,96
İstenen Kapasite değeri 7,5 m /dak. Soğutucudan geçecek kapasite %29 olarak tasarlanmıştı.
3
Hesaplamada kullanılacak kapasite 2,18 m /dak. alınmıştır.
3
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Denklem 2'den DKK = 2.18 x 1,67 x 0,96 =3,5 m /dak. (210 m /h) hesaplanmıştır.
3

3

Min 210 m /h kapasiteli soğutuculu kurutucular için teklif alınması hedeflenmiştir.
3

3.

TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRMESİ SAHİP OLMA MALİYETİ ANALİZİ

Değerlendirme tekliflerde belirtilen 10 yıllık ekonomik kullanım ömrü esas alınarak yapılmıştır.
Ekipmanların 10 yıl boyunca harcayacağı enerji, kullanıcı bakımlarında yapılan bakımlar, büyük
bakım, küçük bakımlar öngörülen çalışma süreleri hesaplanarak maliyetlendirilmiştir.
Çalışma süreleri kapasite ile orantılı olarak tekliflerde verilen süreler esas alınarak hesaplama
yapılmıştır. Kompresörlerde %15-40 arasında çalışma öngörüsü çoğunlukla soğutuculu kurutucularla
aynı oranda olmakla birlikte kapasite kullanımlarına göre dalgalanma değerlerindeki öngörülen
ortalamalara göre tedarikçilerle değerlendirilmiştir. Oluşan senaryoların gerçekçiliği hesaplamadaki en
büyük belirsizlik alanıdır. Tedarikçi değerlendirmeleri bu çalışmada en önemli destek olmuştur.
Tablo 6. Yatırım sahip olma maliyet analizi
Model
Kapasite Basınç

Birimler
BAR

Kapasite Debi

C

C

ELDEKİ

m3/dak

7,5
3,6

ELDEKİ

Satın alma Bedeli

Avro

4.250,00

14.700,00

Finasman

TL

Sigorta

TL

Ekonomik ömür

Yıl

10

10

Revizyon periyodu

saat

30.000

30.000,00

7,5
12,6

C

Alternatif-2

7,5
7,6

C

Alternatif-2a

7
7,8

İlk Yatırım Tutarı
11.400,00
2.000,00

İşletme Bedeli
10
10
30.000,00

30.000,00

D

D

E

E

F

F

G

Alternatif-3

Alternatif-3a

Alternatif-4

Alternatif-4a

Alternatif-5

Alternatif-5a

Alternatif-6

17.400,00

2.900,00

10.900,00

1.700,00

13.000,00

2.100,00

14.000,00

7,5
12,9

7
13,8

7,5
7,8

7,5
8,5

7,5
3,7

7,5
4,5

7,5
5,5

10

10

10

10

10

10

20

30.000,00

30.000,00

20.000,00

2.000,00

40.000,00

40.000,00

40.000,00

Çalışma Oranı

%

40

18

30

30

15

15

30

30

40

40

40

Yükte Çalışma / Yıl

Saat

3.200,00

1.440,00

2.400,00

8.000,00

1.200,00

8.000,00

2.400,00

8.000,00

3.200,00

8.000,00

3.200,00

Boşta Çalışma / Yıl

Saat

4.800,00

6.560,00

5.600,00

2.400,00

6.800,00

1.200,00

5.600,00

2.400,00

4.800,00

3.200,00

4.800,00

Revizyon Sayısı
Birim Revizyon
Maliyeti
Birim Haifif Bakım
Maliyeti (3-4000
saat)
Birim Ağır Bakım
Maliyeti (6-8000
saat)

Adet

1,07

0,48

0,80

2,67

0,40

2,67

1,20

4,00

0,80

2,00

1,60

Avro

1.600,00

4.000,00

2.000,00

200,00

3.850,00

150,00

2.300,00

200,00

11.000,00

100,00

1.300,00

Avro

180,00

400,00

200,00

50,00

400,00

Avro

280,00

640,00

400,00

220,00

640,00

280,00

400,00

100,00

400,00

140,00

400,00

Hafif Bakım Sayısı

adet

13,33

13,33

13,33

17,33

13,33

15,33

13,33

17,33

10,00

18,67

20,00

Ağır Bakım Sayısı
Revizyon ve bakım
Maliyetleri
Elektrik Tüketimi
Yükte
Elektrik Tüketimi
Boşta

adet

5,33

2,40

4,00

13,33

2,00

13,33

4,00

1,33

4,00

Avro

5.600,00

8.789,33

6.746,67

4.333,33

8.713,33

4.133,33

10.093,33

933,33

12.560,00

200,00

8.480,00

kWh

318.848,00

87.920,64

334.032,00

52.800,00

140.340,00

264.000,00

360.000,00

528.000,00

307.200,00

704.000,00

896.000,00

kWh

336.960,00

2.097.888,00

-

15.120,00

-

91.800,00

-

151.200,00

-

172.800,00

-

TL

262.323,20

874.323,46

133.612,80

27.168,00

56.136,00

142.320,00

144.000,00

271.680,00

122.880,00

350.720,00

358.400,00

4.094,12
4,15

100,00
4,15

4.360,00
4,15

100,00
4,15

2.265,00
4,15

100,00
4,15

2.800,00
4,15

0,4 TL/ kWh

Elden Çıkarma Bedeli
2.682,35
100,00
4,15
4,15

400,00

160,00

160,00

8,00

Hurda Bedeli

Avro

1 AVRO

TL

4,15

3.675,00
4,15

Toplam Maliyet

AVRO

72.060,41

230.494,68

35.545,96

41.227,31

51.332,13

67.998,39

52.904,64

86.710,84

106.041,45

SET

kWh/m3

0,095

0,20

0,031

0,002

0,015

0,005

0,032

0,017

0,043

0,041

0,042

Birim Maliyet
Üretim Kapasitesi
m3 Hava/Ömür

Avro/m3

1,90

1,27

0,28

0,02

0,27

0,04

0,37

0,10

0,75

0,24

0,30

6.912.000

10.886.400

10.944.000

37.440.000

9.288.000

66.240.000

11.232.000

40.800.000

7.104.000

21.600.000

21.120.000

2.186,03

7.286,03

1.113,44

226,40

467,80

1.186,00

1.200,00

2.264,00

1.024,00

2.922,67

1.493,33

Aylık enerji maliyeti

M3
TL/AY

-1000

Sahip olma Mliyeti
47.660,17 12.779,84

Kongre Bilimsel/Teknolojik Araştırma Oturumları

14. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 17-20 NİSAN 2019/İZMİR

____________________ 1775

______

Çalışmada öz kaynak kullanımı söz konusu olduğu için finansman; iç karlılık oranı hesaplamaları ve
tedarikçi garantisi altındaki ürün grupları için sigorta maliyetleri değerlendirilmemiştir.
Projenin fayda/masraf oranı elde edilecek gelirlerin hesaplamasındaki belirsizliklerin yüksek
olmasından ve geçmiş olası hava kaynaklı bakım, tamir maliyetlerinin belirlenmesindeki güçlüklerden
dolayı ölçülebilir sonuçlara ulaşılamadığı için dikkate alınmamıştır.
Proje değerlendirmesinde bu günkü değer analizlerinde enflasyon bazlı iskonto oranları döviz
cinsinden değer değişimleri ile ölçülerek esas alınan ülkelerin enflasyon ortalamaları maliyet artırım
faktörü olarak dikkate alınmamıştır.
Yukarıdaki kısıtlar çerçevesinde ekipmanların üretim miktarları m hava, elden çıkarma maliyeti
3
gözetilerek toplam maliyet hesaplanmış harcanan enerji esas alınarak Özgül tüketim kWh/m olarak
3
hesaplanmıştır. Seçim kriteri olarak tüm harcamaların m başına maliyeti sahip olma maliyeti olarak
esas alınmıştır. Detaylı çalışma Tablo 6'da verilmiştir.
3

Yüksek kapasiteli ürün öneren firmaların sahip olma maliyetleri yüksek çıkmıştır. Stratejik olarak 10
yıllık büyüme projeksiyonuna uygun projelerin daha akılcı çözüm olduğu değerlendirilmiştir.
Tablodan birim üretim başına maliyetinin, çoğunluğu enerji maliyeti olan işletme maliyeti ile doğrusal
bir ilişki içindedir. En düşük birim maliyet aynı zamanda en yüksek enerji verimliliğinin olduğu
ekipmanları işaret etmektedir. Çalışmada tablodaki alternatif-2 kompresör ve 2a'da kurutucuların
bedeli tanımlanan alternatif-2 ekipmanları seçilmiştir.

4.

BULGULARIN DEĞERLENDİRLMESİ VE TARTIŞMA

Enerji tasarrufunda iki temel unsur ön plana çıkmaktadır. İlki tesisat yapısı ve bu yapının
şekillendirilme stratejisi, ikincisi ise; teknolojik yenilikler tesisat yapısı ve bu yapının şekillendirilme
stratejisidir.
C

Kompresör

AC

Basınçlı hava kurutucusu

WS

Su ayırıcı

R

Depolama tankı

GP

Genel amaçlı filtre

RD

Soğutuculu kurutucu

HE

Yüksek verimli filtre

DD

Absorber / Adsorber kurutucu

DR

Toz alıcı filtre

CT

Karbon kule

LB

Yağlayıcı

BA

Soluma hava cihazları

Şekil 11. Bileşik tesisat ihtiyaç sınıflarına göre modelleme (Sınıf 7, 4, 2) [4]
Şekil 12'de ön görülen tesisatı şeması verilmektedir. Birinci yaklaşım; Bu şemada A kesim noktası
olmadan tüm donanım basınçlı hava tesis odasında yerleştirilip tüm işletmede 3 ayrı boru tesisatı ile
Sınıf 7,4,2 kalite hava tüketim yerlerine ulaştırılabilirdi. İkinci yaklaşımda; 2 ayrı tesisat ile sınıf 7 ve 4
kalite hava tüketim yerlerine gönderilebilir, Sınıf 2 kalite hava ihtiyacı olan makineler bir bölgede
toplanır sınıf 4 ana boru tesisatından alınan hava A kesinti noktasından itibaren tüketim bölgesinde
tesis edilerek tüketim yerlerine hava ulaştırılabilir.
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Tesisat Yapısı

Basınçlı tesisatın ısıl izolasyonu yoktur. Tesisat işletme büyüklüğüne göre dış ortamdan da kısa
uzunlukta da olsa geçmekte kışın soğuk yazın sıcak ortamdan etkilenebilmektedir. Bu durum ve
sonrasında atölyelerdeki yüksek konumlardan geçen tesisat borularında yoğuşma sürmektedir. Sınıf 2
kalite tesisat yalıtılmış ve özel olmalıdır. Bu durum ilk yatırım maliyetini arttırmakta ve işletme bakım
masrafları yaratmaktadır. Bu durumdan sakınmak için Sınıf 2 tesisatı tüketim yerine
konuşlandırılmıştır. Sınıf 2 kalite havanın içindeki eser miktar hava (Bakınız Tablo 1 - Pneurop 6611 / -20°C
= 0,88 g/m3 [2] ) yoğuşmadan tüketilmektedir. Bu durum verimsiz kurutma sebebiyle ek donanım
kullanılmasını ve ekstra enerji tüketimini önlemiştir. Uygulamamızda ikinci yaklaşım tercih edilmiştir.
4.2

Teknolojik Yenilikler

Hem soğutma sisteminde hem de kompresörde invertörlü enerji tüketim kontrolü olması teknolojik
yenilikti. Alınan tekliflerde üreticilerin çoğu sadece kompresörlerinde invertör teknolojisini kullanmakta
soğutma sistemlerinde ise kullanmayı gerek görmemişlerdir.
İnvertörsüz makinelerde;Boşta çalışma sonrası yumuşak kalkış evresindeki enerji tüketiminin
(kompresördeki 32 kW, kurutuculardaki takribi 1,5 kW gücündeki motorların) enerji tüketimlerini
arttırmaktadır.
Kompresörün devreye girip çıkma miktarına göre kurutucunun durumu bazı şartlarda sürekli daha sık
devreye girip çıkmayı gerektirdiği için kompresörün tüketimi enerji analizörlerinden yapılan tespitlere
göre 3 katına kadar artabilmektedir. Bu şartlarda kurutucularda tüketilen enerji toplam tüketilen
enerjinin %15'ine yaklaşabilmektedir.
Diğer bir enerji tasarrufu fırsatı da boşta çalışma sırasında elde edilmektedir. Boşta çalışan makine
tesis gücünde çalıştığında yüksüz de olsa hatırı sayılır bir enerji tüketmektedir. Oysa boşta gerekli
enerji 3 kW olabilmekte 32 kW gücün boşta çektiği akım 3 kW güçte 10 kat daha azaltılabilmektedir.

5.

SONUÇ ve ÖNERİLER

Aynı ölçekte değerlendirmek için eldeki ürünlerin tüketimlerini de aynı kıstaslara getirdiğimiz Tablo
6'da C kolonda eldeki başlıklı model kolonlarında gerekli hesaplamalar yapılmıştır. Eski teknoloji ve
3
3
tesisat yapısında 0,293 kWh/m toplam birim tüketim ve 3,17 Avro/m birim hacim maliyeti
3
bulunmuştur. Bu değerler yeni teknoloji ve tesisat düzenlemeleri ile 0.033 kWh/m özgül tüketime ve
3
birim maliyette de 0,30 Avro/m birim hacim maliyeti bulunmuştur.
Özgül tüketimde [kWh/m ] 0,293/0,033 =8,9 kat iyileşme..
3
Birim hacim maliyetinde [Avro/m ] 3,17/0,3 =10,6 kat iyileşme.. gözlenmektedir.
3

Hava tüketim hızı dikkate alındığında 10 yıllık yatırım maliyetinin yaklaşık 1 yıl içinde karşılandığı
anlaşılmaktadır.
Enerji tasarrufuna katkı sağlayan ve geri dönüş süresi makul yatırımlar tercih edilmelidir. Teknoloji
yatırımı tek başına yeterli değildir. İşletmeyi ve prosesleri bina mimarisini iyi değerlendirip en uygun
tesisat yapılandırmasını tesis etmek gereklidir. Doğru kapasitede, işletme şartlarını izleyip kontrol
altında tutarak performans odaklı bakımlarla enerji verimliliği sağlanır. KİB (Kapasite, İşletme, Bakım)
enerji verimliliğinin anahtarıdır.
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ÖZGEÇMİŞ
Ahmet Saim PAKER
Üretim, kalite, satın alma, planlama, mühendislik müdürlüklerinden sonra teknik müdür, fabrika
müdürü ve genel müdürlük görevleri yapmış, otomotiv disiplini içinde yetişmiş makine mühendisidir.
Enerji yöneticiliği, eğitici eğitmenliği, KYS baş denetçiliğinin yanında işletme yüksek lisansını da
tamamlamıştır. Emeklilik yaşamında deneyimlerini paylaşarak verimli ve faydalı olma gayretlerini
devam ettirmektedir. Makine Mühendisleri Odası enerji Komisyonu üyesidir. Bu çalışmasını da
komisyon etkinliği olarak hazırlamıştır.
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YEŞİL ÇATILARDA BİTKİ TAŞIYICI TABAKA DERİNLİĞİ VE
YAPRAK ALAN İNDEKSİNİN ENERJİ PERFORMANS
DEĞERLENDİRMESİ
Energy Performance Evaluation Of Plant Carrıer Layer Depth And Leaf Area Index In Green Roofs

Deniz SAYLAM CANIM

ÖZET
Yeşil bina uygulamaları için önemli bir çözüm olarak karşımıza çıkan yeşil çatılar, su tutma kapasiteleri
ile kentsel ısı adası etkisini azaltmakta, karbondioksit salımını düşürmekte, biyolojik çeşitliliğe katkı
sağlamakta ve ses yalıtımı yapmaktadır. Yeşil çatılar geleneksel çatılardan farklıdır, çünkü bir ısı
emicisi olarak ihtiyacına göre enerjiyi toplayan, işleyen ve serbest bırakan aktif bir enerji cihazı gibi
hareket etmektedirler.
Bitki türü, yaprak alan indeksi (LAI), bitki taşıyıcı tabaka derinliği ve bulunduğu iklim yeşil çatının enerji
performansını etkileyen önemli parametrelerdir. Bu çalışmada konut binalarında farklı bitki taşıyıcı
tabaka derinliği ve yaprak alan indeksleri kombinasyonları ile oluşturulan yeşil çatı alternatiflerinin yıllık
toplam ısıtma ve soğutma enerji yüklerine ve çatıdan ısı akışına etkisi değerlendirilmiştir. Çalışma
Design Builder - 3D grafik tasarım modellemesi ve enerji simülasyon programı kullanılarak ılımlı-kuru,
ılımlı-nemli ve sıcak-nemli olmak üzere üç farklı iklim bölgesinde gerçekleştirilmiştir. Çalışmaların
sonuçları yeşil çatının bina enerji yüklerini azalttığını göstermektedir. Yeşil çatı uygulamaları ile bina
toplam ısıtma yüklerinde ortalama %9-20 aralığında verim elde etmek, çatıdan ısı akışını ise %40-75
oranlarında azaltmak mümkün olabilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Yeşil çatı, Bina enerji yükleri, Çatıdan ısı akışı.

ABSTRACT
Green roofs, which are an important solution for green building applications, reduce the effect of the
urban heat island with their water holding capacities, reduce carbon dioxide emission, contribute to
biodiversity and make a good sound insulation. Green roofs are different from conventional roofs
because they act as an active energy device that collects, processes and releases energy according
to its needs as a heat sink.
Plant species, leaf area index (LAI), plant carrier layer depth and climate are important parameters
affecting the energy performance of the green roof. In this study, the effect of green roof alternatives,
which are formed by different plant carrier layer depth and leaf area index in residential buildings, on
total heating and cooling energy loads and heat flow from roof are evaluated. The study was carried
out in three different climatic regions: moderate-dry, moderate-humid and hot-humid using Design
Builder-3D graphic design modeling and energy simulation program. The results of the studies show
that the green roof reduces building energy loads. With the green roof applications, it is possible to
achieve an average efficiency of 9-20% in total heating loads and to reduce the heat flow from the roof
by 40-75%.
Key Words: Green roof, Building energy loads, Heat flow from roof.
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1. GİRİŞ
Yeşil bina uygulamaları için önemli bir çözüm olarak karşımıza çıkan yeşil çatılar, su tutma kapasiteleri
ile kentsel ısı adası etkisini [1] ve karbondioksit salımını azaltmakta, biyolojik çeşitliliğe katkı
sağlamakta ve ses yalıtımı yapmaktadır [2]. Ekolojik çatılar, canlı çatılar veya bitki örtülü çatılar olarak
da bilinen bu çatılar kısmen veya tamamen bitki örtüsüyle kaplı, bitki taşıyıcı tabaka ile termal kütle
etkisi oluşturan kök bariyer, drenaj ve sulama sistemleri gibi ek katmanlar da içerebilen çatılardır. Yeşil
çatılar geleneksel çatılardan farklıdır, çünkü bir ısı emicisi olarak ihtiyacına göre enerjiyi toplayan,
işleyen ve serbest bırakan aktif bir enerji cihazı gibi hareket ederler. Çatıdaki bitkilerin
evapotranspirasyonu bitki taşıyıcı tabakadaki ve bitki yüzeyindeki suyu buharlaştırmak için ısıyı
kullanarak çatının serinlemesine yardımcı olmaktadır. Ayrıca, bitkiler tarafından sağlanan
gölgelendirme, çatıya çarpan güneş ışığı miktarını azaltır. Bu durum, binanın soğutma yükünü
azaltmaya yardımcı olarak, enerji tüketiminin ve buna bağlı atmosferik karbon çıkışının azalmasına
neden olur [3].
Bitki türü, yaprak alan indeksi (LAI), bitki taşıyıcı tabaka derinliği ve bulunduğu iklim yeşil çatının
göstereceği enerji performansını etkileyen önemli parametrelerdir. Bu çalışmada konut binalarında
farklı bitki taşıyıcı tabaka derinliği ve yaprak alan indeksleri kombinasyonları ile oluşturulan yeşil çatı
alternatiflerinin yıllık ısıtma ve soğutma enerji yüklerine ve çatı içerisindeki ısı akışına etkisi
değerlendirilmiştir. Çalışma Design Builder - 3D grafik tasarım modellemesi ve enerji simülasyon
programı kullanılarak ılımlı-kuru, ılımlı-nemli ve sıcak-nemli olmak üzere üç farklı iklim bölgesi için
gerçekleştirilmiştir.

2. YEŞİL ÇATI SİSTEMLERİ VE ÖZELLİKLERİ
Yeşil çatılar bitki taşıyıcı tabaka derinliği ve bitkilendirilme durumuna göre ekstensif ve intensif olmak
üzere ikiye ayrılırlar. Ekstensif yeşil çatı seyrek bitkilendirilmiş yeşil çatılara verilen isimdir. Bitki taşıyıcı
tabaka derinliği 60-200mm arasında değişen, daha hafif bu nedenle de maliyeti daha düşük çatılardır.
Ekstensif çatılara bakım amaçlı çıkılabilir. Seçilen bitki türleri genellikle kuraklığa ve hatta zaman
zaman su içinde kalmaya dayanıklı, rejenerasyon yeteneği yüksek, çok az bakım gerektiren, sığ ve az
verimli topraklarda yaşayabilen ve yatay yönde gelişen bitkilerdir. İntensif yeşil çatı ise bitki taşıyıcı
tabaka derinliği 200-1000mm olan, yoğun bitkilendirilmiş, sulama ve bakım gerektiren, daha ağır, bu
nedenlerle de daha maliyetli çatılardır. İntensif çatılar kökleri derin olan çalı ve ağaç gibi büyük
bitkilerin yetişebileceği ortam sunarlar.
2.1. Yeşil Çatıda Kullanılan Katmanlar
Çatılar bitkilere doğal ortamların aksine, sınırlı bakım ve gelişim olanaklarına uyum göstermeleri
gereken özel bir mekan sunmaktadır. Gerek çatının yapısal özellikleri, gerekse bitkilendirme için
hazırlanacak bitki taşıyıcı tabaka özellikleri nedeniyle çatı örtüsünde belirli nitelikler aranır. Bu
niteliklerin tamamı tek bir tabakada bulunamayacağı için genellikle tabakalar halinde bir örtüleme
yöntemi uygulanmaktadır [4]. Yeşil çatıyı oluşturan tabakalar:
• Bitki
• Bitki taşıyıcı tabaka
• Filtre ve drenaj tabakası
• Kök koruyucu,
• Su yalıtımı
• Isı yalıtımı (opsiyonlu)
• Çatı konstrüksiyonu
olarak sıralanabilir. Şekil 1'de örnek bir yeşil çatı kesiti verilmiştir.
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Şekil 1. Yeşil çatı kesiti
1. Bitki
Yeşil çatılarda bitki seçimi yapılırken, bitkilerin köklerini geliştirebileceği toprak tabakası sınırlı olduğu
için, en az besin maddeleriyle yetinebilecek bitki türlerinin tercih edilmesi önemlidir. Bitkilerin sıcağa,
kurağa ve dona dayanıklı olmaları gerekmektedir [5].
Bitkilerin çatılardaki önemi sadece fiziksel ve psikolojik olmayıp ayrıca kullanılan bitkinin yaprak cinsi,
yaprak yüzey alanı gibi özelliklerinden de kaynaklı binaya ve çevreye sağlayacağı faydalar
bulunmaktadır. Bitkileri birbirinden ayırmaya imkan sağlayan yaprak alan indeksi LAI (Leaf Area
Indeks) de bitki seçiminde önemlidir. Bu değer toprak yüzeyindeki bitkinin birim alan başına düşen
yaprak alanıdır ve genelde 0,001 ile 5 değerleri arasındadır. Bu değer ile bitkinin çatılarda oluşturduğu
yaprak alanına paralel evapotranspirasyon ve gölgeleme etkisi değişmektedir [6].
2. Bitki taşıyıcı tabaka
Bitkilerin içinde kök geliştirebildikleri tabakadır. Bu tabaka fiziksel, kimyasal ve biyolojik özellikleri
nedeniyle bitki yetişmesi için gerekli ortamı oluşturarak yağmur sularının ve sulama suyunun bir
kısmını bitkinin kullanabileceği biçimde biriktirmekte ve suyun fazlasını drenaj tabakasına iletmektedir
[4].
3. Filtre ve drenaj tabakası
Bitki taşıyıcı katmanın su tutması nedeniyle fiziksel özelliklerinin bozulmasını önlemek için, fazla suyun
da drene olması gerekmektedir. Drenaj tabakasındaki suyun gönderilmesi köklerin oksijen gereksinimi
için yeterli hava hacmini elde etmesi bakımından da gereklidir. Materyal kural olarak; hafif, boşluklu,
atmosfer koşullarına ve suya dayanıklı, uzun ömürlü, kimyasal ve fiziksel ayrışmaya uğramayan,
bitkilere zararlı olacak reaksiyonlara girmeyen bir yapıya sahip yapay veya doğal malzemelerden
seçilir [7].
4. Kök koruyucu
Yeşil çatıyı oluşturan katmanların ve bitki köklerinin yalıtım malzemelerine zarar vermesini önlemek
için keçe veya benzeri materyalden yapılmış ayırıcı bir tabakadır. Kök tutucu katman iki şekilde
oluşturulabilir. İlk yöntem diğer katmanlarda olduğu gibi bu gereksinim için keçe gibi bir koruyucu
malzemenin kullanılmasıdır. İkinci yöntem ise yalıtım üzerine kullanılan şap gibi beton yüzeylere çeşitli
kimyasallar yardımı ile kök tutuculuk özelliğinin kazandırılmasıdır [7].
5. Yalıtım ve çatı konstrüksiyonu
Yeşil Çatının en önemli ön şartı, iyi bir su yalıtımının ve yeterli taşıyıcılığı olan sağlam bir çatı
konstrüksiyonunun varlığıdır.
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2.2. Yeşil Çatıda Isı Transferi
Yeşil çatıların yüzyıllar boyunca çevre dostu bir çözüm olarak kullanılmış olması ve daha sürdürülebilir
yapılara ve şehirlere sağlayabileceği katkılar farklı iklim koşullarına sahip birçok ülkede önerilmesini ve
teşvik edilmesini sağlamıştır. Yeşil çatının bina enerji yüklerine etkisi meydana gelen üç ana olay ile
açıklanabilmektedir [8]:
•
•
•

Toprak, yüksek termal kapasite ve düşük ısı iletimi ile termal bir kütle olarak davranır;
Yapraklar, konveksiyon ile ısı değişimini önleyen bir gölgeleme cihazı gibi davranarak
fotosentezin hayati süreci için termal enerjinin bir kısmını emer;
Bitki ve bitki taşıyıcı tabaka, buharlaşma ve evapotranspirasyon ile soğutma sağlar.

Yeşil çatılar, gelen güneş radyasyonunun binaya ulaşmasını engelleyen pasif bir soğutma tekniğidir.
Geçtiğimiz 10 yıl boyunca, yeşil çatıların bina enerji yüklerine potansiyel faydalarını değerlendirmek
için birçok çalışma yapılmış ve kış ısıtmasında azaltma, yaz soğutmasında ise fayda
sağlayabilecekleri gösterilmiştir [9].

3. YEŞİL ÇATILARIN ENERJİ PERFORMANSI ÜZERİNE ÖRNEK ÇALIŞMA

TERAS ÇATILI MODEL

PLAN

Konut binalarında farklı bitki taşıyıcı tabaka derinliği ve yaprak alan indeksleri kombinasyonları ile
oluşturulan yeşil çatı alternatiflerinin yıllık ısıtma ve soğutma enerji yüklerine ve çatı içerisindeki ısı
akışına etkisini değerlendirmek amacıyla yapılan bu çalışmada kullanılmak üzere örnek bir referans
2
bina oluşturulmuştur. Oluşturulan referans bina, 15mx10m boyutlarında yaklaşık 150 m taban alanına
sahip tek katlı, teras çatılı bir konut binasıdır. Referans bina plan ve model görünüşü Şekil 2'de
verilmiştir.
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Şekil 2. Referans bina plan ve model görünüşü
Çalışmada, seçilen parametrelerin sonuca etkisini karşılaştırabilmek için referans binanın çatısı önce
teras çatı olarak oluşturulmuştur. Çatıya basınca dayanımından dolayı XPS ısı yalıtımı uygulanmış,
çatı bileşenlerini dış etkenlere karşı korumak amacıyla en üst katman olarak çakıl tercih edilmiştir. Dış
duvar gövde malzemesi olarak ısı geçirgenliğinin düşük olmasından dolayı gazbeton, ısı yalıtım
malzemesi olarak ise yaygın kullanımından dolayı Genleştirilmiş Polistren (EPS) tercih edilmiştir.
Binanın toplam kabuk saydamlık oranı %30, pencere sistemi, çift cam üniteli, PVC doğramalı, boşluk
gazı argon 6mmx13mmx6mm olarak kabul edilmiştir. Referans bina kabuk bileşen kesitleri ve
özellikleri Tablo 1'de verilmiştir.
Tablo 1. Referans bina kabuk bileşen kesitleri ve özellikleri

Zemin Döşemesi

Dış Duvar

Teras Çatı

Bileşenler

Katmanlar
Çakıl
Su yalıtımı
Eğim betonu
XPS ısı yalıtımı
B.A Döşeme
Alçı sıva

λ
0,36
0,027
0,8
0,034
2,5
0,25

d (cm)
4
1,3
5
7
12
2,5

Dış sıva

0,3

2,5

EPS ısı yalıtımı

0,040

5

Gazbeton blok

0,51

20

Alçı sıva

0,25

2,5

Ahşap parke

0,14

2

Koruma betonu

0,8

5

XPS ısı yalıtımı

0,034

7

Eğim betonu

0,8

5

Su yalıtımı

0,027

1,3

Grobeton

0,8

10

Blokaj

0,36

15

2

U (W/m K)

0,39

0,50

0,32
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Saydam Bileşen

Tablo 1'in devamı.

Cam
(6mm)
Argon gazı (13mm)
Cam
(6mm)

2,66

Daha sonra aynı referans bina üzerine, seyrek ve yoğun yeşil çatı sistemi uygulanmıştır. Design
Builder modelleme ortamında, yeşil çatı, çatı konstrüksiyonunun dış katmanını oluşturan “Ecoroof”
malzemesi olarak bulunmaktadır. Modellenen yeşil çatı, dıştan içe bitki tabakası, belirli derinlikte bitki
taşıyıcı tabaka (toprak), filtre ve drenaj (çakıl) tabakası, bir kök koruyucu membranı, su yalıtım
membranı, eğim betonu, ısı yalıtımı (XPS), ve betonarme çatı döşemesinden oluşmaktadır.
Modellenen yeşil çatı kesiti Şekil 3.a 'da, yeşil çatı tipini tanımlamaya yardımcı olan bitki ve bitki
taşıyıcı tabakaya ait belirli parametreler ise Şekil 3.b 'de gösterilmiştir.
Yeşil çatıyı oluşturan her bir katmandan ısı geçişi farklı şekilde oluşur. Bitki taşıyıcı tabaka derinliği ve
seçilen bitki türü farklı U-değerleri nedeniyle yalıtım değerlerini değiştirir. Ayrıca, topraktaki nem içeriği,
içinden geçen ısı akışını etkiler. Modellenen yeşil çatı sulanmamaktadır.

a

b

Şekil 3. a. Design Builder'da modellenen yeşil çatı katmanları, b. Bitki ve bitki taşıyıcı tabakaya ait
parametreler
Oluşturulan referans teras çatı ve farklı yeşil çatı alternatifleri ılımlı-kuru (ısıtma + soğutma hakim
iklimlendirme), ılımlı-nemli (ısıtma hakim iklimlendirme) ve sıcak-nemli (soğutma hakim iklimlendirme)
olmak üzere üç farklı iklim bölgesinden seçilen pilot illerde (sırasıyla Ankara, Trabzon, İzmir) test
0
edilmiştir. Hesaplamaların yapılabilmesi için ihtiyaç duyulan iklimsel veriler Ankara (Enlem: 40,12 ,
0
0
0
Boylam 33,00 , Deniz seviyesinden yükseklik: 949 m) ve İzmir (Enlem: 38,52 , Boylam: 27,02 , Deniz
seviyesinden yükseklik: 5 m) illeri için yazılımın içerisinde bulunan iklimsel verilerin yer aldığı
dosyalardan sağlanmıştır. Trabzon iline ait iklim verileri ise, “.epw” ve “.stat” uzantılı dosyalar ile
programda tanımlanmıştır.
Design Builder Simülasyon programında bitki taşıyıcı tabaka derinliği >5cm, <70cm olarak
sınırlandırılmıştır. Bu nedenle oluşturulan extensif ve intensif yeşil çatının bitki taşıyıcı tabaka
derinlikleri belirlenirken minimum değerler olması nedeniyle 60 ve 200mm derinlikler baz alınmış, bitki
yaprak alan indeksi (LAI) olarak ise 1, 3 ve 5 katsayıları belirlenmiştir. Bütün bu parametrelerin
kombinasyonu sonucunda toplam 18 farklı yeşil çatı alternatifi oluşturulmuş (Tablo 2) ve her bir
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alternatifin modellemesi yapılarak simülasyonu gerçekleştirilmiştir. Simülasyon sonunda yıllık ısıtmasoğutma enerji yükleri ve çatıdan ısı akışı belirlenmiş, sonuçlar referans çatı ile kıyaslanmıştır.
Tablo 2. Test edilen yeşil çatı parametreleri.
İklim
bölgesi
Bitki taşıyıcı
tabaka derinliği
Yaprak alan
indeksi
Toplam
kombinasyon
sayısı

Sıcak - Nemli, İzmir
Ilımlı - Kuru, Ankara
Ilımlı - Nemli, Trabzon
6cm
20cm
LAI 1
LAI 3
LAI 5

18

4. BULGULAR VE TARTIŞMA
Türkiye'nin ılımlı-kuru iklim bölgesinde bulunan Ankara, ılımlı-nemli iklim bölgesinde bulunan Trabzon
ve sıcak-nemli iklim bölgesinde bulunan İzmir illerinde; oluşturulan referans bina ve yeşil çatı
alternatiflerinin 1 yıllık periyoda göre simülasyonları yapılmış, sonuçlar Tablo 3'te verilmiştir.
Tablo 3. Ankara, Trabzon ve İzmir ilinde gerçekleştirilen simülasyon sonuçları

TRABZON

ANKARA

Birim
Alandaki
Yıllık Top.
Isıtma Yükü
(KW/m²)

Verim %

Birim
Alandaki Yıllık
Top. Soğutma
Yükü
(KW/m²)

Verim %

Birim
Alandaki Çatıdan
Yıllık Top. Isı
Kaybı (KW/m²) Verim %

Teras Çatı
(Referans)
YÇ:6cm-LAI:1

73,94
67,44

% 8,8

-20,31
-23,08

-% 13,6

-35,31
-22,18

% 37,2

YÇ:6cm-LAI:3

67,32

%9

-22,85

-% 12,5

-22,36

% 36,7

YÇ:6cm-LAI:5

67,53

% 8,7

-22,02

-% 8,4

-23,88

% 32,4

YÇ:20cm-LAI:1

63,90

% 13,6

-21,39

-% 5,3

-18,78

% 46,8

YÇ:20cm-LAI:3

64,08

% 13,3

-21,16

-% 4,1

-19,34

% 45,2

YÇ:20cm-LAI:5

64,31

% 13

-20,44

-% 0,6

-20,72

% 41,3

Teras Çatı
(Referans)

33,06

-

-17,31

-

17,73

-

YÇ:6cm-LAI:1

29,03

% 12,2

-18,84

-% 8,9

8,92

% 49,7

YÇ:6cm-LAI:3

29,19

% 11,2

-18,40

-% 6,3

9,77

% 44,9

YÇ:6cm-LAI:5

29,49

% 10,8

-17,69

-% 2,2

11,27

% 36,4

YÇ:20cm-LAI:1

27,40

% 17,1

-17,45

-% 0,8

7,21

% 59,3

YÇ:20cm-LAI:3

27,77

% 16

-17,05

% 1,5

8,30

% 53,2

YÇ:20cm-LAI:5

28,06

% 15,1

-16,42

% 5,1

9,66

% 45,5
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İZMİR

Tablo 3'ün devamı..
Teras Çatı

25,27

-

33,71

-

15,54

-

YÇ:6cm-LAI:1

21,66

% 14,3

36,26

-% 7,6

5,17

% 66,7

YÇ:6cm-LAI:3

21,76

% 13,9

36,33

-% 7,8

5,19

% 66,6

YÇ:6cm-LAI:5

22,04

% 12,8

35,45

-% 5,2

6,85

% 55,9

YÇ:20cm-LAI:1

20,45

% 19,1

33,96

-% 0,7

3,91

% 74,8

YÇ:20cm-LAI:3

20,73

% 18

33,97

-% 0,7

4,28

% 72,4

YÇ:20cm-LAI:5

20,99

% 16,9

33,21

% 1,5

5,75

% 63

Tablo 3'te verilen sonuçlara göre birim alandaki yıllık toplam ısıtma yükleri üç ilde analiz edildiğinde;
Ankara ilinde 6cm bitki taşıyıcı tabaka derinliğindeki yeşil çatı ile yapılan hesaplamalarda yıllık toplam
ısıtma yükünde referans çatıya göre ortalama %8,8 verim elde edilmiştir. 6cm bitki taşıyıcı tabaka
derinliği ve yaprak alan indeksinin (LAI) 3 kabul edildiği alternatif LAI:1 ve LAI:5'e göre daha iyi sonuç
vermiş ve yıllık toplam ısıtma yükünde %9 verim sağlamıştır. 20cm bitki taşıyıcı tabaka derinliğindeki
yeşil çatı ile yapılan hesaplamalarda ise, yıllık toplam ısıtma yükünde referans çatıya göre ortalama
%13 verim elde edilmiştir. 20cm bitki taşıyıcı tabaka derinliği ve yaprak alan indeksinin (LAI) 1 kabul
edildiği alternatif LAI:3 ve LAI:5'e göre daha iyi sonuç vermiş ve yıllık toplam ısıtma yükünde %13,6
verim sağlamıştır.
Trabzon ilinde 6cm bitki taşıyıcı tabaka derinliğindeki yeşil çatı ile yapılan hesaplamalarda yıllık toplam
ısıtma yükünde referans çatıya göre ortalama %11 verim elde edilmiştir. 6cm bitki taşıyıcı tabaka
derinliği ve yaprak alan indeksinin (LAI) 1 kabul edildiği alternatif LAI:3 ve LAI:5'e göre daha iyi sonuç
vermiş ve yıllık toplam ısıtma yükünde %12,2 verim sağlamıştır. 20cm bitki taşıyıcı tabaka
derinliğindeki yeşil çatı ile yapılan hesaplamalarda ise, yıllık toplam ısıtma yükünde referans çatıya
göre ortalama %16 verim elde edilmiş, 20cm bitki taşıyıcı tabaka derinliği ve yaprak alan indeksinin
(LAI) 1 kabul edildiği alternatif LAI:3 ve LAI:5'e göre daha iyi sonuç vermiş ve yıllık toplam ısıtma
yükünde %17,1 verim sağlamıştır.
İzmir ilinde ise, 6cm bitki taşıyıcı tabaka derinliğindeki yeşil çatı ile yapılan hesaplamalarda yıllık
toplam ısıtma yükünde referans çatıya göre ortalama %14 verim elde edilmiştir. 6cm bitki taşıyıcı
tabaka derinliği ve yaprak alan indeksinin (LAI) 1 kabul edildiği alternatif LAI:3 ve LAI:5'e göre daha iyi
sonuç vermiş ve yıllık toplam ısıtma yükünde %14,3 verim sağlamıştır (Tablo 3). 20cm bitki taşıyıcı
tabaka derinliğindeki yeşil çatı ile yapılan hesaplamalarda ise, yıllık toplam ısıtma yükünde referans
çatıya göre ortalama %18 verim elde edilmiştir. 20cm bitki taşıyıcı tabaka derinliği ve yaprak alan
indeksinin (LAI) 1 kabul edildiği alternatif LAI:3 ve LAI:5'e göre daha iyi sonuç vermiş ve yıllık toplam
ısıtma yükünde %19,1 verim sağlamıştır. Alternatiflerin Ankara, Trabzon ve İzmir illerinde birim
alandaki yıllık toplam ısıtma yüklerinin karşılaştırılması Şekil 4'te verilmiştir.
80,00
70,00
60,00
50,00
40,00
30,00
20,00
10,00
0,00

Ankara
Trabzon
İzmir

Şekil 4. Alternatiflerin Ankara, Trabzon ve İzmir illerinde birim alandaki yıllık toplam ısıtma yüklerinin
karşılaştırılması.
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Birim alandaki yıllık toplam soğutma yükleri analiz edildiğinde; Ankara ilinde 6cm bitki taşıyıcı tabaka
derinliğindeki yeşil çatı ile yapılan hesaplamalarda toplam soğutma yükü referans çatıya göre ortalama
%11 artmış, 6cm bitki taşıyıcı tabaka derinliği ve yaprak alan indeksinin (LAI) 5 kabul edildiği alternatif
-%8,4 'lük oran ile referans çatıya göre kaybın en az olduğu alternatif olmuştur (Tablo 3). 20cm bitki
taşıyıcı tabaka derinliğindeki yeşil çatı ile yapılan hesaplamalarda ise, toplam soğutma yükü referans
çatıya göre ortalama %3,5 artmış, 20cm bitki taşıyıcı tabaka derinliği ve yaprak alan indeksinin (LAI) 5
kabul edildiği alternatif -%0,6 'lık oran ile referans çatıya göre kaybın en az olduğu alternatif olmuştur.
Trabzon ilinde 6cm bitki taşıyıcı tabaka derinliğindeki yeşil çatı ile yapılan hesaplamalarda toplam
soğutma yükü referans çatıya göre ortalama %6 artmış, 6cm bitki taşıyıcı tabaka derinliği ve yaprak
alan indeksinin (LAI) 5 kabul edildiği alternatif -%2,2 'lik oran ile referans çatıya göre kaybın en az
olduğu alternatif olmuştur (Tablo 3). 20cm bitki taşıyıcı tabaka derinliğindeki yeşil çatı ile yapılan
hesaplamalarda ise, toplam soğutma yükünde referans çatıya göre ortalama %2'lik verim elde edilmiş,
20cm bitki taşıyıcı tabaka derinliği ve yaprak alan indeksinin (LAI) 5 kabul edildiği alternatif %5,1' lik
oran ile referans çatıya göre en fazla verim elde edilen alternatif olmuştur.
İzmir ilinde 6cm bitki taşıyıcı tabaka derinliğindeki yeşil çatı ile yapılan hesaplamalarda toplam
soğutma yükü referans çatıya göre ortalama %7 artmış, 6cm bitki taşıyıcı tabaka derinliği ve yaprak
alan indeksinin (LAI) 5 kabul edildiği alternatif -%5,2 'lik oran ile referans çatıya göre kaybın en az
olduğu alternatif olmuştur (Tablo 3). 20cm bitki taşıyıcı tabaka derinliğindeki yeşil çatı ile yapılan
hesaplamalarda ise, toplam soğutma yükü referans çatı ile neredeyse aynı performansı göstermiş,
20cm bitki taşıyıcı tabaka derinliği ve yaprak alan indeksinin (LAI) 5 kabul edildiği alternatif referans
çatıya göre %1,5 daha verimli sonuç vererek en iyi alternatif olmuştur. Alternatiflerin Ankara, Trabzon
ve İzmir illerinde birim alandaki yıllık toplam soğutma yüklerinin karşılaştırılması Şekil 5'te verilmiştir.
40,00
35,00
30,00
25,00
20,00
15,00
10,00
5,00
0,00

Ankara
Trabzon
İzmir

Şekil 5. Alternatiflerin Ankara, Trabzon ve İzmir illerinde birim alandaki yıllık toplam soğutma
yüklerinin karşılaştırılması.
Birim alandaki çatıdan yıllık toplam ısı kaybı analiz edildiğinde ise; Ankara ilinde 6cm bitki taşıyıcı
tabaka derinliğindeki yeşil çatı referans çatıya oranla ortalama %35 daha verimli sonuçlar vermiş, 6cm
bitki taşıyıcı tabaka derinliği ve yaprak alan indeksinin (LAI) 1 kabul edildiği alternatif %37,2 'lik verim
ile çatıdan ısı kaybının en az yaşandığı alternatif olmuştur. 20cm bitki taşıyıcı tabaka derinliğindeki
yeşil çatı ise, referans çatıya oranla ortalama %44 daha verimli sonuçlar vermiş, 20cm bitki taşıyıcı
tabaka derinliği ve yaprak alan indeksinin (LAI) 1 kabul edildiği alternatif %46,8 'lik verim ile çatıdan ısı
kaybının en az yaşandığı alternatif olmuştur (Tablo 3).
Trabzon ilinde 6cm bitki taşıyıcı tabaka derinliğindeki yeşil çatı referans çatıya oranla ortalama %44
daha verimli sonuçlar vermiş, 6cm bitki taşıyıcı tabaka derinliği ve yaprak alan indeksinin (LAI) 1 kabul
edildiği alternatif %49,7 'lik verim ile çatıdan ısı kaybının en az yaşandığı alternatif olmuştur. 20cm bitki
taşıyıcı tabaka derinliğindeki yeşil çatı ise, referans çatıya oranla ortalama %51 daha verimli sonuçlar
vermiş, 20cm bitki taşıyıcı tabaka derinliği ve yaprak alan indeksinin (LAI) 1 kabul edildiği alternatif
%59,3 'lük verim ile çatıdan ısı kaybının en az yaşandığı alternatif olmuştur (Tablo 3).
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İzmir ilinde ise, 6cm bitki taşıyıcı tabaka derinliğindeki yeşil çatı referans çatıya oranla ortalama %62
daha verimli sonuçlar vermiş, 6cm bitki taşıyıcı tabaka derinliği ve yaprak alan indeksinin (LAI) 1 kabul
edildiği alternatif %66,7 'lik verim ile çatıdan ısı kaybının en az yaşandığı alternatif olmuştur. 20cm bitki
taşıyıcı tabaka derinliğindeki yeşil çatı ise, referans çatıya oranla ortalama %70 daha verimli sonuçlar
vermiş, 20cm bitki taşıyıcı tabaka derinliği ve yaprak alan indeksinin (LAI) 1 kabul edildiği alternatif
%74,8 'lik verim ile çatıdan ısı kaybının en az yaşandığı alternatif olmuştur (Tablo 3). Alternatiflerin
Ankara, Trabzon ve İzmir illerinde birim alandaki çatıdan yıllık toplam ısı kaybının karşılaştırılması
Şekil 6'da verilmiştir.
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Şekil 6. Alternatiflerin Ankara, Trabzon ve İzmir illerinde birim alandaki çatıdan yıllık toplam ısı
kaybının karşılaştırılması.

5. SONUÇ
Isıtma yükleri açısından bakıldığında yeşil çatı alternatifleri üç iklim bölgesinde de referans çatıya göre
daha verimli sonuçlar vermiştir. Ilımlı-kuru Ankara ilinde YÇ:6cm-LAI:3 ve YÇ:20-LAI:1 alternatifleri,
ılımlı-nemli Trabzon ve sıcak-nemli İzmir ilinde ise YÇ:6cm-LAI:1 ve YÇ:20-LAI:1 alternatifleri en
verimli sonuçları veren alternatiflerdir. Bu duruma yetişme ortamının yaptığı termal kütle etkisi sebep
olmuş, LAI:1 oranı bitkilerin gölgeleme etkisi ve fotosentez yolu ile oluşan ısı kaybı etkisinin en az
olması nedeni ile ısıtma yükünde sonuçları olumlu yönde etkilemiştir.
Soğutma yükleri açısından bakıldığında referans çatı ılımlı-kuru Ankara ilinde daha verimli olmuş,
buna karşılık ılımlı-nemli Trabzon ve sıcak-nemli İzmir illerinde 20 cm yetişme tabakası kalınlığındaki
yeşil çatı alternatiflerinin bazıları ile (İzmir-YÇ:20-LAI:5, Trabzon-YÇ:20-LAI:3, Trabzon-YÇ:20-LAI:5)
referans çatıya göre daha verimli sonuçlar elde edilmiştir. Referans çatının soğutma yüklerinde verimli
olduğu alternatif sayısının daha fazla çıkma sebebi olarak: yeşil çatı alternatiflerinde çatıdan ısı
kaybının azalması sonucu binanın gece soğutmasından faydalanamaması düşünülmektedir. Yeşil çatı
alternatifleri ile yapılan hesaplamalar karşılaştırıldığında ise YÇ:6cm-LAI:5 ve YÇ:20-LAI:5 alternatifleri
üç iklim bölgesinde de daha olumlu sonuçlar vermiş, LAI:5 oranı bitkilerin gölgeleme etkisi ve
fotosentez yolu ile oluşan ısı kaybı etkisinin en fazla olması nedeni ile toplam soğutma yükünde
sonuçları olumlu yönde etkilemiştir.
Çatıdan toplam ısı kaybına bakıldığında ise, üç iklim bölgesinde de yeşil çatı alternatifleri referans
çatıya oranla daha verimli sonuçlar vermiş, YÇ:6cm-LAI:1 ve YÇ:20-LAI:1 alternatifleri ile en verimli
sonuçlar elde edilmiştir.
Yeşil çatı alternatifleri oluşturulurken yetişme tabakası kalınlığı olarak belirlenen 6cm ve 20cm
parametrelerinin performans karşılaştırması yapılacak olunursa; Ankara ilinde 20cm yetişme tabası
kalınlığı 6cm'e göre toplam ısıtma yükünde %5, soğutma yükünde %7, çatıdan ısı kaybında ise %15
daha fazla verim sağlamıştır. Trabzon ilinde, 20cm yetişme tabası kalınlığı 6cm'e göre toplam ısıtma
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yükünde %5,5, toplam soğutma yükünde %7 çatıdan toplam ısı kaybında ise %19 daha verimli
sonuçlar vermiştir. İzmir ilinde ise, 20cm yetişme tabası kalınlığı 6cm'e göre toplam ısıtma yükünde
%5,5 soğutma yükünde %6 çatıdan ısı kaybında ise %24 daha verimli sonuçlar vermiştir.
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Şekil 7. Yetişme tabakası kalınlığının Ankara, Trabzon ve İzmir illerinde birim alandaki ısıtma,
soğutma yükü ve çatıdan ısı kaybı karşılaştırılması.
Sonuçlar, yeşil çatının bina enerji yükleri bakımından yadsınamaz faydalarını göstermektedir. Bunun
yanında ses yalıtımı yapma, kentsel ısı adası etkisini ve yağmur suyu akış miktarını azaltma, biyo
çeşitliliğe katkı sağlama, havadaki tozu tutma gibi birçok çevresel ve ekolojik faydaları da bulunan
yeşil çatıları teşvik etmek için gelişmiş ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de yeni politikalar ve
programların geliştirilmesi, disiplinler arası çalışmaların gerekliliği kaçınılmaz bir gerçektir.
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BİR TEKSTİL İŞLETMESİNİN ENERJİ TÜKETİMİ VE
VERİMLİLİK ANALİZİ
Energy consumption and efficiency
↵ analysis of a textile enterprise
M. Ziya SÖĞÜT
Canpolat ÇAKAL
Fatih Eray OKUR

ÖZET
Endüstride enerjinin etkin ve verimli yönetimine dayanan pek çok çalışma yapılmıştır. Enerji
yönetiminin temel amacı, enerji maliyetlerini düşürürken enerji verimliliğini artırmaktır. Bu bağlamda,
ISO 50001 de dahil olmak üzere birçok model veya çalışma geliştirilmiştir. Bununla birlikte, enerji
verimliliğinin sürekliliğinin sağlanması sürekli ve aşamalı ölçümlerle sağlanır. Bu bağlamda, etkin
enerji etüt çalışmaları, işletmenin enerji performansının doğrudan doğruya teşebbüs için bir hedef
belirlerken tanımlanmasını sağlayacaktır. Bu çalışma öncelikle, fiili tüketim ve üretim değerlerine
dayalı olarak geliştirilen metodolojik bir yaklaşımdan oluşmaktadır. İşletmeye ait tekstil boyaları
üretmektedir. İşletmenin enerji verimliliği potansiyeli iki yöntemle analiz edilmiştir. İşletmenin enerji
verimliliği performansı% 28,03, histograma bağlı etkinlik etkisi% 13,51 olarak bulunmuştur. Çalışmanın
sonunda, sistemin enerji çalışmalarının etkileri değerlendirilmiş ve çözümler hakkında bazı önerilerde
bulunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Endüstriyel yapılar, enerji etütleri, verimlilik, sürdürülebilirlik, emisyonlar.
ABSTRACT
Many studies are conducted based on effective and efficient management of energy in industry.The
main purpose of energy management is to increase energy efficiency while reducing energy costs. In
this context, many models or studies have been developed including ISO 50001. However, ensuring
the continuity of energy efficiency is available through continuous and progressive measurements. In
this respect, effective energy study studies will enable the energy performance of the enterprise to be
defined directly while defining a target to the enterprise.This study primarily consists of a
methodological approach which is developed based on actual consumption and production values of
an enterprise producing textile dyes.The energy efficiency potential of the enterprise is analyzed by
two methods.While the energy efficiency performance of the enterprise was found as 28,03%, and the
histogram-dependent efficiency effect was found as 13,51%. At the end of the study, the effects of
energy studies of the system were evaluated and some suggestions were made about the solutions.
Key Words: Industrial structures, energy studies, efficiency, sustainability, emissions.

1. GİRİŞ
Sanayi sektöründe pek çok alt sektör için, ürün başına enerji girdisinin oldukça yüksek olduğu yapılar
bulunmaktadır. Yoğun rekabet koşullarında birim enerji maliyetin etkisi bazı sektörler için %50’leri
bulmaktadır. Bu kapsamda işletmelerin rekabet gücünü yükseltmeleri, birim enerji maliyetlerinde
yapabilecekleri etkin indirimlerle değer kazanacaktır. Ayrıca doğudan veya dolaylı birim enerji maliyet
etkilerinin azaltılması işletme kaynaklı tüketimlerin azaltılmasını sağlarken, çevresel kirleticilerin veya
sera gazı emisyonlarının azaltılmasına da katkı sağlayacaktır. Pek çok alt sektör için sürdürülebilir
etkin ve verimli üretim koşullarını sağlamak, hedef çalışma olarak değerlendirilmektedir.
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Üretim proseslerine sahip işletmeler için, enerji ihtiyacı çok kaynaklı ve çok amaçlı bir ihtiyaçtır. Bu
yönüyle enerjinin etkin ve verimli kullanımını sağlamak, öncelikle etkin bir yönetim alt yapısının
kurulmasına bağlıdır. Günümüzde kurumsal yapılar, enerji yönetimini çoğunlukla kalite sistemleri
içinde önemli bir konu olarak incelese de, uluslararası anlamda değer kazanan en etkin yöntem olarak
hızla gelişmektedir. Bu yöntem ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi olarak standartlaştırılmıştır. Ancak
pek çok ülkede yasal tüketim sınırları ile tanımlanmış olan uygulama, prosedürleri nedeniyle ancak
belli bir tüketime sahip yapılar için bir zorunluluk olmuştur. Üretim kalite ilişkisi, ISO 9001 ile bir
sertifikasyona ulaşmıştır. ISO 14000 çevre duyarlılığını sağlarken, ISO 50001 işletmelere enerji
yönetim sistemini getirmiştir. Ancak ISO 50001 işletmelerde belirgin bir duyarlılık yaratmış olsa da,
enerji yönetiminin etkin biçimde uygulanmasında ve istenilen tasarrufların sağlanmasında bazı
problemler yaşanmaktadır. Bunun en önemli nedenlerinden biri, öncelikle işletmelerde enerji verimliliği
yaklaşımını temel alan davranış kültürünün sağlanamaması ile ifade edilebilir. Bu belgenin yasal
sınırları dışında kalan işletmelerde ve özelikle üretim tüketim yoğunluğu yüksek olan KOBİ’lerde
verimliliğinin sağlanması öncelikle bir hedef çalışma olmalıdır. Bu nedenle işletmelerde etkin ve verimli
enerji yönetim alt yapısının kurulması, doğrudan bir uygulama süreçlerinin geliştirilmesine bağlıdır.
Bunlar kısaca, farkında olma, izleme, analiz etme değerlendirme ve uygulama olarak ifade edilebilir.
Enerji yönetimi, hizmet ve üretimde kaliteden ödün vermeden, enerji tüketimini ve maliyetlerini
azaltmak, enerji kaynaklarına bağlı çevresel olumsuzlukları en aza indirmek veya tamamen ortadan
kaldırmak için geliştirilmiş planlı bir organizasyondur [1]. Dolayısıyla işletmelerde etkin bir enerji
yönetimi yapılmasının önemli kazanımlar sağlayacağına şüphe yoktur. Ancak üretimde enerjinin etkin
yönetimi, çok yönlü ele alınması gereken disiplinel bir süreç olarak görülmelidir. Bu yönüyle tüketimin
öncelikle etüt edilmesi ve buna bağlı verimlilik potansiyellerinin tanımlanması ilk adım olarak
görülebilir.
Tekstil sektörü sanayi sektöründe yoğun enerji tüketen sektör olarak değerlendirilir. Genellikle elektrik
ve ısı enerjisinin yoğun kullanıldığı sektörde, tüm sanayi sektörlerinde olduğu gibi, enerji yönetimi
önemli bir ihtiyaç olarak değerlendirilmiştir. Nitekim bu konu, literatür çalışmalarında çok yönlü ele
alınmaktadır. Örneğin, Doğan ve Yılankara çalışmalarında; nüfus ve enerji tüketim miktarları, sektörel
enerji tüketim oranları, enerji verimliliği konularında, enerji yoğunluğu ile enerji verimliliğini etkileyen
teknolojileri analiz ederek değerlendirmelerde bulunmuşlardır. Çalışmanın sonunda sanayi
sektöründe, başta motorlar olmak üzere, enerji tüketen aletlerin ve sistemlerin tasarruflu olanlarla
değiştirilmesi, piyasa dönüşümlerinin yapılmasını önermişler [2]. Yamankaradeniz ve diğ. Tekstilde
atık ısıdan yaralanmada ısı pompası ile bir çözüm geliştirmişler. Bu çalışmada, tekstil boyahanesi içn,
65 °C atık ısıdan yararlanılarak bir sistem tasarımı geliştirilmiş ve termo ekonomik analizler ile önemli
tasarruflar sağlanabileceği görülmüştür [3]. Hasanbeig ve Price çalışmalarınnda, dünyadaki tekstil
fabrikalarından örnek olay incelemelerini ve mevcut olduğunda enerji tasarrufu ve maliyetlerini
incelemişler. Yapılan incelemede, 184 enerji verimliliği örneği değerlendirilmiştir [4]. Korenak ve diğ.
Gerçek tekstil atık suyu değerlendirmesinde önerdikleri yöntemle %94 oranın su geri kazanımı
sağlanabildiğini ifade etmişler [5]. Çınar yaptığı tez çalışmasında, 6 farklı tekstil fabrikası için etütler
yaparak enerji verimlilik performansını incelemiştir [6]. Bu çalışmalar göstermiştir ki tekstil sektörü ve
bu sektörde doğrudan üretim süreçlerine sahip tüm işletmeler enerji yönetimi ile birlikte tüketim
değerlendirmelerini ve verimlilik analizlerini sürekli yapmalıdır.
Bu çalışma, öncelikle, bir tekstil boya üreten bir işletmenin gerçek üretim ve enerji tüketim verileri
kullanılarak yapılmış enerji verimlilik analizlerini içermektedir. Çalışmada enerji kullanımlarının üretimle
ilişkili değerlendirilerek, üretimin enerji tüketim histogramı değerlendirilmiştir. Çalışmada regresyon
analizleri ile üretim dışı değişkenlerin neden olduğu baz tüketim yükleri belirlenmiştir. Ayrıca önemli
enerji kullanıcılarının kümülatif toplam değerler grafiği (CUSUM) oluşturulmuş ve toplam tasarruf
potansiyelleri sorgulanmıştır. Çalışmanın sonunda verimlilik değerlendirmesi yapılarak bazı öneriler
geliştrilmiştir.
2. ENERJİ YÖNETİMİ VE ENERJİ VERİMLİLİĞİ
İşgücü piyasasının yaklaşık %7,8’ine sahip olan sanayi sektörü, tüm üretim araçlarıyla birlikte dünyada
toplam enerji tüketiminin yaklaşık %29’nu tüketen enerji yoğun bir sektördür. Fosil yakıt kaynaklı enerji
tüketimlerinde, enerji maliyet etkileri, sürdürülebilir büyüme stratejilerinde tüm alt sektörleri doğrudan
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etkilemektedir. Bu kapsamda tüm alt sektörler için enerji verimliliğini temel alan gelişmeler, enerji
politikalarının şekillendirilmesinde öncelikli bir konudur.
Sanayi sektörlerinde yaygınlaşmaya başlayan ve farklı uygulama süreçlerine sahip enerji yönetim
süreçlerinde toplam tüketim potansiyelleri içinde %80 tüketim hedefleri öncelikle dikkate alınır. Tüm
sektörün enerji tüketim verileri dikkate alındığında, sadece dört temel sektör bu potansiyelin yaklaşık
2/3’ünü tüketmektedir. Bu sektörler sırasıyla yaklaşık %33 ile kimya ve petrokimya sektörü, yaklaşık
%17’ile demir çelik sektörü, yaklaşık % 9 ile çimento sektörü ve yaklaşık %5 ile kâğıt sektörü
gelmektedir [7]. Ülkeler ulusal stratejilerinin şekillendirirken bu temel sektörlerdeki enerji verimliliğini
temel alan potansiyelleri dikkate almak zorundadır
Sektörün enerji tüketim stratejilerinde gelecek senaryolar ve etkileri de önemlidir. Nitekim
IEA(Uluslararası Enerji Ajansı-International Energy Agency) sektörel büyüme hedefinin %1,1
potansiyel için, 2040 enerji talep potansiyelinin yaklaşık %37’lere ulaşacağını öngörmektedir. Bu
doğrudan fosil yakıt tüketim dağılımının da benzer bir artış ile gelişeceğini göstermektedir [8]. Toplam
enerji tüketiminin yaklaşık %35’ine sahip olan sanayi sektörü, pek çok disiplinden oluşan enerji yoğun
bir sektör olarak tanımlanır. Yoğun enerji tüketen alt sektörler, enerji verimliliği ve enerji maliyetlerinin
azaltılması yönünde önemli bir potansiyele sahiptir. Bu konuda potansiyeli tanımlayan pek çok çalışma
vardır. Alt sektör dağılımına göre tasarruf potansiyellerinin dağılımı Tablo 1’de görülebilir.
Tablo 1. Sanayi alt sektörleri tasarruf potansiyel ve enerji yoğunlukları[8]
Sanayi
sektörleri
Makine techizat
Gıda
Tekstil
Kağıt
Kimya
Taş toprak
Ana metal
Diğer

alt

Tüketim payı
%
3
7,5
8,5
4
12
19
25
21

Tasarruf
potansiyeli
%
10
25
35
20
18
18
20
10

Enerji
yoğunluğu
E(TEP)/1000TL
0,02
0,08
0,08
0,12
0,16
0,46
0,62
0,16

Sanayinin bu potansiyelleri ulusal enerji verimliliği strateji belgesinde de tespit edilmiş ve enerji
yoğunluğunun azaltılması ile enerji kayıplarının azaltılması stratejik bir amaç olarak tanımlanmıştır. Bu
konuda belgenin yayın tarihinden itibaren her bir alt sektörde enerji yoğunluğunun %10 azaltılması
hedeflenmiştir. Bu kapsamda iki eylem, en az beş işletmede, dört yıllık periyodlarda enerji etütlerinin
yapılması(2013-2014) olarak tanımlanmıştır [10],
Yılda 5000 TEP üzeri tüketen işletmeler ile kullanım alanı 20000 m üzerinde olan ticari ve hizmet
amaçlı binalarda enerji etütlerinin dört yılda bir yapılması(2016-2017) olarak ifade edilmiştir [11].
2

Tüm bu önlemler, öncelikle sanayi sektöründe enerjinin yönetilme problemini göstermektedir. Ancak
sektörün, 1990’ların sonunda başlayan iklim değişikliği ile mücadelede kapsamında da önlemler
alması kaçınılmazdır. Bu yönüyle sektörde enerjinin yönetimi önemli bir konudur ve bir bütüncül
yaklaşım gerektirir.
Bu çalışma, tekstil boyaları konusunda üretim yapan bir işletmenin enerji yönetim kültürünü
değerlendirme ve enerji verimlilik potansiyelini değerlendirme çalışması olarak planlamıştır. Tekstil
sektörü, iplik, boyam ve işleme olmak üzere pek çok alt disiplini içinde barındıran bir sektördür. Tekstil
boyaları bu sektörel disiplinler için çok çeşitli ve yoğun enerji tüketen bir sektördür. Bu kapsamda birim
maliyet etkileri yönüyle enerji dikkate alınan bir maliyettir. Son aylarda gerçekleşen yüksek enerji
maliyetleri nedeniyle işletmelerin enerji tüketimlerini değerlendirmeleri yönünde sektörel farkındalıkları
gelişmiştir. Diğer sektörlerde olduğu gibi, bu tür işletmelerde de önceliğin üretim veya hizmetin
aksatılmadığı bir yönetim modeline verildiğini söylemek mümkündür. ISO 50001 belgesine sahip olsun
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ya da olmasın bu kapsamdaki tüm işletmeler, ana enerji tüketim noktalarında kendi alt yapılarına
uygun sürekli bir izleme altyapısı oluşturmuşlardır. Bu izleme süreçleri genellikle üretime bağlı
tüketimlerin ve bunlarla ilişkili parametrik değerlerin toplanmasını temel almaktadır. Genellikle,
üretimde proses için işletmelerde belirlenen tecrübeye veya alışkanlıklara bağlı bir tüketim verisi
üzerinden, üretim verimliliklerinin veya süreçlerinin ele alındığı görülmektedir. Bu maalesef, üretiminde
verimliliğin gerçek sonuçlarına ulaşılmasından ziyade bir üretim referansına bağlı olarak
değerlendirme yapılmasın sağlamaktadır. Oysa bu tür ısıl etkilere doğrudan bağımlı üretim
süreçlerinde, başta iklim koşulları olmak üzere pek çok değişkenin enerji tüketimi üzerindeki etkisi
incelenmelidir. Enerji yönetimi bu yönüyle tüm bu süreçte hizmet ve üretim verimliliğini bozmadan,
enerji tüketiminde sürekli bir iyileştirme üzerinde çalışmalıdır. Özellikle ISO 50001 Enerji Yönetim
Sistemi, üretimde sürekli iyileştirmeyi temel almaktadır. Bu sistem, Şekil 1’de tanımladığı üzere, çevrim
sürecine bağlı olarak üretimde enerjinin etkin yönetimini hedeflemektedir.

Şekil 1. Enerji yönetim sistemi (EYS) döngüsü [12]
ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi, işletmelerde mevcut durum analizlerinin yapılmasını zorunlu
kılmaktadır. Bu çerçevede, enerji yönetiminden sorumlu ekiplere, mevcut durum analizine bir baz
sunmak üzere bir ön etüt çalışması yaptırmaları genellikle önerilen bir durumdur. Genellikle ihmal
edilen bu durum, işletmelerde performans değerlendirmeleri için eksik bir durum yaratır. Ön etüt
çalışması bir tür enerji taraması olarak da tanımlanır ve işletmenin enerji verimlilik performansının
ortaya konulmasını sağlar. Enerji taraması işletmenin özelliğine göre değişse de, kapsam ve sınırlar
ile belirlenen enerji türleri üzerinden, bütünden özele, tanımlanan önemli enerji kullanıcıları için ayrı
ayrı ele alınmalıdır.
Enerji taramasının en önemli aşaması, veri toplama sürecidir. Bu süreç enerji yönetiminin çok önemli
bir unsurudur ve dikkatle ele alınmalıdır. Enerji yönetiminden sorumlu ekip, veri toplama türünü,
yapısını, toplama noktalarını tanımlamak zorundadır. Ayrıca veri toplama yöntemini, toplanacak
verilerin özelliğini, ölçüm türlerini ve dönemlerini, sürelerini de tanımlamalıdır. [12,13]. Bu tür enerji
etkisinin yoğun olduğu sektörlerde, oluşturulan izleme sistemleriyle proses verileri sürekli olarak
alınabilmektedir. Ancak üretim dışı enerji tüketim verileri ile düşük enerji tüketen yapılar için ayrı bir
yöntem tasarlamak mümkün olsa da bu ihmal edilen bir durumdur. Bu nedenle ön etütler bir süreç
değerlendirmesi olarak görülmelidir.
Veri toplama süreçlerinde, elektrik, doğal gaz, sıvı yakıtlar, katı yakıtlar gibi enerji kaynaklarına ilişkin
tüketim verileri ortak bir birimde tanımlanmalıdır. Analiz öncesi bunların dönüşümleri yapılmalı veya
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izleme sistemi bu yapıda kurulmalıdır. Bu çalışmada toplanan verilerin işlenmesi, regresyon analizine
bağlı enerji tüketim standardı veya kümülatif toplam değerler yaklaşımı ile ele alınmıştır.
Enerji tüketim standardı, mevcut enerji tüketimleri ile hedef enerji tüketimleri ve enerji performans
indeksi ile tanımlanır. Çimento üretimi birçok değişkene bağlıdır. Bu değişkenler spesifik ve kontrol
edilebilir değişkenlerdir. Spesifik değişkenler üretime göre doğrudan enerji talebini belirleyen
değişkenlerdir. Enerji ürün ilişkisini tanımlayan standart doğru denklemi temelde bu değişkene bağlıdır
[9]. Kontrol edilebilir değişkenler ise; üretimin dışında, enerji sistemleri işletme uygulamaları, sistem
kontrolü, bakım standardı gibi enerji tüketimini en aza indirebilmek için yönetim tarafından planlanan
değişkenlerdir. Genelde standart denklem, enerji gereksiniminin spesifik değişkenlere bağlı olduğunu
gösteren bir doğru denklemidir. Bu denklem temel denklemdir ve aşağıdaki gibi tanımlanır.

E = a + b(P )

(1)

Bu doğru denkleminde a sabiti, b bulunan katsayıyı, P üretimi ifade eden spesifik değişkeni
tanımlamaktadır. Ancak bir proseste birden fazla değişken olabilir(x,y,z). Bu durumda değişkenlere
bağlı doğrusal(lineer) denklem;

(2)
olarak tanımlanır. Enerji etütleri için üç farklı doğrusal denklemi kullanılsa da, bu çalışmada tercih
edilen ve yukarıda verilen denklem, doğrudan üretim-tüketim ilişkisini değerlendirmede en temel
denklemdir. Enerji tüketim verilerine göre oluşturulan regresyon analizleriyle öncelikle standart
denklem elde edilir. Daha sonra bu denkleme bağlı tüketim süreçleri dikkate alınarak hedefler
belirlenir. Bu çalışma fabrikanın bütünü için ele alınabilir. Hedef değerlere göre hesaplanan doğru
denklemi de standart ile aynı formda bir doğru denklemidir. Hedef koşullarına göre işletmede beklenen
enerji tüketimleri hesaplanmalı ve bunların mevcut durum ile karşılaştırmaları yapılmalıdır[14,15].
Enerji performansının değerlendirilmesinde bir diğer parametre, Kümülatif Toplam Değerler (CUSUM)
grafiğidir. Bu parametre, doğrudan enerji verilerinin en küçük kareler yöntemiyle potansiyellerinin
tanımlanması ve bunların kümülatif biçimde toplanması yaklaşımı ile kullanılır. CUSUM grafiği veya
toplam değerler, incelenen sistemlerde hedef tüketimlere bağlı tasarruf potansiyellerini veya akış
eğilimlerini belirler. CUSUM grafiğinin oluşturulması, tüketilen veriler ile hedef veya beklenen gerçek
enerji verileri üzerinden yapılan bir çalışmadır ve kümülatif toplamda enerji tasarruf potansiyelini
tanımlar[8,9] Çizilen grafik performanstaki değişimleri gösterir. Negatif bölge veya negatif değerler
tesisin performansındaki iyileşmeleri, pozitif değerler ise, tesisin performansının kötüleştiği zamanları
gösterir. Bir CUSUM grafiğinin oluşturulması için öncelikle enerji tüketimi ile hedef enerji tüketimi
arasındaki farkın kümülatif toplamı bulunur. Bu toplam değer şöyle ifade edilir:
i

∑E
i =n

top

i

i

i =n

i =n

= ∑ E ger . −∑ EBek .

(3)

i

Burada

∑E
i =n

i

∑E
i =n

Bek .

top

kümülatif toplam tasarruf potansiyeli,

i

∑E
i =n

ger

gerçekleşen enerji tüketimini,

beklenen enerji tüketimini ifade eder. Kümülatif toplam tasarruf potansiyelini hesaplamada,

hedef tüketimlerin ve maliyetlerin belirlenmesi çok önemlidir. Hedef enerji tüketimi potansiyeli ise şu
denklemle ifade edilir:
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∑ Eküm = ∑ Etop + ∑ Etop+1

(4)

i =1

Burada

i

∑E
i =n

küm

kümülatif enerji toplamı,

∑E
i =n

top

i =2

mevcut ay toplamı,

∑E
i =n

top +1

sonraki ay

toplamıdır[14,15].

3.

BULGULARIN DEĞERLENDİRMESİ VE TARTIŞMA

Çalışmada bir tekstil boyaları üreten bir işletmenin gerçek üretim ve tüketim verilerden hareket
edilerek fabrikanın öncelikle ön etüde bağlı bir performans değerlendirilmesi esas alınmıştır. Bu
kapsamda örnek alınan işletmenin enerji tüketimleri yukarıda verilen akış yöntemine bağlı olarak
irdelenmiştir. İşletmenin üretim ve tüketim dağılımlarında veri değerlendirmesi aylık değerler üzerinden
yapılacaktır. Çalışmada, üretim süreçleri dışında enerji tüketen noktalar da incelenmiştir.
İşletme bir enerji yönetim sistemine sahip değildir. Enerji tüketimleri cari işlem süreçlerinde takip
edilmektedir. Bu kapsamda 2014-2017 yıl tüketimleri incelenmiş ve analiz edilmiştir. İşletmede elektrik
ve doğalgaz temel enerji kaynaklarıdır. İşletme yıllık tüketim dağılımlarında ortalama 508,16 MWh/yıl
elektrik tüketimine karşın ortalama 432,78 MWh/yıl doğal gaz tüketimine sahiptir. Bu yönüyle Elektrik
ve doğalgaz tüketiminin birbirine yakın bir tüketim içinde olduğu görülmektedir. İşletmede öncelikle
bütüncül analizler ele alınmıştır. Alınan enerji verilere göre, dört yıllık ortalamada yıllık toplam 77,26
TEP/yıl enerji tüketen bir işletmedir. İşletmenin ortalama tüketim ve maliyet dağılımları Şekil 2’de
görülebilir.

Şekil 2. İşletmenin tüketim dağılımları
Tüketim dağılımlarının yıllara bağlı analizleri yapılmıştır. Buna göre 2014 yılında 73,92 TEP olan
tüketim, 2017 yılında 87,74 olmuştur. Buna karşın farklı tür olsa da, 2014 yılında, 8178,5 ton yıl
üretime karşın 2017 yılında bu değer, 9645 ton/yıl olarak gerçekleşmiştir. Bu dağılımda,
2014 yılı baz alındığında, %4,2’lik bir tüketim azalması varken, 2015 yılı baz alındığında 2016 yılında
%8,10’luk bir artış gerçekleşirken, 2017 yılında bu değer %14,61’lik bir değerdir. İşletmenin bu tüketim
dağılımı doğrudan üretimle benzerlik göstermektedir. Üretim dağılımı referans alındığında, tüketim
değişimi ile çok sınırlı bir değişim gözlenmektedir. Üretim ve Tüketim ilişkisi birim maliyetler üzerinden
ele alınmıştır. Tablo 2’de bu dağılım verilmiştir.
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Tablo 2. Toplam enerji tüketim dağılımları
Yıllar

Birim Enerji
Tüketimi (kWh/kg)

Değişim oranı

Enerji Birim Maliyeti
(TL/kg)

%

2014

0,1102

0,0261

2015

0,1001

-9,168

0,0252

2016

0,0997

-0,41

0,0245

2017

0,1106

11,00

0,0278

Birim enerji maliyetlerinin etkisi de dikkate alındığında, özellikle 2017 yılı için enerji tüketim ve maliyet
dağılımlarında %11 ve %13,25’lik bir değişim dikkat çekmektedir. Bu tüketim dağılımında referans
alınan her iki yakıt etkisi ayrı ayrı incelenmiştir. İşletmenin enerji tüketim performansı yıllık analizlerle
değerlendirilmiştir. Dağılımlar Şekil 3’de verilmiştir.

Şekil 3. Aylık ve yıllık dağılımlar
Aylık tüketimlerde değişkenler doğrudan işletmenin tüketim dağılımına ilişkin bir değerlendirme imkanı
vermemektedir. Yıllık üretim ve tüketim dağılımları referans alındığında, pik yükler üzerinden tüketim
değişimi %26 iken, üretimdeki değişim %19 olmuştur. Bu kapsamda %7’lik etki üretimde ürün özelliği
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yönüyle değişim olarak görülebilir. Ancak yine de değişim etkileyen aylar yönüyle işletme tarafından
değerlendirilmelidir. Enerji kaynaklar dikkate alındığında, yıllık toplam tüketimde yaklaşık %53,85’i
Elektrik iken, Doğalgazın tüketim ortalaması yıllık %46,15 olarak bulunmuştur. Bu tüketim ortalaması
elektrikte %4,26’lık bir dalgalanma gösterirken, Doğalgazda bu değer %5,90 olmuştur. Prosesin enerji
verimlilik analizi, doğrudan her ünite için tüketim ile değişkenler arasında sorgulanmıştır. İşletmede
üretim ve işletme dışı HDD (Heat Degre Day) ve CDD (Cooling Degre Day) değerleri üzerinden ayrı
ayrı sorgulanmıştır. Ancak Her iki noktada da bir değişken olmadıkları görülmüştür. Çalışma tek
değişkenini üretim üzerinden regrasyon analizine bağlı verimlilik değerlendirilmesi yapılmıştır.
İşletmenin regresyon sonuçları Şekil 4’de verilmiştir.

Şekil 4. Standart tüketim grafiği ve denklemi
Tüketimde gerçekleşen ve beklene ilişkisi denkleme bağlı incelendiğinde -%0,54’lük bir fark oranına
bağlı olarak standart denklem türetilmiştir. Bu tüketim dağılımına göre gerçekleşen ve beklenen aylık
dağılımlar 2017 yılı için Şekil 5’de verilmiştir.

Şekil 5. Standart tüketim dağılımları

Kongre Bilimsel/Teknolojik Araştırma Oturumları

14. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 17-20 NİSAN 2019/İZMİR

____________________ 1798 _______

Şekil 6. Hedef tüketim grafiği ve denklemi
Belirlenen tüketim aralığında enerji tüketim hedefi incelendiğinde, mevcut tüketim yükleri üzerinden
hedef verimlilik potansiyeli %28,03’lük bir verimlilik ortaya çıkmıştır. Bu değer normal koşullarda
2
tüketilen enerji için beklenen hedef denklemi, 0,96 R değeri ile y= 0,865.(Üretim) – 5517,9 olarak
tespit edilmiştir. Bu tüketim eşitliğine bağlı olarak gerçekleşen ve beklenen tüketim dağılımı Şekil 7’de
verilmiştir.

Şekil 7. Hedef tüketim dağılımları
Mevcut gerçekleşen tüketim dağılımına göre, işletmenin yıllık hedef değerlendirmesi, 299129
kWh/yıl’lık bir tasarrufun gerçekleşebileceği görülmektedir. Ancak bu tüketim analizlerinde işletme
yükleri üretime bağlı olarak değerlendirilmiştir. Bu kapsamda Şekil 8’de birim tüketimlere göre tüketim
histogramı oluşturulmuştur. Tüketim dağılımında görüleceği gibi, ağırlıklı oranların 0,080 ile 0,100
aralığında değişmektedir. Ancak bu yük Dağılımın ağırlıklı ortalaması ile şekillendirildiğinde 0,0840,090 aralığında bir değere karşılık gelmektedir.
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Şekil 8. Birim tüketim histogramı
Bu yönüyle işletme için hedef değerlendirilmesi yapıldığında, beklenen tasarruf potansiyeli % 13,51
olarak tespit edilmiştir. Bu dağılıma göre işletmede iki yönlü bir değerlendirme önem kazanır.
İşletmede enerji yönetimi gerçekleşebilecek yüke göre bir tercih yapılarak aksiyonlar geliştirilir.

4. SONUÇLAR
Bu çalışma, tekstil boyaları üreten bir işletmede, gerçek üretim ve enerji tüketim verilerine bağlı
yapılan ön etüt çalışması olarak görülebilir. Ancak doğrudan işletmenin enerji tüketim davranışları ve
verimlilik değerlendirmesi iki yöntemle ele alınmıştır. Çalışmada elde edilen sonuçlar aşağıda
verilmiştir.
•
•
•
•
•

İşletmenin temel kaynakları doğalgaz ve elektrik olmak üzere üretimle doğrudan ilişkilidir.
İşletme üretim genel değerlendirme için bir ölçüt olarak kullanılabilir.
İşletmede standart tüketim denklemi %0,5’lik bir sapma ile tespit edilmiştir.
İşletmenin regresyona bağlı tasarrufu %28,03 iken, histograma bağlı hedef tüketimi %13,51
olarak bulunmuştur.
İşletmede enerji yönetimi tanımlanan verilere bağlı olarak buhar sistemi ile elektrik
motorlarında enerji verimliliğine yönelik aksiyon geliştirmelidir.

Yapılan bu etüt çalışması sanayinin üretim süreç yönetimi yönüyle enerji verimliliği için bütüncül
sonuçlar vermiştir. Enerji yönetimi aylık performansı, verilerle değerlendirebilme imkanına sahip
olmuştur. Enerji yönetimleri öncelikle hedef oluşturma yönüyle ön etüt çalışması yapılması, aksiyonlar
için bir neden oluşturacaktır.
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RAM MAKİNELERİNDE BACA FİLTRASYONU VE ENERJİ
GERİ KAZANIM SİSTEMLERİNİN TERMOEKONOMİK
KARŞILAŞTIRMASI
Flue Gas Filtration in Stenters and Comparison of Waste Heat Recovery Systems Thermoeconomically

Mehmet Emin Uğur ÖZ

ÖZET
Bu çalışmada Ram Makinelerinin çıkışında koku ve kirlilik yaratan uçucu organik bileşenleri taşıyan
sıcak atık havanın filtrasyonu için atık hava baca kanalı ile Ram çıkışı arasına yerleştirilmiş olan baca
filtre sistemleri incelenmiştir. Atık ısının farklı filtre sistemleri ile nasıl ve ne kadar geri kazanılabileceği
teorik olarak araştırılmış ve uygulamada karşılaşılan modellerin termoekonomik karşılaştırılması
yapılmıştır. İlk yatırım açısından maliyetler değerlendirildiğinde Elektrostatik filtre yatırımı önde
gelmekte daha sonra yoğuşturuculu hibrit filtre sistemi ve daha sonra da ısı değiştiricili elektrostatik
filtre sistemi, yakıt tasarrufu açısından ise öncelikle elektrostatik filtreli sistem, ısı değiştiricili
elektrostatik sistem ve yoğuşturuculu hibrit sistem gelmektedir.
Sonuçta, yoğuşturuculu hava - hava, hava - su ısı değiştirici modellerinin diğer uygulama modellerine
göre standart çalışma koşulları altında performanslarının daha iyi olduğu tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Ram Atık Enerji, Koku yok etme, Baca Gazı Filtrasyon Sistemleri, Enerji geri
kazanımı, Fizibilite.
ABSTRACT
Flue gas filter systems at the exit of the stenter machines in textile industry have been analysed in this
study, which discharge to the atmosphere the volatile organic compounds smelling bad and polluting
air. How and how much to recovery the waste heat from the flue gas by the different filter systems has
been researched theorically and comparisoned the model performances common practised in the
local textile industry thermoeconomically. In terms of first investment costs, electrostatic filter then
condensate hybrid system and heat exchanger with electrostatic system sequentially comes. But,
according to waste heat recovery and fuel saving firstly electrostatic filter then heat exchanger with
electrostatic and codensate hybrid system comes.
Finally, it has been determined, that the performance under standart conditions of the model
containing air to air, air to water type heat exchangers and condenser is better than the others.
Key Words: Stenter waste heat, Odor removal, Flue Gas Filtration Systems, Waste heat recovery,
Feasibility.

1. GİRİŞ
Tekstildeki ram makinelerinin bacalarından açığa çıkan hava kirliliğinin önlenmesi ve uygulamada
açığa çıkan atık ısıların geri kazanılmasını sağlayacak farklı teknolojik filtre sistemleri geliştirilmektedir.
Söz konusu teknolojilerin tekstil firmalarında yaygın kullanımının önünde verimlilik, işletme maliyeti,
işletme zorlukları, yangın riski ve ithal olmaları gibi ciddi problemler vardır.
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Tekstil üretim kademeleri elyaf üretimi, işlemesi, eğirme, iplik hazırlama, kumaş üretimi, ağartma,
boyama, baskı ve bitirme işlemidir. Her kademe uygun bir yönetim gerektiren atık üretir. Islak işlemler
yün yıkama, eğirme, boyama, baskı vb. işlemlerdir [1].
Ram makineleri kumaşın son aşamalarına gelindiğinde kullanılan makine çeşitlerinden biridir. Kabin
sayısına göre makinenin uzunluğu 50 metreye kadar çıkabilir [2]. Ram makinelerinde ıslak işlemlerden
o
çıkan kumaşa cinsine göre 120 - 180 C arasında değişen sıcaklıklarda hava vererek ısı aktarılır ve bu
kurutma işlemi sırasında gerdirme yapılarak kumaşın en, boy, ağırlık ve nemi tayin edilir. Bunun için
kumaşlar makinede enine bir şekilde iğne ya da paletler tarafından kenarlarından tutturulur, bir çift
yürüyen zincirle kumaşın hareketi düzenlenir. Amaç, kumaşı pişirmek, daha düzgün, daha şık ve
parlak duran bir kumaş haline getirmektir. Termofix denilen bu işlemde kullanılan sıcak havayı
üretmek için Ram makinesi bünyesinde mevcut olan ve zengin hava oranları ile çalışan gaz yakıcılar
kullanılmaktadır. İlk modellerde bunun için kızgın yağ veya buhar serpantinleri kullanılmaktadır.
Yakıcının egzost havası kurutma işlemi için gerekli ısıyı verirken kumaşın bünyesindeki suyu ve üretim
sürecinde kumaşa emdirilmiş olan ağır hidrokarbon moleküllerden oluşmuş uçucu organik bileşikleri
(UOB = VOC: Volatile Organic Compound) buharlaştırır. Ram makinesinin bacasından fanlar
vasıtasıyla atmosfere atılan bu egzost havasının içinde tekstil havları ve yağlı su buharı diye
tanımlanan UOB’ ler bulunmaktadır. Koku ve kanserojen emisyonlar içeren duman gazları rüzgar vb.
tesirler ile oldukça geniş bir alana yayılırken atmosferi kirletmekte ve bu arada doğal olarak atmosfere
ısı enerjisi de atmaktadır.
UOB Emisyonlarının zararlı etkilerini bertaraf etmek için bu bileşiklerin atmosfere atılmalarının
önlenmesi gerekir. Bu amaçla endüstriyel UOB emisyonlarının kontrolünde uygulamada karşımıza geri
kazanımı da mümkün kılan (Simbiyotik) ve tamamen UOB’ leri parçalayan filtreleme metotları ve
sistemleri çıkmaktadır. En çok uygulanan UOB kontrol metotları ıslak tutuculu, elektrostatik filtreli,
yoğuşmalı, oksidasyonlu, absorbsiyonlu, adsorbsiyonlu filtrasyon teknikleridir. UOB Kontrolü temelde
“İşletme ve ekipmanda değişiklik” ve “Kontrol teknikleri eklemek” şeklinde iki gurupta toplanabilir.
Birinci gurupta süreç ekipmanı, ham madde ve/veya süreç değiştirerek kontrol yapılır. İkinci gurupta
emisyonu düzenlemek için ek bir kontrol mekanizması bulundurmak şarttır. Birinci metot verimli ve
faydalı olmakla beraber süreç ve/veya ekipmanı değiştirmek genellikle olası değildir ve uygulaması
kısıtlıdır. İkinci metot ise imha ve geri kazanım tekniği olarak iki alt gurupta sınıflandırılabilir. Yoğuşma,
absorbsiyon, adsorpsiyon ve membranlı ayrıştırma gibi birçok tekniği ikinci gurupta incelemek
mümkündür.
Tekstil sektöründe en büyük enerji tüketimi kurutma işlemlerinde olur. Bu işlemde en sık kullanılan
makine Ram dır. Bu nedenle verimsizliklerin azaltılması üzerine çalışmalar yapılmaktadır. Cay ve ark.
fabrikalardan alınan deneysel verilerin kullanıldığı bir kazan, bir pompalı Ram makinesinin ekserji
analizinde ekseri verimini 34.4 % bulmuşlardır [3]. Mohit S. Ishar Ram makinesindeki yakıcılara yakma
havası ön ısıtıcısı olarak havadan havaya yeni bir kanatçıklı ısı değiştirici modeli üzerinde çalışmış ve
deneysel sonuçları tasarımda kullanarak ekonomik geçerliliğini test etmiştir [4]. Önerilen modelin geri
ödeme süresi yaklaşık 1 ay olarak hesaplandı. Khan ve Ghoshal Ram atık havasından UOB lerin
alınması tekniklerini detaylı bir şekilde araştırarak her birinin esaslarını dezavantajlarını ve
uygulanabilirliklerini karşılaştırmışlar ve karar alma stratejileri hakkında yol göstermişlerdir [5].
3
Yoğuşmalı UOB yok etme tekniğinde maksimum işletme maliyeti 120 $/m ve yok etme verimi 70-85
3
3
%, absorbsiyonda ve aktif karbonlu adsorbsiyon tekniklerinde sırasıyla 120 $/m , 90-98 % ve 35 $/m ,
80-90 % bulmuşlardır.
Düşük UOB konsantrasyonlarında yoğuşturma tekniği ekonomik değildir. Adsorbsiyon dan daha fazla
sermaye ağırlıklıdır. En yüksek UOB konsantrasyonlarında (8000 ppm) adsorbsiyon tekniği ile rekabet
edebilir. Geri kazanılan UOB lerin bir solvent olarak yeniden kullanımı her durumda daha ekonomik
olması için önemlidir [6]. Sadece karbon adsorbsiyonunda yok etme verimi 95 % ve daha büyüktür,
yoğuşturmada 90 % dır.
Yoğuşturma UOB geri kazanımı için emniyetli bir alternatiftir. İkinci bir eleman ve bu nedenle daha
fazla bir ayırma teknolojisi gerektirmez, kolaydır. Yüksek konsantrasyon gereksinimi, yüksek sıcaklık
ve basınç gibi koşullar, yüksek kaynama sıcaklıklı UOB ler, yüksek işletme maliyeti vb. kısıtlayıcı
koşullardan etkilenir. Bu durum ticari anlamda zorluklara neden olur. Sonuçta, katalitik oksidasyon
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UOB geri kazanımı verim ve maliyet açısından önemli değilse iyi bir tercihtir. UOB Geri kazanımı
önemli ise en iyi alternatif adsorbsiyon uygulamasıdır. Biyolojik filtrasyon hala araştırılmaktadır,
gelecekte UOB kontrolunda en çok potansiyeli olan bir uygulamadır [5].

2. YERLİ FİLTRE SİSTEMLERİ ÖRNEK UYGULAMA MODELLERİ
Ramdan çıkan baca gazlarının filtrasyonunda öne çıkan yerli uygulama teknikleriduman gazlarını
soğutarak taşıdıkları yağ ve su buharlarını basınçlarına karşılık gelen doyma sıcaklığında
yoğuşturmaktır. Yoğuşturma (Çiğlenme) ile UOB’ leri atık gaz sisteminden ayrıştırmak için ısı
değiştiriciler soğutucu akışkan olarak taze hava veya yumuşak su kullanır ve atık gazın sıcaklığını
düşürürler. Bu maksatla tesis ihtiyacına göre hava-hava, hava-su tipinde zıt akışlı ısı değiştiricilerden
biri veya her ikisi birlikte kullanılabilmektedir. Isıtılmış taze hava Ram yakıcılarına gönderilmekte
(Reküperasyon), sıcak su ise tesisin destek ünitelerine veya sıcak su depolarına yönlendirilmektedir.
Eğer tesis boyahane ise sıcak su ikincil bir ısıtıcıdan geçirilip boya ekipmanlarına
yönlendirilebilmektedir. Her durumda atık enerji tasarruf edilerek işletme maliyetleri düşürülmektedir.
Aşağıdaki Şekil 1. de Ram makinesinin çalışma prensibi ve Şekil 2. de ise tekstil üretim sürecindeki
pozisyonu gösterilmektedir.

Şekil 1. Ram prensip şeması

Şekil 2. Analiz edilen üretim sürecinin akış şeması
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Yapılan etütler; yerel tesislerde Ram baca gazlarının filtrasyonunda uygulanan tüm modellerde
çoğunlukla kaba/ince ızgaralar ile bunu takip eden ısı değiştiriciler ve ek olarak elektrostatik filtrelerin
kullanıldığını göstermektedir.
Yerel imalatçıların uyguladığı sistemleri 3 gurupta toplamak mümkündür:
2. 1. A Modeli: Isı Değiştirici ve Yoğuşturuculu Hibrit Sistem
Bu sistemde Ram Baca gazı filtrasyon sistemine eklenen bir yoğuşturucu vasıtası ile filtre sisteminin
soğutma gücü ve dolayısı ile toplam verimi arttırılmaktadır.

Şekil 3. Model A şematik görünüşü
Modelin ana yapısı aşağıdaki elemanlardan oluşmaktadır (Şekil 3.).
•
Otomatik Mekanik bir ön filtre, 100 mikrona kadar kaba ve ince havları yakalanması için
kullanılmaktadır. Tekstil kumaş havları ve yağ zerreciklerinin yapışkan parçacık topakları
oluşturmasını önleyebilmek için kaba havları ayrıştırmak amacıyla sistem girişine konulan filtre
tıkandığında sprey nozullardan sıcak su ve buhar ile püskürtülerek yıkanır. İstendiğinde manuel olarak
da bu elekler çıkarılıp temizlenebilir (15-20 dak).
•
Hava - hava tipindeki ısı değiştirici. Bu ısı değiştiricide Ram makinesinden atılan ve sıcaklığı
o
160 – 180 C aralığında olan eğer polyester kumaş kurutulmuş ise bağıl nemi % 2 – 3 olan atık hava
o
o
ortamdan alınan 30 C de ve yaklaşık % 60 bağıl nemdeki taze hava ile 110 C ye soğutularak
muhteviyatındaki yağ buharlarını ve yağ ile topaklanan daha ince partiküllerin sistemden
o
ayrıştırılmasını sağlamaktadır. Burada 90 C ye ısıtılan % 2 bağıl nemdeki taze hava Ram da
kullanılmaktadır.
o
o
o
•
Hava – su tipindeki ısı değiştirici. Burada 110 C deki atık hava 20 C deki besi suyu ile 70 C
o
ye soğutulurken su 45 C’ ye ısınmakta ve tesiste ihtiyaç duyulan tüketim noktalarına
yönlendirilmektedir.
•
Yoğuşturucu ünite: Soğutma gücünün artmasına yardımcı olan ünitede hava – su ısı
o
o
değiştiricisinden 70 C de çıkan atık hava 45 C ve altına soğutulmakta ve daha fazla sayıda organik
bileşik buharının yoğuşmasına yardımcı olarak sistemin verimini arttırmaktadır [7].
2. 2. B Modeli: Elektrostatik Filtre ve Isı Değiştirici Kombinasyonlu Sistem
Uygulanan modelin şematik görünüşü Şekil 4.’ tedir.
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Şekil 4. Model B şematik görünüşü
Sistemin modülleri ve işlevleri aşağıdaki gibidir.
•
Otomatik temizlemeli ön filtre: Ram’ dan çıkan tekstil kumaş havları ve yağ zerreciklerinin
yapışkan parçacık topakları oluşturmasını önleyebilmek için kaba havları ayrıştırmak amacıyla sistem
girişine konulan ve yedekli çalışan bir elekten ibarettir. Belirlenmiş basınç farklarına ulaşıldığında
yedek filtre devreye girerken tıkanmış olan filtre sprey nozullardan sıcak su ve su bazlı yağ çözen
kimyasallar püskürtülerek yıkanır.
•
Isı Değiştiriciler: Ram makinelerinden atılan yaklaşık 180 C sıcaklıktaki atık hava idarenin
talebi doğrultusunda sıcak hava üretimi için hava – hava veya sıcak su üretimi için hava – su tipindeki
o
ısı değiştiricilerden biri veya her ikisi vasıtası ile 110 - 70 C aralığına kadar soğutularak atık havanın
taşıdığı yağ buharlarının kısmen yoğuşması ve bünyesindeki aerosol partiküllerin ayrıştırılarak atık
tankında toplanması sağlanmaktadır.
o

Belirlenen fark basıncına ulaşıldığında kirlenmiş olan ısı değiştiriciler sıcak su ve su bazlı yağ çözen
kimyasallar ile temizlenir.
•
Hava – hava tipinde ısı değiştiriciler kullanıldığında 90 – 110 C sıcaklığına ısıtılmış taze hava
o
Ram da kullanılmaktadır. Hava – su tipindeki ısı değiştiriciler kullanıldığında ise 55 – 60 C
o
sıcaklığında sıcak su üretilebilmekte atık gaz sıcaklığı 60 – 70 C aralığına indirilebilmektedir.
o

•
Elektrostatik Filtre: Invertörlü bir fan yardımı ile ön filtreden geçirilerek üniteye çekilen atık
hava bir iyonizerden geçirilirken güçlü bir manyetik alandan pozitif yükle elektriklenmiş halde çıkar ve
pozitif, negatif yüklü toplayıcı yüzeylere girer burada pozitif yüklü plakalar tarafından itilen parçacıklar
negatif yüklü plakalarca çekilerek toplanır. Böylece 0,3 mikrona kadar büyüklüğe sahip parçacıkların
tutulması mümkün olur (Şekil 5.).
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Şekil 5. Elektrostatik Filtre çalışma prensibi [8]
Belirlenen fark basıncına ulaşıldığında kirlenmiş olan yüzeyler sıcak su ve su bazlı yağ çözücü
kimyasallar ile otomatik olarak yıkanır ve temizlenir.
Bu tip filtrelerin tüm modellerde olduğu gibi SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition:
Denetleyici Kontrol ve Veri Toplama) sistemine sahip olması ve PLC (Programmable Logic Controller:
Programlanabilir Mantık Denetleyici) sistemleri ile çalıştırılması kaçınılmazdır.
2. 3. C Modeli: Elektrostatik Filtre Sistemi
Elektrostatik filtre sisteminin yapısı tek bir gövdede hemen girişte bir mekanik filtre ve soğutucu
bölümü ardından gelen elektrostatik filtre bileşenlerinden oluşmaktadır (Şekil 6.). Bunlar iyonizer ve
trafo gurubunu takip eden toplayıcı plakalardır.

Şekil 6. Model C şematik görünüşü
Elektrostatik filtrelerin metal aksamı paslanmaz krom nikel alaşımlı olmalıdır. Normal çelik mamulü
olanlar paslanmaya uzun süre dayanıklı olmamakla birlikte uygun bakımları yapıldığı takdirde yaklaşık
10 yıl kullanılabilmektedir [9].
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Elektrostatik filtrelerin düşük sıcaklıkla çalıştırılması (Yaklaşık 50 C ve daha düşük) ve periyodik
yıkama işlemine özen gösterilmesi yangın tehlikesini azaltmak için gereklidir. Toplayıcı plakalardaki
yağ filminin kalınlığı temizlik periyoduna dikkat edilmez ise artarak trafonun uyguladığı 10 – 15 kV
seviyesindeki elektrik voltajının plakalarda elektrik arkı yapmasına ve birikmiş yağ tabakasının
yanmasına neden olur. Buna rağmen sistem bu tür risklere karşı donanımlıdır. Hemen filtre girişindeki
bir yoğuşturucu ile atık hava soğutulurken kaba partiküllerden de ayrıştırılmış olmaktadır. Ayrıca
termostat kontrollü otomatik çalışan giriş ve çıkış damperleri yangın tehlikelerine karşı emniyet sistemi
olarak üniteye eklenmiştir. Yangın başladığında termostatik olarak damper kapakları kapanmakta ve iç
hacme nozullar vasıtası ile su veya buhar püskürtülmektedir. Bu modellerin kendi bünyesinde
o
yoğuşturucu mevcut olup Ram’ dan çıkan 150 – 160 C sıcaklık ve % 2 bağıl nemdeki (Polyester
o
3
kumaş için) atık hava 55 C civarına soğutulmaktadır. Çıkışta yağ konsantrasyonu 50 mg / m den
daha aşağıya çekilmektedir.
o

2. 4. Atık Gaz Sistemi;
Filtre sistemine egzost giriş sıcaklığı: 160 - 180 C
o
ESP Filtre çalışma sıcaklığı: 35 - 50 C
Çalışma süresi: Ortalama 6000 saat / Yıl
o

Güç kaynağı: 380 V, 50 Hz
o
Termofiks sıcaklığı: 195 C
3
Taze hava kalitesi: 20 mg / m Yağ Buharı
Atık Isı Geri Kazanım Sistemi;
Havadan suya ısı değiştiricilerinde;
o
Isı değiştiricisine soğuk su giriş sıcaklığı: Ortalama 15 - 20 C
Isı değiştiricisinden su çıkış sıcaklığı: Ortalama 80 - 90
tasarlanmalıdır.

C Aralığında olabilecek şekilde

o

Havadan havaya ısı değiştiricilerinde;
o
Isıtıcı atık gaz giriş sıcaklığı: Ortalama 180 – 200 C
o
Isıtıcı gaz çıkış sıcaklığı: Ortalama 90 – 110 C
o
Isıtılan hava giriş sıcaklığı: 25 – 30 C
o
Isıtılan hava çıkış sıcaklığı: 90 – 110 C
o
Yoğuşturucu; 50 – 70 C
Aralığında olabilecek şekilde tasarlanmaktadır.

3. ENERJİ GERİ KAZANIMI
3.1. Hesap Yöntemleri
3. 1. 1. Isı Değiştiricilerinde Isı Transfer Hesabı
Baca gazından atılan ısı miktarı:
(kW)

(1)

= Baca gazının verdiği ısı, (kW)
= Baca gazının kütlesel debisi, (kg/sn)
= Baca gazının sabit basınç özgül ısınma ısısı, (kJ/kg.K); Ortalama gaz sıcaklığında
o
= Baca gazının Hava-Hava Isı Değiştiricisine giriş sıcaklığı, C
o
= Baca gazının Hava-Hava Isı Değiştiricisinden çıkış sıcaklığı, C
= Hava-Hava Isı Değiştiricisinin ısıl verimi
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Isıtılan akışkanın aldığı ısı miktarı: (Örnek: Hava - Hava Tipi Isı değiştirici)
,

(kW)

(2)

= Taze havaya verilen ısı, (kW)
= Taze havanın kütlesel debisi, (kg/sn)
= Taze havanın sabit basınç özgül ısınma ısısı, kJ/kg.K
o
= Taze havanın Hava-Hava Isı Değiştiricisine giriş sıcaklığı, C
o
= Taze havanın Hava-Hava Isı Değiştiricisinden çıkış sıcaklığı, C
= Hava-Hava Isı Değiştiricisinin ısıl verimi

3. 1. 2. Yoğuşturucuda çekilen ısı miktarı;
(kW)

(3)

h su,ç = c p,su,ç * t ç =4,181 kj/kgK * t ç (K), (kJ/kg)
Yoğuşturucuya giren atık havanın taşıdığı ve yoğuşturucuda yoğuşan su buharı miktarı,
(Duman gazındaki yağ buharlarının yoğuşturulması için), (kg su/s)
Δt = Baca gazının yoğuşturucuya giriş ve çıkış sıcaklığı arasındaki fark, (K)
Yoğuşan su miktarı;
,

(kg su/s)

(4)

(kg/s)

(5)

Atık havanın özgül nemi (gr su / kg hava), [10]
Yoğuşturucuya gönderilmesi gereken soğutma suyu miktarı;
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3. 1. 3. Enerji/Yakıt Tasarruf Miktarı
Toplam ısı geri kazanım miktarı (IGK):
+ Q y (kW)
Yakıt Tasarrufu (YT):
Sıvı yakıtlar için

(kg/yıl)

Gaz yakıtlar için

(Nm /yıl)
3

= Hava-su ısı değiştiricisinde tasarruf edilen yakıt miktarı, kg/yıl, Nm /yıl
= Baca gazının verdiği ısı, kW ( kJ/sn)
= Isı değiştiricisinin yıllık çalışma saati, h/yıl
3
= Yakıtın alt ısıl değeri, kJ/kg (Sıvı yakıtlar için), kCal/Nm (Gaz yakıtlar için).
= Kazan verimi
3

3. 2. Tasarrufun Parasal Değeri:
Tasarruf Tutarı;
(TL/Yıl) İşletme giderlerinden dolayı sonucun % 80’ i dikkate alınabilir.}
Yakıt birim fiyatı (Sıvı yakıt için TL/kg, Gaz yakıt için TL/m )
3

Tablo 1. Farklı filtrasyon modellerinin yıllık gaz yakıt tasarrufları
Model A
h/Yıl

20

h/Gün,

30

gün/Ay

966088,64

(kj/h) / 10^9=

0,000966

TJ/h

*ƞ) =

34,960

Nm^3/h

D.Gaz

*ƞ) =

46,805

Nm^3/h

D.Gaz

*ƞ) =

66,976

Nm^3/h

D.Gaz

230735,29

(kCal/h) / (8250

6000
*

6000

=

için
5,797

Kaz. ver. ƞ=

80

TJ/yıl

Model B
359,2
308912

kW
(kCal/h) / (8250

Model C
514

kW

442040

(kCal/h) / (8250

4. EKONOMİK ANALİZ
Ram baca gazlarının filtrasyonu için düşünülen yatırım projelerinin değerlendirilmesinde ve alternatifler
arasında seçim yapılmasında çeşitli yöntemler kullanılabilir.
Bu yöntemler nakit akımlarının değerlendirilmesine ilişkin yöntemlerdir.
1.
2.
3.
4.

Geri ödeme süresi (Payback period)
Net bugünkü değer (NPV - Net Present Value)
Kârlılık indeksi (PI – Profitability Index)
İç Getiri oranı (IRR - Internal Rate of Return)
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4. 1. Amortisman
Enerji tesisleri, makine ve cihazları için;
Amortisman süresi n= 5 yıl, amortisman oranı I= % 20 [11].
Yıllık faiz oranı; i= % 24 (TL için),

1TL= 0.142 Euro
Elektrik BF= 0.4030 TL/kWh= 0.0573 Euro [12]
3
Doğalgaz BF= 1.315 TL/Nm = 0.187 Euro [13]
Basit Geri Ödeme Süresi;

Geri ödeme süresi ne kadar kısa ise yatırım da o kadar caziptir

4. 2. Karlılık Oranı (KO)

KO ne kadar yüksek ise yatırımın o kadar cazip olacağı aşikârdır.

4. 3. İndirimli Nakit Akışı
Faiz oranı i, yıl n ve mevduatın değeri D ile gösterirsek,

İlk yatırımın bugünkü değeri;

İskonto (İndirim) oranı;

Yatırımın kar etme miktarının (Karlılık Oranı: KO) ve ilk yatırımın kendini hangi sürede geri
ödeyebileceğinin (Geri Ödeme Süresi: GÖS) hesabı için elde edilen yıllık net tasarrufların parasal
değerinin (Net Nakit Akışı: NNA) bilinmesi zorunludur (Tablo 2.). Bunun için yıllık tasarruflardan
yıpranma payı ile birlikte tüm masrafların çıkarılması ve elde kalacak olanın bilinmesi şarttır.
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Tablo 2. Net nakit akışı
MODEL A
644047,59
Yıllık tasarruf TL

TL
Amortisman TL

Bakım, onarım TL

İşçilik TL

NNA
Net
yıllık
tasarruf TL

0

0

0

0

0

0

1

405343,99

128809,52

2500

4000

270034,48

2

405343,99

103047,61

2500

4000

295796,38

3

405343,99

82438,09

2500

4000

316405,90

4

405343,99

65950,47

2500

4000

332893,52

5

405343,99

52760,38

2500
MODEL B

4000

346083,62

Sermaye
Yıllar

Sermaye
0

523980,00
0

TL
0

0

0

NNA
0

1

155277,00

104796,00

2500

4000

43981,00

2

155277,00

83836,80

2500

4000

64940,20

3

155277,00

67069,44

2500

4000

81707,56

4

155277,00

53655,55

2500

4000

95121,45

5

155277,00

42924,44

2500
MODEL C

4000

105852,56

Sermaye
0

760410,00
0

TL
0

0

0

NNA
0

1

403950,24

152082,00

2500

4000

245368,24

2

403950,24

121665,60

2500

4000

275784,64

3

403950,24

97332,48

2500

4000

300117,76

4

403950,24

77865,98

2500

4000

319584,26

5

403950,24

62292,79

2500

4000

335157,45

4. 4. Net Bugünkü Değer (NBD)
NBD; Projenin ömrü boyunca tüm yıllık sermaye giderleri ve tasarrufların bugünkü değerini hesaplar.
Tüm bugünkü değerlerin toplanmasıyla (Giderler negatif, miktarlar ve net tasarruflar ise pozitif olarak
gösterilerek) elde edilen toplamdır [13]. Nakit akışlarının faiz oranlarına göre yıllar bazında belirlenmiş
bir oranla (İskonto Oranı) indirgenmiş değerlerinden (İndirimli Nakit Akışı: İNA) tasarrufların bugünkü
değeri hesaplanır ki bu değer (Net Bugünkü Değer: NBD) karar alma sürecinin en kritik göstergesidir.
Bir projenin ömrü boyunca tüm yıllık sermaye giderleri ve tasarrufların bugünkü değerinin hesabıdır ve
en yüksek olan proje tercih edilir, negatif çıkanı ret edilir. Farklı NBD’ ler arasında hangisinin tercih
edileceğine karar vermek için ise indirgenmiş net nakitler toplamı olan NBD’ nin sermaye giderlerine
oranı olan karlılık indeksine (Kİ) bakılır [14]. Yüksek Kİ tercih edilir. Tablo 3. Bu analizi göstermektedir.
NBD negatif ise proje ret edilir, pozitif ise kabul edilir.
Net nakit akışı (NNA) = Nakit girişi (NG) – Nakit çıkışı (NÇ)
NBD = NNA 0 *a 0 + NNA 1 *a 1 + …..+ NNA n *a n
Aşağıdaki tabloda, net tasarrufların uygun “a” değeri ile çarpılması suretiyle bugünkü değerler
bulunmaktadır, NBD’ ler sermaye giderlerinin indirimli net tasarrufların toplamından çıkarılması ile elde
edilmektedir.
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Tablo 3. Net bugünkü değerler (NBD)
MODEL A
1 € 6,39TL

Sermaye Gideri
Yıllık Tasarruf

Faiz
Yıl

MODEL B

- 644048

TL

-523980

TL

-760410

-100790

€

-82000

€

-119000

405344

TL

155277

TL

403950

63434

€

24300

€

63216

24%

NNA (TL)

İNA (TL)

A

B

A*B

0

1

1

0,806

2

0,65

3
4
5

MODEL C

NNA (TL)
C

-644047,59 -644047,59

İNA (TL) A*C

NNA (TL) D

İNA (TL)
A*D

-523980

-523980

-760410

-760410

270034,48 217769,74

43981

35468,55

245368,24

197877,61

295796,38 192375,38

64940,2

42234,78

275784,64

179360,46

0,524

316405,9 165950,87

81707,56

42854,57

300117,76

157407,94

0,423

332893,52 140805,17

95121,45

40233,86

319584,26

135175,7

0,341

346083,62 118051,8

105852,56

36107,13

335157,45

114324,8

NBD = 190905,37

GÖS

NBD =

-327081,11

NBD =

Kİ =

1,3

Kİ =

0,38

Kİ =

KO=

10,86

KO=

-22,44

KO=

Amortismansız
Amortismanlı

NNA: Net Nakit Akışı
SONUÇ:

1,04

Yıl

3,4

Yıl

1,9 Yıl

1,1

Yıl

2,3

Yıl

1,3 Yıl

İNA:

İndirimli Nakit Akışı

MODEL B

NBD (-)

Ret

MODEL B

KO (-)

Ret

MODEL A ve C

NBD (+)

MODEL A (Kİ)

>

MODEL C (Kİ)

>

MODEL C (KO)

(GÖS)

1,031

1,6

MODEL A (KO)
Kısa süre MODEL A

23736,52

<

MODEL C

Kabul

(GÖS)

<

Tercih

Nedeni

Tercih

Nedeni

MODEL B

5. BULGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE TARTIŞMA
Yukardaki Tablo 2. ve Tablo 3.’ ten görüldüğü gibi tasarrufların parasal değerinden amortisman ve
yıllık % 24 faiz ödemelerinin çıkarılmasıyla bulunan net tasarrufların (Net Nakit Akışı: NNA ve İndirimli
Nakit Akışı: İNA) sermaye giderine oranından bulunan karlılık oranının (KO); Büyüklüğünü dikkate
aldığımızda tercih sıralaması:
KO MODEL A > KO MODEL C > KO MODEL B olacaktır.
Amortismanlı geri ödeme süresinin (GÖS) ; En kısasının en cazip olacağı düşüncesiyle tercih
sıralaması,
GÖS MODEL A > GÖS MODEL C > GÖS MODEL B olacaktır.
Sermaye giderlerinin indirimli (İskontolu) net tasarrufların (İndirimli Nakit Akışı: İNA)toplamından
çıkarılması ile bulunan tasarrufların bugünkü değerlerinin toplamına göre (Net Bugünkü Değer, NBD);
(-) Olan NBD’ nin ret edilmesi (+) olanının kabul edileceği ve en büyük değerin tercih edileceği
varsayımıyla;
NBD MODEL B= - 327 081,11 TL ret edilir ve büyüklüğe göre tercih sıralaması;
NBD MODEL A > NBD MODEL C olacaktır.
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Farklı NBD’ ler varsa karlılık indeksi (Kİ); En yüksek olanının daha cazip olacağı kabulü ile tercih
sıralaması:
Sonuç: Tercih önceliği Kİ MODEL A > Kİ MODEL C olacaktır.
İlk yatırım maliyetleri açısından değerlendirilirse Elektrostatik filtre yatırım maliyeti önde gelmekte daha
sonra yoğuşturuculu hibrid filtre sistemi ve daha sonra da ısı değiştiricili elektrostatik filtre sistemi,
yakıt tasarrufu açısından ise öncelik sırasına göre elektrostatik filtre sistemi, ısı değiştiricili elektrostatik
fitre sistemi ve yoğuşturuculu hibrid sistem gelmektedir.
Yoğuşturmanın UOB geri kazanımı için emniyetli ve ekonomik bir alternatif olduğu görülmektedir.
İkinci bir eleman ve bu nedenle daha fazla bir ayırma teknolojisi gerektirmemektedir. Yüksek UOB
konsantrasyonu, yüksek sıcaklık ve basınç gibi koşullar, yüksek kaynama sıcaklıklı UOB ler, yüksek
işletme maliyeti vb. kısıtlayıcı koşullar için yerli üretim modelleri daha detaylı incelenmelidir.
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HVAC UYGULAMALARINDA KOKU ÖLÇÜM VE TUTMA
YÖNTEMLERİNDEKİ SON GELİŞMELER
Recent Developments In Odor Measurement And Control Methods In Hvac Applications

Süleyman KAVAS

ÖZET
Çevre kirliliği ve hava kalitesi günümüzde oldukça önemli hale gelen bir konu başlığı durumundadır.
İklimlendirme sektöründe de birçok uygulamada koku büyük bir problem olarak tasarımcıların
karşısına çıkmaktadır. Son zamanlarda artan yüksek katlı binalar ve bu binaların altında yer alan
mutfağa sahip işletmeler koku probleminin en çok ortaya çıktığı alanlardır.
Birçok durumda bir endüstriyel mutfaktan dışarı atılan egzoz havasındaki kokunun veya temiz hava
sağlayan bir klima santralinden mahale verilecek havadaki kokunun yok edilmesi istenebilmektedir.
Dışarı atılan egzoz havasının çevre yönetmeliklerine göre istenen değerlerde olması gerekmektedir.
Mahale verilecek hava ise mutlaka iç hava kalite şartlarını sağlamalıdır.
Çalışmada koku ve kaynakları, koku ölçüm yöntemleri ile konfor ve mutfak uygulamalarında
karşılaşılan kokunun yok edilmesi için kullanılan yöntemler incelenmiş ve son gelişmeler açıklanmaya
çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Koku, Koku tutma yöntemleri, Koku ölçüm yöntemleri.

ABSTRACT
Environmental pollution and air quality is becoming an important topic nowadays. Odor is a major
problem standing ahead of designers in many applications of air conditioning industry. High-rise
buildings with increasing numbers recently and the stores with kitchens beneath these buildings are
the areas where odor problems occur most.
In many cases, it may be desired to eliminate the odor in the exhaust air emitting from industrial
kitchen or odor in the air that will be supplied from an air handling unit to the space. Exhaust air
emitting to the environment should be at the required values according to environmental regulations.
The air to be supplied to the space must meet the indoor air quality requirements.
In the paper, odor and its sources, odor measurement methods, methods used to control odor in
comfort and kitchen applications were studied and recent developments were tried to be explained.
Key Words: Odor, Odor control methods, Odor measurement methods.
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1. GİRİŞ
↵
Günümüzde hızla artan şehirleşme ve çevre kirliliği hava kalitesini hiç olmadığı kadar önemli hale
getirmiştir. Hem dış havanın hem de iç ortam havasının canlıların yaşamlarını sağlıklı bir şekilde
devam ettirecek kalite ve özelliklerde olması gerekmektedir. Solunan havanın sıcaklık, nem, toz ve
içerdiği yabancı madde miktarı vb. ile birlikte kokusu da önemli bir parametredir. Tüm kokular (hoş
yada hoş olmayan) hava kalitesi ve dolayısıyla insan sağlığı üzerinde etkisi vardır. Bu yüzden mutlaka
kontrol altında tutulmalıdır.
Kokunun en temel etkisi rahatsız edici olmasıdır. Kokuya sebep olan gaz karışımı çok düşük
derişimlerde olsa dahi bu etki ortaya çıkabilir. Mide bulantısı, baş ağrısı, nefes almada zorluk gibi
fiziksel etkilerin yanında sinirlilik, tiksinme, iğrenme gibi psikolojik etkilere de sebep olabilmektedir.
HVAC uygulamalarını koku tutumu açısından üçe ayırabiliriz;
-

Konfor Uygulaması
Endüstriyel Uygulamalar
Mutfak Uygulamaları

Konfor uygulamalarında genellikle iç ortama verilecek taze havanın kokudan arındırılması
yapılmaktadır. Dış ortamın yoğun kirleticilere maruz kaldığı yüksek hava kirliliğinin olduğu bölgelerde
ve koku çıkışının olduğu yerlerin yakınına konumlandırılmış taze hava cihazlarında mutlaka koku
giderimi yapıldıktan sonra iç mahale taze hava verilmelidir.
Endüstriyel koku tutma uygulamaları çok farklı kaynaklardan çıkan kokunun yok edilmesini gerektirir.
Gıda, ilaç, kimya, gübre vb. gibi endüstrilerdeki bir çok faklı proses sonucu ortaya farklı yapıda ve
yoğunlukta koku içeren gazlar çıkmaktadır. Her kokulu gaz karışımı için farklı tutma yöntemleri
uygulanmaktadır. Özellikle atık artıma tesisleri ve çöp depolama alanları endüstriyel koku tutma
yöntemlerinin en önemli uygulama alanlarıdır.
Mutfak uygulamaları da (özellikle restoran ve yemek fabrikaları) endüstriyel uygulamalar altında
değerlendirilmesine rağmen çok geniş bir alana hitap ettiği için ayrı bir başlık altında incelenmesi daha
uygundur. Özellikle yüksek katlı binaların altında bulunan restoranlar ve AVM içerisindeki yeme-içme
alanlarında meydana gelen kokuların yok edilmesi tesisat mühendisliği dalında yeni bir alan olarak
ortaya çıkmaktadır.

2. KOKU ve ÖLÇÜMÜ
2.1 Koku Nedir?
Koku soluduğumuz hava içerisindeki kimyasal moleküllerin beynimizde yarattığı bir etkidir. Bu etki
kimyasal moleküllerin çok küçük derişimlerinde dahi ortaya çıkmaktadır. Çoğu koku birçok kimyasal
molekülün karışımından oluşmaktadır. Koku temelde iyi ve kötü olarak ikiye ayrılabilir. Ancak bu
ayrımı yaparken mutlaka kokunun kişiden kişiye değişen öznel bir kavram olduğu akıldan
çıkarılmamalıdır. Kokunun bu özelliğinden dolayı tespiti, ölçümü ve sınıflandırılması sorun olagelmiştir.
Dış ortamdan alınan taze hava çoğu zaman kokusuz veya temiz kokulu olarak kabul edilirken tuvalet
egzozları kötü kokulu olarak kabul edilir. Ancak mutfak davlumbazından çıkan havadaki koku kimisi
için güzel olarak ifade edilirken kimisi için kabul edilemez olarak nitelendirilebilir.
Kokunun ölçülebilen beş temel özelliğe bulunmaktadır: 1) yoğunluğu 2) rahatsız etme derecesi 3)
karakteri 4) sıklığı ve 5) süresi. Bu özellikler kişinin kokuya karşı tutumunu belirlemektedir. Öte yandan
kişinin kokuyu üreten kaynak ile olan önceki tecrübesi ve kokuya karşı olan hassasiyeti de kokuya
karşı tutumunu etkilemektedir. Ayrıca sıcaklık, nem ve hava akımları da kokunun kişi üstündeki etkisini
değiştirebilmektedir[1]. Koku konsantrasyonu ile koku yoğunluğunun algılanması arasında logaritmik
bir ilişki bulunmaktadır. Koku konsantrasyonu büyük miktarda artarken koku algısı çok az miktarda
artar. Kokunun sıklığı ve süresi de bireyin hızla farkındalığını kaybetmesine neden olur. Kişinin ilk
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baştaki koku algısı zamanla düşer ve tepkisi azalır. İki veya daha çok koku karıştığında birbirlerinin
etkisini ve rahatsız etme derecelerini yok edebilirler. Benzer şekilde ağır karakteristikteki koku hafif
kokuya baskın gelerek algılanmasını engelleyebilir. Bu sayede farklı kokular karıştırılarak istenmeyen
koku yok edilebilir [2].
2.2 Koku Kaynakları
Kokunun sayılamayacak kadar çok farklı kaynağı bulunmaktadır. Ancak temelde organik ve inorganik
olarak ikiye ayrılabilir. İnorganik kaynaklı koku çoğunlukla endüstriyel prosesler sırasında ortaya
çıkmaktadır. Çelik endüstrisi, boya, kimya ve ilaç fabrikaları bu tür kokuların sıklıkla rastlandığı
alanlardır. Organik koku üreten kaynaklar hem endüstriyel proseslerde hem de ev uygulamalarında
görülebilmektedir. Örnek olarak gıda işleme ve pişirme, insan ve diğer canlıların dışkıları ve vücut
kokuları, tütün mamullerinin kokuları sayılabilir. Bir endüstriyel mutfakta pişirmeden, çöpten, bulaşık
makinesinden, çürüyen veya bozulan gıdalardan ve sudan koku ortaya çıkıp ortama yayılabilir.
Organik kaynaklı kokular inorganik kaynaklı kokulara göre daha yaygın ve rahatsız edicidir. Bu
çalışmada daha çok organik kaynaklı kokular üzerinde durulacaktır.
Koku kaynaklarını yapısal olarak organik/inorganik şeklinde sınıflandırabileceğimiz gibi kaynağın
durumuna veya çıkış yerine göre de sınıflandırabiliriz.

Şekil 1. Koku Kaynaklarının Sınıflandırılması [3].
Noktasal kaynaklar tek bir noktadan yayılan kokuları ifade etmektedir. Araba egzozları, bacalar vb.
şeklinde örneklendirilebilir. Alansal kaynaklar noktasal kaynakların aksine sınırlandırılmamış
alanlardan çevreye yayılan kokuları tarif etmek için kullanılmaktadır. Atık artıma tesisleri, çökeltme
havuzları, katı atık bertaraf tesisleri, çöp depolama alanları bu sınıflandırmaya girmektedir. Yapı-bina
kaynaklı kokular ise işletilen binalardan yayılan kokulardır. Hayvan barınakları, gıda ve gübre depoları
bu alana girmektedir. Son olarak kaçak tarif edilen kaynaklar filtrelerden olan kaçakları veya bir koku
kaynağından gerçekleşen sızıntıları ifade etmek amacıyla kullanılmaktadır.
2.3 Kokunun Nedenleri
Koku başlıca bozulma, çürüme, yanma gibi kimyasal prosesler sonucu ortaya çıkmaktadır. Organik
bileşiklerin mikrobiyal ayrışması sonucu ortaya çıkan hidrojen sülfür ve diğer bileşikler kokuya sebep
olan en önemli maddelerdir. Ayrıca amonyak ve benzeri azot bileşikleri de aynı şekilde koku
kaynakları arasındadır. Fenoller, hidrokarbonlar ve merkaptanlar da koku kaynağı olarak sıralanabilir
[2]. Bunlardan başka ozon (O 3 ), asetik asit (CH 3 COOH), formaldehit (CH 2 O), klor (Cl 2 ), aseton
(C 3 H 6 O), sülfürdioksit (SO 2 ) ve uçucu organik bileşikler gibi birçok organik ve inorganik madde koku
kaynağı olarak bilinmektedir.
Hidrojen sülfür (H 2 S) havadan ağır, renksiz ve çürük yumurta kokusundaki bir moleküldür. Baskın bir
kokuya sahip olup oldukça rahatsız edici etkisi vardır. Çoğu insan tarafından hacimce 1 ppm’in
altındaki değerlerde algılanabilir. Ancak bu gazın kokusu aldatıcıdır. 6 ppm’in üstündeki değerlerde
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H 2 S derişimi önemli miktarda arttırılsa dahi koku etkisi az miktarda artmaktadır. Daha yüksek
derişimlerde çok hızlı bir şekilde koku alma duyusu üzerinde etki eder ve hissedilmesi zorlaşır [3].
Amonyak (NH 3 ) havadan hafif, renksiz ve tahriş edici etkiye sahip bir gazdır. İdrar en önemli amonyak
kaynağıdır, bu yüzden en çok tuvaletlerde görülmektedir. 5 ppm’in altındaki değerlerde hissedilebilir
keskin bir kokuya sahiptir. 2500 ppm’in üstündeki değerlerde ölümcül olabilir [3].
3. KOKU ÖLÇÜM YÖNTEMLERİ
Kokunun göreceli bir kavram olması ölçülmesini ve herkes için kabul edilebilir bir şekilde ifade
edilmesini güçleştirmektedir. Ölçülmesindeki diğer bir zorluk ise alınan numune içinde çoğu zaman
birden çok kokulu bileşiğin olmasıdır. Farklı koku kaynaklarının bir arada olması ve çevresel faktörler
de koku ölçümünü etkileyen etkenlerdir. Kokular, kokunun yoğunluğu ve rahatsız etme derecesi
belirlenerek ölçülmekte ve değerlendirilmektedir. Rahatsız etme derecesi kokunun tanımlanması veya
bilinen bir kokuya benzerliğine göre yapılmaktadır.
Kokuların ölçülmesi için zaman içinde birçok farklı yöntem geliştirilmiştir. Genel olarak kimyasal analiz,
elektronik yöntemler ve insan duyusundan yararlanan yöntemler ile ölçüm yapılabilmektedir [4].

Şekil 1. Koku Ölçüm Yöntemleri.

3.1 İnsan Duyusundan Yararlanan Yöntemler
Bu tür yöntemlerde kokudan alınan numune temel olarak insanlar tarafından koklanır ve kokunun
rahatsız etme derecesi belirlenir. Bu yöntemlerde insan burnu sensör olarak kullanılır. Yöntem kişilere
bağlı olduğu için birden çok kişi tarafından koku numuneleri koklanır ve sonuçlar belirlenir. İnsan
duyusundan yararlanan yöntemler olfaktometre, sentometre ve basit duyusal ölçüm yöntemleridir [5].
Bu yöntemler genel olarak aşağıdaki adımlardan oluşur;
1.
2.
3.
4.
5.

Numunenin alınması
Numunenin seyreltilmesi
Seyreltilmiş numunenin panelistlere verilmesi
Panelistlerin kokulu numuneyi değerlendirmesi
Cevapların toplanıp yorumlanması ve sonucun raporlanması

3.1.1 Basit Duyusal Ölçüm Yöntemi
Basit duyusal yöntemde koku numuneleri alındıktan sonra panelistlere koklatılır ve kokunun durumu
hakkında panelistlerden “Koku alınamıyor.”, “Koku hafifçe alınabiliyor.” ya da “Koku yoğun olarak
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alınabiliyor.” gibi cevaplar verilmesi istenir [6]. Koku yoğunluğu yukarıdaki gibi tarif edilebileceği gibi 010 aralığında bir skala üzerinden de belirtilebilir [3]. Bu şekilde kokunun yoğunluğu hakkında bir karara
varmak mümkündür.
Basit duyusal ölçümün en büyük avantajı hızlı ve ucuz bir yöntem olmasıdır. Ancak bu yöntemle tekrar
edilebilir ölçümler elde etmek pek mümkün değildir. Ayrıca sayısal değerler elde edilemez, sadece
koku var ya da yok gibi tanımlamalar yapılabilir [7]. Oldukça sübjektif olup, ön değerlendirme amacıyla
kullanılmalıdır.
3.1.2 Olfaktometre
Olfaktometre koku ölçüm cihazı anlamına gelmektedir. İnsan duyusuna dayalı olup en çok kullanılan
yöntemdir [8]. Bu yöntem temelde kokunun insan üzerindeki etkisinin laboratuvar şartlarında
gözlemlemeye dayanmaktadır. Oldukça pratik bir yöntem olmakla birlikte etkin ve güvenilir sonuçlar
verir. Basit duyusal ölçüm yönteminin en büyük dezavantajı olan sübjektiflik bu yöntemle giderilmiştir.
Olfaktometre literatürde objektif koku ölçüm yöntemi olarak değerlendirilmektedir. Hızlı bir şekilde
sonuca ulaşılabilir ve ucuz bir yöntemdir. Olfaktometrenin en önemli dezavantajı sonuçların
panelistlerin seçimine bağlı olmasıdır. Farklı panelistlerden farklı sonuçlar elde edilebilir. Bu
dezavantaj fazla sayıda panelist kullanılarak giderilebilir. Diğer bir dezavantaj ise seyreltme faktörüdür
[7].
Bu yöntemde eşik konsantrasyonu üzerindeki değere sahip numune gaz ilk önce nötr kokusuz gaz
(azot veya filtre edilmiş hava) ile seyreltilir. Bu işlemin ardından numuneler panelistlere koklatılır.
Panelistlere farklı seyreltme oranlarındaki numuneler eş zamanlı olarak gönderilir ve kokuyu duyup
duymadıklarını belirtmeleri istenir. Düşük seyreltme oranlarından başlanır ve büyük değerlere doğru
sırayla gidilir. Diğer bir deyişle oldukça seyreltilmiş kokulu hava ile başlanıp kokulu hava miktarı
arttırılarak her bir panelistin kokuyu algıladığı eşik değer bulunur. Farklı seyreltme faktörlerinde
panelistlerin verdikleri evet ve hayır cevaplarının ayrı ayrı logaritmaları alınır. Tüm panelistlerin
3
cevaplarının logaritmik değerlerinin ortalaması alındıktan sonra bu değerin ters logaritması KB/m
cinsinden koku konsantrasyonunu verir [9].
Olfaktometre ile ölçüm yapılırken seyreltme oranı eşitlik (1) ile bulunur.
(1)
Bu eşitlikte Z seyreltme faktörünü, V d kokusuz havanın hacimsel debisini, V o ise kokulu havanın
hacimsel debisini ifade etmektedir.[10] Seyreltme faktörünün çarpmaya göre tersi seyreltme oranını
verir.
(2)
Olfaktometre ile gerçekleştirilebilen maksimum seyreltme faktörü 64000’dir [8].
3.1.3 Skentometre
Olfaktmetre ile benzer özellikte ve yapıda olan bu cihaz saha veya alan olfaktometresi olarak da
adlandırılmaktadır. Taşınabilir özellikte olup pratik bir şekilde ölçüm yapılmasını mümkün kılar. Bu
yöntemde panelist ölçüm sahasında kokuya maruz kaldığı için kokuyu ölçümden önce tahmin edebilir
veya kokuya karşı bağışıklık kazanabilir. Ayrıca tek bir panelist tarafından analiz edildiği için
sonuçların doğrulanması güçtür. Şu an birden fazla panelistin aynı anda analiz yapabileceği
skentometreler geliştirilmeye çalışılmaktadır [11].
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Skentometrede seyreltme oranı eşitlik (3) ile verilmektedir. Bu eşitlikte Z seyreltme faktörünü, V c aktif
karbon filtreden geçirilmiş havanın hacimsel debisini, V o ise kokulu havanın hacimsel debisini ifade
etmektedir [5].
(3)

3.2 Elektronik Yöntemler
Elektronik burun olarak tarif edilen bu cihazlar insan burnu gibi çalışarak kokuları sensörler aracılığıyla
tanırlar. İnsan burnu tüm gaz karışımını tek bir koku olarak algılarken elektronik burunlarda her koku
için farklı sensörler kullanılır ve gaz karışımının koku analizi yapılabilir. Yaygın olarak kullanılan sensör
tipleri aşağıdaki gibidir [12].
•
•
•

Metal-oksit yarı iletkenler
İletken polimerler
İletken oligomerler

Diğer sensörlerde olduğu gibi bu sensörlerde de duyarlı oldukları etkene maruz kaldıklarında
sensörlerin iletkenlikleri değişir ve gerelim farkı oluşur. Koku bu sensörler için gerilim farkını oluşturur
ve bu gerilim farkına göre kokunun özellikleri ve şiddeti hakkında karara varılır. Ancak bu yöntemlerle
koku hakkında iyi veya kötü şeklinde yorum yapılamaz.

Şekil 2. Elektronik Burun Çalışma Prensibi [12].

Sensörler ile elektronik koku algılama yöntemleri genelde GC (gaz kromotografisi) ve MS (kütle
spektrometresi) gibi yöntemlerden daha kolay ve pratik oldukları için tercih edilmektedirler [12]. Üretim
alanlarında kullanılan gazların kontrolü ve gaz sızıntılarının tespitinde, baca gazlarının tespiti ve
kontrolünde, zehirleyici tarım ilaçlarının kontrolü ve sağlık sektöründe kullanılan gazların tespitinde
elektronik burunlardan faydalanılmaktadır. Ayrıca birçok gıda maddesinin raf ömürlerinin tespitinde de
bu sensörler kullanılmaya başlanmıştır [13].
Bu yöntemlerle hızlı ve sürekli koku ölçümü yapılabilir ve hassasiyetleri oldukça yüksektir. Öte yandan
sensörlerin bakımı ve kalibrasyonu yapılmadığında hatalı ölçüm gerçekleşebilir. Kullanılan sensörlerin
mutlaka neme karşı korunması gerekir.
3.3 Kimyasal Analiz Yöntemleri
Kimyasal analizler için kullanılan gaz kromotografisi (GC) ve kütle spektrometresi (MS) koku analizleri
için de kullanılmaktadır. Gaz kromatografisi, bir karışımda gaz halinde bulunan veya kolayca gaz
haline geçebilen bileşenlerin ayrılmasında ve belirlenmesinde kullanılan yöntemdir. Bu yöntemde gaz
karışımının içeriği kesin bir şekilde bulunabilir. Kütle spektrometresi ise her bir bileşenin yapısal olarak
tanımlanmasını sağlar. Bu iki yöntem koku yoğunluğu, karakteristiği ve rahatsız etme derecesi
hakkında bilgi vermez.
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Kimyasal analiz yöntemleri ile sonuca ulaşmak için gaz kromatografisinin ölçüm aralığında bileşen
derişimine sahip gaz numunelerinin olması gerekmektedir. Genelde kokuya sebep olan uçucu organik
bileşikler (VOC) bu değerlerin altındadır. Bu yüzden VOC’lerin farklı yöntemlerle konsantre hale
getirildikten sonra analizleri gerçekleştirilmelidir [4-6]. GC ve MS cihazları pahalı cihazlar oldukları için
analizler de diğer yöntemlere göre maliyetli olmaktadır. Ayrıca analizler göreceli olarak uzun zaman
alır.
Kütle spektrometresine dayalı birçok farklı yöntem de koku analizler için kullanılmaktadır. Membran
Inlet MS (MIMS), Seçilmiş İyon Akış Tüpü MS(SIFT-MS), Proton-Transfer-Reaksiyon MS (PTR-MS)
gibi yöntemlerden özellikle tarım sektöründe görülen kokuların analizlerinde faydalanılmaktadır [14].

4- KOKU TUTMA YÖNTEMLERİ
Koku tutma amacıyla birçok farklı yöntem geliştirilmiştir. Koku kaynağının durumuna göre bu
yöntemlerden biri veya birkaçı kullanılarak koku giderimi veya yok edilmesi gerçekleştirilmektedir.
Adsorpsiyon, absorpsiyon, yakma, koku maskeleme, ozonlama gibi yöntemler literatürde mevcuttur.
Yakma ve koku maskeleme bu çalışmanın ilgi alanına girmediği için burada değinilmemiştir.
4.1 Aktif Karbon Filtreler
İklimlendirme uygulamalarında koku tutmak için en yaygın kullanılan yöntem adsorpsiyon yöntemi ile
çalışan aktif karbon filtrelerdir. Adsorpsiyon gaz molekülleri ile katı yüzey arasında gerçekleşen
dinamik bir süreçtir. Bu filtreler adrospsiyon etkisiyle koku moleküllerini karbon partikülleri üzerinde
tutar. Yüzey üzerinde tutunan gaz molekülleri bir süre burada durduktan sonra tekrar hava akımına
kapılarak yüzeyden ayrılır. Doyma noktasına kadar süreç bu şekilde işler. Doyma noktasına geldiğinde
ise artık sorbent daha fazla yüzeyinde gaz tutamaz. Bu noktada filtrelerin bakımları yapılmalı veya
filtreler değiştirilmelidir [1].
Benzer yöntemle koku tutmak amacıyla killer, doğal ve sentetik zeolitler, aktif alüminyum oksitler ve
çeşitli polimerler de kullanılmaktadır. Sorbentlerin üretimi esnasında çeşitli kimyasal katkı maddeleri
eklenerek farklı kokuları tutmak mümkündür. Aktif alüminyum oksitler üzerine yedirilmiş potasyum
permanganat ve aktif karbon üzerine yedirilmiş asidik ve bazik bileşikler en yaygın kullanılan filtre
malzemeleridir [15].
Kontak süreleri genelde 0,1 ile 0,3 saniye civarındadır. Bu süreler kokunun yoğunluğuna göre 1-3
saniyeye kadar çıkabilir. Filtrelerin üzerinden ortalama hava akış hızı 0,1-0,6 m/s aralığında olmalıdır.
Yüksek soğurma özelliği olmayan filtreler için bu değerler kesinlikle aşılmamalıdır. Aktif karbon
0
filtrelerin 40- 50 C ve %75 bağıl nem değerlerinin üstünde kullanımı uygun değildir.
Aktif karbon filtrelerin önünde hava akımıyla gelen tozları vb. partikülleri tutmak için bir ön filtre
kullanılmalıdır. Özellikle mutfak uygulamalarında davlumbazdan gelen yağlı dumanın önce yağdan
arındırılması ve ardından aktif karbon filtrelere ulaşması çok önemlidir. Bu sayede karbon yüzeyin
dolması için geçen süre artar ve filtre ömrü uzamış olur.
4.2 Ozonlama
Ozon oldukça kararsız ve kimyasal olarak reaksiyona girmeye istekli bir moleküldür. 0,01 ile 0,05 ppm
aralığındaki derişimlerde taze hava kokusundadır. Daha yüksek derişimlerde “elektrik ateşi” kokusu
0
verir [3]. Yüksek nem ve 35-40 C’nin üstündeki sıcaklıklarda çok kısa süre içinde bozunur ve oksijene
dönüşür.
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Ozon (O 3 ) karşılaştığı molekülleri en küçük ve basit moleküllere indirgeyene kadar parçalayarak
çalışır. Ozon ile reaksiyona giren gazlardan reaksiyon sonucu CO 2 , N 2 , H 2 O ve O 2 gibi kokusuz
gazlar ortaya çıkar.
Ozon üç farklı yöntemle üretilebilmektedir; elektroliz, elektrik deşarjı ve UV ışınları [16]. Bu sistemlerin
çalışabilmesi için ortamda mutlaka oksijen bulunmalıdır. Eksik oksijen ozon üretim performansını
düşürerek sistemin istenen değerleri sağlamasını engellemektedir.
Pratikte yukarıda bahsedilen yöntemleri kullanarak ozon üreten sistemler şu şekildedir;
-

Ozon jeneratörleri (Plazma teknolojisi)
UV lambalar
Elektrostatik filtreler

Ozon jeneratörleri ve elektrostatik filtreler elektrik deşarjı ile UV lambalar ise UV ışını ile ozon üretimi
yapmaktadır. UV lamba ve elektrostatik filtreler ile büyük kapasiteli ozon üretim yapmak mümkün
değildir [16]. Büyük miktarda ozon üretimi için mutlaka ozon jeneratörleri kullanılmadır.
Ozon özellikle mutfak uygulamalarında yaygın olarak kullanılmaktadır. Davlumbaz içinde UV lamba
veya davlumbaz üstünde ozon jeneratörü kullanılarak koku giderimi yapılabilmektedir. UV lambalar
genellikle davlumbaz içine metal filtrelerin arkasına yerleştirilerek kullanılır. Ozon jeneratörü ise
davlumbaz üzerine yerleştirilir ve ürettiği ozon davlumbazın çıkışındaki kanala verilir.

Şekil 3. Davlumbaz içinde UV lamba uygulaması
Ozonun etki edebilmesi için hava ile temas süresi kokulu gazın yoğunluğu ve yapısıyla orantılı olarak
20 saniyeye kadar çıkabilir. Kanal tesisatı mutlaka bu süreler göz önüne bulundurularak
tasarlanmalıdır [1]. Sistemde oluşacak fazla ozonun yok edilmesi için ayrıca önlemler alınmalıdır.
Uzun süre ozona maruz kalan canlılarda ozon, zehirleyici etki yapabilir ve solunum zorluğuna neden
olabilir. Eğer egzoz ağzında fazla ozon atımı varsa baca çıkışı doğrudan atmosfere yönlendirilebilir
veya egzoz çıkışına ısıtıcı koyarak ozonun yüksek sıcaklıkta hızlı bir şekilde oksijene dönüşümü
sağlanabilir.
UV lamba davlumbaz içindeki kullanımından başka mutfak aspiratörlerinde ve klima santrallerinde de
kullanılmaktadır. Davlumbaz ve mutfak aspiratörlerinde 187 nm dalga boyunda UV-C tipi ışın ve ozon
üreten UV lambalar kullanılmaktadır. Klima santrallerinin taze hava tarafında ise ozon üretmeyen
253.7 nm dalga boyunda UV lambalar yeterli olup, sadece zararlı mikroorganizmalar yok edilmektedir.
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Ozon üretmek amacıyla kullanılan bir diğer yöntem plazma teknolojisidir. Koku tutumunda kullanılan
plazmaya soğuk plazma veya ısıl olmayan plazma denmektedir. Plazma ile hem ozon üretilir hem de
yüksek gerilim nedeniyle hava akımı içindeki tüm canlı organizmaların ölmesi sağlanır. Soğuk
plazmaya dayanan teknolojiler serbest radikallerin üretilmesinde, moleküler ayrışmanın ve
oksidasyonun arttırılmasında oldukça etkilidir. Plazmada oluşan plazmakimyasal reaksiyonlar ile ozon
üretimi ve hava akımında yer alan kirleticilerin yok edilmesi mümkündür [17]. Corona deşarjı, sessiz
deşarj, dielektrik bariyer deşarjı, yüzey deşarjı gibi farklı soğuk plazma yöntemleri bulunmaktadır [18].
1 gr/h’den – onlarca kilogram/h mertebelerine kadar farklı kapasitelerde ozon jeneratörleri
üretilebilmektedir [17]. Ozon jeneratörleri hem endüstriyel mutfaklarda (1-4 gr/h kapasitelerde) hem de
atık artıma tesislerinde (10- 1000gr/h kapasitelerde) yaygın olarak kullanılmaktadır.

Şekil 4. Plazma Teknolojisi İle Ozon Üretimi [16].
Elektrostatik filtreler esas olarak yağ ve toz tutumu için kullanılmaktadır. Mutfak uygulamalarında ise
davlumbazdan gelen havadaki yağı filtrelemek amacıyla aspiratör içinde tercih edilmektedir.
Çoğunlukla sistemde elektrostatik filtrenin arkasında koku tutmak amacıyla aktif karbon filtreler de
kullanılır. Elektrostatik filtrenin üzerinde oluşan yüksek voltaj sayesinde corona etkisiyle ozon ortaya
çıkar. Ancak bu üretilen ozon düşük miktardadır ve yan ürün olarak değerlendirilmelidir. Çoğunlukla
üretilen ozon sistemde kullanılan aktif karbon filtreler tarafından tutulur. Eğer yüksek miktarda ozon
üretilmek istenirse elektrostatik filtrenin adeti ve voltajı arttırılmalıdır.
4.3 Sulu Yıkama Sistemleri
Sulu yıkama sistemleri ile hava içerisinde gelen kokulu gazlar, CO 2 , toz, kül, kurum, bakteri vb. birçok
parçacık tutulabilmektedir. Bu sistemin temeli hava akımı içinde gelen gazların su içerisinde
çözünmesi teorisine dayanmaktadır. Örnek olarak su içinde çözünebilen amonyağın yaklaşık %40’ı
sulu yıkama sistemleri ile yok edilebilmektedir [5]. Ancak suda çözünmeyen veya çok küçük boyuttaki
partiküllerin ve koku moleküllerinin bu sistemle tutulması mümkün değildir.
Bu sistemler ayrıca endüstriyel mutfaklarda davlumbazlardan gelen sıcak havanın suyla soğutulması
amacıyla da kullanılmaktadır.
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SONUÇ
Günümüzde Tablo 1’de verilen başlıca koku ölçüm yöntemlerinin haricinde de Bölüm 3.3’de belirtildiği
gibi birçok yöntem bulunmaktadır. İncelenen yöntemlerden GC/MS ve elektronik burunlar ile sadece
gaz karışımı içindeki kokuya neden olan moleküllerin tespiti ve derişimi belirlenebilir. Ancak bu
yöntemler kokunun rahatsız etme derecesi ve iyi-kötü veya hoş-nahoş gibi değerlendirilmeleri için
uygun değildir. Bu değerlendirmenin yapılabileceği yöntemler basit duyusal ölçüm ve olfaktometredir.
Basit duyusal ölçüm yönteminin öznel olmasından dolayı kullanımı çok güvenilir değildir. Bu yüzden
olfaktometre şu an en yaygın koku ölçüm yöntemi olarak karşımıza çıkmaktadır. Ancak yakın
zamanda yapay zeka yöntemlerinin gelişmesi ve daha teknolojik sensörlerle birlikte elektronik
burunların kokuları daha hızlı ve doğru bir şekilde tanımaları ve değerlendirmeleri mümkün olacaktır.
Tablo 1. Koku Ölçüm Yöntemlerinin Karşılaştırılması.
Yöntem

Ölçüm Hızı

Sonuçlar

Basit Duyusal
Ölçüm
Yöntemi
Olfaktometre

Hızlı sonuç
alınır.

Kaba

Sonuçların
Nesnelliği
Öznel

Sonucun
çıkması
zaman alır.
Sonucun
çıkması
zaman alır.
Hızlı sonuç
alınır.

Orta

Nesnel

Hassas

Nesnel

Hassas

Nesnel

GC/MS

Elektronik
Burun

Tekrar Edilebilirlik

Maliyet

Not

Tekrar edilebilir
ölçümler mümkün
değildir.
Tekrar edilebilir
ölçümler
mümkündür.
Tekrar edilebilir
ölçümler
mümkündür.
Tekrar edilebilir
ölçümler
mümkündür.

Ucuz

Sayısal değer
elde etmek
zordur.
Panelist seçimi
çok önemlidir.

Orta
Pahalı
Pahalı

Her koku için
ayrı sensör
kullanılmalıdır.

Her proses ve uygulama için farklı filtreleme ve koku tutma yöntemi kullanılmalıdır. Tutma yöntemi
seçilirken maliyet ve performansla birlikte koku miktarının filtreleme sonucunda hangi seviyelere
düşürülmesi gerektiği de göz önünde bulundurulmalıdır. Bu değerlendirmeye yardımcı olması
amacıyla Tablo 2’de koku tutma yöntemlerinin karşılaştırması yapılmıştır.
Tablo 2. Koku Tutma Yöntemlerinin Karşılaştırılması.
Basınç
Kaybı
Yüksek

Maliyet

Not

Aktif Karbon Filtreler

Koku Tutma
Kabiliyeti
Yüksek

Orta

UV Lamba

Yüksek

Düşük

Yüksek

Ozon Jeneratörü

Yüksek

Düşük

Yüksek

Elektrostatik Filtre
Sulu Yıkama

Düşük
Düşük

Düşük
Yüksek

Yüksek
Orta

İlk yatırım maliyeti düşük, işletme
maliyeti yüksek.
Kullanım ömrü 10.000-12.000 saat
aralığındadır.
Belirli bir ömürleri yoktur. Çok uzun
süreler kullanılabilir.
Birincil amacı koku tutumu değildir.
Koku tutumu için diğer yöntemlerle
birlikte kullanılmalıdır.

Yöntem

Tablo 3’de ise bazı prosesler için örnek filtreleme çözümleri verilmiştir. Tablo 3, optimum performans
ve yatırım maliyetleri dikkate alınarak oluşturulmuştur. Farklı yöntemlerle de benzer sonuçlar
alınabileceği unutulmamalıdır. Koku filtreleme sistemlerinin bakımları çalışma performansını doğduran
etkilemektedir. Bu yüzden bakımı yapılmayan veya yanlış yapılan filtrelerin verimleri istenen değerlere
hiçbir zaman ulaşamayacaktır.
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Tablo 3 Farklı Seviye Koku Kontrolü İçin Önerilen Filtreleme Yöntemleri.
Koku
Seviyesi
Düşük
Seviye Koku
Kontrolü
Orta Seviye
Koku
Kontrolü
Yüksek
Seviye Koku
Kontrolü
Çok Yüksek
Seviye Koku
Kontrolü

Örnek Filtreleme

Not

Örnek Uygulama

Hassas filtreleme + aktif
karbon filtre

Karbon
filtrelerde
ortalama 0,1 s kontak
süresi olmalıdır.
Karbon
filtrelerde
ortalama 0,2 s kontak
süresi olmalıdır.
Karbon
filtrelerde
ortalama 0,4s kontak
süresi olmalıdır.
Karbon
filtrelerde
ortalama 0,8s kontak
süresi olmalıdır.

Atmosferden alınan havanın iç
mahale verildiği taze hava
santralleri
Elektrikli veya gazlı pişirme
olan mutfakların egzozları

Elektrostatik filtre veya
hassas filtreleme + aktif
karbon filtre
Elektrostatik filtre veya
hassas filtreleme + aktif
karbon filtre + ozonlama
Sulu
yıkama
+
Elektrostatik filtre veya
hassas filtreleme + aktif
karbon filtre + ozonlama

Yoğun
pişirmenin
olduğu
endüstriyel mutfaklar, arıtma
tesisleri
Kömürlü ızgara, kebap pişirme
olan mutfakların egzozları
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STERİL BÖLÜMLERDE İNSAN, “MALZEME DOLAŞIMI VE
HAVA AKIŞI”
Human, “Material Circulation And Air Flow In Sterile Departments”

Celalittin KIRBAŞ

ÖZET
Steril hacimlerde hasta ve personelin can sağlığı ve güvenliği ile tıbbi müdahalenin başarısı için
kirletici girişi ile yayılmasının engellenmesi ve kontrol edilmesi en başta gelen tedbirdir. Temiz
alanlarda, kirlenmeye yolaçan dolaşım trafiği, dışarıdan ve içeriden karşılıklı olmak üzere, insan,
malzeme ve hava hareketi şeklindedir. İnsan ve malzeme dolaşım güzergahı mimari projede, hava
akışı ise bölümler arası temizlik sınıfının benzerlik veya farklılığına göre havanın yönlendirilmesi
suretiyle mekanik tesisat projesinde belirlenir. Bu maksatla her bölüm/odanın ayrı ayrı basınç türü
(pozitif/nötr/negatif) ile komşu bölüme göre iç basınç farkı (..Pa) belirlenerek iç ortam havasının
temizden kirli veya az kirliden çok kirli bölüm doğrultusunda akışı sağlanır. Ancak, eksik bilgi veya
doğru zannedilen alışkanlıklar yüzünden yalnızca basınç türü belirlenmesi yeterli kabul edilip, odalar
arası akış basınç farkının önemsenmeden ihmal edildiği görülmektedir. Yazımız konusunda, konuyla
ilgili disiplinlere yardımcı olacağı düşüncesiyle; örnek yerleşim planı üzerinde, ameliyathane ve
yardımcı bölümlerinde personel, hasta, tıbbi malzeme ve atık sirkülasyon yönleri ile bölümler arası
hava akış prensiplerinin belirlenerek arzu edilen oda basınç farkı uygulaması anlatılmaktadır.
Anahtar kelimeler: Steril bölümlerde dolaşım, Ameliyathanelerde fark basıncı, Steril bölümlerde hava
akışı ve klima tasarımı.
ABSTRACT
Pollutant, preventing and controlling diffusion for success of medical intervention and health of patient
and personnel in steril areas is the best countermeasure. Air pollution is two-sided between human,
material and air flow in hygiene area. Human-material cycle is defined at architectural project, air flow
is defined at mechanical utilies project by controlling air regarding to similarity and variation of hygiene
areas. Inner pressure difference (Pa) and each pressure in every room/area is calculated regarding to
side room/area and air flow is provided from worse air to the worst air. Due to wrong knowledge about
missing information or right assumed behaviours, only pressure type is accepted and it is seen that
pressure difference between rooms/areas is neglected.
In the article, personnel at surgery and assistant areas on layout plan, patient, medical equipment,
waste circulation ways and air flow principles between rooms/areas is published.
Key words: Cycle in hygiene and clean areas, pressure difference in operasyon rooms and clean
areas, air flow in steril areas and air conditioning design.

1. GİRİŞ
Steril hacim diğer deyişiyle temiz odaların genel özelliği, ortamda bulunabilecek kirletici nitelikte
maksimum tanecik konsantrasyonu ve çapıdır. Tesisat mühendisliği yönünden üflenen havanın
temizlik sınıfına göre kirletici taneciklerden arındırılmasıdır. Hastanelerin ameliyathane, yoğun bakım,
sterilizasyon bölümleri ile bağlı birimleri, ilaç endüstrisi, uzay sanayisinin hassas bölümleri, elektronik,
hassas elektro-mekanik metal, uçak, havacılık ve hassas makine sanayisi bilinen uygulama
alanlarıdır. Yapı kullanım amacı farketmeksizin temel uygulama esasları her yapıda hemen hemen
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aynı olup, sadece odanın klasına göre arındırılmış hava miktarı ile filtre edilen tanecik sayısı ve çap
büyüklüğü değişir.
Steril hacimler ve yardımcı bölümlerinde, hijyeni bozması nedeniyle toplum sağlığı açısından kirletici
toz, toprak v.b. gibi katı maddeler ile mikroorganizmaların üreyip çoğalmaları ve yayılmaları istenmez.
Bihassa mikroorganizmaların üremelerini önlemek mümkün olmayıp, ancak kontrol edilmeleri söz
konusudur. Zira, insan dahil her canlı mikroorganizma üreticisidir.
Kirlenmenin istenmeme sebepleri; Özellikle tedavi amaçlı sağlık yapılarında tıbbi müdahalenin
sonucuna olumsuz etkisi ile ilaç endüstrisi gibi tedaviye destek amaçlı yapılarda nihai üründe tedaviyi
faydasız kılacak mikro-kirlenmenin meydana gelmemesidir. Kirlenmeye sebep insan, hava ve
malzeme dolaşımıdır. Dolaşımın kontrol altına alınması yoluyla potansiyel risklerin azaltılması
amaçlanır.
Yazı içeriğinde steril hacimler hususunda genel bilgiler verilmekle birlikte, uygulama esasları ve
karşılaşılan sorunların çözümündeki birtakım eksiklikler düşünülerek birinci derecede toplum sağlığı
açısından hastanelerdeki steril bölgelerinin ele alınmasının faydalı olacağı düşünülmüştür.
Ülkemizde hemen hemen son 20 yılda steril bölgelerin özellikle ameliyathanelerde gerek mimari,
gerekse mekanik, elektrik ve elektronik tasarımı ile uygulamalarında hatırı sayılabilir tecrübe ve bilgi
birikimi edinilmesi olayın sevindirici tarafıdır. Ancak, bazen yatırımcının ticari kaygıları, bazen de
tasarımcıların bilgi eksikliği veya mevcut uygulamalardaki yanlışlıkların örnek alınması yüzünden hala
steril hacim kültürünün tam olarak yerleşmediği anlaşılmaktadır.
Genel anlamda gözlemlenen temel yanlışlıklar veya eksiklikler: Mimari tasarımlarda, steril hacimlere
haiz yapıların diğer yapı türleriyle farkının ayırtedilmediği, insan ve malzeme dolaşımı ile biyolojik
kirlenme ilişkisi kurulmadan sadece mekan yerleşiminin düzenlenmesiyle yetinildiği, hijyen ve steril
şartların yalnızca idari ve mekanik tesisat sistemleriyle yerine getirilebileceği gibi bir yaklaşımın usul
kabul edildiği; mekanik tesisatta ise, sınıf klasları arasındaki fark basıncını sağlayıp sağlamadığı
kontrol edilmeksizin tasarım üfleme-egzoz hava debisi farkının yeterli olduğu, uygulama sürecinde ise
son teknolojik cihaz ve donanımların sorunu çözdüğü gibi kolaycı bir tavır sergilendiği görülmektedir.
Halbuki, doğru yaklaşım: Her binada fiziksel ve biyolojik kirlenmenin mümkün ve kaçınılmaz olduğu,
ama, hastanelerin doğrudan insan sağlığı ve hem de buna bağlı teçhizat güvenliği açısından birinci
derece korunmaya muhtaç sadece kütlesel bir bina değil, her daim yaşayan canlı organizma olduğu
bilincinin daha fikir aşamasında tüm taraflarca bakış açısı kabul edilmesidir.
Bu nedenle yazı kapsamında, hastanelerde, bilhassa yatırımcı/bina idaresi, tüm tasarımcı ve
uygulamacı tarafların herbirinin sorumluluğunun birbirini tamamlayan zincir oluşturduğu, her görev ve
yükümlülüğün eşit ve birbirinden ayrılmaz önem taşıdığı vurgulanarak, mimari yerleşim planına bağlı
dolaşım trafiği ve buna uygun ortam korunmasına yönelik farklı basınç alanları uygulamasının esasları
işlenmeye çalışılmıştır.

2. STERİL BÖLÜM VE GEREKÇESİ
Steril alanın sözlük anlamı, her türlü kirletici partikül, mikrop ve mikroorganizmalardan arındırılmış
alanlardır. Steril alanlar sağlık koşullarına uygunluğun öncelikli olduğu hijyenik yani temiz alanlardır.
Hijyen, sağlığa zararlı ortamlardan korunmak için alınan tüm temizlik önlem ve uygulamalarına denir.
Sterilizasyon ise, temizlik tanımının da üstünde hastalık veya bulaşma tehlikesi olabilecek
mikroorganizmaların yok edilmesi ya da zararsız hale getirilmesi, yani bilinen adıyla dezenfeksiyondur.
Steril alan denilince: Mikroorganizma ile katı taneciklerin istenmediği veya kısıtlı sayı ve büyüklüklüğe
müsaade edildiği alanlar akla gelir.
Bölümlerin temizlik sınıfına ayrılma sebebi enfeksiyonun önlenme amacıdır. Enfeksiyon ise, sağlığın
bozulmasına sebep olabilecek bir mikroorganizmanın (ajanın) vücuda girip çoğalmasıdır.
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Enfeksiyona yolaçan kirlenmenin sebebi, içeride oluşup dışarıya, dışarıdan içeriye taşınan istenmeyen
zararlı mikroorganizmalar ile taşıyıcı olmaları nedeniyle çeşitli toz türü partiküllerdir. Bu bölümlerde
hem biyolojik hem de katı maddelerden meydana gelen kirlenme söz konusudur.
Personel ve hastanın deri döküntüleri, solunum sonucu ortaya çıkan virüs, bakteri, mikrop ve benzeri
canlı mikroorganizmalar, temizlenmeyen veya hijyene aykırı kullanılan aydınlatma armatürleri, tıbbi
müdahale alet ve cihazları, iyi filtre edilmemiş ortam havası, ana ve yardımcı bölümlerin duvar,
döşeme ve tavanlarının toz tutma özellikleri, tıbbi eşyalar ile donanımları, personel, hasta giysileri,
medikal gereçler, besinler, tıbbi ve kişisel tüm madde ve eşyalar, temizlik eşyaları ile işgüvenliği
kurallarının gözardı edildiği temizlik yöntemlerine ilişkin her türlü ihmal ve yanlışlıklar, yatak, sedye
örtüleri ile ortamda bulunan diğer tıbbi ve genel tüm tekstil ürünleri kirlenmenin sebep olduğu
enfeksiyon kaynaklarını oluşturur.
Gerek dış ortamdan taşınan, gerekse iç ortamda üreyen ve yayılan istenmeyen canlılar ile toz, toprak,
eşyalardan dökülen katı maddelerin, insan, eşya, personel, solunum havası, medikal gereç ve besinler
yoluyla steril mahale taşınması, iyi steril edilmemiş kullanılmış tıbbi alet edavat üzerine yine havadan
ve insandan bulaşması veya kullanım esnasında oluşması sayesinde kirlenme gerçekleşir.
Bulaşma genel olarak:
• Hava ile,
• Personel yolu ile,
• Besinler ve medikal gereçler ile gerçekleşir.
Enfeksiyona ve bulaşmaya sebep olabilecek kaynaklar;
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ziyaretçi ve refakatçılar.
Personel.
Personelin özel eşya ve giysileri.
Yeterli temizlik ve steril edilmemiş personelin hastane giysileri.
Bakımsız klima sistemleri.
Aydınlatma cihaz ve donanımları.
Temizlenmeyen sedye ve tekerlekli arabalar.
Ameliyathane giysi ve aletleri.
Steril alet ve malzemelerin yanlış depolanması.
Yetersiz sterilizasyon.
Çarşaf örtü gibi eşyalar.
Kontrolsüz veya önlemsiz giriş ve çıkışlar, sayılabilir.

Hastanenin her tarafı steril ortam değildir. Zaten olması da gerekmez. Önemli olan tüm bölümlerin
hijyenik kurallara ve sağlık kurallarına uygun olması ve bazı bölümlerin sürekli steril kalmasıdır.
Hastanelerde ameliyathaneler ile bağlı bölümler hijyenin en yüksek olduğu steril alanlardır.
Bu kirlenme faktörleri dikkate alınarak diğer yapı türlerinden farklı olarak: Her türlü cerrahi operasyon
ve tedavi hizmetlerinin yapıldığı sağlık yapıları ile ilaç endüstrisi gibi destek sağlık hizmeti amaçlı
binalarda, iç bölümler hijyen ve steril şartlar bakımından farklı temizlik hassasiyetine sahip kısımlara
ayrılarak, aralarında kontrollü kademeli geçiş düzenlenmesine izin verilir. Temizlik sınıfları bölümlerin
işlevine göre tam steril, yarı steril, daha az temiz/kirli bölümlere ayrılır. Temiz bölümler aseptik, yani
zararlı mikroorganizma ve diğer madde yoğunluğunun minumum düzeyde sınırlandırıldığı korunmuş,
kirli bölümler ise septik yani daha düşük seviyede korunan veya korunmayan ve aseptik bölümler için
riskli kabul edilen alanlardır.
Steril alanların sınıflandırılmasında birim hacimde bulunan 0.5 μm çapındaki tanecik (partikül) sayısı
ölçü alınarak, temiz odanın kalitesi yani sınıfı (klası) belirlenir. Partikül madde (PM), havada bulunan
uçucu maddeciklerin genel adıdır. Çapı 10 μm (PM10)’den küçük olan partiküller solunabilir partiküller
olup, insan sağlığı açısından tehlikelidirler. Nefes yoluyla vücuda geçebilen bu partiküller bronşlarda
ve akciğerlerde birikerek son derece tehlikeli hastalıklara ve ameliyat sonrası ödemlere sebep olurlar.
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Temiz odalara ilişkin çeşitli ülkelerin standartları mevcut olmakla birlikte en çok dikkate alınanlar
Alman DIN 1946-4, Amerikan Federal 209E ve ISO 14644-1 Standartları gelir. DIN Standartında temiz
odalar 1. ve 2. sınıf şeklinde sınıflandırılır. Sınıflandırmada, işlevlerine göre hacimlerin temizlik sınıfları
belirlenerek hacimler arasında bir fark oluşturulma esası alınır. 1.sınıf odalar yüksek derecede hijyen
gerektiren hacimlerdir. Bunlar, ameliyathaneler, odalar arası bağlantı koridorları, steril malzeme
deposu, ameliyat öncesi hazırlık ve sonrasında uyanma, yoğun bakım, yeni doğan odaları,
ameliyathane el yıkama ünitesi ve çevresi, anestezi ve tıbbi cihaz odalarıdır. 2. sınıf odalar ise, normal
şartlarda mikroorganizmasız hacimlerdir. Bunlar, acil servis, hasta, bekleme odaları, radyoloji, röntgen
ve laboratuarlar ile eczane, endoskopi, morg ve otopsi odaları olarak sıralanabilir.
ISO ve Amerikan Federal Standartları temiz odaları genel olarak kirletici unsurların çap ve sayılarına
göre sınıflara ayırır. Tablo.1’de verilen ISO 14644-1 ve Amerikan 209E’ye göre, hastanelerde temiz
oda sınıflandırmasında: Çok yüksek riskli, yani en hassas korunmalı odanın sınıfı ISO 5 karşılığında
FED STD 209 E’ye göre klas 100’dür. Bu tür odalar, aseptik ameliyat bölümlerinde (ortopedi,
kardiyovasküler, beyin cerrahisi, yanık tedavi, organ nakli, kanser, prematüre bebek, göz cerrahisi
gibi) partikül yoğunluğu yanında mikrobiyolojik kirlenmeye karşı da en üst düzeyde maksimum tedbir
alınması gerekli alanlardır. Komşu hacimlerin en az ISO 7 seviyesinde olmaları öngörülür.
Yüksek riskli temiz odalar ISO 7 karşılığında klas 10.000’dir. Bu odalara örnek olarak; kemoterapi,
uyanma, yoğun bakım odaları, üroloji, jinekoloji, batın bölgesi ile genel cerrahi ameliyat salonları
verilebilir. Komşu bölüm sınıfı en az ISO 8 şartlarına uygun olmalıdır.
Ortalama riskli odalar ISO 8 karşılığında 209E’de klas 100.000. Bu tür odalarda, tanecik yoğunluğunu
önlemenin yanı sıra temizlik sınıfı yüksek bölgeleri korumak amaçlanır. Bu bölümler, steril koridorlar,
değişim yerleri, fizik tedavi bölümleri ile enfeksiyonel hasta ve doğum odaları gibi.
Tablo.1. Temiz oda sınıflandırılması ISO 14644-1.
TEMİZ ODA SINIFLANDIRMASI
3

Maksimum Konsantrasyon Limitleri (Parçacık/m hava)
(USA)
ISO
FED STD 0,1
0,2
0,3
SINIF
209E
Micron
Micron
Micron
0,5 Micron 1 Micron
ISO 1
10
2
ISO 2
100
24
10
4
ISO 3 1
1,000
237
102
35
8
ISO 4 10
10,000
2,370
1,020
352
83
ISO 5 100
100,000
23,700
10,200
3,520
832
ISO 6 1,000
1,000,000 237,000 102,000 35,200
8,320
ISO 7 10,000
352,000
83,200
ISO 8 100,000
3,520,000 832,000
ISO 9
35,200,000 8,320,000

5 Micron

29
293
2,930
29,300
293,000

Verilen gruplama genel mahiyette olup, ameliyatın süresi, cinsi, hastanın bağışıklık sisteminin
durumuna göre çok daha yüksek veya düşük klaslı odalar gerekebilir. Bunun için yatırımcı tarafından
hastane niteliğinin çok iyi tespit edilmesi gerekir.
Kirlenmeye karşı alınabilecek önlemleri: Çoklu disiplinler halinde mimari, inşai, mekanik tasarım ve
uygulamalar ile idari yönetim kuralları oluşturur. Mimari, inşai, tefriş ve dekorasyon pasif, mekanik
tesisat uygulamaları ile yönetimin işletme kuralları aktif önlem niteliğinde mimari tasarımın
tamamlayıcısı olup, sayılan her tedbir olmazsa olmaz eşit derecede öneme haizdir.
İlk başlangıçta, mimari proje tasarımındaki yerleşim planında, dolaşım trafiğinin kirliden çok temize,
temizden kirliye kademeli giriş ve çıkış güzergahı şeklinde düzenlenmesi, dekorasyon, tefriş malzeme
seçimlerinde ise antibakteriyel ve toz tutmaz özellikler tercih edilmesiyle asgari hijyen şartlarının
gözetilmesi mümkündür.
Mekanik tesisat uygulamaları ile bu mahallerde tüm diğer önlemleri koruyucu ve devam ettirir nitelikte
hijyen seviyesinin üzerinde steril şartlarda iç ortam hava kalitesi sağlanması amaçlanır.
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3. STERİL BÖLÜMDE TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ
Steril hacimlerde asgari hijyenin sağlanması ve korunmasında asıl mesuliyet mimari tasarım, onu
takiben yapının statik ve inşai özelliklerinden sorumlu meslek disiplinleri ile idari yönetime aittir.
Tesisat mühendisliği uygulamaları sayesinde mevcut önlemlerin daha üst noktalara taşınıp korunarak
devamının sağlanması hedeflenir.
Bu yüzden mimari proje hazırlığı ayrı bir önem kazanır. Zira; döşeme, iç mekan duvar kaplama v.b.
gibi iç imalatlardaki hata ve eksikliklerin bazıları yapım sürecinde telafi edilebilir olmasına rağmen,
mimari yanlışlıkların; özelikle yerleşim planı, kolon kiriş yerleri, kat yükseklikleri, mekanik tesisat cihaz
yerlerinin değiştirilemez ve kalıcı olma ihtimali her zaman olasıdır. Çünkü, bu tür yapı bölümlerinde,
öncelikle mimari yerleşim planı ve statik tasarımın izin verdiği şekilde insan ve malzeme dolaşım
güzergahının belirlenmesi, ilave olarak duvar, tavan, zemin kaplamaları, iç tefriş dekorasyon
malzemeleri ile eşyaların anti-bakteriyel ve toz tutmayan özellikte tercih edilmesiyle sadece hijyen
düzeyinde başlangıç koruma önlemleri alınmış sayılır. Bu nedenle, tesisat mühendisini yönlendiren,
hatta, bazende bağlayıcı etki yapan en önemli unsur mimari tasarımla belirlenen yerleşim planıdır.
Tesisat mühendisliği ile, asgari hijyen seviyesindeki iç hava kalitesini steril kabul edilen düzeye
ulaştırmak hedeflenir. Bunun için, fizyolojik sıcaklık ve nem değerlerinde klimatize edilerek
kirleticilerden arındırılmış, steril kabul edilebilir düzeyde ve doğru akış istikametinde yönlendirilen hava
sayesinde iç ortam temizlik derecesini sağlamaya ve korumaya yönelik tasarım ve uygulama
amaçlanır. Tasarlanan sistemin işlevi, ortam havasının kendi hacmi içinde tahliye edilmesi veya
kendisinden daha az temiz bölüme nakledilerek kirliliğin temiz bölümlere sirayetini önlemektir.
Bu ilkeler çerçevesinde tesisat mühendisliği tasarım esasları:
1.

2.

3.
4.

Paydaş disiplinlerle ortak bir çalışma içerisinde bulunularak kurulması düşünülen mekanik
sistemin, yapının kullanım amacı doğrultusunda mimari ve inşai özelliklerine uyumunun
sağlanması.
Yapının bütününde genel olarak hijyen, bazı bölümlerde hijyenin korunarak steril koşulların
oluşturulması ve devamının sağlanması için dezenfeksiyon ve steril amaçlı uygun arındırılmış
havalı klima sistemini tasarlamak.
Fizyolojik konfor şartlarını tesis etmek.
Kötü koku ve biriken anestetik atık gazın dışarı atılmasını sağlamak.

Sayılan prensipler doğrultusunda, temizlik dereceleri benzer olmayan alanlar arasında farklı basınç
oluşturularak, dolaşım güzergahına göre belirlenen hava akışı sayesinde steril ortamın korunmasına
çalışılır.
Steril klima tesisatının görevi:








Bölüm özelliklerine göre sıcaklık ve nem kontrolünün sağlanması,
Belirlenmiş değerlerin üzerinde toz, partikül ve mikroorganizma sayısının kontrol edilmesi,
İstenmeyen mikroorganizma ve benzeri canlıların bölümden bölüme geçişi, yayılması ve
üremesine engel olunması,
Toz, toprak, madde döküntüsü gibi katı taneciklerin birikmesi ve yüzeylere yapışarak ortamda
kalmasının önlenmesi,
Özellikle ameliyathane, yoğun bakım, sterilizasyon gibi benzeri hassas bölümlerde, hasta ve
personelin sağlık güvencesi ile tedaviyi olumsuz etkileyebilecek kirletici bulaşmasının sebep
olabileceği enfeksiyon riskine meydan verilmemesi,
Operasyon, tedavi, hasta nakli ile diğer tıbbi destek cihaz, alet ve donanımların hazır
bulundurulması, depolanması ve taşınmasında gerekli hijyen ve steril koşullu alanların
oluşturulması amaçlanır.

Steril klima tesisatının, önleyici bir unsur olmasının yanı sıra aynı zamanda her an büyük risklere de
yol açabileceği bilinmelidir. Özellikle idarece steril ve diğer bölümlere hitap eden klima tesisatının
kontrol ve bakımlarının ihmal edilmemesi gerekir. Zira, dış havanın metre kübünde genellikle toprakta
üremiş 100 ila 300 adet canlı bakteri veya mantara rastlanır. [1] Bunların büyük bir kısmı zararsız
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olmasına rağmen, aralarında nemli veya gübreli toprakta üreyen, kangren veya bir çok hastalığa
sebep olabilen çok tehlikeli bakteriler barınır. Nemlendirici, yıkayıcı, damla tutucu gibi elemanlar
bakterilerle beraber, yaraların enfekte olmasına sebep olan mikroorganizmaların üreyip çoğalması için
uygun bir ortam oluşturur. Bu nedenle klima sisteminin rutin bakımlarının özenle yapılması, aksi halde
kirletici kaynağı olabileceği unutulmamalıdır.

4. STERİL VE YARDIMCI BÖLÜMLERDE DOLAŞIM
Steril hacimlerde dolaşım denilince, insan ve malzeme hareketi akla gelir. Sağlık personeli, hasta, tıbbi
hizmetlerle alakalı diğer görevliler, temizlik personeli, malzeme sevkiyatı için dışarıdan gelenler insan
dolaşımını oluşturur. Malzeme dolaşımı olarak; tıbbi cihazlar, temizlik malzemeleri, arabaları,
donanımları, çöp ve tıbbi atıklar, dışarıdan gelen medikal sarf malzemeleri, medikal alet ve gereçler,
hasta sevkiyatında kullanılan sedye ve tekerlikli sandalyeler sayılabilir.
Ancak, tasarım sürecinde dikkate alınması gereken diğer bir husus da, toplumsal yapı gereği özellikle
hasta odaları ve yoğun bakım bölümlerinde sıkça rastlanan refakatçi uygulaması ile gerek hasta ve
yakınları, gerekse sağlık personeli için dışarıdan yiyecek getirilmesi gibi yurdumuza has hijyen ve steril
şartları bozan sosyolojik kötü alışkanlıkları da ilave etmek yanlış olmaz.

Şekil.1 Steril bölümde dolaşım.
Malzeme dolaşımı

Hasta sevkiyatı

Personel dolaşımı

Çöp- Tıbbi atık dolaşımı

Dolaşım güzergahını belirleyen mimari tasarım, dolaşımda ki esas unsur ise malzeme hareketini de
gerçekleştiren insan hareketidir.
Tasarımın asıl ilkesi her mahalin yeri doğru belirlenerek sadece ilgili personelin dolaşımını sağlayacak
mekansal yerleşimin düzenlenmesi. Giriş çıkış bölümleri, bilhassa hava kilitleri/duşları, personel
soyunma giyinme (asepsi) mahalleri, bağlantı veya geçiş koridorları, ameliyathaneler, el yıkama
bölümü, doktor dinlenme, anestezi odaları, steril malzeme depoları, sterilizasyon bölümü, tıbbi atık ve
diğer çöp odalarının yerleşimi benzer veya yakın temizlik klaslarına göre kümelendirme şeklinde
belirlenmeli ki insan dolaşımı yönlendirilebilsin. Şekil.1.
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Zıt temizlik klasındaki odaların aynı koridorda yan yana yerleşimi veya ardarda düzenlenerek
geçişlerin çok temizden kirli ortama ara geçiş bölgesi olmaksızın birbirini takip edercesine doğrudan
yapılması istenmez. Bölümler arasında en fazla iki klas farkına müsaade edilmeli. Aralarında iki klas
farkı bulunan mekanlar arasında ikisinin ortası değerde bir bölüm oluşturma esası da doğru bir
yaklaşım olarak benimsenebilir.
Örneğin: Personelin asepsi bölümünden hemen steril koridora girmesine imkan verilmemelidir. Arada
mutlaka yarı steril koridor veya çok yakın klasta bir ara geçiş alanı düzenlenmelidir.
Yine aynı şekilde, hastayı ameliyathaneye ulaştırmak için kirli sayılan giriş koridorundan ayrılmış
bariyerli sedye değiştirme alanına, oradan yarı steril koridora geçtikten sonra ancak tam steril koridora,
oradan da ameliyathaneye ulaşım rotası izlenmesini sağlayacak olan mimari tasarımdır. Şekil.1’de
verilen örnekte belirtildiği gibi yarı steril koridorla sedye değişim mahalli arasında mutlaka tampon
işlevli bir ara geçiş bölümü olmadan hasta giriş ve çıkışına müsaade edilmemeli, steril malzeme
deposu yeri seçilirken, sevkiyat görevlilerinin ameliyathane holüne kadar geçişine imkan vermeyen,
yine benzer şekilde tıbbi atık ve çöplerin ayrı bir koridordan alınmasını zorunlu kılan dolaşım
istikametinin mimari tasarımda belirlenmesi gerekir.

5. FARKLI BASINÇ BÖLGESİ
Tesisat mühendisliği dilinde “farklı basınç bölgesi” denilince üfleme ve egzoz debilerinde ayarlama
yapılması suretiyle kapalı bir odanın veya alanın çevresine göre iç basıncını düzenlemek anlaşılır. Bu
işlemden maksat, sözkonusu ortama çevre bölümlerden hava girişinin istenmesi veya istenmemesi
veyahut kendi iç havasının komşu bölümlere sızmasının sağlanmasıdır.
Uygulama prensibi, hijyen hassasiyeti gerektiren kirletici tanecik sayısı kısıtlanmış odalardan daha
düşük temizlik sınıfındaki odalara hava girişine göz yumulması esasına dayanır. Hava akışının
temizden daha az temiz sayılan alana yönlendirilmesiyle havanın taşıyıcı rolü yoluyla kirletici
transferinin önlenmesine çalışılır Şekil.2.

Şekil.2 Farklı basınç bölgede hava akış prensibi
Mekanik sistemle yönlendirilen havanın, aradaki kapı ve pencere kapanma açıklıkları veya benzeri
boşluklardan sızması/infiltrasyon yoluyla bölüm dışına geçişinin sağlanması amaçlanır (Şekil.2).
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Mevcut uygulamada yaygın metod olarak; üfleme egzoz debilerinin konfor klima havalandırma tekniği
yaklaşımı ile genellikle %0-15 gibi oranlardaki farkına göre pozitif, negatif veya nötr basınç oluşturmak
suretiyle hava akışı kontrol edilmeye çalışılır. Bazı literatürlerde ise bahsedilen kapanma aralıklarının
3
ölçülerine göre; birim açıklık uzunluğu başına m /hm cinsinden tahmini hava debileri verilerek; bazı
kaynaklarda ise tamamen montaj titizliğine bağlı giriş çıkış trafiğinin yapıldığı kapıların alt, üst ve yan
kenarlarına ilişkin mm cinsinden kapanma açıklık ölçüleri verilmesi gibi çeşitli yöntemler
önerilmektedir. Özenli çalışılması kaydıyla her metot sonuç odaklı olmasına rağmen en garantilisi her
sınır alanın ayrı ayrı hesaplanmasıdır. Çünkü, her mimari tasarım kendine has karakteristik özellikler
taşır ve her karakteristik sorunun çözümünde farklı yaklaşımlar gerekebilir. Örneğin, ardışık konumda
birbirini takip eden ve aralarında 15 Pa basınç farkı istenen (45/30/15) alanların kademeli ve birbiriyle
uyumlu değerlerini karşılamak oldukça karmaşık bir durum yarattığı gibi sapmalara da sebep olması
kaçınılmazdır. Bu nedenle bahsedilen pratik öneri metodlarıyla istenilen sonucu almanın her zaman
mümkün olamayacağını hatırlamak faydalı olacaktır.
Kirletici sızmasına karşı temiz oda ve bitişik ortam arasındaki basınç farkına ilişkin yapılan çalışmalar
neticesinde: Kirletici infiltrasyonunun azaltılmasında etkili değerin %0.03 ila 0.05 in wg’lik (7,5-12,5 Pa)
basınç farkı olduğu, 0.05 in wg üzerindeki basınç farklarının daha iyi kirletici kontrolünü sağlamadığı
görülmüştür [2].
Diğer önemli bir husus: Daha yüksek basınç farklarının kapıları açmak ve kapatmak için daha fazla
güç gerektirdiğidir. Bir kapı boyunca önerilen maksimum basınç farkı 0,1 inç wg’dir (24,97 Pa). 0,1 in
wg’de 3*7 foot (0,914*2,13m) ölçüsünde bir kapıyı açmak ve kapatmak için 11 kilo kuvvet gerektirir [2].
Bu nedenle; bir temiz oda bölümünde kapılardaki statik basınç farkını kabul edilebilir sınırlar içinde
tutmak gerekebilir.
Ayrıca, yüksek bir basınç farkının daha yüksek enerji maliyetine yol açtığı ve kontrol edilmesinin daha
zor olduğu unutulmamalıdır.
Hava akışı sayesinde odalar arası kirletici göçünü önlemek için kapılar kapalıyken gerekli min. basınç
farkı için 2,5 Pa yeterli görülür [3].
Üst değer için referans alınabilecek değişik kaynaklarda 0,03-0,05 inç su sutunu (7,5-12,5 Pa) [3]
ila 10-15 Pa arasında değerler önerilmektedir [4].
Bu hususda Tablo.2’de [1] verilen tavsiye değerlerden de görüleceği üzere odanın konumu, coğrafi
bölgenin hava özellikleri ve uygulama amacı dikkate alınarak kullanım yerine göre min düzeyde 2,5 Pa
olmak üzere 15 Pa basınç farkı tavsiye edilebilir. Ancak, hacmin işlevi doğrultusunda tasarımcının bilgi
ve tecrübesine göre gerekçelerini açıklayarak ihtiyaç doğrultusunda farklı değerleri de belirlemesi
gerekebilir.
Kapılar, pencereler, döşeme, duvar, tavan bileşenleri, özel iklimlendirme sistemleri,filtreler ve yerine
göre hava perdesi uygulamalarıyla mekanlar arasındaki steril hava akışları kontrol altına alınır. Hava
koşullarının dış ortama bağlı olarak değiştiği, pencereler aracılığıyla doğal havalandırma biçimi
ameliyathanelerde kesinlikle kullanılmaz. Kapılar açıldığında veya dengeyi bozabilecek benzer olaylar
meydana geldiğinde basınç farklarının muhafazası için kontrol sistemleri kurulmalıdır.
Tablo. 2 Temiz odalarda statik basınç fazlalıkları [1].
Uygulama
Genel
Temiz oda ile kirlenmemiş bölüm arası
Kirlenmemiş bölüm ile az kirlenmiş bölüm arası
Az kirlenmiş bölüm ile soyunma mahalleri arası

Statik Basınç Farkı Pa
Çevresi ile oda arasında 12 Pa min.
Min. 12 Pa
12 Pa
2,5 Pa

Mimari yerleşimde bölümlerin temizlik sınıflarına göre kümelendirilmesi mühendislik işlemlerini
kolaylaştırır. Mimari yerleşimle ilgili olarak yazımızda verilen örnek plana ilişkin şu noktayı belirtmek
gerekir: Prensip olarak septik (bulaşıcı enfeksiyonel hastalara cerrahi müdahalenin yapıldığı)
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ameliyathaneler ile aseptik ameliyathanelerin aynı ortak bölümde bulunması tercih edilmez. Septik
ameliyathanelerin müstakil bir bölümde yardımcı hacimleriyle birlikte enfeksiyonel tedavi poliklinik ve
hasta odalarına yakın konumda yerleşimi doğru olur. Ancak, ülkemiz mevcut uygulamalarında hala
septik ve aseptik operasyon salon ayırımı tam olarak yapılmış değildir. Maalesef, ameliyathaneler
genel bakış açısıyla her türlü cerrahi müdahale için tasarlanmış bölümler olarak kabul edilmektedir.
Tabii ki, septik salonlar çok amaçlı kullanılabilir. Ancak; bu işleve ilişkin tasarım ve donanımların her iki
fonksiyonda çalışabilecek özellikleri taşıması ile mümkündür. Örneğimizde; yapılan yanlışlıklara dikkat
çekmek ve telafisi mümkün olmayan mimari yerleşim hatasının sebep olabileceği riskleri tesisat
uygulamasıyla düzeltme yöntemini paylaşmak amacıyla septik ve aseptik ameliyathanenin aynı
bölümde yer aldığı Şekil.1’de gösterilen yerleşim planı ele alınmıştır.
Tesisat uygulamasına, önce steril alan bölümlerinin temizlik sınıfları ve basınç türünün belirlenmesi ile
başlanır. Örneğimizde, Septik salon klas 100 şartlarında seçildi. Ancak, steril bölge güvenliği
açısından septik salondan diğer steril bölümlere hava akışı/infiltrasyon sakıncalı görüldüğünden
komşu bölümlere nazaran -12 Pa basınç altında tutulması uygun görüldü. Aseptik salon olası
operasyon türleri dikkate alınarak daha üst seviyede klas 10; ortak geçiş bağlantılı ve işlev yönünden
birbirlerini tamamlayan diğer steril hacim sınıfları eşit; merkezi sterilizasyon hacmi ile riskli alan
sayılan kirli ayırma bölümünün klas değerleri sık giriş çıkış trafiği ve hava hareketi nedeniyle farklı
belirlendi. Ameliyathane atıkları alma ağızlarının bulunduğu kirli koridor negatif basınç değerinde
tutuldu.
Temizlik sınıfı ve bölümlerin işlevine göre kullanıcı idare/yatırımcı veya hijyenistlerinde dahil olduğu
tüm disiplinlerle koordineli olarak şekil.3’de gösterildiği gibi bölge sınırları belirlenerek temizlik klasları
ve dolaşım trafiğine göre hava akış yönleri tespit edilir Şekil.4.

Şekil.3 Steril hacimde sınırlar.
Arzu edilen akış yönüne göre basınç farkını meydana getirecek hava debisi bulunarak toplam iç
basınç ile üfleme ve egzoz debilerinin tespiti yapılır.
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Mahal besleme debilerinin belirlenmesinde dikkat edilmesi gereken husus: göreceli kirli sayılan veya
normal yaşam koşullarında sayılabilecek bekleme koridoru, salonları, asansör, merdiven holleri gibi
alanları barındıran mekanların hava debileri konfor klima ve havalandırma tekniği doğrultusunda; kişi
başına, birim alana veya hacimsel değişim sayısına göre, ameliyathaneler ile bağlı hacimlerde ise
hijyen ve steril koşullara göre ilgili standart ve literatürlerde belirtildiği üzere referans değerlerin
kullanılması tercih edilir (Tablo.3,4).

Tablo.3 Steril hacimlerde Saatlik Hava Değişimi İle Oda Yüksekliği , Temizlik Sınıfları ve Akış Hızı
Karşılaştırılması [5].
ISO Sınıf
2
3
4
5
6
7
8
9

Akış Hızı
fpm
85-100
70-85
60-70
45-55
25-35
8-16
4-6
2-3

Tavan Yüksekliğine Göre Saatlik Hava Değişim Sayısı (Height ft)
40
50
60
80
100
120
140
160
128-150 102-120 85-100
105-128
84-102 70-85
52-64
90-105
72-84
60-70
45-52 36-42
68-83
54-66
45-55
34-41 27-33
22-27
38-53
30-42
25-35
19-26 15-21
12-18
10-15
12-24
10-19
8-16
6-12
5-10
4-8
3-6
3-2
8-10
5-7
4-6
3-4
2-3
2-3
2
2
3-5
2-3
2-3
2
1-2
1-2
1
1

Tablo.4 Steril hacimlerde hava değişim sayıları [6].
(USA) FS209E
Sınıfları
1
10
100
1000
10.000
100.000

Temiz

Oda

ISO Temiz Oda Sınıfları

Hava Değişim Oranı

ISO 3
ISO 4
ISO 5
ISO 6
ISO 7
ISO 8

360-540
300-540
240-480
150-240
60-90
5- 48

Şekil.1’de verilen örnek yerleşim planına göre yapılan hesaplama yönteminde: Asepsi ile dış koridor
arasında 7,5 Pa, aseptik salon ve bağlı hacimler, merkezi sterilizasyon ile komşu bölümler arasında 15
Pa, diğer alanlar arasında 12 Pa basınç farkı kabul edilerek sınırları belirlenmiş her bölümün komşu
bölümle basınç farkı veya eşitliğine göre hem hava akışını yönlendirecek hem de iç basıncı
sağlayacak hava miktarı bulunarak mahal debilerinin tespit edilmesi yolu izlenmiştir.
Komşu bölüme hava sızıntısında, akış yolları sayılan elektrik prizleri ve kablo boruları, tesisat şaftları,
asansör, yangın merdiveni kapı sızıntıları, kanal geçiş ve menfezleri, asma tavan içi diğer tesisat ile
tıbbi donanım boru ve armatürlerinin duvar, tavan, döşeme geçişleri ihmal edilerek sadece kapıların
kapalı olması halinde kapanma açıklık ve aralıkları efektif akış alanı olarak kabul edilmiştir.
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Şekil.4 Örnek yerleşim planına göre steril hacimde hava akış yönleri.
5.1 Uygulama
Uygulama örneği Şekil.4’de gösterilen yerleşim planına göre verilmiş olup, sınırları belirlenerek
numaralandırılmış alanlardan hava akışının; steril koridor ve ameliyathanelerden itibaren kademeli
olarak asepsi bölümüne, asepsiden de dış koridora yönlendirilmesi istenilmektedir.
Bu sebeple, basınç değerlerinin belirlenmesine; mihenk noktası olarak hava akışının yönlendirildiği
asepsi giriş tarafından başlamak gerekecektir.
2 No’lu Asepsi bölümü:
2 no’lu asepsi bölümü, steril bölgeye personelin dış koridordan ilk giriş bölümü olup; soyunma,
giyinme, wc ve duş bölümlerini ihtiva eder. Kirlenmeye karşı önlem olarak hava akışının asepsi
yönünden koridor tarafına yönlendirilmesi için asepsi bölümünün 1 no’lu dış koridora nazaran pozitif
basınç altında tutulması zorunludur.
Bu nedenle önce dış koridor basıncının bulunarak, bu basınç değerine göre asepsi şartlarının
belirlenmesi gerekir.
Hesaplamalarda kullanılan veri ve genel eşitlikler:
Debi ve basınç hesap verileri:
Kat yüksekliği: 3m.
0
İç sıcaklık: Dış koridor / Asepsi giriş 24 C
PV = MRT 0 Genel Gaz Kanunu Eşitliği
P = Mutlak basınç (Pa)
Kongre Bilimsel/Teknolojik Araştırma Oturumları

14. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 17-20 NİSAN 2019/İZMİR

____________________ 1839 _______

3

V = Oda hacmi (m )
M = Havanın ağırlığı Kg.
M = d * ∆v
3
∆v = Üfleme- egzoz havası farkı m /s
3
d = Tasarım şartlarında havanın yoğunluğu Kg/m
0
R= Gaz sabiti 287 J/Kg K
0
T 0 = Sıcaklık K
Hava sızıntısı hesap verileri:
Q = C A E ∆P [7]
3
Q = Sızan hava miktarı m /s
C = Akış katsayısı 0,83 Boyutsuz
2
A E = Efektif akış alanı m
∆ P = Pa (Paskal) İki ortam arasındaki basınç farkı
Kapı ölçüleri : 2 * 1,1 m kabul edildi.
Kapı sızdırma boşluğu çevresel olarak ortalama 3 mm Kabul edildi.
1 no’lu dış koridor basınç ve debi değerlerinin bulunması:
Örnek mimari yerleşim planına göre ameliyathane bölümüne doğrudan bağlantısı olan dış koridor
hacminin negatif veya nötr basınç altında tutulması tercih edilebilir. Ülkemiz koşullarına göre
düşünmek gerekirse; sosyo-kültürel yapımız ve alışkanlıklar icabı hastanelerimizin bu bölümlerinde
haddinden fazla oldukça kalabalık insan bulunması, ameliyathaneye hasta giriş ve çıkışın buradan
yapılması ile hastaların olumsuz etkilenmemesi için koridorun kendi içinde pozitif basınç altında
tasarlanması uygun görüldü.
Mahal verileri:
Koridor alanı: 3 m * 15 m = 45 m
3
Koridor hacmi: 45 * 3 = 135 m
0
Ortam sıcaklığı: 24 C (Hasta kıyafet ve örtüleri dikkate alınarak tercih edildi.)
Ortam basınç türü: %10 pozitif. (Konfor havalandırması şartlarına göre kabul edildi.)
Hava değişim oranı: 8 değişim/h kabul edildi [8].
3
Besleme havası debisi V b : 135 * 8 = 1080 m /h (Hacimsel hava değişim prensibine göre.)
2

Hatırlatma notu.1: Koridora asepsiden ve sedye atlatma mahallinden hava geçişi olacak ve doğrudan
koridor besleme havasına ilave olarak ortam havasına karışacaktır. Bu nedenle dış koridor toplam
besleme miktarında meydana gelen sapma tasarım basınçlarında dengesizliğe sebep olacağından,
toplamı aynı kalmak üzere, bitişik bölümlerden olan sızıntıya göre koridor debisinin revize edilmesi
gerekir. (Bkz. Sedye atlatma)
Hatırlatma notu.2: Akış yolları detayına girilmeksizin doğrudan konunun anlatılması amaçlandığından;
koridor ile asansör ve merdiven holü arasındaki ortam basınçları eşit ve sızıntı olmadığı kabul
edilmiştir.
Besleme - Egzoz havası debi farkı : ∆ V : 1080 * %10 = 108 m /h = 0,03 m /s
3

3

Bu fark hava debisi ile dış koridor hacminde sağlanacak ortam basıncı:
P V K = mRT
P= Mutlak basınç (Pa)
3
V K = Koridor hacmi (m )
M = Havanın ağırlığı Kg.
M = d * ∆V
3
∆ V = Üfleme-egzoz havası farkı m /s
0
3
d = 24 C tasarım şartlarında havanın yoğunluğu 1,189 Kg/m
0
R = Gaz sabiti 287 J/Kg K
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T o = Ortam sıcaklığı 273+24 = 297 K
0

P * 135 = 0,03 * 1,189 * 287 * 297 = 22,5 Pa Koridor ortam basıncı.
2 no’lu asepsi bölümü basınç ve debi değerleri:
Asepsi bölümünden koridor tarafına hava akışının gerçekleşmesi için asepsi bölümü basınç değerinin
dış koridor değerinden yüksek tutulması zorunlu olacaktır. İki bölüm arasında hassas bir koruma
önlemi olarak biraz yüksek sayılabilecek düzeyde olmasına rağmen +7,5 Pa basınç farkı uygun
görülebilir. Buna göre asepsi ile dış koridor arasında 7,5 Pa pozitif basınç farkı meydana gelmesi için
asepsi ortam basıncının 22,5 +7,5 = +30 Pa değerinde olması gerekir.
Şurası bilinmelidir ki; bu tür benzer alanlarda fark basıncı seçim kriterine en önemli etki olarak; hijyen
kültürüne bağlı işletme şartları olduğu söylenebilir. İşletme kurallarının uygulanıp uygulanamayacağını
dikkate alarak tasarımcının önlemden yana kendi tercihini kullanması daha doğru olacaktır.
Asepsi verileri:
Hava değişim sayısı 10 defa/h, (Tablo.4)
0
Ortam sıcaklığı: 26 C (Soyunma ve duş hacimleri bulunması nedeniyle seçildi.)
0
3
d = 26 C tasarım şartlarında havanın yoğunluğu 1,181 Kg/m
Dış koridor-asepsi giriş kapı ölçüleri: 2*1,1 m.
Kapı sızıntı açıklığı: Çevresel olarak ortalama 3 mm. kabul edildi.
2
3
Asepsi hacmi: 9,55 * 7,25 = 69,23 m * 3 m = 207,71 ≈ 208 m
+30 Pa ortam basıncını sağlayacak hava miktarı: Besleme – Egzoz havası farkı
P V A = mRT
3
3
30 * 208 = ∆ Va * 1,181 * 287 * 299 = 0,0615 m /s * 3600 = 221,65 ≈ 222 m /h
Ortamda +30 Pa pozitif basınç sağlamak için egzoz debisinin besleme debisinden 222 m /h eksik
olması lazım. Bu fark havası ile arzu edilen +30 Pa iç ortam basıncı sağlanırken, aynı zamanda komşu
bölümle olan +7,5 Pa basınç farkında akış alanlarından geçiş yapacak sızıntı miktarıda
karşılanacaktır.
Asepsi alanına dışarıdan giriş bağlantısını sağlayan kapı kapanma aralıklarından iki ortam arasındaki
7,5 Pa ∆ P basınç karşılığında dış koridora sızacak hava akış miktarı:
3

Q = 0,83 * [2(2 + 1,1)]* (3/1000)

7,5 = 0,042 m3/s = 152 m3/h

Hatırlatma: Bu hava debisi asepsi hacminden koridora akacağı için asepsi egzoz debisi içinde değil
dış koridor besleme debisine dahil edilmesi gerekir.
Bu durumda asepsi alanı hava debileri:
3

Besleme hava debisi: 208*10= 2080 m /h
Egzoz debisi V E : Üfleme debisi – İç basınç fark debisi (∆ Va ) = 2080 – 222 = 1858 m /h
3
Bu durumda; 152 m /h sızıntı yani infiltrasyon miktarı asepsi hacminden dış koridora geçtiği için dış
koridor besleme debisine dahil edilir.
3

Steril alan için başlangıç noktası sayılan asepsi bölümü referans noktası kabul edilerek, diğer
bölümlerin işlevleri ve birbirleriyle ilişkileri dikkate alınmak suretiyle basınç değerlerini belirlemek
kolaylaşır.
Yarı steril koridor : Bu kısım, bir bölümü asepsi ile hava duşları arasında, diğer bölümü ise tam steril
koridorla komşu iki parçalı bir mahal olması ve her iki çıkışın kendi kategorilerinde kritik hacimlere
açılması nedeniyle iki ayrı basınç bölümü halinde değerlendirilmesi uygun olacaktır.
Hava duşları ile asepsi arasında kalan 3 no’lu yarı steril koridor: Dış koridorla arasında asepsi
bölümünün tampon hacim olması ve hava duşlarının bulunması da gözönünde bulundurularak iki
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bölüm arasında +7,5 Pa basınç farkı yeterli görüldü. Tespit edilen değere göre bu bölümün ortam
basıncı 30+7,5= +37,5 Pa olur.
Ameliyathane koridoru ile bağlantısı olan 4 no’lu yarı steril koridor; iki kısımlı yarı steril alanın temizlik
sınıfları ve fonksiyonları aynı olması nedeniyle aralarında basınç farkı da düşünülmeyebilir. Ancak,
tam steril koridor lehine ilave bir önlem olarak iki bölüm arasında +7,5 Pa fark alınabilir. Bu durumda
mahallin iç basınç değeri 37,5+7,5= +45 Pa’dır.
5 no’lu doktor dinlenme bölümü: Giriş çıkışın yapıldığı koridorla benzer şartlarda olması dikkate
alınarak aynı seviyede +45 Pa basınç değerinde olması uygun görülebilir.
6 no’lu ameliyathane koridoru: Hava akışı tam steril koridordan yarı steril hacim yönünde
gerçekleşecek. İki bölüm arasında 12 Pa basınç farkı olması durumunda bu bölümün toplam iç basıncı
45 + 12= +57 Pa.
7 no’lu aseptik ameliyathane hasta hazırlık ve giriş bölümü: Hava akışı yönü belirlenmesinde aseptik
salonun diğer bölümlere karşı korunması amaçlandığından ek önlem olarak basınç farkının 15 Pa
olması düşünülmüştür. Bu sebeple toplam ortam basıncı 57+15= +72 Pa olur.
8 no’lu aseptik operasyon salonuna hiçbir komşu alandan hava akışına müsaade edilmemesi
gerektiğinden komşu alanlarla +15 Pa basınç farkına göre salon iç basıncı +87 Pa olur.
Hatırlatma notu: Aseptik salondan hava akışının istendiği çevresi arasında dengeli basınç dağılımının
sağlanması için tüm komşu alan farkları eşit belirlenmiştir.
Aynı bölümde yer alan aseptik salona hizmet veren 9 no’lu hemşire hazırlık veya ameliyat malzemeleri
hazırlık diye de adlandırılan kısım ile steril malzeme deposuna ameliyathane hacminden hava akışı
istendiğinden bu defa -15 Pa farkla 9 no’lu bölüm basıncı +72 Pa olur.
10 no’lu septik ameliyathane hasta hazırlık ve giriş bölümü: Hava akış yönü belirlenmesinde septik
salona karşı diğer bölümlerin korunması amaçlanmıştır. Bu sebeple basıncın tam steril alandan küçük
olması gerekeceğinden toplam ortam basıncı 57-12= +45 Pa olur.
11 no’lu septik operasyon salonun basınç türü kendi içinde pozitif belirlenlenmesine rağmen komşu
alanlardan hava akışına izin verilmesi için çevresine göre -12 Pa eksik belirlendi. Hasta hazırlıktan
salona hava geçişinin sağlanması için salon basıncının düşük olması gerekeceğinden 12 Pa basınç
farkına göre salon iç basıncı +33 Pa olur.
Merkezi sterilizasyon ile ameliyathane koridoru arasındaki 12 no’lu tam steril ara koridor, temizlik
sınıflarının denk olmasına rağmen ameliyathane koridoru ile merkezi sterilizasyon arasında koruyucu
tampon bölge konumu nedeniyle (6) no’lu ameliyathane koridoruna hava akışı istenmediğinden steril
ara koridor basıncının ameliyathane koridor basıncına eşit olarak ortam basıncı +57 Pa belirlenmiştir.
Aynı bölümde yer alan septik salona hizmet veren 13 no’lu hemşire hazırlık veya ameliyat malzemeleri
hazırlık diye de adlandırılan kısım ile steril malzeme deposundan ameliyathaneye hava akışı
olacağından bölüm basıncı septik salona nazaran +12 Pa fark ile +45 Pa değerinde olmalı.
Hassas koruma şartları gerektiren 14 no’lu merkezi sterilizasyon bölümünden çevresine hava akışı
sağlanması ve bölüm hassasiyetine istinaden çevresine göre +15 Pa farkla +72 Pa ortam basıncı
belirlenir.
15 no’lu kirli ayırma bölümü sterilizasyon mahalli ile kirli koridor arasında tampon bölge işlevine uygun
şekilde hava akış yönüne göre daha özenli bir koruma yaklaşımıyla -15 Pa farkla +57 Pa tespit edilir.
16 no’lu narkoz/anestezi ön hazırlık bölümü tam steril koridorla aynı basınç değerinde olması
sebebiyle dışarıyla hava alış verişi olmaksızın sadece kendi hacmi içindeki 17 no’lu steril malzeme
deposu yönünden akış sağlanması istendiğinden her alanda 12 Pa farkla (+69, +57 Pa) basınç
değerleri belirlenir.
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18 no’lu steril koridor 6 no’lu bölümün bir parçası olup aynı şartlara sahiptir. 9 no’lu bölümle -15 Pa
fark basıncıyla iç basıncı +57 Pa olur
20/21 no’lu mekanları barındıran hasta ayılma/uyanma ve yoğun bakım bölümleri, tam steril koridorla
aynı basınç değerinde olmaları sebebiyle dışarıyla hava alış verişi olmaksızın kendi hacimleri içindeki
19 ve 22 no’lu steril malzeme depoları yönlerinden akış sağlanması uygun olacağından her alanda 12
Pa farkla (+69, +57 Pa) basınç değerleri belirlenebilir.
23 no’lu sedye atlatma ve malzeme giriş bölümünde, asepsiyle dış koridor arasındaki 7,5 Pa basınç
farkı dikkate alınarak bölgesel sistem basınç dengesinin sağlanması için bu alan basıncının +30 Pa
(7,5+22,5) belirlenmesi uygun olacaktır.
Bu alana ait debiler:
3
Bölüm Hacmi: 27 m
+30 Pa ortam basıncını sağlayacak hava miktarı:
30*27= ∆ V * 1,181 * 287 *299 = 0,0079 = 28,7m /h yani hacmin kendisi kadar (1 değişim /h)
3

Bu alandan +7,5 Pa basınç farkında dış koridora sızan hava miktarı:
Q= 0,83 * [2 (2 + 1,1)] * (3 /1000)

7,5 = 0,042 m3/s = 152 m3/h

Tam steril koridordan +27 Pa basınç farkında bu alana sızan hava miktarı:
Q= 0,83 * [2 (2 + 1,1)] * (3 /1000)

27 = 0,080 m/s ≈ 289 m3/h

Bu durumda sedye atlatma mahallinin hava ihtiyacı steril koridordan geçiş yapan 289 m hava ile
3
3
karşılanacak ve bu havanın 110 m ’ü egzoz edilerek, 152 m miktarının dış koridora akışına izin
3
3
3
3
verilecek [27 m (∆ V ) + 110 m +152 m = 289 m ].
3

Çıkan sonuca göre dış koridora asepsiden ve sedye atlatma alanından toplam 2*152 = 304 m hava
akışı gerçekleşiyor. Bu nedenle koridor debisinin revize edilerek düzeltilmesi gerekir.
3

Koridor besleme havası debisi V bK :135 * 8 = 1080 m /h olarak bulunmuştu. Oysa, +7,5 Pa basınç farkı
nedeniyle asepsi bölümünden ve sedye atlatma alanından koridora intikal eden toplam 2*152= 304
3
m /h sızıntı miktarı, besleme havasına ilave olarak hesap dışı doğrudan ortam havasına
3
karışmaktadır. Dolayısıyla koridor için doğrudan temin edilecek besleme hava debisi 1080 m /h değil
3
3
(1080-304) 776 m /h olacaktır. Bu durumda koridor toplam besleme havasının 776 m ’ü doğrudan
3
3
üfleme menfezlerinden, 304 m ’ü sızıntı olmak üzere toplamı 1080 m /h olması gerekir.
3

Yukarıda örnek verilen mahal debilerinin hesabında izlenen yöntemle diğer bölümlerin debileri kolayca
bulunabilir. Dikkat edilmesi gereken husus: Basınç faktörü sebebiyle komşu bölümden gelen
infiltrasyon havasının sızdığı bölümün ortam basıncını muhafaza etmesi/sapmaya sebep olmaması
için besleme miktarı içerisinde değerlendirilmesi olacaktır.
Yapılan işlemlerden ve prensiplerden anlaşılacağı üzere, koruma amaçlı farklı basınç uygulaması ve
hava akışının yönlendirilmesi titiz bir yerleşim planı ve mühendislik anlayışı gerektirmektedir. Halen
2
alışkanlık kazanmış ve usul kabul edilen %’lik oranlar ile m alan başına veya birim çevresel açıklık
uzunluklarına göre düzenlenen basınçlı ortam uygulamasında arzu edilen sonuçlara ulaşmak her
zaman mümkün olmayabilir. Çünkü; söz konusu bu metodlar ile oda şartları elde edilebilir. Ancak, ne
kadar basınç değerine ulaşıldı? Komşu bölümle arasındaki basınç farkı nedir? Hava akışı doğru yönde
mi? Bu soruların cevabını vermek zordur. Onun için böylesi kritik mekanlarda mutlaka işlevi
doğrultusunda ilgili literatür ve referans kaynaklara uygun tasarım yöntemlerini tercih etmek doğru
olacaktır.
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6. SONUÇ
Bölüm içeriklerinde anlatılmaya çalışıldığı gibi toplum sağlığı adına steril alanlarda her türlü
istenmeyen kirleticilerin önlenmesi veya kısıtlanması yapıyla ilgili tüm tarafların ortak sorumluluğu
içindedir. Herbir paydaşın görev ve yükümlülüğü diğerlerinden ne bir fazla ne de eksiktir. Aksine tüm
önlemler zincirleme düşünüldüğünde yapılan her bir yanlışlık süreklilik kazanma özelliğine haizdir.
Bu tür yapılarda son önlem her zaman idarenin işletim kurallarıdır. Bina yönetimi yapının işlevine
uygun bir dolaşım kuralı uygulamadığı, özellikle mekanik tesisatı tasarım seneryosuna uygun bir
otomasyon sistemiyle çalıştırmadığı, rutin bakım onarım hizmetlerinin devamlılığı sağlanmadığı sürece
hiçbir mükemmel tasarım veya uygulamanın olumlu sonucunu almak mümkün olmayacaktır.
Bahsedildiği üzere temiz mahallerin korunması mekanik tesisatla sağlanan hava hareketiyle doğrudan
alakalıdır. Hava hareketinin kapı pencere gibi yapı bileşenlerinin sızdırma alanları sayesinde
gerçekleşmesi nedeniyle örnek hesap sonuçları irdelendiğinde bu açıklıklarının önemsenmesi
gerektiği de ortaya çıkmaktadır. Zira, açıklıklar hesaba katılmaksızın tasarım yapılmasının yanı sıra,
üstelik aşırı olması halinde; ne hava debilerini, ne çevresiyle ilişkili basınç yeterliliğini, ne de doğru
istikamette hava akışını sağlamak mümkün olmayabileceği gibi tamamen tersi bir neticeyle
karşılaşmak sürpriz sayılmamalıdır.
Steril hacimlerde dış ortama açılan pencerelerin açılmaz, nadiren de olsa açılırsa kesinlikle sızdırmaz
özellik taşımaları nedeniyle bilhassa kapı ölçüsü ile montaj sonucunda kapanma aralıkları hakkında
bilgi edinmek önemli olmaktadır. Bu sebepledir ki; steril bölüm kapı montajlarının sanıldığı gibi sadece
ustalık işi değil, bir mühendislik mimarlık uygulaması olduğunun bilinmesi, malzemelerin yalnızca
dekoratif amaçlı teşrif mahiyetinde seçilmesinin doğuracağı sakıncaların, ileride hangi riskleri ortaya
çıkaracağının tüm paydaşlarca unutulmaması gerekir. Sayılan sebeplerin çözümü için montaj usulleri
ile yapı malzemelerini tanımak gerekir. Maalesef, ülkemizde henüz montajla ilgili norm kabul edilmiş
herhangi bir usul mevcut değildir. Her montajcının kendi yöntemi ve mahareti kişisel metod kabul
edilerek sorunun farkında olunmamaktadır. Halbuki, sonucun zanaatkarlığın ötesinde doğrudan
toplum sağlığını ilgilendirdiği hatırlanmalıdır.
Mevcut proje uygulamalarına bakıldığında, üzülerek söylemek gerekirse azımsanmayacak sayıda
kabul gören hakim anlayışa göre: Yatırımcı mimara sipariş vermekte, mimar kendi bilgi ve becerisi
doğrultusunda projeyi hazırlayıp ilgili disiplinlere süreli dağıtım yapmak suretiyle hazırlık aşamasını
tamamlamak gibi yanlış ve sakıncalı olduğu kadar, henüz baştan risklerin bertaraf edilmediği iş süreci
izlenmektedir.
Bu anlayış neticesinde; temiz bölümlere haiz yapılarda iç hava kalitesi ve ortam korumasının yalnızca
mekanik mühendisince tasarlanan steril amaçlı klima sistem ve donanımlarıyla sağlandığı, idarenin de
rutin temizlik, dezenfeksiyon işlemlerini yerine getirmesiyle steril şartların oluşturulduğu gibi bir
yaklaşım mevcuttur. Halbuki, mekanik tasarımla yanlış dolaşım güzergahı düzeltilemez. Sadece iyi bir
sistem tasarımıyla hava akışı yönlendirilebilir. Ama, dolaşım kurallara aykırı düzenlenmişse hava
hareketininde olumsuz sonuçlara yol açması da kaçınılmaz olacaktır.
Yazı kapsamında, anlatılmaya çalışılan mekanik tasarım esasları ve bağlantılı tüm tedbirlere ilişkin
hususların; ancak, tüm tarafların önlem bakımından birbirinin tamamlayıcısı oldukları bilinci ile hareket
etmeleri halinde faydalı olabileceği vurgulanmaya çalışılmıştır.
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DOĞAL GAZ İÇ TESİSATLARINDA PERİYODİK
KONTROLLER VE SONUÇLARI
Periodic Controls in Natural Gas Internal Installations and Results

Ümit ERTURHAN
Neşe ÖZDEMİR
ÖZET
Eskişehir bölgesinde konutlarda doğal gaz kullanımı 1996 yılında başlamıştır. Yıllara bağlı olarak
doğal gaz tesisatlarında, yakıcı cihazlarda ve bacalarda yaşlanma ve yıpranmalar meydana gelmiştir.
Buna bağlı olarak doğal gaz kullanımında abonelerin can ve mal güvenliğini sağlamak, doğal gaz
kaynaklı kazaların oluşmasını engellemek, doğal gazın verimli kullanımını sağlamak, baca gazı
sızıntılarından oluşabilecek zehirlenmelerin ve ölümlerin önüne geçebilmek amacıyla iç tesisatlarda
periyodik kontrollerin yapımı büyük önem arz etmektedir.
Anahtar Kelimeler: Doğal Gaz, Tesisat, Baca, Periyodik Kontrol
ABSTRACT
The use of natural gas in housing in the Eskişehir region began in 1996. Depending on the years,
aging and wear have occurred in natural gas installations, burning devices and chimneys. Accordingly,
in order to ensure the safety of life and property of the subscribers in natural gas use, to prevent the
occurrence of natural gas-related accidents, to ensure the efficient use of natural gas, to prevent the
poisoning and deaths that may occur from the flue gas leaks, it is of great importance to make periodic
inspections in internal installations.
Key Words: Natural Gas, Installation, Chimney, Periodic Control
1. PERİYODİK KONTROL NEDİR?
Periyodik kontrol; hali hazırda doğal gaz kullanılan tesisatlarda abonelerin can ve mal güvenliğini
sağlamak amacıyla doğal gazın emniyetli kullanımı için yapılan kontrollerdir.
Doğal gaz kullanımı rahatlık, konfor ve tasarruf sağlasa da bilinçsiz kullanımlarda doğal gaz
kullanıcılarının can ve mal güvenliğini tehdit etmektedir. Bu sebeple de ESGAZ A.Ş. olarak
abonelerimizin güvenli doğal gaz kullanımını sağlamak amacıyla 19.10.2015 tarihinde ticarethane ve
kazan dairelerinin, 17.02.2016 tarihinde ise konutların geriye dönük periyodik kontrollerine
başlanılmıştır.

2. PERİYODİK KONTROLÜN YASAL DAYANAĞI
Doğal gaz tesisatlarının periyodik kontrol işlemleri aşağıdaki mevzuatlar kapsamında yürütülmektedir;
•

Periyodik kontrol işlemini 4646 sayılı Doğal gaz Kanunu’nun 4.Maddesindeki “Dağıtım
şirketleri, konut, ticarethane ve sanayi dahil tüketicileri doğal gaz kullanmak için yaptıkları veya
mevcut olan iç tesisatı kendi teknik personeli veya kendi adına çalışan denetim şirketlerine
kontrol ettirebilir…” hükmü,
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun 03 Mayıs 2013 tarihli yazısı ile tüm doğal gaz dağıtım
şirketlerine gönderilen 17.04.2013 tarih ve 4364 sayılı Kurul Kararı ” …Mevcut iç tesisatların
kontrolünün hangi aralık, yöntem ve kriterlerle yapılacağına ilişkin bir Kurul Kararı alınmasının,
dağıtım şirketlerinin bu konudaki etkinliğini kısıtlayacak olması; İç tesisatların kontrol edilmesi
ve ettirilmesine ilişkin müşteri ve şirketlerinin yükümlülüklerinin mevzuatta açıkça belirtilmiş
olması, nedenleriyle, mevcut iç tesisatların kontrolü çalışmalarının yürütülmesine yönelik
ayrıca bir düzenleme yapılmasına gerek olmadığına karar verilmiştir.” hükümleri gereğince;
Şirketimiz Eskişehir doğal gaz dağıtım bölgemizde, iç tesisatlara ilişkin periyodik kontrol
faaliyetini gerçekleştirmektedir.

3. PERİYODİK KONTROL NASIL YAPILIR?

Şekil 1. Periyodik kontrol nasıl yapılır.

4. PERİYODİK KONTROL SÜRECİ
Adres belirleme: Kontrol yapılacak adresler, en eski tesisat kabulü yapılandan yeniye doğru olacak
şekilde sıralanmaktadır. Bu sıralama işlemi sırasında mevcut adreslerde veya aynı sitede yeni
aboneler var ise aynı adrese tekrar gelerek zaman kaybetmemek adına yeni abonelerde kontrole
alınabilmektedir. Adres belirleme ve konumlandırma çalışmaları ESGAZ Coğrafi Bilgi Sistemleri
uygulaması ile yapılmaktadır. CBS üzerinde binaların yapım yılı ve gaz kullanım yılları kontrol edilerek
periyodik kontrol yapılacak binaların adresleri belirlenmektedir.
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Şekil 2. CBS ile adres belirleme
Randevu oluşturma: Kontrole gidilecek adreslerin abone numaraları belirlenerek randevu
oluşturulmaktadır.

Şekil 3. Periyodik kontrol randevu ekranı
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İhbarnamelerin basımı ve dağıtımı: Üzerinde periyodik kontrole gideceğimiz tarih ve bilgilendirme
yazısı içeren ihbarnameler, çıktı alınarak kontrole gidilecek abonelerin evlerine bırakılmaktadır.
Özellikle sitelerde ihbarnamelerin dağıtımı ve abonelere randevu oluşturulması gibi işlemlerde site
görevlileri ile birlikte çalışılmaktadır. Belirlenen periyodik kontrol tarihinde uygun olmayan abonelerin,
randevuları faklı tarihlerle değiştirilebilmektedir.

Şekil 4. Periyodik kontrol ihbarnamesi

Projelerin tabletlere yüklenmesi: Periyodik kontrolü yapılacak doğal gaz tesisatlarının projeleri,
kontrolü yapacak olan personelin tabletlerine aktarılır. Gidilen adreslerdeki doğal gaz tesisatları ile
projelerin uygun olup olmadığı kontrol edilir.
Periyodik kontrol: Periyodik kontroller Esgaz personeli tarafından yapılmaktadır. Öncelikli olarak
doğal gaz tesisatının mevcut iç tesisat projesine uygunluğu kontrol edilir. Daha sonrasında doğal gaz
tesisatı üzerinde ve bağlantı noktalarında, sızıntı olup olmadığı doğal gaz dedektörü ile kontrol edilir.
Baca cihazların bulunduğu doğal gaz tesisatlarında, cihazlar çalıştırılarak baca gazı sızıntısı olup
olmadığı karbonmonoksit dedektörü ile kontrol edilir.
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Kontrollerde:









Havalandırma menfezi açık mı?
Hermetik baca çıkışları uygun mu?
Bacalı cihaz varsa baca uygunluk raporu var mı?
Karbonmonoksit cihazı çalışıyor mu?
Onaylı proje ile mevcuttaki doğal gaz tesisatı uygun mu?
Tesisatta kaçak var mı?
Cihaz bağlantıları uygun mu?
Yakıcı cihazlar ve kapasiteleri onaylı proje ile uygun mu?

Kontroller tamamlandıktan sonra doğal gaz tesisatında eksiklikler varsa aboneye bilgi verilerek,
eksikliklerin tamamlanması için aboneye 45 gün süre verilir. Eksik olmadığı durumda ise “Tesisat
kullanıma uygundur ” sonuç formu verilir.
45 gün süre verilen aboneler:
 Tesisat değişikliğinden kaynaklı revizyon proje istenen aboneler
 Baca uygunluk raporu istenen aboneler
 Tesisatıyla ilgili işlem yaptırması gereken aboneler
Gaz arzı durdurulan aboneler:
 3 kez kontrole gidilip evde bulunmayan aboneler
 Tesisatında gaz kaçağı veya karbonmonoksit kaçağı olan aboneler
 45 gün süre verilen ve verilen süre içerisinde işlem yaptırmayan aboneler

5. PERİYODİK KONTROL İSTATİSTİKLERİ
2016 yılından bu yana devam eden iç tesisat periyodik kontrollerin, sonuçlarına bakıldığında ACİL 187
hattına gelen daire içi doğal gaz kaçağı, kazan dairesi doğal gaz kaçağı ve baca çekiş problemi
ihbarlarında ciddi bir azalma gözlemlenmektedir. Özellikle baca çekiş problemi ihbarları neredeyse
sıfıra yaklaşmıştır. Bu iyileşme can güvenliği açısından büyük önem arz etmektedir.

İhbar Türü/Yıl
Daire İçi Kaçak İhbar Sayısı
Kazan Dairesi Kaçak İhbar Sayısı
Baca Çekiş Problemi İhbar Sayısı

2014
2.042
151
115

2015
1.767
45
171

2016
1.778
31
11

2017
1.810
39
5

2018
1.555
17
5

Tablo 1. Yıllara göre 187 acil çağrı merkezimize gelen ihbar sayıları.
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Grafik 1. Daire içi kaçak ihbar sayısı

Grafik 2. Kazan dairesi kaçak ihbar sayısı

Grafik 3. Baca çekiş problemi ihbar sayısı
2016-2017-2018 yıllarında toplamda 113.696 farklı abonenin tesisatı geriye dönük olarak kontrol
edilmiştir. 10 yıllık süre zarfında tüm tesisatların tekrar kontrol edilmesi planlanmaktadır.
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2016

2017

2018

TOPLAM

Devir Tesisat Kontrolü

24.690

19.054

16.180

59.924

Konutlarda Periyodik Kontrol

16.648

19.492

14.765

50.905

646

797

1.424

2.867

41.984

39.343

32.369

113.696

Ticari Kontrol
Toplam Kontrol

Tablo 2.Yıllara göre yapılan periyodik kontrol sayıları

Grafik 4. Abone bazlı tesisat kontrol grafiği
2018 yılı sonu itibariyle toplam 308.125 gaz kullanan abonenin 113.696’sının (%36,8) periyodik
kontrolleri yapılmış olup, 2016 yılı başlangıç itibari ile tüm doğal gaz tesisatlarının 10 yıllık süre
zarfında kontrol edilmesi ve devam eden her 10 yılda bir tekrarlanması planlanmaktadır.

Grafik 5. Periyodik kontrol planlaması
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6. PERİYODİK KONTROL SONUÇLARI
Bugüne kadar yapılan periyodik kontroller ile;
 Kapatılan veya uygun olmayan menfezler uygun hale getirildi,
 Bacası standartlara uygun olmayan cihazların, bacaları standartlara uygun hale getirildi veya
hermetik baca sistemine geçildi,
 Karbonmonoksit cihazı çalışmayan ve baca sensörü olmayan abonelere bilgi verilerek
çalışmayan cihazlar veya baca sensörleri çalışır hale getirildi,
 Yakıcı cihazların standartlara uygun olmayan fleks bağlantıları yenilendi,
 Korozyona uğrayan tesisatlar boyatılarak delinmelere ve kaçak riskine karşı önlem alındı,
 Proje dışı yapılan tesisatlar projelendirilerek kullanıma uygun hale getirildi.
7. BACA KONTROLLERİNDE AKREDİTASYON UYGULAMASI VE GELİŞİMİ
1996 yılından bu yana doğal gaz kullanan Eskişehir bölgesinde periyodik iç tesisat kontrollerinin en
önemli bölümü baca kontrolleri olmuştur. Doğal gaz tesisatlarında bacalar her zaman en zayıf halka
olmuştur. Doğal gaz sektöründe bacaların değişimi; adi bacalar ve şönt bacaların müstakil bacalara
dönüşümü, tuğla bacaların paslanmaz çelik bacalara dönüşümü, alüminyum fleks bağlantıların
paslanmaza dönüşümü şeklinde olmuştur. Sektör maalesef bacayı acı bedeller ödeyerek öğrenmiştir.
Eskişehir’de 2016 yılında başlayan periyodik kontrol süreci ile birlikte TÜRKAK tarafında da TS EN
13384 baca hesap standartları ve TS EN 15287 baca montaj standartlarına göre baca kontrol firması
akreditasyon çalışmaları başlatıldı. Bununla birlikte TS 7363 Aralık 2016 güncellemesinde baca
kontrollerinin akredite firmalar tarafından da yapılabileceği ifadesi yer almıştır. TS 7363 Mayıs 2018
güncellemesinde ise baca kontrolleri sadece akredite firmalar tarafından yapılması gerektiği ifadesi yer
almaktadır.
2016 yılında başlayan baca kontrollerinde akreditasyon süreçleri gelişerek devam etmektedir. 2019 yılı
başı itibari ile 11 firma TÜRKAK’ dan baca kontrolleri konusunda akredite olmuştur.
Eskişehir bölgesinde periyodik kontrol sürecinin başlamasından bu yana akredite baca kontrol
firmaları tarafından 3 yılda toplam 5070 adet bacanın kontrolü yapılmıştır.
Bacalarda akreditasyon kapsamı şöyledir;
Muayene Alanı

Muayene Türü
Proje ve Montaj Uygunluk
Muayenesi

Bacalar

Sızdırmazlık Testleri

Periyodik Muayene

Standart/Şartname
TS EN 13384-1
TS EN 13384-2
TS EN 15287-1+A1
TS EN 15287-2
TS 7363
TS EN 15287-1+A1
TS EN 15287-2
TS 7363
TS EN 13384-1
TS EN 13384-2
TS EN 15287-1+A1
TS EN 15287-2
TS 7363

Baca akreditasyonu için muayene kuruluşları A tipi olmak zorundadır. A tipi muayene kuruluşlarında
olması gerekenler;
a) Muayene kuruluşu, konunun taraflarından bağımsız olmalıdır.
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b) Muayene kuruluşu ve personeli, yürüttükleri muayene faaliyetlerine ilişkin hüküm verme
bağımsızlıkları ve doğruluklarıyla çatışmaya neden olabilecek hiçbir faaliyetin içerisinde yer
almamalıdır. Özellikle; muayene ettiği öğeleri tasarlayan, üreten, tedarik eden, kurulumunu
yapan, satın alan, sahibi, kullanıcısı veya bakımını yapan durumunda olmamalıdır.
Akredite baca kontrol firmaları tarafından yeni bir bacada yapılan genel kontroller şöyledir;
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Montaj tasarımı ve montaj kılavuzuna uygunluk
Baca etiket bilgileri / Sistem plakası
Baca tasarımının ısıtma cihaz performansını karşılama durumu
Bacaya bağlı yakıcı sayısı
Bacanın yakıcıya bağlantısı
Baca güzergahı
Baca bağlantı borusu ve yanabilir malzeme arasındaki mesafe
Baca ile yanabilir malzeme arasındaki mesafenin montajı
Bacanın kazan dairesi içindeki kısımda kesit daralması ve çift cidar olma durumu
Baca bağlantı parçasının eğimi
Çift cidarlı bacalarda yalıtım durumu
Bacanın kapı veya pencereler ile mesafesi
Baca şaft içinden geçiyorsa şaftın kontrolü
Baca çıkışının baca tablası ile kapatılması durumu
Bacanın bina dışındaki açıkta kalan kısmı çift cidarlı olup olmadığı
Bacanın çatı üstünde kalan kısım kontrolü
Bacanın çatı çıkış yüksekliği ve mesafesi
Baca çıkışı konumu
Baca içi görsel kontrolü
Baca temizleme kapağı durumu
Baca şapkası, sehpa-taşıyıcıların uygunluk
Test manşonlu ölçüm modülü kontrolü
Sabitleme kelepçeleri ve mesafeleri
Nötralizasyon kabı ve drenaj durumu
Baca topraklaması
Baca ile ilgili gerekli dokümanların kontrolü
İmalatçı firma ve montajcı firmanın doküman ve belgelerinin kontrolü
Sızdırmazlık testi

8. GÜVENLİ DOĞAL GAZ KULLANIMI
Doğal Gaz Piyasası İç Tesisat Yönetmeliğinin 6. Maddesinde “ İç tesisatta meydana gelebilecek gaz
kaçağı veya kazalara karşı alınacak önlemler hususunda müşterilerin bilgilendirilmesi; ilgisine göre
dağıtım şirketi veya iletim şirketinin sorumluluğundadır. Söz konusu önlemlerin alınması ise müşterinin
yükümlülüğündedir.” hükmü yer almaktadır.
Bu kapsamda Eskişehir Valiliği, Eskişehir Büyük Şehir Belediyesi, Dosider ’in katkıları ile Esgaz A.Ş.
olarak her yıl düzenli şekilde bilgilendirme yapılmaktadır.
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Resim 1. Güvenli doğal gaz bilgilendirmesi

Resim 2. Güvenli doğal gaz bilgilendirmesi

Resim 3. Güvenli doğal gaz bilgilendirmesi
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Resim 4. Güvenli doğal gaz bilgilendirmesi

Resim 5. Güvenli doğal gaz bilgilendirmesi
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KURUTMADA KULLANILAN DEĞİŞİK TİP HAVA ISITMA
KOLEKTÖRLERİNİN PERFORMANSLARININ DENEYSEL
KARŞILAŞTIRMASI
Experimental comparison of the performance of different types of Solar Air Heating collectors used in drying

Hasan HACIŞEVKİ

ÖZET
Bu çalışmada, konutlarda veya endüstriyel tesislerde kullanılabilecek üç değişik tip güneş hava
kolektörünün performansları deneysel olarak karşılaştırılmıştır. Kolektörlerin verimleri incelenmiştir.
Çalışmalar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Mağusa kentinde 12-30 Temmuz 2017 tarihleri arasında
sabah saat 08:00 ile 18:00 saatleri arasında yapılmış ve 20 x 20 mm kare kesitli aluminyum profilli
kolektörün tasarlanan değişik hava debilerinde %66.08, 25 x 25 mm kare kesitli aluminyum profilli
kolektörün %64.66 ve fin yapılı kolektörün %63.59 verime ulaştığı tesbit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Güneş enerjisi, Hava kolektörü, Güneşle ısıtma.
ABSTRACT
In this study, performance of three different types of Solar Air heaters are experimentally investigated
and compared. Efficiency of the collectors are investigated. Studies are performed at Turkish Republic
of Northern Cyprus in Famagusta city between 12-30 July 2017 at 08:00 and 18:00 hours for different
mass flowrates and 20 mm x 20mm square aluminum tube type collector showed 66.08%, 25mm x
25mm square aluminum tube type collector showed 64.66% and finned type collector showed 63.59%
efficiency.
Key Words: Solar Energy, Solar Air Collector, Solar heating.

1. GİRİŞ
Günümüzde mevcut fosil enerji kaynaklarının azalmasından ve dünya nüfusunun artmasından dolayı
enerji konusunda sorunlar yaşanmaya başlanmış ve bu durum artık kendini hissetirmeye başlamıştır.
Ayrıca fosil yakıtların oluşturduğu hava ve çevre kirliliği işin bir başka boyutudur. Fosil yakıtların
yanması ile atmosfere salınan CO 2 , CO, SO x , NO x gibi gazlar küresel ısınma ve kirliliğin ana
sebeplerindendir. CO 2 sera gazı etkisi yaparken, SO x ve NO x asit yağmurlarına neden olmaktadır. CO
ise zehirli olup insan ve hayvan sağlığına zarar vermektedir. Küresel ısınmanın etkisi günümüzde
artık çok daha fazla hissedilmektedir. Tüm bu sorunların yanında bazı basit ve ucuz düzeneklerle
mevcut güneş enerjisi kaynağını kullanarak çevreye ve atmosfere zarar vermeden ev ve sera
ısıtılması, meyve ve sebze kurutulması gibi uygulamalarda güneş enerjisinden faydalanmak
mümkündür [1]. Yapılan çalışmada 0.02 kg/s, 0.03 kg/s, 0.04 kg/s, ve 0.05 kg/s kütlesel debileri için
üç değişik güneş kolektörü test edilmiş ve ısıl vermlilikleri karşılaştırılmıştır. Kıbrıs konumu itibarı ile
güneş enerjisinden en çok faydalanılabilecek ülkelerden biridir. Güneş enerjisi ile su ısıtma yaygın
olmasına rağmen hava soğutma pek rağbet görmemiştir [2].
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2. DENEYSEL DÜZENEK VE KULLANILAN CİHAZLAR
Bu çalışmanın amacı üç değişik tip güneş hava kolektörünü değişik hava debilerinde test edip en
verimli tasarımı tesbit etmektir [3]. Bu amaçla üç değişik tip havalı güneş kolektörün, tasarım ve
imalatında kolektör malzemelerinin kolay temin edilmesi, ekonomiklik, ve ısıl özellikler gibi temel
parametreler göz önüne alınmıştır [4].
2.1. Deney Parametrelerinin Belirlenmesi
2.1.1. Deneylerde Kullanılan Cihazlar
Kolektörlerin yüzeyine gelen güneş ışınımı LP PYRA 10 model piranometre ile akan havanın hızı
portatif YK2005 AH model Anemometre cihazı ile ölçülmüştür. Deneyler sırasında sıcaklıklar her
saate bir 4 kanallı hafıza kartlı PCE-T390 model dijital bir termometre ile ölçülmüş ve data logger’e
kaydedilmiştir.
Çizelge 1. Deneylerde kullanılan ölçüm cihazları
Sıra No

Cihazın Adı

Cihazın Özelliği

1

LP PYRA 10 model
Işınım ölçer

Piranometre ve voltmetre
Cihazın doğruluğu : 1±0.51%
2
Maksimum ölçüm : 2000W/m

2

YK2005 AH model
Hız ölçer

Anemometre
ölçüm aralığı: 0.4 – 30 m/s
hata payı: ±2%

3

PCE-T390 model
Sıcaklık ölçer

4 kanallı Dijital Termometre
Termokapıl: K tipi
o
o
Çözünürlük: 0.1 C/1 C

Cihazın görünümü

2.1.2 Kolektörler
Deneylerde kullanılan kolektörler 186cm x 90 cm x 15 cm ölçülerinde olup ısı yutucu plakanın altında 3
cm kalınlığında strofor köpük izolasyon malzemesi olarak kullanılmıştır [4]. Kolektörlerin üzerinde 5
mm kalınlığında cam kullanılmıştır. Kolektörlerin alt kısmı emiş için 5 cm x 70 cm ölçüsünde açıklığa
3
sahiptir. Çıkış kısmında ise birer adet ayni özelliklere sahip 1800 m /sa kapasiteli santrifüj değişken
hız kontrollü fan kullanılmıştır.
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3. ISIL ANALİZ
3.1. Tasarım hesapları
Güneş kolektörlerinin ısıl verimliliği hava tarafından elde edilen enerjinin panel üzerindeki güneş
radyasyonuna oranı olarak da tanımlanabilir [5]. Sistemlerin kazandıkları enerji yükleri (Q u ), sisteme
3
giren havanın sıcaklığı (T g ), yoğunluğu (ρ) ve akan havanın debisi (m / s) ile çıkan havanın
sıcaklığı (T ç ) değerleri kullanılarak hesaplanmıştır [6]. Kolektörlerin verimliliği aşağıdaki bağlantı ile
hesaplanmıştır:
η=

𝑄𝑄𝑢𝑢

𝐼𝐼 𝑥𝑥𝐴𝐴𝑐𝑐

……………………………………………………………..……(1)

burada:

𝐴𝐴𝑐𝑐 : kolektör yüzey alanı, [m2] A = 0.90 m x1.86 m=1.67 m2

I : Güneş enerjisi yoğunluğu, [W / m ] = Güneş radyasyon değeri
𝑄𝑄𝑢𝑢 : Faydalı ısı, [W]
2

η=

𝑄𝑄𝑢𝑢

𝐼𝐼 𝑥𝑥𝐴𝐴𝑐𝑐

= 460.513 / (425x1.67) = 0.6488 = % 64.88 ( örnek hesaplama )

Hava tipi kolektörde toplanan faydalı ısı hesabı:

𝑄𝑄𝑢𝑢 = ṁ𝐶𝐶𝑝𝑝 (𝑇𝑇ç − 𝑇𝑇𝑔𝑔 ) ……………………………….……………….....……(2)
𝑄𝑄𝑢𝑢 = 0.02x1005 x ( 23 ) = 460,513 W ( örnek hesaplama )
burada:

𝑚𝑚̇: kütlesel debi, [kg / s]

C p : Akışkanın özgül ısısı, [J / kg.℃]
𝑇𝑇𝑔𝑔 : Akışkanın giriş sıcaklığı, [℃]

𝑇𝑇ç : Akışkanın çıkış sıcaklığı, [℃]
Kütlesel debi :

𝑚𝑚̇ =ρ x 𝑉𝑉̇ ……………………………………………………………..……(3)
burada:

ρ : Akışkanın yoğunluğu, [kg / m ]
𝑉𝑉̇ : Hacimsel debi [ m3 / s]
3

Hacimsel debi:

𝑉𝑉̇ = v x A ……………………………………………………………..……(4)
v : Akışkanın hızı, [ m / s]
2
A : Kolektör kesit alanı, [m ]

𝑣𝑣 =

𝑚𝑚̇

ρA

=

0.02

(1.184)X(0.00785)

= 2.15 m / s

3
𝑉𝑉̇ = v x A = 2.15 x 0.0785 = 0.168775 m / s

( örnek hesaplama )
( örnek hesaplama )
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Q k , Isı kaybı aşağıdaki denklem ile hesaplanmıştır.
𝑄𝑄𝑘𝑘 = 𝑈𝑈𝑔𝑔 𝐴𝐴𝑦𝑦 ∆𝑇𝑇 ....................................................................................(5)
𝑈𝑈𝑔𝑔 = 𝑈𝑈ü + 𝑈𝑈𝑘𝑘 + 𝑈𝑈𝑎𝑎 ..............................................................................(6)
Uü , Uk , Ua =
burada ;

1
𝑙𝑙
𝑅𝑅𝑜𝑜𝑜𝑜 +∑ 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 +𝑅𝑅𝑖𝑖𝑖𝑖

...........................................................(7)

𝑘𝑘𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

: genel ısı kaybı sabiti, [W/ m2.K]
: kolektörün üst yüzeyinin ısı kaybı sabiti, [W/ m2.K]
: kolektörün alt yüzeyinin ısı kaybı sabiti, [W/ m2.K]
: kolektörün kenar yüzeylerinin ısı kaybı sabiti, [W/ m2.K]
𝑘𝑘𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 : Malzemenin ısı iletkenliği, [W/ 𝑚𝑚 ℃]
𝑙𝑙𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 : malzemenin kalınlığı, [m]
2
R os : dış yüzeyin ısı direnci, [m ℃/𝑊𝑊 ]
2
R is : iç yüzeyin ısı direnci, [m ℃/𝑊𝑊 ]
Kabul edilen değerler:
2
2
R os = 0,0550 m ℃/𝑊𝑊 ve R is = 0,1230 m ℃/𝑊𝑊
𝑈𝑈𝑔𝑔
𝑈𝑈ü
𝑈𝑈𝑎𝑎
𝑈𝑈𝑘𝑘

Şekil 1. Fin tipi kolektör detayları

Şekil 2. Kare kesitli aluminyum tüp kolektör
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Şekil 3. Kolektörlerin deney alanındaki yerleşimi
SONUÇ VE TARTIŞMA
Üç değişik tip güneş hava kolektörü için temmuz ayında yapılan ölçümler analiz edilmiş ve şekil 4-10
da gösterilen grafikler hazırlanmıştır [7]. Şekil 4 güneş ışınım değerlerini göstermektedir, en yüksek
2
değer saat 13:30 civarında 440 W/m olarak ölçülmüştür. Şekil 5, 6 ve 7’de kolektörlerde elde edilen
giriş ve çıkış sıcaklıkları arasındaki farklar gösterilmiştir. En yüksek sıcaklık farkı 20x20 mm kesitli
aluminyum

Şekil 4. Güneş Işınım değerleri
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Şekil 5. Fin tipi kolektörün sıcaklık faklılıkları.

Şekil 6. 25 x 25 mm kare aluminyum profilli kolektörün sıcaklık faklılıkları.
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Şekil 7. 25 x 25 mm kare aluminyum profilli kolektörün sıcaklık faklılıkları.
tipi kolektörden elde edilmiştir. Şekil 8, 9 ve 10’da kolektörlerin verimleri verilmektedir. En yüksek ısıl
verim %66.08 olarak 20x20 mm kesitli aluminyum tipi kolektörden 0.05 kg/s kütlesel debide elde
edilmiştir. En düşük verim 0.02 kg/s kütlesel debide %38 olarak Fin tipi kolektörde elde edilmiştir.

Şekil 8. Fin tipi kolektörün verimi.
.
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Şekil 9. 20 x 20 mm aluminyum kare profilli kolektörün verimi.

Şekil 10. 25 x 25 mm aluminyum kare profilli kolektörün verimi.

SONUÇ
Tasarımı ve imalatı yapılan üç değişik havalı güneş kolektörün ısıl verimliliği, Mağusa iklim şartlarında
deneysel olarak incelenmiştir. Yaz mevsiminde 7 farklı günde yapılan ölçümler sonucunda havalı
güneş kolektörün ortalama ısıl verimi 0.02, 0.03, 0.04, ve 0.05 kg/s kütlesel debiler için fin tipi kolektör
için %63.59, 20 x 20 mm kare kesitli aluminyum tüplü kolektörde %66.08 ve 25 x 25 mm kare kesitli
aluminyum tüplü kolektörde ise %64.66 olduğu gözlemlenmiştir.
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Isıl verim grafiklerinden görüldüğü üzere en yüksek verim öğle saatlerinde elde edilmiştir. Isıl verim,
kolektörün hava geçişinin olduğu kısımda direnç azaltılarak ve kolektör yutucu plakası, seçici yüzey
yapılarak artırılabilir. Havalı Güneş kolektölerinin havalandırma için gerekli dış havanın ısıtılmasında,
meyve, sebze kurutulmasında, sera ısıtılmasında kullanılması durumunda büyük oranda enerji
tasarrufu yapılabileceği görülmüştür. Havalı güneş kolektör maliyetlerinin, sıvı akışkanlı güneş
kolektörlere göre daha düşük olduğu ve piyasada mevcut teknolojik imkanlarla rahatlıkla imalatının
yapılabileceği düşünüldüğü zaman tarım sektöründe kullanılması durumunda üretim maliyetlerinin
düşüceği aşikardır. Havalı güneş kolektörlerin özellikle KKTC gibi fazla güneş alan bölgelerde kış
aylarında binaların ısıtılmasında da diğer ısıtma işlemlerinde takviye olarak kullanılabileceği
görülmüştür. Ayrıca iklimlendirme santralleri ile havalı kolektörler bütünleştirilerek ısıtıcı batarya güçleri
önemli ölçüde azaltılabilir. Güneşten bedava elde edilen bu enerji elektrik fiyatlarının sürekli olarak
arttığı bir dönemde giderlerin azalması daha az yakıt tüketmek ve çevrenin daha az kirletilmesi
anlamına gelmektedir.
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HAVALI GÜNEŞ KOLEKTÖRLERİNİN HACİM ISITMA
UYGULAMALARINDA KULLANIMI
The Use of Air Solar Collectors in Heating Applications

Ali Etem GÜREL
Gökhan YILDIZ
İlhan CEYLAN

ÖZET
Güneş enerjisi, doğrudan güneşten elde edilen temiz ve yenilenebilir bir enerji kaynağıdır. Güneş
enerjisi sistemleri üzerine yapılan çalışmalar, enerji fiyatlarındaki artışlar, küresel ısınma ve sera etkisi
gibi çevresel etkiler nedeniyle özellikle son yıllarda ciddi bir artış göstermiştir. Türkiye güneş enerjili
sıcak su ısıtma sistemlerinden önemli ölçüde yararlanmaktadır. Bunun yanında fotovoltaik teknoloji
üzerinde, özellikle getirilen yeni yasal düzenlemeler ve coğrafi konumun da avantajları ile Türkiye
özelinde önemli yatırımlar yapılmaktadır. Ancak havalı güneş kolektörleri ile hacim ısıtma
uygulamalarından Türkiye’de yeterli ölçüde yararlanılmamaktadır. Oysa bu tip kolektörler, %100 taze
havalı klima sistemlerinde ön ısıtma/ısıtma, hayvan barınaklarının ısıtılması, sera ısıtılması, kargo
depolarının ısıtılması, kurutma vb. pek çok uygulama için oldukça elverişlidirler. Bu çalışmada, havalı
güneş kolektörlerinin hacim ısıtılmasında kullanımına yönelik dünyadaki farklı uygulamalar
incelenecektir. Bunun yanında havalı güneş kolektörleri ile hacim ısıtılmasına dair önerilen farklı
tasarımlar da verilecektir. Bu inceleme ve tasarımlar neticesinde çeşitli öneriler getirilecektir.
Anahtar Kelimeler: Güneş enerjisi, Isıtma, Enerji.

ABSTRACT
Solar energy is a clean and renewable energy resources which is obtained directly from the sun.
Studies on solar energy systems have shown a significant increase especially in recent years due to
environmental impacts such as the increase in energy prices, global warming and greenhouse effect.
Turkey is benefited significantly from the solar hot water heating systems. In addition, the photovoltaic
technology, especially brought significant investments in Turkey with advantages of the new statutory
regulations and special geographical location. However, in Turkey, it is not benefited sufficient from
applications of space heating with air solar collector. However, such collectors, 100% fresh air airconditioning systems preheating / heating, heating of animal shelters, greenhouse heating, heating of
cargo storages, drying and so on. they are very convenient for many applications. In this study,
different applications in the world for the use of air solar collectors in space heating will be examined.
In addition to this, different designs will be also given for space heating with air solar collectors. As a
result of these reviews and designs, various suggestions will be introduced.
Key Words: Solar energy, Heating, Energy.

1. GİRİŞ
Enerjinin üretiminde kullanılan fosil yakıtların maliyeti, talepteki artışlar ve çevreye olan etkisi insanları
yenilenebilir enerji kaynaklarına yöneltmiştir. Temiz ve yenilenebilir enerji kaynağı olarak bilinen güneş
enerjisi her zaman popüler olmasına rağmen, son yıllarda bu enerji kaynağına olan ilgi daha da
artmıştır. Güneş enerjisini, faydalı ısıya dönüştürmek için ısı değiştiricisi olarak güneş kolektörleri
kullanılmaktadır. Bu güneş kolektörleri yaygın olarak sıvılı ve havalı olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.
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Isı transferindeki avantajından ve uygulamalardaki konumundan dolayı daha yaygın olarak sıvılı,
özellikle sulu güneş kolektörleri kullanılmaktadır. Fakat havalı güneş kolektörleri de çok yaygın olmasa
da çeşitli uygulamalarda kullanılmaktadır.
Havalı güneş kolektörleri genellikle binaların ısıtılmasında ve tarım ürünlerinin kurutulmasında
kullanılmaktadır. Güneş enerjili kurutucularda havalı güneş kollektörleri, kurutucu ile birlikte veya ayrı
olarak kullanılmaktadır. Ayrıca binalarda ortam havalandırmasında havanın ön ısıtılmasında da
kullanılmaktadır [1]. Türkiye’de değişik tipte havalı güneş kolektörleri ile uygulamalar bulunmaktadır.
Fakat Türkiye’deki konuyla alakalı çalışmaların büyük çoğunluğu kurutma sistemleri üzerinedir. Bu
çalışmada, havalı güneş kolektörlerinin hacim ısıtılmasında kullanımına yönelik dünyadaki farklı
uygulamalar incelenecektir. Bunun yanında havalı güneş kolektörleri ile hacim ısıtılmasına dair
önerilen farklı tasarımlar da verilecektir.

2. HAVALI GÜNEŞ KOLEKTÖRLERİ
Havalı kolektörler endüstriyel binalar ve tamir atölyeleri, okul binaları, apartmanlar, ticari binalar, uçak
hangarları, terminaller ve spor salonları gibi yaygın uygulama alanlarına sahiptirler. Havalı
kolektörlerin özellikleri şu şekilde sıralanabilir [2]:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

İlk yatırım maliyetleri oldukça düşüktür,
Oldukça güvenliklidirler. Fan haricinde hareket eden başka bir parçası yoktur,
Onarım ve bakım maliyetleri yoktur,
%80’nin üzerinde verimleri vardır,
Çevre sıcaklıklarında çalışırlar,
Donma, sızdırma ve akma problemleri yoktur,
Depolama gerektirmezler.

Havalı güneş kolektörleri uzun ömürlü, ağırlıkça hafif, hacim ısıtması için uygun, donma ve korozyona
karşı dayanıklı basit cihazlardır. Havalı güneş kolektörleri ek ısıtıcılarla birlikte bina ısıtılması ve
tarımsal ürünlerin kurutulmasında kullanılmaktadır [2]. Standart bir havalı güneş kolektörü, yutucu
plaka, en üstte cam veya plastik örtü ve alt ve yan taraflarda bulunan yalıtılmış kasadan oluşmaktadır
[3]. Havalı güneş kolektörlerinde korozyon ve sızıntı problemleri, sıvılı güneş kolektörlerine göre daha
azdır. Yutucu plaka ile hava arasındaki ısı transferini artırmak için birçok farklı uygulama
yapılmaktadır. Bunlar; plakaya kanatçık takmak, dalgalı yutucu plakalar kullanmak, katı dolgulu
malzemeler kullanmak, delikli küre ve V şekli verilmiş yutucu plakalı uygulamalardır [4].
Havalı güneş kolektörlerini tek ve çift geçişli olmak üzere ikiye ayırabiliriz. Tek geçişli hava güneş
enerjili ısıtıcıda Şekil 1'de gösterildiği gibi hava yutucu plakanın üstünden girişten çıkışa doğru olacak
şekilde akar.

Şekil 1. Düzgün akış [4].
Çift geçişli hava güneş enerjisi ısıtıcısında hava iki şekilde akar. Şekil 2'te gösterildiği gibi karşı veya
paralel olabilir.
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Şekil 2. İki geçişli havalı güneş kolektörü (a) Karşı akış (b) Paralel akış [4].

3. HAVALI GÜNEŞ KOLEKTÖRLERİNİN FARKLI UYGULAMALARI
Havalı güneş kolektörleri, günümüz uygulamalarında farklı tasarımlara sahip olarak
yapılandırılabilmektedirler. Bu tip kolektörlerden en yaygın olarak kullanılanları camlı tip havalı
kolektörlerdir. Camlı havalı kolektörler, kış mevsiminde evsel ısıtma işlemlerinde kullanılabilmektedir.
Havalı kolektör, çift ısı cam, oluklu emici yüzey, izolasyon malzemesi ve kolektör kasasından oluşur.
Kolektörde ısınan havanın ısıtılacak mekâna dağıtımı için fan kullanılmaktadır. Fanın kontrolü bir fark
termostatı ile oda sıcaklığı ve kolektör sıcaklığı farkına göre sağlanmaktadır. Şekil 3’te camlı güneş
kolektörü gösterilmektedir [5].
Havalı güneş kolektörlerinde, kolektöre giren havanın sıcaklığını artırabilmek için yapılabilecek
uygulamalardan biri de havanın temas ettiği yüzey alanını artırmaktır. Bunun için havalı kolektörlerin
geleneksel olarak düzlemsel tasarlanan emici yüzeylerine kanatçıklar ilave edilebilmektedir. Bu
sayede hava daha geniş bir yüzey alanı ile temas eder ve sıcaklığı, dolayısıyla da sisteme aktaracağı
ısı miktarı artırılmış olur. Şekil 4’te bu tip tasarlanmış bir kolektör yapısı görülmektedir [6].

Şekil 3. Camlı güneş kolektörü [5].
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Şekil 4. Zigzag ve düz emici yüzeyli havalı bir güneş kolektörü [6].
Bu kolektör sisteminde dış hava öncelikle düzlemsel emici yüzeyli havalı kolektörden geçmektedir. Bu
sırada havanın sıcaklığı artmakta ve ikinci kolektöre doğru akmaktadır. İkinci kolektör yapısı, birinci
kolektörden faklı olarak, zigzag yapıda tasarlanmıştır. Bu sayede birinci kolektörde zaten ısınmış olan
havanın, ikinci kolektörde daha da fazla ısıtılması amaçlanmıştır. Başka bir ifadeyle, birinci kolektör ön
ısıtma amacı ile kullanılmıştır.
Aynı amaçla üretilen farklı emici yüzeyli tasarımlar da vardır. Bunlar üçgen, dikdörtgen ve yaprak
modelinde tasarlanmışlardır. Bu tasarımlar Şekil 5’te gösterilmiştir.

Şekil 5. Farklı tasarımlardaki emici yüzeyli havalı kolektörler (a) Üçgen (b) Yaprak (c) Dikdörtgen [4].
Havalı güneş kolektörlerinin en önemli dezavantajlarından birisi, ısı kayıplarının oldukça fazla
olmasıdır. Su ısıtma sistemlerinin aksine, hava ısısını uzun süre koruyamaz. Bu nedenle bu tip
sistemlerin enerji depolama materyalleri ile birlikte değerlendirilmesi oldukça önemlidir. Enerji
depolanması, enerjinin korunmasında sadece önemli bir rol oynamakla kalmaz, aynı zamanda çok
çeşitli enerji sistemlerinin performansını ve güvenilirliğini de arttırır. Güneş enerjisi sistemlerinde
olduğu gibi enerji kaynağının kesintili olduğu uygulamalarda enerjinin depolanması daha önemli hale
gelmektedir. Enerji depolama işlemi, enerji arzı ve enerji talebi arasındaki oran uyumsuzluğunu da
azaltabilir.
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Güneş enerjili ısıtma sistemlerinde, duyulur ısı depolama için oldukça farklı materyallerden
yararlanılmakladır. Bu malzemelerden en önemlisi ve en çok kullanılanı kuşkusuz sudur. Su oldukça
iyi bir ısı depolama malzemesi olmasına karşın, 100°C sıcaklık üzerinde depolarda buhar basıncına
uygun bir tasarım gerekmektedir. Bu nedenle yüksek sıcaklık sistemlerinde depolama maliyetleri de
artmaktadır. Su haricinde kalan yağlar, erimiş tuzlar ve sıvı metaller kullanıldığında basınç sorunları ile
karşılaşılmaz. Ancak bu tip materyallerin de işletme, depolama, kapasite, kullanılabilir sıcaklık
aralıkları ve maliyet gibi problemleri vardır [7]. Duyulur ısı depolama için katı materyallerden de
yararlanılabilir ancak bu tip malzemelerin ısı depolama kapasiteleri, sıvı materyallerden daha
düşüktür.
Bir başka ısı depolama yöntemi de gizli ısı depolama yöntemidir. Gizli ısı depolama amacıyla faz
değiştiren materyaller (FDM) kullanılmaktadır. Gizli ısı depolama sistemlerinde ısının depolanması
veya bırakılması ise faz değişimi sırasındaki füzyon (erime)/katılaşma ile gerçekleşir. Faz değiştiren
malzemelerle gizli ısı depolama faz değişim sırasında yüksek yoğunlukta ve yüksek miktarda ısı
depolamaya düşük sıcaklık ve hacim değişimi göstererek imkân verir [8]. FDM’ler, organikler,
inorganikler ve bunların birleşiminden oluşurlar. Dünyada ısı depolamalı havalı güneş kolektörleri ile
yapılmış farklı çalışmalar bulunmaktadır.
Saman ve ark., bir çatıya entegre güneş ısıtma sisteminin bir bileşeni olarak bir faz değişim depolama
biriminin ısıl performansını analiz etmişlerdir. Ünite, 29 °C erime sıcaklığına sahip birkaç katmanlı bir
FDM plakasından oluşmaktadır. Çatıya entegre bir kolektör tarafından verilen ılık hava, Şekil 5’de
gösterildiği gibi depolama ünitesini doldurmak için PCM katmanları arasındaki boşluklardan geçirilir.
Şekil 5’de gösterildiği gibi depolanan ısı, ortama verilecek havanın ön ısıtılması için kullanılır. [9].

Şekil 5. Depolama üniteli tavana entegre havalı güneş enerjisi ısıtma sistemi [9].
Öztürk yaptığı çalışmada, 180 m alana sahip bir seranın ısıtılmasında FDM kullanımını incelemiştir.
2
Tasarlanan sistem Şekil 6’da görülmektedir. Sistem esas olarak beş üniteden oluşmaktadır: (1) 27 m
3
yassı plakalı güneş hava toplayıcıları, (2) tankta depolanan 11,6 m gizli ısı depolama birimi, (3)
deneysel sera, (4) ısı transfer ünitesi ve (5) veri toplama ünitesi. Sistemde FDM olarak parafin
kullanılmıştır. Seranın her birim alanı için yaklaşık 33 kg olmak üzere toplam 6000 kg parafin
kullanılmıştır. Sistem verimliliğini değerlendirmek için enerji ve ekserji analizleri yapılmıştır. Deney
dönemi boyunca ortalama net enerji ve ekserji verimlerinin sırasıyla %40,4 ve %4,2 olduğu tespit
edilmiştir [10].
2
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Şekil 6. Depolama malzemesi ile hava ısıtıcı görünümü [10].
El Khadraoui ve ark., ısı depolama yöntemini kullanarak bir güneş enerjili ısıtıcının etkinliğini artırmak
için deneysel bir çalışma yapmışlar. Parafin balmumu ile doldurulmuş bir dikdörtgen boşluk, gizli ısı
depolama birimi olarak kullanılmıştır. FDM ünitesinin önemini değerlendirmek için benzer şekilde
tasarlanmış iki güneş enerjisi toplayıcısı üzerinde (FDM olan ve olmayan) deneysel bir çalışma
yapılmıştır. Sonuçlar, gece boyunca güneş hava kolektörünün çıkış hava sıcaklığının FDM kullanılarak
arttırılabildiğini göstermiştir. FDM olmadan güneş hava kolektörünün günlük enerji verimliliği %17'ye
ulaşırken, FDM ile güneş hava kolektörünün günlük enerji verimliliğinin %33'e ulaştığı görülmüştür.
Şekil 7’de bu deneysel çalışma gösterilmiştir [11].

Şekil 7. Faz değişkenli havalı güneş kollektörünün şematik gösterimi ve boyutları [11].
Havalı güneş kolektörleri çok farklı tasarımlarla karşımıza çıkabilmektedirler. Bu kolektörlerin verimli
olması kadar istenilen bir başka özellik de estetik olmaları ve yapı ile bütünleşik bir görünüme sahip
olmalarıdır. Bu tip uygulamaların en güzel örneklerinden biri de güneş duvarı olarak isimlendirilen
tasarımlardır. Güneş duvarının çalışma prensibi esasında Trombe duvarına benzemektedir. Güneş
duvarlarının Trombe duvarlarından başlıca farkı ise, dışarıdan taze hava almalarıdır. Bu sayede
iklimlendirme uygulamalarında daha geniş bir kullanım alanına sahiptirler.
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Akhan ve Eryener’in yapmış oldukları çalışmada Türkiye’nin ilk hava sızdırmalı güneş duvarı kullanılan
Çayırova-Kocaeli’nde bulunan bir otomotiv firmasının performans analizini yapmışlardır. İki yıllık bir
süre zarfında kış dönemlerinde üçer aylık periyotlar halinde analiz edilmiştir. Bu analizler sonucunda
dönemsel olarak %62 enerji tasarrufu elde edilmiştir. Şekil 8’de bu tesisin güneş duvarı ve
havalandırma ünitesi gösterilmektedir [12].

Şekil 8. Otomotiv üretim tesisi (a) Güneş duvarı (b) Güneş duvarı hava kontrol ünitesi [12].
Al-Damook, Irak’ta yapmış olduğu çalışmada kış ayı için güneşli ve bulutlu günlerde güneş duvarının
performansını incelemiştir. Havalı güneş kolektörü 2 mm kalınlığında, 20 cm genişlik, 100 cm
yükseklik ve 150 cm uzunluğunda dikdörtgen iç kesite sahiptir. Yapılan deney sonucunda açık
günlerde %82, bulutlu günlerde ise %50 verime ulaşılmıştır [13]. Bu sistem, Şekil 9’da verilmiştir.

Şekil 9. Analiz edilen deneysel sistem [13]
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Dünya genelinde güneş duvarı uygulamalarından bazı örnekler Şekil 9’da gösterilmiştir.

(a)

(b)

Şekil 9. Güneş duvarı örnekleri (a) Ford Engine Assembly, Kanada (b) Federal Express, Denver.
Havalı kolektörlerden iklimlendirme sistemlerinde de faydalanılabilmektedir. Bu kolektörler, sistemden
dönüş havasının dış hava ile karıştırılarak ısıtılması, sisteme verilen dış havanın ısıtılması ya da %100
dış havalı sistemlerde, sistem havasının ön veya tümden ısıtılması şeklinde kendisine yer bulmaktadır.
Bahsi geçen uygulamalara aşağıda yer verilmiştir (Şekil 10 ve Şekil 11).
Karışım havalı bir klima santraline kışın dışarıdan alınan taze hava A ve B damperleri uygun
pozisyonda konumlandırılarak ön ısıtma işlemine tabi tutulur. Yaz mevsiminde ise B damperi kapatılıp
A damperi açılarak sisteme giren taze havanın kolektörler üzerinden geçmesi engellenir. Tümden taze
havalı sistemlerde ısı geri kazanım cihazı kullanılıyor olmuş olsa bile sisteme giren havanın bir ön
ısıtmadan geçirilerek klima santraline girmesi önemli derecede enerji tasarrufu sağlayacaktır. Tümden
taze havalı sistemlerde dışarıdan alınan taze hava miktarları karışım havalı sistemlere göre oldukça
fazladır. %100 dış havalı sistemlerde havalı kolektörler ile havanın ön ısıtılması ısı geri kazanım
cihazına giren ve çıkan havalar arasındaki farkı azalttığından bu cihazın verimini düşürmektedir. Fakat
klima santrallinde kullanılan ısıtıcı serpantinlerde önemli derecede enerji tasarrufu sağlanabilmektedir
[2].

Şekil 10. Karışım havalı iklimlendirme sistemi örnek uygulaması
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Şekil 11. Taze havalı iklimlendirme sistemi örnek uygulaması

4. SONUÇ VE ÖNERİLER
Bu çalışmada, havalı güneş kolektörlerinin kullanımına yönelik bazı örnekler verilmiştir. Örneklerden
de anlaşılabileceği üzere havalı güneş kolektörleri oldukça geniş bir uygulama alanına sahiptirler.
Dünya genelinde bu tip kolektörlerin çeşitli uygulamaları yaygın olarak kullanılsa da Türkiye’de bu
kolektörlerin kullanımları oldukça kısıtlıdır. Aslında Türkiye iklim koşulları havalı güneş kolektörlerinin
kullanımına oldukça uygundur. Türkiye’de güneş enerjili sıcak su ısıtma sistemlerinin yaygın olarak
kullanılmasına karşın, havalı güneş kolektörü uygulamaları aynı başarıyı elde edememiştir. Bunun
önemli nedenlerinden biri, bu tip kolektörlerin bireysel kullanıma çok fazla uygun olmayışıdır. Çünkü
havalı güneş kolektörleri özellikle büyük yüzey alanlarında çok daha başarılı olabilmektedirler. Bu
nedenle havalı güneş kolektörlerinin özellikle endüstriyel uygulamalarda değerlendirilmesi çok daha
başarılı sonuçlar verecektir. Özellikle kargo depoları, hangarlar, kapalı otoparklar, hayvan barınakları
gibi hacimlerin ön ısıtma/ısıtma uygulamaları için havalı güneş kolektörleri güvenle kullanılabilir. Havalı
güneş kolektörlerinin kullanımını kısıtlayan bir diğer nokta ise, estetik görünüşleri ve oldukça fazla yer
kaplamalarıdır. Geleneksel kolektör yapıları, çatı veya zemin üzerinde geniş bir yer kaplamaktadır.
Bunun çözümü için güneş duvarı vb. sistem uygulamaları oldukça iyi sonuçlar verebilmektedir. Bu
sistemlere yapılacak otomasyon uygulamaları ile sistemin HVAC sistemine entegre olarak çalışması
da mümkün olabilmektedir.
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İZMİR KOŞULLARINDA AÇIK GÖKYÜZÜ IŞINIMI İÇİN
FOTOVOLTAİK/TERMAL (PV/T) KOLEKTÖRÜN TEORİK
MODELLENMESİ
Theoretical Modeling of The Photovoltaic/Thermal (PV/T) Collector For Clear Sky Radiation In İzmir Conditions

Erhan KIRTEPE
Ali GÜNGÖR

ÖZET
Bu çalışmada İzmir ili için açık gökyüzü ışınım modeli kullanılarak her ayı temsil eden gün için güneye
bakan, 30° eğimle kurulmuş olan kolektör yüzeyine gelen saatlik ışınım değerleri hesaplanmıştır. Bu
ışınım değerlerine bağlı olarak fiziksel boyutları ve özellikleri belirli bir Fotovoltaik/Termal (PV/T)
kolektörün teorik modellemesi yapılmıştır. İncelenen PV/T kolektörün sürekli olarak sabit sıcaklıkta su
girişi sağlanan koşullarda ki analizi gerçekleştirilmiştir. Yapılan analizler neticesinde İzmir ili
koşullarında ki bir PV/T kolektör tarafından üretilen elektrik ve ısı enerjisi her ayı temsil eden gün için
saatlik değişimlerle gün boyunca hesaplanarak belirlenmiştir. Ayrıca bu saatlik ışınım değerlerine göre
PV/T kolektörün elektriksel, ısıl ve toplam kolektör verimliliği hesaplanmıştır. Verimlilik değerlerinin yıl
boyunca aylara göre değişimleri de verilmiştir. PV/T kolektörde soğutmanın elektrik üretimine ve
toplam kolektör verimine etkisi incelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Güneş enerjisi, Fotovoltaik/Termal (PV/T) kolektör, Açık gökyüzü modeli.
ABSTRACT
In this study, hourly radiation values from the collector surface which is installed with a 30° inclination
facing south for the day representing the every month by being used the Clear sky radiation model for
İzmir city are calculated. Based on these radiation values, theoretical modeling of a
Photovoltaic/Thermal (PV/T) collector with a specific physical size and characteristics is made. The
investigated PV/T collector was continuously analyzed at the constant temperature water inlet
conditions. As a result of the analyzes, electricity and heat energy produced by a PV/T collector in
İzmir city conditions were determined by calculating hourly changes throughout the day for day
representing the every month. In addition, electrical, thermal and total collector efficiency of PV/T
collector were calculated according to these hourly radiation values. Changes according to months
throughout the year of efficiency values were also given. The effect on electricity generation and total
collector efficiency of cooling in PV/T collector was investigated.
Key Words: Solar energy, Photovoltaic/Thermal (PV/T) collector, Clear sky model.

1. GİRİŞ
Yaşadığımız Dünya’da enerji üretmek için kullanılan fosil kökenli yakıtların tükenme tehlikesi ve bunun
yanı sıra bu yakıtları kullanarak doğaya verilen zararlar göz önünde bulundurularak temiz, çevre dostu
ve yenilenebilir enerji kaynaklarına olan ilgi giderek artmıştır. Yenilenebilir enerji kaynakları üzerine
yapılan çalışmalara bakıldığında dünyamızı ısıtan ve aydınlatan güneş ile ilgili birçok çalışma
yapıldığını ve güneşten en iyi şekilde yararlanmamızı sağlayacak sistemlerin üretilmeye çalışıldığını
görebiliriz. Mevcut sistemlere bakıldığında güneşten elektrik ve ısı olmak üzere iki farklı enerji türünün
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üretilebildiği görülür. Bu enerji türlerinin ayrı ayrı üretildiği sistemler olmakla birlikte son yıllarda bu iki
enerji türünün de birlikte üretildiği Fotovoltaik/Termal (PV/T) kolektörler kullanılmaya başlanmıştır. Bu
kolektörlerin kullanılması ile güneşten elektrik ve ısı enerjisi aynı anda üretilirken bir yandan da sadece
elektrik üreten Fotovoltaik (PV) panellerde sıcaklık yükselmesinden dolayı yaşanan verim kayıplarının
da önüne geçilmektedir. PV/T kolektörlerin kullanılmaya başlanması ile sadece ısıl veya elektriksel
enerji üreten panellerdeki verimlere nazaran toplam kolektör verimi arttırılmış olup, temiz, yenilenebilir
ve doğa dostu olan güneş enerjisinden de maksimum miktarda yararlanılmaya başlanmıştır. Bu
çalışmada da İzmir ilinde güneye bakan, 30° eğimle yatay bir zemine kurulmuş olan PV/T kolektörün
matematiksel modellenmesi yapılmış ve teorik analizi gerçekleştirilmiştir. Kolektör analizinin yapılması
için gerekli olan ışınım değerleri açık gökyüzü ışınım modeli kullanılarak hesaplanmıştır.

2. AÇIK GÖKYÜZÜ IŞINIMIN HESABI
Atmosferde ışınımın saçılması ve absorblanmasının etkileri atmosferik koşullara ve hava kütlesinin
değişimine bağlı olarak zamanla değişmektedir. Standart bir açık gökyüzü tanımlamak ve bu standart
koşullar altında yatay yüzeye gelen saatlik ve günlük ışınımı hesaplamak kullanışlıdır [1].
Hottel (1976) standart koşullardaki bir atmosfer ve dört iklim tipi için zenit açısı ve rakımı hesaba
katarak açık gökyüzü koşullarındaki atmosferden geçen direkt ışınımın tahminlenmesi için bir metod
sunmuşlardır. Direkt ışınım için atmosfer geçirgenliği 1 numaralı eşitlikte gösterilmiştir [1].
τb = a 0 + a1 exp �

−k

cos θz

�

(1)

23 km görüş mesafesi olan standart atmosfer için a∗0 , a∗1 ve k ∗ sabitleri 2500 m’den daha az rakımlı
olan yerler için 2, 3 ve 4 numaralı eşitliklerle gösterilmiştir.
a∗0 = 0.4237 − 0.00821(6 − A)2

(2)

a∗1 = 0.5055 + 0.00595(6.5 − A)2

(3)

k ∗ = 0.2711 + 0.01858(2.5 − A)2

(4)

a∗0 = [0,2538 − 0,0063(6 − A)2 ]

(5)

2, 3 ve 4 numaralı eşitliklerde gösterilen A gözlemcinin kilometre olarak rakımını ifade etmektedir.
Kentsel pusun etkili olduğu atmosfer koşulları için ise a∗0 , a∗1 ve k ∗ değerleri 5, 6 ve 7 numaralı
eşitliklerle gösterilmiştir [2, 3].
a∗1 = [0,7678 + 0,01858(6,5 − A)2 ]

(6)

k ∗ = [0,249 + 0,081(2,5 − A)2 ]

(7)

Dört iklim tipi için a∗0 , a∗1 ve k ∗ sabitlerine uygulanan düzelme faktörleri, ro , r1 ve rk Tablo 1’de
gösterilmektedir.
Tablo 1. İklim tipleri için düzeltme faktörleri [1].
İklim Tipi
Tropikal
Orta Enlem derecesi, Yaz
Subarktik Yaz
Orta Enlem derecesi, Kış

r0
0,95
0,97
0,99
1,03

r1
0,98
0,99
0,99
1,01

Tablo 1’de gösterilen ro , r1 ve k değerleri 8, 9 ve 10 numaralı eşitliklerle de gösterilmiştir.

rk
1,02
1,02
1,01
1,00
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ao

(8)

a1

(9)

k

(10)

a∗0

a1∗
k∗

Açık gökyüzü koşullarında yatay yüzeye gelen anlık ve saatlik güneş ışınımı değerleri sırasıyla 11 ve
12 numaralı eşitliklerle belirlenebilir.
Gcb = Gon τb cos θz

(11)

Icb = Ion τb cos θz

(12)

13 ve 14 numaralı eşitliklerle gösterilen Gon ve Ion sırasıyla atmosfer dışında yılın n. günü ışınıma dik
yüzeye gelen anlık ve saatlik güneş ışınımıdır.
Gon = Gsc �1 + 0.033 cos �
Ion =

12×3600
π

360n
365

��

(13)

Gsc �1 + 0.033 cos �

360n
365

��

(14)

Tüm dalga boylarında gelen atmosfer dışındaki güneş ışınımının spektral dağılımına bakıldığında 0,3
ile 3,0 μm dalga boyu aralığındaki ışınımın toplam ışınım miktarının yaklaşık %98’ini oluşturduğu
görülmektedir. Bu çalışmada da atmosfer dışında ışınıma dik yüzeye gelen saatlik güneş ışınım değeri
0,9751 katsayısı ile çarpılarak hesaplanmıştır [3, 4].
Açık gökyüzü koşullarında yatay bir yüzey üzerine gelen toplam güneş ışınımının bulunması için bu
koşullardaki yayılı ışınım miktarının belirlenmesine de gerek vardır. Liu and Jordan (1960) açık
gökyüzü koşullarındaki günler için direkt ve yayılı ışınımın atmosfer geçirgenliği katsayıları arasında
deneysel bir ilişki geliştirmişlerdir. Bu iki değer arasındaki ilişki eşitlik 15’de görülmektedir [1].
τd = 0,271 − 0,294τb

(15)

Yayılı ışınım geçirgenliği (τd ) 16 numaralı eşitlikte gösterildiği gibi yatay yüzey üzerine gelen yayılı
ışınım miktarının atmosfer dışı gelen ışınım miktarına oranıdır [1].
τd =

Gd
Go

=

do

(16)

Io

Açık gökyüzü koşullarında yatay yüzeye gelen toplam ışınım miktarı 17 numaralı eşitlikte gösterildiği
şekilde aynı koşullardaki yatay yüzeye gelen yayılı ve direkt ışınımın toplamıdır.
Ic = Icb + Icd

(17)

Eğimli yüzeye gelen güneş ışınımının hesaplanmasında Liu ve Jordan (1963) tarafından geliştirilen
izotropik gökyüzü modeli kullanılmıştır. Bu modelde eğimli yüzeye gelen toplam güneş ışınımının
direkt, yayılı ve yerden yansıyan olmak üzere üç bileşenden oluştuğu belirtilmiştir. Eğimli yüzeye gelen
saatlik toplam güneş ışınımı eşitlik 18’de gösterildiği şekilde hesaplanmıştır [1].

IT = Ib R b + Id �

1+cos β
2

� + Iρg �

1−cos β
2

�

(18)

18 numaralı eşitlikte belirtilen ρg ve β sırasıyla yerin yansıtması ve kolektörün eğim açısıdır. R b ise
eğimli yüzeye gelen toplam ışınımın yatay yüzeye gelen toplam ışınıma oranı olup eşitlik 19’da
gösterilmiştir.
Rb =

A
B

(19)
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Buradaki A ve B değerleri 20 ve 21 numaralı eşitliklerle gösterilmiştir.
A=
1
(sin δ sin∅ cosβ − sin δ cos∅ sinβ cos γ) ×
(ω2 − ω1 )π + (cos δ cos∅ cosβ + cos δ sin∅ sinβ cos γ) ×
180
(sin ω2 − sin ω1 ) − (cos δ sinβ sin γ) × (cos ω2 − cos ω1 )
(20)
B = (cos∅ cos δ) × (sin ω2 − sin ω1 ) + sin∅ sin δ ×

1

180

(ω2 − ω1 )π

(21)

3. FOTOVOLTAİK TERMAL KOLEKTÖRÜN MATEMATİKSEL MODELLENMESİ
Bu çalışmada incelenen PV/T kolektörün şematik resmi Şekil 1’de görülmektedir. Bu şekilden de
görüleceği üzere PV/T dört farklı katmandan meydana gelmektedir. Bu katmanlardan en üstte olanı
koruyucu camdır. Camın altında monokristal malzemeden olan PV panel bulunmaktadır. PV panelin
altında ise yutucu yüzey vardır. Yutucu yüzeyin altında yutucu yüzeye kaynakla birleştirilmiş olan, hem
ısıl enerji sağlamak ve hem de PV paneli soğutmak için içerisinden su geçirilen borular bulunmaktadır.
En altta ise kolektörden olan ısı kaybını önlemek için yalıtım malzemesi olarak cam yünü kullanılmıştır.

Şekil 1. PV/T kolektörün katmanlarının şematik gösterimi.
Bu sistemde PV/T kolektöre giren akışkan Şekil 2’de görüldüğü üzere her bir borudan paralel olarak
akmaktadır. Böylece her bir borudan geçen akışkan eşit miktarda ısı elde etmektedir. PV/T kolektörün
çıkışında ise tüm borulardan geçen akışkan toplanarak tek bir çıkış borusu ile kolektörü terk
etmektedir.

Şekil 2. PV/T kolektör içerisinden geçen su akışının şematik gösterimi.
Tek bir borudan elde edilecek yararlı ısı enerjisi miktarını bulabilmek için Şekil 3’de gösterildiği gibi D
genişliğindeki elemana enerji dengesi uygulanır.
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Şekil 3. PV/T kolektör içerisindeki tek bir boruya uygulanan enerji dengesi.
Şekil 3’de görüldüğü üzere bir borudan geçen akışkana enerji dengesi uygulandığı zaman q′fin,PV/T
değerlerinin hesaplanması gerekmektedir. Bunun için Şekil 4’de görülen sonsuz küçüklükteki Δx
elemanına enerji dengesini uygulanır ve bu enerji dengesi 22 numaralı eşitlikte gösterildiği şekilde
yazılabilir.

Şekil 4. Sonsuz küçüklükteki ∆x elamanına uygulanan enerji dengesinin şematik gösterimi.
dEsystem
Ė in − Ė out =

(22)

dt

dEsystem

Sürekli rejimde
= 0 olur. Sonsuz küçüklükteki Δx elemanı giren ve çıkan enerjiler yazılırsa 23
dt
numaralı eşitlik elde edilir.
S∆x − UL ∆x�TPV/T − Ta � + q′fin |x − q′fin |x+∆x − q"e ∆x = 0

(23)

q"e = ηe S

(24)

ηe = 0,18�1 − 0,0040(TPV/T − 298,15)�

(25)

23 numaralı eşitlikte gösterilen q"e PV/T kolektörden birim kolektör alanı başına üretilen elektrik
enerjisi olup 24 numaralı eşitlikte gösterildiği şekilde ifade edilebilir.
24 numaralı eşitlikte gösterilen ηe PV/T kolektörün elektriksel verimidir ve 25 numaralı eşitlikte
gösterildiği şekilde PV/T kolektör sıcaklığına bağlı olarak hesaplanır [5].

PV/T kolektördeki ısıl direnç ağı Şekil 5'de görülmektedir.
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Şekil 5. PV/T kolektördeki ısıl direnç ağı.
Şekil 5’de görülen R1 , R 2 , R 3 ve R 4 dirençleri sırasıyla 26, 27, 28 ve 29 numaralı eşitliklerle
hesaplanmıştır.

R1 =

R2 =
R3 =
R4 =

1

(26)

hc,cam−a −hr,cam−a
δcam

(27)

δyalıtım

(28)

kcam

kyalıtım

1

(29)

hc,ay−a −hr,ay−a

PV/T kolektörden taşınım ve ışınımla çevreye olan ısı transfer katsayısı sırası ile 30 ve 31 numaralı
eşitliklerde gösterildiği şekilde hesaplanır [1, 6].
hc = 5,7 + 3,8 V

(30)

hr = σε�T + Tsky ��T 2 + Tsky 2 �

31 numaralı eşitlikte gösterilen
gösterildiği şekilde hesaplanır [6].
Tsky = 0,0552Ta1,5

(31)
Tsky çevre hava sıcaklığına bağlı olarak 32 numaralı eşitlikte
(32)

SPV = (S − q"e ) olarak alınır ve 23 numaralı eşitlik yeniden düzenlenirse 33 numaralı eşitlik elde edilir.
SPV ∆x − UL ∆x�TPV/T − Ta � + q′fin |x − q′fin |x+∆x = 0

(33)

Fourier yasası kullanılarak q′fin |x 34 numaralı eşitlikte gösterildiği şekilde yazılır.

(34)

x + ∆x’ deki ısı iletimi ise 35 numaralı eşitlikte gösterildiği şekilde ifade edilir.

(35)

qx = −k PV/T δPV/T
qx+∆x = qx +

d(qx )
dx

dTPV/T
dx

�

dx

x

34 ve 35 numaralı eşitlikler 33 numaralı eşitlikte yerlerine yazılır ve gerekli düzenlemeler yapılırsa 36
numaralı eşitlik elde edilir.
d2 TPV/T
dx2

� = m2 PV/T ψPV/T
x

(36)
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36 numaralı eşitlikte geçen mPV/T ve ψPV/T değerleri sırasıyla 37 ve 38 numaralı eşitliklerle
gösterilmektedir.
UL

mPV/T = �
k

PV/T δPV/T

ψPV/T = �TPV/T − Ta −

(37)
SPV

�

(38)

ψPV/T = CPV/T,1 sinh�mPV/T x� + CPV/T,2 cosh�mPV/T x�

(39)

UL

36 numaralı diferansiyel denklemin genel çözümü 39 numaralı eşitlikle verilmektedir.

39 numaralı eşitlikteki CPV/T,1 ve CPV/T,2 sabitlerini bulabilmek için iki farklı sınır şartı gereklidir. Bu sınır
şartları 40 ve 41 numaralı eşitliklerle gösterilmiştir.
d�TPV/T� �
dx

x

TPV/T �

�

x=0

(W−D)
2

x=

=0

(40)

= Tb

(41)

40 ve 41 numaralı eşitlikler ile gösterilen sınır şartları 36 numaralı diferansiyel denkleme uygulanarak
CPV/T,1 ve CPV/T,2 sabitleri elde edilir. Gerekli düzenlemeler yapılırsa q′fin değeri 42 numaralı eşitlikte
gösterildiği gibi elde edilir.
q′fin,PV/T =

(W−D)
2

F[SPV − UL (Tb − Ta )]

(42)

42 numaralı eşitlikte gösterilen F faktörü 43 numaralı eşitlikte verilmiştir.
F=

(W−D)
�
2
(W−D)
mPV/T
2

tanh�mPV/T

(43)

Şekil 3'de gösterildiği gibi D genişliğindeki elemana sürekli rejimde enerji dengesi uygulanırsa 44
numaralı eşitlik elde edilir.
SD − UL D(Tb − Ta ) + 2q′fin,PV/T − q"e D − q′u = 0

(44)

q′u = [D + (W − D)F][SPV − UL (Tb − Ta )]

(45)

SPV = (S − q"e ) olarak alınır ve 44 numaralı eşitlikte gerekli düzenlemeler yapılırsa 45 numaralı eşitlik
elde edilir.
Yararlı ısı enerjisi (q′u ) 46 numaralı eşitlikte gösterildiği gibi verilebilir.
q′u =

Tb −Tf
Rb

(46)

46 numaralı eşitlikte gösterilen R b absorber ile boru içerisinden akan akışkan arasındaki ısıl dirençtir.
Bu değer 47 numaralı eşitlikte gösterildiği gibi verilebilir.
Rb =

1

hf πDi

+

γ

(47)

kb b

46 numaralı eşitlikten Tb ifadesi alınır ve 45 numaralı eşitlikte yerine yazılır ve gerekli düzenlemeler
yapılırsa 48 numaralı eşitlik elde edilir.
q′u = WF ′ [SPV − UL (Tf − Ta )]

(48)

48 numaralı eşitlikte gösterilen F faktörü 49 numaralı eşitlikte verilmiştir.
F′ =

W�

1�
UL

1
+Rb �
UL [D+(W−D)F]

′

(49)

Şekil 6’da görüldüğü üzere bir boru içerisinden geçen akışkan için, sürekli rejimde sonsuz küçüklükteki
Δy elemanına enerji dengesi uygulanırsa 50 numaralı eşitlik elde edilir.
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Şekil 6. Bir borudan geçen akışkanda ∆y elamanına uygulanan enerji dengesinin şematik gösterimi.
q′u ∆y + q′ |y − q′|y+∆y = 0

(50)

Fourier yasası kullanılarak q′|y 51 numaralı eşitlikte olduğu gibi yazılır.
q′ |y = ṁ cp Tf �

(51)

y + ∆y’ deki ısı iletimi ise 52 numaralı eşitlikte gösterildiği şekilde ifade edilir.

(52)

y

q′|y+∆y = q′ |y +

d�q′ |y �
dy

dy

51 ve 52 numaralı eşitlikler 50 numaralı eşitlikte yerlerine yazılır ve gerekli düzenlemeler yapılırsa 53
numaralı eşitlik elde edilir.
ṁ cp

dTf |y
dy

= q′u,PV/T

(53)

48 numaralı eşitlikten q′u ifadesi alınır ve 53 numaralı eşitlikte yerine yazılır ve gerekli düzenlemeler
yapılırsa 54 numaralı eşitlik elde edilir.
Tf,o = exp �−

WF′ UL L
ṁcp

� �Tf,i − Ta −

SPV
UL

� + Ta +

SPV
UL

(54)

Akışkanın borudan geçerken elde ettiği yararlı ısı 55 numaralı eşitlikte gösterildiği gibi ifade edilir.
Q̇ u = ṁ cp �Tf,o − Tf,i �

(55)

54 numaralı eşitlikten Tf,o ifadesi alınır, 55 numaralı eşitlikte yerine yazılır ve gerekli düzenlemeler
yapılırsa 56 numaralı eşitlik elde edilir.
′

APV/TF UL
ṁc
Q̇ u = p �1 − exp �−
�� �SPV − UL �Tf,i − Ta ��
̇
UL

mcp

(56)

57 numaralı eşitlikte gösterilen FR parametresi tanımlanır ve 56 numaralı eşitlik buna göre yeniden
düzenlenirse 58 numaralı eşitlik elde edilir.
FR =

ṁcp

APV/TUL

�1 − exp �−

APV/TF′ UL
ṁcp

��

Q̇ u = APV/T FR �SPV − UL �Tf,i − Ta ��

(57)
(58)

PV/T kolektörün performansının belirlenebilmesi için yapılan analizlerde tek bir borudan elde edilen
enerji hesaplanmış ve bulunan sonuç boru sayısı ile çarpılarak PV/T kolektörden elde edilen toplam
enerji belirlenmiştir. Bir boruda yapılan hesaplamada da boru 10 eşit parçaya bölünmüş ve sonlu
farklar modeli ile her bir parçaya enerji dengesi uygulanarak analizler gerçekleştirilmiştir.
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Yukarıda belirtilen hesapların yapılabilmesi, PV/T kolektörden elde edilen yararlı ısı ve elektriksel
enerjinin belirlenebilmesi için tasarlanan bilgisayar programının akış şeması Şekil 7’de
gösterilmektedir. Bu akış şeması MATLAB yazılımında program haline getirilip analizler yapılmıştır.

Şekil 7. PV/T kolektörde sonlu farklar modeliyle gerçekleştirilen analiz algoritmasının akış diyagramı.
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4. BULGULAR
Bu çalışmada İzmir ilinde güneye bakan, 30° eğim ile kurulmuş boyutları ve fiziksel özellikleri Tablo
2’de verilmiş olan bir Fotovoltaik/Termal (PV/T) kolektörün teorik analizleri gerçekleştirilmiştir.
Tablo 2. PV/T kolektörün boyutları ve fiziksel özellikleri.
δcam

0,004 m

δabs

0,00012 m

k PV

150 W/mK

τcam

0,95

δPV

0,0003 m

k cam

1 W/mK

k abs

401 W/mK

εcam

0,88

εPV

0,96

εalt

0,09

Di

0,0071 m

k ins

0,040 W/mK

αPV

0,90

D

0,008 m

t ins

0,050 m

N

14

εalt yüzey

0,09

kb

401 W/mK

W

0,111 m

γ

0,0001 m

b

0,008 m

L

0,752

ABSORBERİN ALANI

1,169 m

2

TOPLAM KOLEKTÖR ALANI

1,325 m

2

Saatlik hava sıcaklıklarının tahmini için ilgili aya ait ortalama en düşük ve ortalama en yüksek
sıcaklıklar ile PV/T kolektör için yapılacak teorik analizlerde kullanılmak üzere aylık ortalama rüzgar
hızları meteorolojik verilerden belirlenmiştir. Tablo 3’de gösterilen f değerlerin kullanılması ile 59 ve 60
numaralı eşitlikler yardımıyla her saat oluşacak dış hava sıcaklığının tahmini hesabı yapılmıştır [7].
∆𝑇𝑇𝑎𝑎 = 𝑇𝑇𝑎𝑎,𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 − 𝑇𝑇𝑎𝑎,𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

𝑇𝑇𝑎𝑎,𝑖𝑖 = 𝑇𝑇𝑎𝑎,𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 −

𝑓𝑓

100

(59)

∆𝑇𝑇𝑎𝑎

(60)

Tablo 3. Saatlik hava sıcaklığını bulmak için gerekli f çarpanı.
Saat

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

f

87

92

96

99

100

93

98

84

71

56

39

23

Saat
f

13
11

14
3

15
0

16
3

17
10

18
21

19
34

20
47

21
58

22
68

23
76

24
82

PV/T kolektörden elde edilen ısıl verimin, elektriksel verimin ve toplam kolektör veriminin hesaplandığı
eşitlikler sırasıyla 61, 62 ve 63 numaralı eşitliklerle verilmiştir [8].
ηth =
ηe =

Qu

Akol G
We

Akol G

ηo = ηth + ηe

(61)
(62)
(63)

Açık gökyüzü modeli kullanılarak her ayı temsil eden gün için İzmir ilinde güneye bakan, 30° eğimli
yüzeye gelen saatlik toplam ışınım değerleri hesaplanmıştır. Her ayı temsil eden gün için PV/T
kolektör ile ilgili yapılan analizlerde kolektöre giren suyun bir ısı pompasında soğutulduğu ve suyun
giriş sıcaklığının 12 °C ve debisinin 0,02 kg/s sabit olduğu kabul edilerek analizler gerçekleştirilmiştir.
Kış mevsimi için yapılan analizler sonucunda aralık, ocak ve şubat aylarında elde edilen ısıl ve
elektriksel enerjilerin değişimi Şekil 8’de, ısıl, elektriksel ve toplam kolektör veriminin değişimi ise Şekil
9’da görülmektedir.
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380
360
340
320
300
280
260
240
220
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0

160
140

We (Watt)

Qu (Watt)
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120
100
80
60
40
20
0

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16 17

Saat

Saat
Aralık

Ocak

Aralık

Şubat

Ocak

(a)

Şubat

(b)

0,65
0,6
0,55
0,5
0,45
0,4
0,35
0,3
0,25
0,2
0,15
0,1

0,166
0,164
0,162

ηe

ηth

Şekil 8. Kış mevsiminde PV/T kolektörden elde edilen saatlik (a)Yararlı ısı enerjisinin ve (b) Elektriksel
enerjinin değişimi.

0,16
0,158
0,156

8

9

0,154

10 11 12 13 14 15 16 17

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17

Saat
ηth (Aralık)

Saat
ηth (Ocak)

ηe (Aralık)

ηth (Şubat)

ηe (Şubat)

(a)

(b)

ηo

0,8
0,75
0,7
0,65
0,6
0,55
0,5
0,45
0,4
0,35
0,3
0,25

ηe (Ocak)

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Saat
ηo (Aralık)

ηo (Ocak)

ηo (Şubat)

(c)
Şekil 9. Kış mevsiminde PV/T kolektörden elde edilen saatlik (a) Isıl verimin, (b)Elektriksel verimin ve
(c) Toplam kolektör veriminin değişimi.
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İlkbahar mevsimi için yapılan analizler sonucunda mart, nisan ve mayıs aylarında elde edilen ısıl ve
elektriksel enerjilerin değişimi Şekil 10’da, ısıl, elektriksel ve toplam kolektör veriminin değişimi ise
Şekil 11’de görülmektedir.
700

500

We (Watt)

Qu (Watt)

600

400
300
200
100
0

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Saat
Mart

Saat

Nisan

Mayıs

Mart

Nisan

(a)

Mayıs

(b)

0,65
0,6
0,55
0,5
0,45
0,4
0,35
0,3
0,25

ηe

ηth

Şekil 10. İlkbahar mevsiminde PV/T kolektörden elde edilen saatlik (a)Yararlı ısı enerjisinin ve (b)
Elektriksel enerjinin değişimi.

6

7

8

9

0,166
0,164
0,162
0,16
0,158
0,156
0,154
0,152
0,15

10 11 12 13 14 15 16

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Saat

Saat
ηth (Mart)

ηth (Nisan)

ηe (Mart)

ηth (Mayıs)

ηe (Nisan)

ηo

(a)
0,8
0,75
0,7
0,65
0,6
0,55
0,5
0,45
0,4

6

ηe (Mayıs)

(b)

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Saat
ηo (Mart)

ηo (Nisan)

ηo (Mayıs)

(c)
Şekil 11. İlkbahar mevsiminde PV/T kolektörden elde edilen saatlik (a) Isıl verimin, (b)Elektriksel
verimin ve (c) Toplam kolektör veriminin değişimi.
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800
750
700
650
600
550
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50

200
180
160

We (Watt)

Qu (Watt)

Yaz mevsimi için yapılan analizlerde sonucunda haziran, temmuz ve ağustos aylarında elde edilen ısıl
ve elektriksel enerjilerin değişimi Şekil 10’da, ısıl, elektriksel ve toplam kolektör veriminin değişimi ise
Şekil 12’de görülmektedir. Özellikle yaz aylarında hava sıcaklığının ve güneş ışınımının yüksek olması
ve buna ek olarak PV/T kolektöre giren su sıcaklığının düşük olması sebebiyle PV/T kolektörden
çevreye ısı kaybı olması yerine çevre havadan PV/T kolektöre ısı kazancı olmaktadır. Buda güneş
ışınım değerine ve elde edilen yararlı ısı enerjine bağlı olan ısıl verimin %100’den daha büyük
çıkmasına sebebiyet vermektedir. Bu nedenle ısıl verim değerlendirilmesi ısı kazancı olan aylarda ve
saatlerde yapılmamıştır. Başka bir çalışmada PV/T kolektöre giren suyun soğutulmasını ve düşük
sıcaklıkta olmasını sağlayan ısı pompasının kompresöründe harcanan elektrik işinin de hesaba
katıldığı bir değerlendirme yapılacaktır.

140
120
100
80
60
40
20
0

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Saat
Haziran

Saat

Temmuz

Ağustos

Haziran

Temmuz

(a)

Ağustos

(b)

0,162
0,16

ηe

0,158
0,156
0,154
0,152
0,15
0,148

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Saat
ηe (Haziran)

ηe (Temmuz)

ηe (Ağustos)

(c)
Şekil 12. Yaz mevsiminde PV/T kolektörden elde edilen saatlik (a)Yararlı ısı enerjisinin, (b) Elektriksel
enerjinin ve (c) Elektriksel verimin değişimi.
Sonbahar mevsimi için yapılan analizler sonucunda eylül, ekim ve kasım aylarında elde edilen ısıl ve
elektriksel enerjilerin değişimi Şekil 13’de, ısıl, elektriksel ve toplam kolektör veriminin değişimi ise
Şekil 14’de görülmektedir.
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6

7

8

150
100
50
0

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Saat
Eylül

Saat

Ekim

Kasım

Eylül

Ekim

(a)

Kasım

(b)

Şekil 13. Sonbahar mevsiminde PV/T kolektörden elde edilen saatlik (a)Yararlı ısı enerjisinin ve (b)
Elektriksel enerjinin değişimi.
0,65

0,164

0,6

0,162
0,16

0,5

ηe

ηth

0,55

0,45

0,156
0,154

0,4
0,35

0,158

0,152
8

9

10

11

12

13

0,15

14

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Saat
ηth (Eylül)

Saat

ηth (Ekim)

ηth (Kasım)

ηe (Eylül)

(a)

ηe (Ekim)

ηe (Kasım)

(b)

0,8
0,75

ηo

0,7
0,65
0,6
0,55
0,5

8

9

10

11

12

13

14

Saat
ηo (Eylül)

ηo (Ekim)

ηo (Kasım)

(c)
Şekil 14. Sonbahar mevsiminde PV/T kolektörden elde edilen saatlik (a) Isıl verimin, (b)Elektriksel
verimin ve (c) Toplam kolektör veriminin değişimi.
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SONUÇ
Literatüre bakıldığında PV/T kolektörlerden elektrik enerjisi ve ısı enerjisi üretilirken, PV/T kolektörün
çalışma sıcaklığını da düşük tutarak sıcaklık yükselmesinden dolayı oluşan verim kayıplarının da
önüne geçmek için hava ile soğutmalı, su ile soğutmalı, ısı pompalı, ısı borulu sistemler ve faz değişim
malzemesi kullanılarak yapılan uygulamalara rastlanmaktadır. Bu uygulamalardaki temel amaç PV/T
kolektörü verimli çalıştırmak ve güneş enerjisinden mümkün olan en yüksek mertebede
faydalanmaktır. Bu çalışmada da İzmir ilinde güneye bakan, 30° eğim açısıyla kurulmuş olan bir PV/T
kolektörde, ısı pompası ile soğutulmuş sabit sıcaklıktaki ve sabit debideki suyun dolaştırılması ile PV/T
kolektörden elde edilebilecek ısıl ve elektriksel enerjiler ile ısıl, elektriksel ve toplam kolektör
verimlilikleri teorik olarak hesaplanmıştır. Yıl boyunca yapılan teorik hesaplamalar ve analizler
göstermiştir ki bu tür uygulamalar sistem verimliliğini artırmaktadır. Özellikle evsel uygulamalarda
soğutma uygulanan PV/T kolektöre sahip sistemlerin çok amaçlı kullanımı verimlilik değerlerinin
arttırılması adına uygulanabilir. Ayrıca bu tarz sistemlerden faydalanma veriminin iyileştirilmesi için
çeşitli uygulamalar ve çözümler geliştirilmelidir.

KAYNAKLAR
[1] DUFFIE, J.A., BECKMAN, W.A., “Solar Engineering of Thermal Processes”, 4th ed., John Wiley
and Sons, 2013.
[2] ISLAHI, A., SHAKIL, S., HAMED, M. “Hottel’s Clear Day Model for a typical arid city – Jeddah.”
International Journal of Engineering Science Invention ISSN (Online): 2319 – 6734, ISSN (Print):
2319 – 6726 www.ijesi.org, Vol. 4(6), pp. 32-37. June, 2015.
[3] YILMAZ, R., KIRTEPE, E., ÖZBALTA, N., “BANDIRMA ve GÖNEN İÇİN AÇIK GÖKYÜZÜ
IŞIMASININ TAHMİNLENMESİ”, Uluslararası Bandırma ve Çevresi Sempozyumu (UBS’18) Tam
Metin Bildiriler Kitabı III: Ulaştırma-Denizcilik-Su Ürünleri, Sağlık ve Sağlık Kurumları, Coğrafya ve
Çevre, Enerji, Jeoloji-Madencilik, 458-468, 17-19 Eylül, 2018.
[4] WONG, L.T., CHOW, W.K., “Solar Radiation Model”, Applied Energy, 69, 191-224, 2001.
[5] ZHAO, X., ZHANG, X., RIFFAT, S.B., SU, Y., “Theoretical study of the performance of a novel
PV/e roof module for heat pump operation”, Energy Conversion and Management, 52, 603–614,
2011.
[6] ZHANG, X., ZHAO, X., SHEN, J., XU, J., YU, X., “Dynamic performance of a novel solar
Photovoltaic/Loop-Heat-Pipe heat pump system”, Applied Energy, 114, 335-352, 2014.
[7] BANSAL, N.K., THOMAS, P.C., “A simple procedure for selection and sizing of indirect passive
solar heating systems”, Building and Environment, 26(4), 381-387, 1991.
[8] QIU, Z., ZHAO, X., Lİ, P., ZHANG, X., ALİ, S., TAN, J., “Theoretical investigation of the energy
performance of a novel MPCM (Microencapsulated Phase Change Material) slurry based PV/T
module”, Energy, 87, 686-698, 2015.

ÖZGEÇMİŞ
Erhan KIRTEPE
1985 yılı İzmir doğumludur. Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Makina Bölümünü ve
ardından da Celal Bayar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümünü bitirerek
lisans öğrenimini tamamlamıştır. 2014 yılında Ege Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümünde
yüksek lisans öğrenimini tamamlamış ve şu anda aynı üniversitede doktora öğrenimine devam
etmektedir. 2010-2011 yılları arasında Şırnak Üniversitesinde Araştırma Görevlisi olarak görev
yapmıştır. 2011 yılında araştırma görevlisi olarak Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine
Mühendisliği Bölümünde görevine başlamış ve halen aynı üniversitede araştırma görevlisi olarak
görevine devam etmektedir.
Kongre Bilimsel/Teknolojik Araştırma Oturumları

14. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 17-20 NİSAN 2019/İZMİR

____________________ 1891 _______

Ali GÜNGÖR
1955 Elazığ doğumlu, evli ve iki kız çocuk babasıdır. Ege Üniversitesi, Mühendislik Bilimleri Fakültesi
Makina Mühendisliği Bölümü’nden 1977 yılında Mühendis, 1978 yılında Yüksek Mühendis ve aynı
Üniversitenin Güneş Enerjisi Enstitüsü’nden 1985 yılında Doktor Mühendis derecelerini aldı. 1986
yılında Kanada’da Brace Research İnstitute’de altı ay araştırmalarda bulundu. 1989 yılında Isı ve
Madde Transferi Bilim Dalında Doçent oldu. 1996 yılında Ege Üniversitesinde Profesör ünvanını aldı.
1997-2012 yılları arasında Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü’nde
Bölüm Başkanlığı yaptı ve halen aynı bölümde Termodinamik Ana Bilim Dalı Başkanlığını
yapmaktadır.

Kongre Bilimsel/Teknolojik Araştırma Oturumları

14. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 17-20 NİSAN 2019/İZMİR

____________________ 1892 _______

SULU YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMLERİ ELEMANLARI
BELGELENDİRME VE TEST SÜREÇLERİ
Certification And Testing Processes Of Water Fire-Fighting Systems Elements

Ahmet BARLAS
Onur Can ŞAHİN

ÖZET
Bu çalışmada, yangın sistemlerinde kullanılan vana ve yangın ürün gruplarındaki ürünlerin dünya
standartlarına göre üretim yapılması test ve analizlerinin değerlendirilmesi ve bu süreçteki ilerlemenin
bilgi aktarımları yapılacaktır. İlgili testler İstanbul bölgesindeki Esenyurt Kıraç ve Ataşehir Ferhatpaşa
bölgesindeki test laboratuvarlarında, standartlara uygun şekilde test ve uygulamaları yapılarak
değerlendirilmiştir. Ürün gruplarının klape dayanım sızdırmazlığı. Hidrostatik dayanımı (Gövde
Dayanımı) trim seti dayanımları sürtünme kayıpları, ömür testleri, akış testi ve hassasiyet testlerinin
çalışma ve uygulamaları bu bildiride belirtilmiştir. Bu çalışmaların sonucunda, alınan onayların
süreçleriyle ilgili bilgilendirmeler mevcuttur.
Anahtar Kelimeler: Standartlar, Testler, UL-FM onay süreçleri, ürün dayanım, sürtünme klape
dayanım, klape sızdırmazlık testi, minimum akış testi, hassasiyet testi, korozyon testi, çevrim testi.
ABSTRACT
In this study, the production of the products in the valve and fire product groups used in fire systems
according to world standards, evaluation of the tests and analyzes and the progress in this process
will be made. The related tests have been evaluated and tested according to the standards in the test
laboratories in the Istanbul region. Flap resistance of product groups. Hydrostatic resistance (frame
strength) trim set strength friction losses, life tests, flow test and sensitivity tests are described in this
paper. As a result of these studies, there are information about the processes of the approvals
received.
Key Words: Standards, Tests, UL-FM approval processes, product resistance, friction flap resistance,
valve tightness test, minimum flow test, sensitivity test, corrosion test, cycle test

1. GİRİŞ
Yangın dünyada ve ülkemizde, can kayıplarının yaşandığı en büyük faciaların başında gelmektedir.
Yangın sırasında meydana gelen kayıpların büyük bir kısmı, yanma sırasında oluşan kimyasal
gazların, oluşturduğu zararlı ve öldürücü maddelerdir. Bu nedenden dolayı yangın çıkış anındaki ilk
önleme çalışmaları büyük önem arz etmektedir. Duman miktarının artmasıyla birlikte, görme imkanının
azalması ve yangın esnasında oluşan panik, oksijen miktarının her geçen saniye azalması, can
kayıplarının artmasına yol açmaktadır.
Bu sebeplerden dolayı, günümüzde yangından korunma ve koruma sistemleri, çok büyük önem
taşımaktadır. Yangın söndürme sistemleri içerisinde, sulu söndürme sistemleri en yaygın ve
güvenilirliği en fazla olan sistemlerdir.
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Sulu yangın söndürme sistemlerinde; Kullanılan teknik ürün gruplarının testleri standartlara uygun
olması ve yangın anında devreye girecek şekilde hazır olması en önemli konudur. Sulu söndürme
sistemi ekipmanlarının ve sistemlerinin, her geçen gün daha fazla yaygınlaşması ve yeni teknolojiler
ile daha etkili sistemler oluşturulması planlanmaktadır.
Bu çalışmamızda, sulu söndürme sistemlerinde kullanılan bazı ürün gruplarının, yangın anında
devreye girmesi ve kusursuz bir şekilde çalışması belirtilen testlerin ve standartların eksiksiz bir
şekilde uygulanması ile gerçekleşmektedir.
Günümüzde, konutlaşma ve şehirleşmenin her geçen gün artması, daralan arazi yapılarından dolayı,
daha sık yaşam yapıları ve yüksek binaların yapımını zorunlu hale getirmiştir. Bu süreçlere paralel
olarak, sulu yangın sistemlerinin gerekliliği, daha bir önem kazanmıştır.
Tablo 1. (UL-FM TEST STANDARTLARI)

STANDART

FM

UL

1-Yangın Söndürme Sistemleri İçin Sürgülü Vanalar FM 1120 1130
(Yükselen ve Yükselmeyen Milli)

UL 262

2-Islak Alarm Vanaları
3-İzlenebilir Kelebek Vana

FM 1041
FM 1112

UL 193
UL 1091

4-Test Ve Drenaj Vanası

FM 1625

UL 258

5-Sprinkler

FM 2000

UL 199

2. İLGİLİ STANDART VE TEST SÜREÇLERİ
Dünya tarafından kabul görmüş ve geçerliliği olan, bazı standartlar ve testler sulu yangın sistemlerinde
kullanılan ürünler için en önemli kriterlerin başında gelmektedir. Ülkemizde ise TSE mevcuttur.
Standartlar; Standartlar bir ürünün anayasasıdır, fabrika içerisinde tartışmaya açık değildir. Her
ülkenin kendi standartları doğrultusunda belirli bir üretim test ve yol haritası mevcuttur.
Bazı standartların görünümü,
Türk Standartları Enstitüsü;

Resim 1. TSE uygunluk belgesi
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Her türlü madde ve mamuller ile usul ve hizmet standartlarını yapmak amacıyla 18.11.1960 tarih ve
132 sayılı kanunla kurulmuştur.
Enstitünün ilgili olduğu bakanlık Sanayi ve Teknoloji Bakanlığıdır.
Enstitü, tüzel kişiliği haiz, özel hukuk hükümlerine göre yönetilen bir kamu kurumu olup, kısa adı ve
markası TSE'dir.
CE Conformité Européenne Avrupa Birliği

Resim 2. CE uygunluk belgesi
CE İşareti, ürünlerin AB teknik mevzuatında belirlenen kurallara uyduğunu ve herhangi bir teknik
engele takılmadan AB dahilinde serbest dolaşıma girebileceğini gösterir.
Under writers Laboratories Amerika

UL Under writers Laboratories Kanada + Amerika ULC

Küresel güvenlik, danışmanlık ve belgelendirme kuruluşu olan UL, 1894 yılında William Henry Merril
tarafından kurulmuştur. Uluslararası kar gütmeyen belgelendirme kuruluşudur.
Factory Mutual

Özel ve büyük riskleri sigortalayan, malzeme ve sistemlere teknik onay veren bağımsız teknik
kuruluştur.
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3. SULU SÖNDRÜRME SİSTEMLERİ ÜRÜNLERİNİN TEST SÜREÇLERİ
3.1. ISLAK ALARM VANASI
Islak alarm vanası, suyun donma ihtimali olmayan uygulamalar için dizayn edilmiştir. Borular içinde
basınçlandırılmış halde bekleyen su, sprinklerin yangın nedeniyle devreye girmesi sonucunda yangın
bölgesine deşarj olur. Basınçlı su sistemi sürekli olarak beslenirken aynı anda geciktirme hücresinide
doldurur. Hücre doldurduktan sonra hücre üzerindeki basınç anahtarı tetiklenir. Basınç anahtarı
yangın ihbar sistemine veya otomasyon sistemine alarm bilgisini ulaştırır. Basınç anahtarı
tetiklendikten sonra su, su motorlu gonga ulaşır ve mekanik alarm verilmesini sağlar
3.2. ISLAK ALARM VANASI TEST SÜREÇLERİ
Tablo 2. (ISLAK ALARM VANASI TEST SÜREÇLERİ)
1 Klape Dayanımı
2 Klape Sızdırmazlığı
3 Hidrostatik Dayanım (Gövde Dayanımı)
4 Trim Seti Dayanımı
5 Sürtünme Kayıpları
6 Ömür Testi
7 Klape Yapışma Dayanım Testi
8 Minimum Operasyonel Akış Testi
9 Hassasiyet Testi

Resim 3. Islak alarm vanası görseli
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1- Klape Dayanımı
TEST KOŞULLARI
Klape kapalı pozisyonda iken vananın çıkış tarafından basınç uygulanır. 42 bar basınç 5 dakikalık bir
uygulama yapılır.
Sonuç: Kırılma, Çatlama ve kalıcı deformasyon olmamalıdır.

Resim 4 Klape dayanım test görseli

2- Klape Sızdırmazlık
TEST KOŞULLARI
Klape kapalı pozisyonda ve vananın girişi atmosfere açık durumda iken vananın çıkış tarafından 2 bar,
7 bar, 12 bar ve 17 bar basınç 5 ‘er dakika boyunca uygulanır.
Sonuç: Vanalarda herhangi bir klape sızıntısı olmamalıdır.
3-Hidrostatik Dayanım
TEST KOŞULLARI
Klape açık pozisyonda ve vananın çıkışı kör flanş ile kapatılarak sisteme 105 bar basınç verilir.
Sonuç: Vanada herhangi bir kırılma, çatlama ve kalıcı deformasyon olmamalıdır.
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Resim 5 Hidrostatik dayanım test görseli
4- Trim Seti Dayanımı
TEST KOŞULLARI
Klape açık pozisyonda ve vananın çıkışı kör flanş ile kapatılarak sisteme 42 bar basınç verilir.
Sonuç: Trim setinde herhangi bir kırılma, çatlama ve kalıcı deformasyon olmamalıdır.
5-Sürtünme Kaybı Testi
TEST KOŞULLARI
Vana ile aynı anma çapına sahip sch40 borulu tesisata vana bağlanır.6,1 m/s hızda akışkan sisteme
gönderilir.
Sonuç: P1-P2 <= 5PSİ
Enerji verimliliği açısından çok önemli bir test olup, sistem verimliliği açısındanda önem arz etmektedir.
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Resim 6. Sürtünme kaybı test görseli
6-Çevrim Testi
TEST KOŞULLARI
Vana bir test düzeneğine bağlanarak bir mekanizma ile klapesi 50.000 defa açılıp kapatılarak ömür
testine tabi tutulur.
Sonuç: Herhangi bir kırılma, çatlama veya kalıcı deformasyon olmamalıdır.
7-Yapışma Yeterlilik Testi
Epdm kaplı sürgüler ve klapelerin su akışından sonraki yapılarının bozulmadığını görmek için yapılan
bir testtir.
TEST KOŞULLARI
Vana aynı anma çapına sahip sch40 borulu tesisata yatay olarak bağlanır. Vana yapışma yeterlilik
testine tabi tutulur.
Akışkan hızı :9 m/s
Süre:90 dakika
Sonuç: Herhangi bir soyulma ve klape bileşenlerinde gevşeme olmamalıdır.
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Resim 7. Akışkan hızı test görseli
8- Minimum Akışkan Fonksiyon Testi
TEST KOŞULLARI
Vana aynı anma çapına sahip sch40 borulu tesisata dikey olarak bağlanır. Vana yapışma minimum
akışkan fonksiyon testine tabi tutulur.
Vananın bypass hattından 4 gpm (15 L/d) debide akışkan gönderilir.
180 sn. boyunca vananın çalışması gözlemlenir.
Bu test 1.4 bardan vananın anma basıncına kadar olan tüm anma basınçları için tekrarlanır.
Sonuç: Hiçbir test basıncında vana çalışmamalıdır.
9-Hassasiyet Testi
TEST KOŞULLARI
Vana aynı anma çapına sahip sch40 borulu tesisata dikey olarak bağlanır. Vana Hassasiyet testine
tabi tutulur.
Vananın bypass hattından akışkan hızı arttırılarak vananın çalıştığı görülene kadar devam edilir. Daha
sonra vana resetlenir.
Tepki süresinin belirlenmesi için test 3 kez tekrar edilir.
Bu test 1.4 bardan vananın çalışma basıncına kadar tüm basınçlarda tekrar edilir.
Sonuç: Vananın tepkisi 15-75 L/d arası debilerde ve 5 sn-60 Sn. arası sürede olmalıdır.

4. İZLENEBİLİR ANAHTARLI KELEBEK VANA
Bölgesel kontrol vanası olarak tanımlanırlar. Mahal içi zonları birbirinden ayırmak (kontrol etmek) için,
su besleme hatları üzerinde kesme vanası olarak kullanılırlar. Kesme veya kontrol amaçlı olarak
kelebek vana veya yükselen milli vana kullanılır. Yangın sistemlerinde kullanılan tüm vanaların
konumu görülebilir ve elektriksel olarak izlenebilir olmalıdır. Kelebek vanalar dişli kutulu volanlı tiptedir.
Kelebek vanaların izleme anahtarı vana içindedir ve üzerinde açık kapalı konum göstergesi bulunur.
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4.1. İZLENEBİLİR KELEBEK VANA TEST SÜREÇLERİ FM 112 VE UL 1091
Tablo 2. ( İZLENEBİLİR KELEBEK VANA TEST SÜREÇLERİ )
1 Klape Dayanımı
2 Sit sızdırmazlığı
3 Hidrostatik Dayanım
4 Vana Montaj Dayanımı
5 Volan Dayanım Testi
6 Aşırı TorkTesti
7 Ömür Testi
8 Çeyrek Kapalı Ömür Testi
9 Sürtünme Kayıpları Testi
10 Görünürlük Testi
11 Tek Yönlü Montaj Testi
12 Koç Darbesi Testi
13 İndikatör Dayanım Testi

1-Klape Dayanımı
TEST KOŞULLARI
Bir tarafı atmosfere açık kapalı pozisyondaki izlenebilir kelebek vanaya, Çalışma basıncının 2 katı
kadar basınç uygulanır.
Test Basıncı: PN21x2 =42 Bar
Test Süresi:5 Dk.
Sonuç: Test sırasında ve sonunda herhangi bir çatlama, kırılma ve deformasyon olmamalıdır.

Resim 8. Klape dayanım test görseli
2-Sit Sızdırmazlığı
TEST KOŞULLARI
Bir tarafı atmosfere açık kapalı pozisyondaki izlenebilir kelebek vana sızdırmazlık testine tabi tutulur.
UL:PN21x2 =42 Bar
Süresi:1 Dk.
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FM
PNx1 =21 Bar
PNx1.25= 27 Bar
Süresi:5 Dk.
Sonuç: Klapeden herhangi bir sızıntı olmamalıdır
3-Hidrostatik Dayanım (Gövde Dayanım Testi)
TEST KOŞULLARI
Vana bir tarafı kör olmak üzere klape yarı açık pozisyonda test cihazına bağlanır basınçlandırılır.
FM
PNx4 =84 Bar
Süresi:5 Dk.
UL:
DN<= 150 için PN21x5 =105 Bar
DN>= 150 için PN21x4 =84 Bar
Süresi:1 Dk.
Sonuç: Herhangi bir kırılma ve çatlama olmamalıdır.
4-Vana Montaj Dayanımı
TEST KOŞULLARI
Vana aynı anma çapına sahip tesisata bağlanır ve besleme hattından 6,1 m/Sn. hızda akışkan
gönderilir. Bu durumda vananın maksimum çalıştırma torku hesaplanır.
Sonuç:
*Vana açma çalıştırma torku36.3 kg teğetsel kuvveti geçmemelidir.
*Vana çalıştırma torkunun3 katına dayanabilmelidir
*Test sonunda klape tüm açılarda yapışmadan dönebilmelidir. Deformasyon olmamalıdır.
4 Vana Montaj Dayanımı.
TEST KOŞULLARI
91 kg lık teğetsel kuvvet volana uygulanarak dişli kutusunun stoperlerine stres uygulanır.
Sonuç: Test sonunda klape yapışmadan takılma olmadan dönebilmelidir.

Resim 9. Vana montaj dayanım görseli.
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TEST KOŞULLARI
Vana yarım açık pozisyonda, klapeye zarar vermeyecek bir stoper ile bloke edilmiş vaziyette volana
maksimum çalıştırma torkunun 3 katı tork uygulanır.
Sonuç: Tork kaldırıldığında vana herhangi bir yapışma ve takılma olmadan açma kapatma hareketini
tamamlayabilmelidir.
5- Volan Dayanım Testi
TEST KOŞULLARI
Volan veya krank, volanın normali yönünde ve volanın kenar noktasından uygulanan 136 kg kuvvete
dayanabilmelidir.
6- Aşırı Tork Testi
TEST KOŞULLARI
Vana yarım açık pozisyonda, klape bir stoper ile bloke edilmiş vaziyette volana dişli kutusunun
herhangi bir parçası zarar görene kadar tork uygulanır.
Sonuç: Testin sonunda kırılan bozulan parça dişli kutusu gövdesinin içinde kalmalı ve değişimi için
koruma kapağı sökülmesi zorunlu olmalıdır.
Bozulan parça indikatör ile klapenin yönünü kesinlikle etkilememelidir.
Vana tesisattan sökülmeden bozulan parça değiştirilebilmelidir.
Böyle bir durumda vana standart takımlar kullanılarak açma /kapama ya müsaade edilmelidir.
Klape mili basınçtan dolayı yerinden çıkmamalıdır.
7- Ömür Testi
TEST KOŞULLARI
Vana dakikada en fazla 1 çevrim olacak şekilde 21 bar diferansiyel basınç altında ve 3 m/s akışkan
hızında 1000 çevrimlik açma kapatma testine tabi tutulur.
Sonuç:
Test sonucunda vana sızdırmazlık testlerinden geçmeli
Açma kapatma tork değerleri farkı tablo 4.8.1 de verilen toleranslar içerisinde olmalı.
Vananın herhangi bir parçasında kırılma, yırtılma veya kalıcı deformasyon olmamalıdır.
Tablo 3. ( ÖMÜR TEST TORK DEĞERLERİ )
Ömür Testi Öncesi Başlangıç Torkları (N-m)
13 ve altı
14-27
28-68
51 ve Üstü

Ömür Testi Sonrası Müsaade Edilebilir Sapma Tork
Değerleri (N.m)
±2.7
±4.1
±6,8
±10 %

8-Çeyrek Ömür Testi
TEST KOŞULLARI
Şekil 1 ve şekil 2 de gösterildiği gibi bir dirseğin çıkışana bağlanan vana dinamik su akışına
dayanabilmelidir. Vana ile aynı anma çapına sahip tesisatta 6,1 m/s hızında akışkan geçmelidir.
60 dakika boyunca vana tam açık pozisyonda dinamik akışkana maruz bırakılır.
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Sonuç:
Test sonucunda vanada herhangi bir hata gözlenmemeli ve fonksiyonel bir hata görülmemelidir.
Test sonucunda vana sızdırmazlık testlerinden geçmelidir.

Resim 10. Çeyrek ömür testi görseli
9-Sürtünme Kayıpları Testi

Resim 11. Sürtünme kayıpları test görseli
TEST KOŞULLARI
Vana aynı çapta sch40 borulu tesisata bağlı durumunda ve tam açık pozisyonda ve hattaki akış hızı
6.1 m/s olmalıdır.
Sonuç: Tablo:5 değerlerindeki debi vanadan geçtiğinde sürtünme kaybı 5 PSI aşmamalıdır.
Tablo 4. (VANA ÇAP DEĞERLERİNE GÖRE GEÇEN DEBİ DEĞERLERİ )

Vana Çapı

Debi (L/dk)

DN25
DN32
DN40
DN50
DN65
DN80
DN100
DN125
DN150
DN200
DN250
DN300

210
360
475
795
1135
1740
3010
4715
6815
11 810
18 605
26 685
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10-Görünürlük Testi
TEST KOŞULLARI
Vana 50 lümen /ft2 ışığın altına konulur.
İndikatör açık veya kapalı pozisyonu gösterebilir. Fakat klape gizli olmalıdır.
Farklı seferlerde 20/20 görme özelliğine sahip en az 4 gözlemci DN65 ve küçük çaplar için 3 m den
daha büyük çaplar için 15 m den indikatöre bakılır.
Sonuç: Her defasında klape pozisyonu doğru şekilde belirlenmelidir.

Resim 12. Görünürlük test görseli.

11-Tek Yönlü Montaj Testi
TEST KOŞULLARI
Bir veya birden fazla vana demonte edildikten sonra parçalar ile indikatörün ters montajı yapılmaya
çalışılmalıdır.
Sonuç:
*Vana ve indikatör öyle bir şekilde tasarlanmalıdır ki parçalar tek yönlü montaja izin vermelidir.
İndikatör ile klape her zaman aynı yönü göstermelidir.
Ters montaj mümkün olmamalıdır.
12-Koç Darbesi Testi
TEST KOŞULLARI
Aynı anma çapında olan sch40 borulu tesisata bağlanan ve içerisinde 6.6 m/s hızında akışkan geçen
vana manuel olarak olabildiğince hızlı bir şekilde kapatılır.
Sonuç:
Koç darbesi oluşmamalıdır.
13-Indikator Dayanım Testi
TEST KOŞULLARI
Ø50mm çapında ve 2.3 kg ağırlığında bir parça 3m yükseklikten indikatörün tepesine doğru bırakılır.
Sonuç:
Herhangi bir kırılma veya klapeye göre pozisyon değişikliği olmamalıdır.
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Resim 13. İndikatör dayanım testi görseli

5. YÜKSELEN MİLLİ SÜRGÜLÜ VANA (OS&Y Outside Screw And Yoke)
Bölgesel kontrol vanası olarak tanımlanır. Mahal içi zonları birbirinden ayırmak (kontrol etmek) için, su
besleme hatları üzerinde kesme vanası olarak kullanılırlar. Kesme veya kontrol amaçlı olarak kelebek
vana veya yükselen milli vana kullanılır. Yükselen milli vanalar; tam açık konumunda düzgün akışı
bozmayan, açık konumu milin yukarı aşağı hareketi ile gözle izlenebilen, izleme anahtarı takılarak
elektriksel izleme yapılabilen sürgülü vana tipidir. Kelebek vanalara oran ile daha az hidrolik kayıp
oluştururlar.
5.1 YÜKSELEN MİLLİ SÜRGÜLÜ VANA FM VE UL TESTLERİ
1 Hidrostatik Dayanım
2 Mil Sızdırmazlığı
3 Sürgü Sızdırmazlığı
4 Sürgü Dayanım Testi
5 Volan Dayanım Testi
6 Ömür Testi
7 Mekanizma Çalışma Testi

1-Hidrostatik Dayanım
(Gövde Dayanım)
TEST KOŞULLARI
Test Basıncı:4xPN
Süre: 5 dk
Sonuç: Kırılma, Çatlama ve kalıcı deformasyon olmamalıdır.
2 Mil Sızdırmazlığı
TEST KOŞULLARI
Test Basıncı:
UL=1.5xPN ,FM=1xPN
Süre: 1 dk
Sonuç: Herhangi bir sızıntı olmamalıdır.
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3 Sürgü Sızdırmazlığı
TEST KOŞULLARI
Test Basıncı:
UL=1.5xPN ,FM=1xPN
Süre: 1 dk
Sonuç: Herhangi bir sızıntı olmamalıdır.
Uygulanan Maksimum Tork Değeri Tablo-1 deki değerlerini aşmamalıdır.
Tablo 5. ( SÜRGÜ SIZDIRMAZLIĞI DEĞERLERİ )

Vana Anma Çapı

Uygulanan Tork (Nm)

DN65
DN80
DN100
DN150
DN200

68
75
104
149
203

4 Sürgü Dayanım Testi
TEST KOŞULLARI
Kapalı pozisyonundaki vanaya anma basıncının 2 katı değerinde basınç 5 dakika boyunca uygulanır.
Test basıncı: PNx2
Test süresi:5 dk.
Sonuç: Herhangi bir hata veya çarpılma olmamalıdır.
5-Volan Dayanımı
TEST KOŞULLARI
Vana gövdesi yukarı doğru ve vananın değişik pozisyonlarında volana 91kg lık yük asılır.
Sonuç: 1 dakika sonunda volanda herhangi bir kırılma veya vananın herhangi bir parçasında kırılma,
bozulma ve kalıcı deformasyon olmamalıdır.

Resim14. Sürgü dayanım görseli
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6-Ömür Testi
TEST KOŞULLARI
Vana dakikada maksimum 6 çevrim olacak şekilde, su koçu oluşturmayacak hızda ve anma
basıncında 1000 çevrimlik ömür testine tabi tutulur. Bir çevrim tam kapalı pozisyondan tam açık
pozisyona ve tam açık pozisyondan tam kapalı pozisyona geçişten ibarettir.
Sonuç: Testin sonunda vana sızdırmazlık testlerini başarı ile geçmelidir.

Resim 15. Ömür testi görseli

7 -Mekanizma Çalışma Testi
TEST KOŞULLARI
Kapalı pozisyonundaki vanaya kapatma yönünde verilen tork değerleri %100
uygulanır.

ve %150 oranında

Sonuç: Herhangi bir kırılma, bozulma ve kalıcı deformasyon olmamalıdır.
Tablo 6. ( MEKANİZMA ÇALIŞMA TESTİ )

Vana Anma Çapı

Uygulanan Tork (Nm)

DN65
DN80
DN100
DN150
DN200

170
203
271
407
542
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6. TEST VE DRENAJ VANASI
Sprinkler sistemlerindeki test ve bakımların yapılabilmesi amacıyla kullanılan vanalardır. İçindeki
değişik ölçülerdeki orifis sayesinde sadece bir sprinklerden geçen akışa eşit akış oluşturarak, bir
sprinkler su akışı durumunda hatlardaki alarm cihazlarının kontrol amaçlı testlerinin yapılması
sağlanır. Sistemdeki en küçük sprinkler ve test drenaj vanasının orifis çapları eşit olmalıdır. Vana
konumu değiştirerek drenaj vanası olarak borulardaki suyun boşaltılması için de kullanılırlar. Akışın
gözlenebilmesi için üzerinde gözetleme camı bulunur.
6.1 TEST VE DRENAJ VANASI UL-FM TESTLERİ
1 Küre Dayanım Testi
2 Küre Sızdırmazlık Testi
3 Hidrostatik Dayanım Testi
4 Mil Sızdırmazlık Testi
5 Çalıştırma Kuvveti Testi
6 Ömür Testi
7 Boşaltma Katsayısı Testi
1-Küre Dayanım Testi
TEST KOŞULLARI
Bir ucu atmosfere açık bir şekilde vana kapalı pozisyonda küre dayanım testine tabi tutulur.
Test Basıncı:
PNX2=42 BAR
Süre: 5 dk.
Sonuç: Herhangi bir sızıntı, Kürede herhangi bir çarpılma veya kırılma olmamalıdır.

Resim 16. Küre dayanım testi
2-Sit Sızdırmazlık Testi
TEST KOŞULLARI
Vana kapalı pozisyonda bir ucu atmosfere açık biçimde sit sızdırmazlık testine tabi tutulur.
Test Basıncı:
FM
2 bar (30 PSI)
7 bar (100 PSI)
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12 bar (175 PSI
21 bar (300 PSI)
Süre: 5 dk
UL
42 bar
Süre: 5 dk
Sonuç: Herhangi bir sızıntı olmamalıdır.
3-Gövde Dayanım Testi
TEST KOŞULLARI
Vana açık pozisyonda çıkışı körlenmek suretiyle gövde dayanım testine tabi tutulur.
Test Basıncı:
FM:84 Bar
Süre: 5 dk
UL:
105 bar
Süre: 1 dk
Sonuç: Herhangi bir sızıntı olmamalıdır.

Resim 17. Gövde dayanım testi

4-Mil Sızdırmazlık Testi
TEST KOŞULLARI
Vana açık pozisyonda çıkışı körlenmek suretiyle Mil sızdırmazlık testine tabi tutulur.
Test Basıncı:
FM:21 Bar
Süre: 5 dk
UL:
42 bar
Süre: 1 dk
Sonuç: Herhangi bir sızıntı olmamalıdır.
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5-Çalıştırma Kuvveti Testi
TEST KOŞULLARI
Vana kapalı pozisyonda bir ucu atmosfere açık biçimde tesisata bağlanarak basınçlandırılır.
Test Basıncı:
6 bar (90 PSI)
Süre: 4 Hafta
Sonuç: Vananın çalıştırma torku1.hafta,2 hafta ve 4.hafta sonunda ölçülür.
Ölçülen her tork için Test ve drenaj vanası kolunun en uç noktasından uygulanacak kuvvet hesaplanır.
Bu kuvvet değerleri 220N değerini aşmamalıdır.
6-Ömür Testi
TEST KOŞULLARI
Vana bir ucu atmosfere açık biçimde tesisata bağlanarak 1000 çevrim (açma-kapatma) yaptırılır.
Test Basıncı:
Kapalı pozisyonda: 7.5 bar (110 PSI)
Sonuç: Test sonucunda vana sızdırmazlık testlerine tabi tutulur. Küreden veya milden herhangi bir
sızıntı olmamalıdır.
7-Boşaltma Katsayısı Testi (K Testi)
TEST KOŞULLARI
Vana K faktör test cihazına bağlanarak 25 psi dan ,10 psi artış ile ,175
Psi basınca kadar basınçlandırılır. Daha sonra 10ar psi düşüş ile 175 psi basınçtan 25 psi basınca
düşülür. Her basınç değerine karşılık debi ölçülür. Boşaltma katsayısı basınç artışı için hesaplanır ve
bunların ortalaması alınır.
Test Basıncı:25 psidan 175 psi tüm basınç değerleri (10 psi
Artışlar halinde)
Sonuç:
Q=gpm
P=psi
Formülü ile Hesaplanan K değeri
K5.6 için = K5.3 -K5.8 değerleri arasında olmalıdır.

7. SPRİNKLER TEST VE STANDARTLAR.
Sprinkler, özel olarak tasarlanan boru ağı üzerine korumaya ihtiyaç duyulan alanı kapsayacak şekilde
yerleştirilir. Sızdırmazlık elemanının önemli parçalarından biri olan cam tüp içindeki sıvı yangın
tarafından üretilen sıcaklık nedeniyle genişler ve patlar. Yangın esnasında ortam sıcaklığı beklenen
maksimum ortam sıcaklığının 30°C üzerindeki sıcaklıklarda seçilmesi gereklidir. Yangın üzerindeki
sprinkler cam tüpünün patlaması ile basınç altındaki su deflektöre (dağıtıcı) çarparak yangın üzerine
püskürtülür. Sadece yangın esnasında sıcaklık artışı olan sprinkler patlar ve su akışı sağlanır.
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7.1 SPRİNKLER TEST VE STANDARTLARI
Farklı ülke ve onay kuruluşlarının ayrı bir standart olmakla beraber, standartlardaki testlerin büyük bir
kısmı benzerlik göstermektedir.
Tablo 7. ( SPRİNKLER TEST VE STANDARTLARI )

STANDART İSMİ

STANDART NUMARASI
TSE
FM
UL
LPCB
VDS
CE

TS EN 12259-1
FM 2000
UL 199
LPS 1039
VDS 2344
EN 12259-1

1- Hidrostatik Sızdırmazlık/ Hidrostatik Dayanım
2- 30 Günlük sızdırmazlık testi
3- Pnömatik Sızdırmazlık
4- Su Koçu Testi
5- Çalışma Sıcaklığı Testi (Sıvı Banyosu)
6- Deflektör Dayanım Testi
7- Çalıştırma Elamanı Asılı Kalma Testi
8- Yüksek Sıcaklık Testi
9- K faktör Testi
10- Kaba Kullanım Test Düzeneği
1-

Hidrostatik Sızdırmazlık/ Hidrostatik Dayanım
TEST KOŞULLARI
10 adet Sprinkler 34.5 bar (500 psi) basınçta 10 dakika boyunca sızdırmazlık testine tabi tutulur.
Daha sonra 48.3 bar (700 psi) basınçta dayanım testine tabi tutulur.
Sonuç: Herhangi bir sızıntı veya hasar görülmemelidir.

Resim 19. Hidrostatik sızdırmazlık test düzeneği görseli
Yüksek Basınca Dayanım Test Düzeneği
700 psi (48 Bar’da 1 dakika boyunca hidrostatik Dayanım testi)
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Resim 19. Yüksek basınca dayanım test düzeneği görseli

Sızdırmazlık Test Düzeneği
(500 psi (35 Bar’da 1 dakika boyunca Sızdırmazlık Testi)
30 Günlük sızdırmazlık testi
TEST KOŞULLARI
5 adet sprinkler belli bir sıcaklıkta 30 gün boyunca 300 psi sabit basınçta sızdırmazlık testine tabi
tutulur. Periyodik kontroller sonucu herhangi bir kaçak görülmemelidir.30 gün sonunda numuneler 500
psi (34.5 bar) basınçta gövde dayanım testine tabi tutulur.
Sonuç: Herhangi bir sızıntı veya fiziksel bir hasar görülmemelidir.

Resim 20. Sızdırmazlık test düzeneği görseli
30 Günlük Sızdırmazlık Test Düzeneği
500 psi (35 Bar’da 30 gün boyunca Sızdırmazlık Testi)
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3 Pnömatik Sızdırmazlık
TEST KOŞULLARI
4 adet sprinkler-20 ±10 °F ( -29±6°C) derece sıcaklıkta 24 saat bekletilir. Daha sonra numuneler 30psi
(2.1 bar) Pnömatik basınçlandırılır ve -20 ±10 °F(-29±6°C) sıcaklıktaki glikolün içine daldırılır.
Numeneler 5 dk boyunca sızdırmazlık açısından gözlemlenir.
Sonuç: Herhangi bir sızıntı görülmemelidir.
4- Su Koçu Testi
TEST KOŞULLARI
5 adet sprinkler bir manifolda bağlanarak çevrim süresi 1-10 saniye arasında olacak şekilde 50 psi500 psi (3.4 bar-34.5 bar) a kadar basınçlandırılarak 100000 çevrim yapılır. Çevrim testinden sonra
numuneler 500 psi (34.5 barda) basınçta dayanım testine tabi tutulur. Herhangi bir sızıntı ve fiziksel bir
hasar görülmemelidir.
Daha sonra numuneler 3 psi (0.2 bar) basınçta su kaynağına bağlanır ve bir ısı kaynağı ile ısıtılarak
patlatılır. Bütün numuneler fonksiyonel olarak doğru çalışmalı ve patlamadan sonra 5sn içerisinde su
yolunu temizlemelidir.
5-Çalışma Sıcaklığı Testi (Sıvı Banyosu)
TEST KOŞULLARI
10 adet numune sıvı banyosu içerisinde ortam sıcaklığı kontrollü bir şekilde yükseltilerek patlatılır.
Sonuç: Bütün numuneler çalışma sıcaklığı %±3.5 toleransı içerisinde patlamalıdır.

Resim 21. Isıl eleman tepkime sıcaklığı test düzeneği
6 Deflektör Dayanım Testi
TEST KOŞULLARI
3 adet numune tesisatta bağlanarak 225 psi (15.5 bar) su basıncı ile basınçlandırılır. Uygun bir ısı
kaynağıyla sprinkler patlatılarak suyun ortalama 15.5 barda ve 15 dakika boyunca akışına müsaade
edilir.
Sonuç: Numunelerin görünümü incelenir herhangi bir fiziksel bozukluk olmamalıdır.
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7 Çalıştırma Elemanı Asılı Kalma Testi
TEST KOŞULLARI
100 adet numune tesisatta olması gerektiği şekilde ve 7,25,50,75,100,125,150,175 psi(0.5
,1.7,3.4,5.2,6.9,8.6,10.3,12.1 bar) basınçlarında tesisata bağlanır. Uygun bir ısı kaynağıyla sprinkler
patlatılır.
Sonuç: Tüm numuneler doğru şekilde çalışmalı ve patlama ile beraber su yolu anında temizlenmelidir.
8 Yüksek Sıcaklık Testi
TEST KOŞULLARI
1 adet patlayan sprinkler15 dakika boyunca 1470°F (800°C) sıcaklığa maruz bırakılır. Daha sonra
sprinkler60°F (16°C) sıcaklığındaki suyun içine daldırılarak 1 dakika boyunca bekletilir.
Sonuç: Herhangi bir soyulma, kırılma ve deformasyon olmamalıdır.
Yangın bittikten sonra bile sprinkler gövdesinin iyi bir şekilde orda olması gerekmektedir.
Sonuç: Tüm numuneler doğru şekilde çalışmalı ve patlama ile beraber su yolu anında temizlenmelidir

Resim 22. Yüksek sıcaklığa dayanım test düzeneği
9 K faktör Testi
TEST KOŞULLARI
4 adet sprinkler numunesi test cihazına bağlanarak basınç artırılıp, düşürülerek K faktör testine tabi
tutulur. Sonuçları aşağıdaki tabloya uygun olmalıdır.
Tablo 8. (K FAKTÖR TESTİ )
K Faktör
5.6
8.0

Kabul Edilebilir Aralık
Minimum
Maksimum
5.3
5.8
7.4
8.2
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10 Kaba Kullanım Test Düzeneği
TEST KOŞULLARI
5 adet sprinkler numunesi alınarak küp şeklinde içinde meşe tahta blokların olduğu bir sistemin içine
koyularak, dakikada 60 devir yapacak şekilde testi yapılır.
Montaj halindeki sprinkler ürününün çarpma, yuvarlanma, yere düşme vb. durumlara karşı dayanım
testi. Daha sonra 34.5 bar (500 psi) basınçta 10 dakika boyunca sızdırmazlık testine tabi tutulur.
Sonuç: Tüm ürünlerin sızdırmazlığının testinden geçerek çalışması gerekmektedir.

Resim 23. Kaba kullanım test düzeneği görseli

SONUÇ
Yapıların yangın güvenliğinde, en yaygın şekilde kullanılan sulu söndürme sistemleri en güvenilir ve
yaygın olan sistemdir. Güvenilirliğinin üst seviyede olmasının en önemli kısımlarından bir tanesi
kullanılan ürün gruplarının uluslararası standartlara göre üretilmesi ve çalışması çok önemlidir.
Yukarıda belirtildiği üzere sulu söndürme sistemlerinin bazı test standartları hakkında bilgiler
verilmiştir. Bu testlerin amacı sulu söndürme sistemlerinin yangın anında kusursuz çalışması için
yapılan analiz ve testlerin değerlendirilmesidir.
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YÜKSEK BASINÇLI SU SİSİ (WATER MIST) SİSTEMLERİNİN
ENDÜSTRİYEL UYGULAMALARDA KULLANIMI VE
PERFORMANS DEĞERLERİ
Industrial Applications And Performance Factors Of High Pressure Water Mist Systems

Bora ŞİRANLI
İsmail TURANLI

ÖZET
Bu çalışmada, yüksek basınçlı su sisi sistemlerinin endüstriyel uygulamalar içerisindeki kullanımı,
kükürt depolama ve transfer hatları detayında incelenerek anlatılmıştır. Çalışmada öncelikle su sisi
sistemleri ve temel ekipmanları tanıtılmakta, yangın söndürme ve toz baskılama kavramları
irdelenerek sistemin dizayn kriterlerinin üzerinde durulmaktadır. Endüstriyel ölçekteki aktif yangınla
mücadele sistemleri arasında yüksek basınçlı su sisi sistemleri diğer yangın söndürme sistemlerine
göre birtakım avantajlar sunmaktadır. Su sisi sistemlerinin bu avantajları, yangın ve patlama riskinin
yüksek olduğu kükürtün depolanması ve transferi süreçlerinde oldukça ön plana çıkmaktadır. Bu
riskler karşısında su sisi sistemlerinin sağladığı avantajlar, endüstriyel örnek bir proje üzerinden
incelenmekte ve sistemin tasarımı konusunda önemli noktaların altı çizilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Yüksek Basınçlı Su Sisi, Yangın Söndürme, Toz Bastırma, Kükürt, Depolama,
Transfer

ABSTRACT
In this study, the industrial applications of high pressure water mist systems are evaluated by limiting
the subject to the storage and transfer of sulphur. In the study, first the water mist systems and system
components are introduced, then fire extinguishing and dust suppression concepts are explained and
details about the design criterias of the system shared. Between industrial active fire protection
systems, high pressure water mist systems provides several advantages against other alternative
systems. These advantages come into prominence especially at the storage and transfer processes of
sulphur where fire and explosion risks are considerably high. These advantages provided by high
pressure water mist systems against these risks are examined over an example industrial project
applied previously and important points are underlined regarding the design of the system.
Key Words: High Pressure Water Mist, Fire Protection, Dust Suppression, Sulphur, Storage, Transfer

1. GİRİŞ
Günümüzde su sisi sistemleri birçok yangından korunum uygulamasında yaygın olarak tercih
edilmektedir. Su sisi sistemlerinin yaygın olarak tercih edilme sebeplerinin başında etkin söndürme ve
toz baskılama özellikleri gelmektedir. Özellikle endüstriyel tesislerde ve madenlerde su sisi sistemleri
yanıcı toz bulutu oluşumlarına karşı toz baskılama yapabilmek ve olası yangınların efektif olarak
söndürülebilmesi ve kontrol altına alınabilmesi için sıklıkla kullanılmaktadır.
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2. SU SİSİ (WATER MIST) SİSTEMİ
Su sisi sistemleri, suyun çok küçük taneciklere ayrıştırılarak bölgeye gönderilmesi ile yangınla
mücadele edilen sistem tipidir. Sistem genelinde birçok ekipman kullanılması karşın temel olarak
suyun depolandığı alandan mahale gönderilmesi aşamasında 3 temel ekipman kullanılır. Bunlar
basınçlı suyun küçük tanecik boyutların indirgenmesine olanak sağlayan nozullar, yüksek basıncın
sağlanmasını sağlayan pompa gibi basınçlandırma ekipmanları ve bu basınçlara uygun olarak
tasarlanmış alarm vanalarından oluşmaktadır.

Şekil 2.1. Yüksek basınç su sis sistemlerini oluşturan temel ekipmanlar
Yanma reaksiyonunun meydana gelebilmesi ve sonrasında devam edebilmesi için oksijen, ısı ve
yanıcı materyale yani yakıta gerek vardır. Bu üçgen içerisinde yer alan elementlerden bir veya
birkaçının denklemden çekilmesi durumunda reaksiyon ve buna bağlı olarak yangın duracaktır. Su sisi
sistemleri bu elementlerden oksijen ve ısıyı odak noktasına alan sistemlerdir.
Su sisi sistemlerinde sistemler farklı basınç sınıflarında ve nozul tiplerinde üretilmektedir. Buna bağlı
olarak elde edilen tanecik boyutları da farklılık göstermektedir. Yüksek basınçlı sistemlerde değerler
üreticilere göre değişebilmekle birlikte 120 bar çalışma basıncında 50-100 mikron tanecik boyutlarına
ulaşılabilmektedir. Konvansiyonel sprinkler sistemlerine bakılacak olduğunda tanecik boyutları 1000
mikronun üzerinde kalmaktadır. Su sisi sistemlerinin avantajları incelendiğinde en çok ön plana çıkan
noktanın söndürmedeki etkinliği olduğu bilinmektedir.
Aşağıda bulunan Şekil 1 ve 2’de yer alan örnek test sonuçları, yangın başladıktan yaklaşık 5.5 dakika
sonra operasyona alınan bir su sisi sisteminin yangın üzerindeki oksijen deplasesi ve soğutma efekti
etkilerini incelemektedir. Sonuçlara bakacak olduğumuzda alev çevresindeki oksijen
konsantrasyonunun %21’den %16.8’e önemli miktarda düştüğünü ve 30 saniye içerisinde sıcaklığın
590 °C’den 50 °C’ye indiği görülebilmektedir.
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Soğutma efektinin avantajları

Şekil 2.3. Boşalmanın ilk 30 saniyesinde sıcaklığın
590 °C’den 50 °C’ye düşürülmesi.

Su sisi sistemlerinin performansı, basınca bağlı olarak tane hızının ve tane büyüklüğünün dağılımı
parametrelerine temel olarak bağlıdır. Bu parametrelerin ölçümü PDPA (Phase Doppler Particle
Analyzer) sistemi ile sağlanabilmektedir. PDPA sisteminin çalışma prensibi Doppler frekans kaydırımı
(Doppler frequency shift) ve Doppler faz kaydırımı teorilerine dayanmaktadır. LDV cihazı (Lazer
Doppler Velocimetry) su sisinin hızını ve farklı pozisyonlarda hız dağılımını ölçmek için kullanılan
güvenilir bir cihazdır.
Jun Qina ve W.K. Chowb PDPA sistemini kullanarak su sis sistemleri üzerinde yaptıkları deneyler, su
sisinin basınç ve uzaklık karşısında su taneciklerinin hız ve boyutunu hakkında bilgi sağlamaktadır.
Yapılmış olan ölçümler Şekil 2.4, 2.5 ve 2.6’da gösterilmektedir.

Şekil 2.4. Su sisinin farklı basınçlarda mesafeye göre hızı
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Şekil 2.5. Su sisi içerisinde tane boyutlarının dağılımı

Şekil 2.6. Farklı basınçlarda su sisi taneciklerinin mesafe karşısında tanecik boyutları
Çalışmada içerisinde yapılan bu ölçümler sonucunda su sisi sistemlerinin performansında tanecik
boyutu, tanecik boyutu dağılımı ve oluşturulan su sisinin merkezine olan mesafenin çok önemli bir
yere sahip olduğu ve tüm bu verilere PDFA sistemi ile sağlıklı bir şekilde ulaşılabildiği sonucuna
varılmıştır.
Su sisi sistemlerinde suyun küçük su damlalarına bölünmesi, düşük su miktarına oranla yüksek yüzey
alanı elde edilebilmesiyle ortamdaki ısı enerjisi hızlı bir şekilde çekerek çok kısa bir sürede suyun sıvı
fazından buhar fazına geçiş yapmasına olanak sağlar. Su sisi sistemlerinde söndürme olayında etkili
faktörlerden biri taneciklerin ortamdaki ısıyla buluştuğunda hızlı bir şekilde hal değişimine girmesi ve
buna bağlı olarak yüksek oranlara genleşmesidir. Her damlacığın yanıcı materyale yaklaşırken
volumetrik olarak yaklaşık 1700 kat genleşmesi ve buna bağlı olarak alev etrafındaki oksijen ve yanma
sonucu oluşan sıcak gazların deplase etmesi, birincil söndürme efekti olan ısının soğurulmasından
sonra göz önünde bulundurulması gereken efektler arasında oldukça ön plana çıkmaktadır.
Su sisi sistemlerinde birincil söndürme efekti olan ısının soğurulması, günümüzde birçok sistemin
dizayn prensibinde kullanılan sıvıların faz değiştirirken ortamdan yüksek enerji çekmeleri
termodinamik olayı ile gerçekleşmektedir. 1 lt suyun enerji emme kapasitesinin 20°C’den 100°C’e
ısınırken 335 kJ, buna karşın 1lt suyun sıvı fazından gaz fazına geçerken 2257 kJ olması, yangına
müdahale etmek için ortama gönderilen suyun ısınmasından ziyade faz değiştirmesinin soğutma efekti
açısından çok daha fazla istenen bir durum olduğunun bilimsel göstergesidir.
Su sisi sistemlerinde soğutma mekanizması ile yapılacak söndürme kabaca alevin soğutulması ve
yakıt yüzeyinin ıslatılması ve soğutulması ile gerçekleşmektedir. Alevin soğutulması temel olarak
yüksek miktardaki su damlacıklarının çok hızlı bir şekilde faz değiştirerek alev çevresinde su fazından
buhar fazına geçmesiyle sağlanmaktadır. Bir yangın, adyabatik alev sıcaklığının alt sıcaklık limitinin
altına düşürülerek hava yakıt karışımının yanmaya devam etmesinin engellenmesi ile
sonlandırılabilmektedir. Birçok hidrokarbon ve organik buharlar için alt sıcaklık limiti yaklaşık
1327°C’dir.
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Su taneciklerinin oluşturulmasıyla, suyun alevden ve sıcak gazlardan ısı soğurma hızının çok
yükseldiği görülmüştür. Denklemde yer alan ısı transfer katsayısı H, direk olarak taneciğin çapı ile
aşağıdaki formül ile ilişkilendirilmiş olup taneciğinin çapının düşmesi ile ısı transfer katsayısının arttığı
görülebilmektedir.

H
d
K
Pr
Re

: Isı transfer katsayısı
: Taneciğin çapı,
: Havanın ısıl iletkenlik katsayısı,
: Prandtl sayısı
: Reynold sayısı

Çapı 100 ile 1000 mikron arasında olan su sisi tanecikleri en az 1000 mikron üzerinde tanecik çapına
sahip sprinkler sistemleri ile karşılaştırılırsa, buna bağlı olarak su sisi sistemlerinde ısı transfer
katsayısı sprinkler sistemlerine göre yaklaşık 10 kata kadar daha yüksek olduğu sonucuna
varılabilmektedir.
Yangın büyüklüğü ve yangını söndürmek için gerekli su miktarı arasında bir dizayn ilişkisi kurabilmek
için bugüne kadar birçok girişim yapılmıştır. Norveç yangın araştırma laboratuvarından Wighus, 1990
yılında propan yangınlarının su sisi ile söndürülmesi üzerine yaptığı bir yaptığı çalışma ile sprey ısı
soğurma oranını (SHAR) geliştirmiştir. SHAR değeri, sprey tarafından absorbe edilen ısı ile yangın
tarafından ortaya çıkan ısının oranıdır.

Deneylerin sonucunda Wighus SHAR değerleri üzerinden yangının söndürülmesi için gerekli olan su
miktarının, ciddi bir şekilde oluşacak yangının senaryosuna bağlı olduğunu sonucuna varmıştır. Bunun
en büyük sebebi olarak ise, su sisinin alev içerisine gönderilme etkinliğinin neredeyse öngörülemez
olduğu sonucunu çıkarmıştır. Çalışmadan örnek vermek gerekirse, bir propan alevinin söndürülmesi
için gerekli SHAR değeri optimum koşullar altında 0.3 gibi düşük bir değer iken, gerçekçi bir mekanik
odada (machinery space) yapılan deneylerde 0.6 değerlerinde iki kata yakın farkın çıktığı sonuçlar
alınmıştır.
Bir yangın aynı zamanda yakıt yüzeyinin soğutularak, sıcaklığın yanma noktasının altına indirilmesi
veya buhar/hava karışımı konsantrasyonunun yakıt yüzeyinde tutuşma limitinin altına indirilmesi ile de
söndürülebilmektedir. Yakıt yüzeyinin soğutulabilmesi için su spreyinin alev zonunu geçip yakıt
yüzeyine ulaşabilmesi ve yakıtın devamlı oluşturduğu ısıya oranla daha hızlı bir şekilde yakıt
yüzeyinden ısıyı götürmesi gerekmektedir.
Bu olayın ısı transfer mekanizmaları incelendiğinde, ısının yakıttan aleve doğru transferinin temel
olarak taşınım ve radyasyon ile, su sisinin soğutma efektinin temel olarak suyun faz değişimi ile
gerçekleştiği bilinmektedir. Bu sebeplerden dolayı, yangını söndürebilmek için su tarafından birim
alandan soğurulması gereken ısı miktarı aşağıdaki gibi formüle edilebilmektedir;
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: Su spreyi tarafından birim alandan soğurulan ısı
: Taşınım ile birim yakıt kütlesinden alevlere taşınım ile yapılan ısı transferi
: Birim miktarda buhar oluşturmak için gerekli ısı
: Birim alanın yanma hızı
: Yakıt yüzeyine farklı şekillerde yapılan ısı transferleri
: Radyant ısı transferi gibi faktörler ile yüzeyden kaybedilen ısı miktarı

Su sisi ile yakıtın ıslatılması ve soğutulması, ayrıca yeniden tutuşmanın önüne geçmeye yardımcı olan
faktörlerden biridir. Özellikle derin (deep-seated) yangın tiplerinde yangını söndürmek için gönderilen
yüksek debide su, alevleri daha hızlı söndürse de, yakıt yeniden tutuşma sıcaklığının altına
indirilemediği taktirde yanma olayı yakıtın en sıcak noktasından tekrar gerçekleşmeye başlamaktadır.
Bu sebepten dolayı, su ile yapılacak yüksek debili söndürme uygulamalarında spreyleme, alevler
söndüğü andan kesildiği taktirde yeniden tutuşma riski gündeme gelmektedir.
Su sisi ile yakıtın ıslatılması ve soğutulması, özellikle uçucu olmayan katı yakıtlar için oldukça baskın
bir söndürme mekanizmasını oluşturmaktadır. Katı yakıtlar gibi yakıtlarda, yakıt yüzeyindeki birincil
yanma reaksiyonu, yakıtın karbonca zengin olan alanlarının üstünde gerçekleşmektedir. Bu tip
yangınlarda sadece oluşan alevlerin soğutulması, yangının söndürülmesi için yeterli olmayacaktır. Bu
tip yangınlarda hem yakıt yüzeyinin soğutulması, hem de daha derin bir içten yanma noktası
oluşmadan su damlacıklarının içten yanma noktasına ulaşıp yanan ve yanmayan yüzeyler arasında bir
katman oluşturabilmesi gerekmektedir. Su sisi sistemleri küçük tanecik yapıları hem alevlerin
soğutulmasında hem de derin noktalara nüfuz edebilme kabiliyetleri ile bu tip yangınları etkin bir
biçimde söndürebilmektedirler.

3. SU SİSİ (WATER MIST) SİSTEMLERİNİN TASARIMI
‘90’lı yıllarda su sis teknolojisi ortaya çıktığında aslında geleneksel bir dizayn yaklaşımının
izlenemeyeceği de anlaşılmıştır. Su sisi sistemlerinin yangınla mücadele mekanizmaları, mühendislik
parametrelerinin belirlenmesi açısından yangın risklerinin olası kombinasyonlarına karşı genel dizayn
kriterleri oluşturulabilmesi kolay olan sistemler değildir.
Bu aşamada su sisi sistemlerinin tasarımı, performans tabanlı dizayn çözümleri ile üreticinin ilgili risk
için yaptığı spesifik testler ve bu test sonuçları doğrultusunda ortaya çıkan dizayn parametrelerinin
kullanılması ile gerçekleştirilmektedir. Buna bağlı olarak sistemlerin dizayn kriterleri üreticiye göre
birbirinden farklılık gösterebilmektedir.
Bu sebeplerden dolayı su sisi sistemleri sistem onaylarında belirtilen koruma hedeflerini karşılayacak
şekilde söz konusu riske göre dizayn edilmeli ve uygulanmalıdır. Mahalin değişkenleri ve risk sınıfı gibi
uygulama yapılacak alanının karakteristik özellikleri sistemin onaylarında (listing) belirtilen kıstaslar ile
tutarlı olmalıdır.
Su sisi sistemlerinin ve ekipmanlarının onaylı olması; yangın test protokollerinin, sistem
ekipmanlarının, üreticinin dizayn ve montaj manuellerinin ortak olarak bir bütün içerisinde
değerlendirilmesini kapsayan bir konudur.
Bu konuda standartlar temel olarak sistem sınıflamalarını, risk sınıflarını, operasyon alanlarını,
operasyon sürelerini ve üreticinin yapacağı testlerin protokoller gibi noktaları belirlenmektedir.
Üreticileri kendi sistemlerini standartlarda belirtilen bu şartlara göre akredite olmuş kuruluşlarca test
ettirerek sistemin nozul yerleşimi, nozul basıncını ve buna bağlı olarak sistem kapasitesini, borulama
ve uygulama kriterlerini belirlemektedir.
Bu konuda literatürde
gösterilmektedir.

yaygın

olarak

kullanılan

ve

yararlanılan

standartlar

Tablo

3.1’de
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Avrupa Standartları;
- Fixed Firefighting Systems - Watermist Systems - Design and Installation
CEN/TS 14972
Sabit Yangınla Mücadele Sistemleri - Su Sis Sistemleri – Dizayn ve Uygulama
- Procedure for the Testing, Approval, Certification and Conformity Assessment
of Products and Systems for Fire Protection and Security Technologies
VdS 2344
Yangın Korunum ve Güvenlik Teknolojileri EKipmanlarının Test, Onay,
Sertifikasyon ve Uygunluk Prosedürleri
- Fixed fire protection systems. Residential and domestic watermist systems.
Code of practice for design and installation
BS 8458
Sabit Yangın Korunum Sistemleri. Konut ve Benzeri Alanlar için Su Sis
Sistemleri. Dizayn ve Uygulama İçin Teknik Kurallar
Amerika Standartları;
- Standard on Water Mist Fire Protection Systems
NFPA 750
Su Sisi Yangın Korunum Sistemleri Standardı
- Water Mist Systems
FM DS 4-2
Su Sis Sistemleri
- Approval Standard for Water Mist Systems
FM 5560
Su Sisi Sistemleri için Onay Standardı
- Standard for Water Mist Nozzles for Fire Protection Service
UL 2167
Yangından Korunum için Su Sisi Sistemi Nozul Standardı
IMO (International Maritime Organization) Standartları;
- IMO resoulution MSC/circ. 1387 for local application
Bölgesel Su Sisi Uygulamaları için Uluslararası Denizcilik Örgütü Çözümü
- IMO resoulution MSC/circ. 265(84) for accommodation
Konutlar için Su Sisi Uygulamalarında Uluslararası Denizcilik Örgütü Çözümü
- IMO resoulution MSC/circ. 1165 for total flooding
Bölgesel Su Sisi Uygulamaları için Uluslararası Denizcilik Örgütü Çözümü
Tablo 3.1. Su sis sistemleri için literatürde yaygın olarak kullanılan ve yararlanılan standartlar
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Su sisi sistemlerinin tasarımı performans tabanlı yapılmakta olup tasarımlar üretici dizayn manuelleri
göz önünde bulundurularak gerçekleştirilmektedir. Buna bağlı olarak sprinkler sistemlerinde olduğu
gibi sprinkler yerleşimi ve sistem limitasyonları gibi konular standartlaştırılabilmiş hususlar olamamakla
birlikte üreticilerin yapmış oldukları testler ve ürün özellikleri ile belirlenmektedir. Konuya açıklık
getirmesi açısından bir su sisi sistemi tasarımında izlenilen adımlar sırasıyla şöyledir;
1. Tasarım standardının belirlenmesi,
2. Risk alanının standartta hangi yanıcılık sınıfına dahil olduğunun belirlenmesi,
3. Sistem tipinin belirlenmesi,
Sistemleri sprinkler sistemlerinde de olduğu gibi Islak, Kuru ve Ön-Tepkili sistemler olarak
tasarlanabilmektedir.
4. Standarttan operasyon alanının ve operasyon süresinin tespit edilmesi,
5. Üreticinin seçilen tasarım standardına ve yanıcılık sınıfına göre özel olarak hazırlanmış dizayn
manuellerine ulaşılması,
6. Dizayn manuellerinden belirlenen şartlarda için kullanılması uygun nozul opsiyonlarının
belirlenmesi,
7. Mahalin yüksekliğine ve nozulun kullanılabileceği maksimum yüksekliğe göre tasarımda
kullanılabilecek nozul opsiyonlarının belirlenmesi,
8. Maliyet optimizasyonu,
• Nozul yerleşim mesafelerine göre nozul adedinin belirlenmesi,
• Seçilmiş nozulların çalışma basıncı ve K faktörüne göre nozul birim debisinin hesaplanması,
• Toplam debi ihtiyacının belirlenmesi,
• Belirlenen debi için gerekli ekipmenların toplam maliyeti,
• Farklı nozul tiplerine göre çıkacak farklı maliyetlerin karşılaştırılması.
9. Alarm vanaları ve yardımcı ekipmanlar ile ilgili limitasyonlarının tespit edilmesi,
10. Kullanılacak borunun spesifikasyonları, suyun kalitesi gibi gerekliliklerin belirlenmesi,
11. Tasarım ve Hidrolik Hesap ve Uygulamanın yapılması
Nozul yerleşimleri ve ekipmanların montaj detayları için manuellerden, borulama ve supportlama
detayları için standartlardan yararlanılmaktadır. Hidrolik hesaplamar ise sprinkler sistemlerinden farklı
olarak Hazen Williams metodunu kullanan programlar yerine daha doğru sonuçların ulaşıldığı DarcyWeisbach metodu kullanan programlar ile yapılmaktadır.

4. YANICI TOZLAR, KÜKÜRT VE RİSKLER
Geleneksel olarak “Toz” 500 μm ve altı katı partiküller olarak tanımlanmaktadır. Yanıcı toz
(combustible dust) ise NFPA 652 standardında havada bir kütle olarak asılı kaldığında patlamaya
veya parlayarak yangına sebebiyet veren düzgün bir şekilde bölünmüş yanıcı katı partikül olarak
tanımlanmaktadır.
Bu yapıda yanıcılığın belirlenmesinde temel faktör partikülün yüzey alanı ve hacmi arasındaki orandır.
Boyutu 500 μm üzerinde olan yanıcı katı partiküller hacimlerine göre daha yüksek yüzey alanına sahip
olduklarından genellikle parlama (deflagration) riski taşınmazlar. 500 μm altındaki yanıcı tozlar
incelendiğinde ise tozların prosese girdiği veya taşındığı her an parlama riski oluşturabildiği
gözlemlenmektedir. Bu noktada parlama riskinin derecesi, yanıcı tozun cinsine ve ilgili proses
metoduna göre değişkenlik göstermektedir. Bu noktada riskin oluşması için NFPA 652 standardına
göre aşağıdaki noktaların bir araya gelmesi gerekmektedir.
1.
2.
3.
4.

Yanıcı toz,
Yanıcı tozun havada veya diğer oksidanda yayılması,
Minimum patlama konsantrasyonun sağlanması (MEC),
Elektrostatik boşalma, elektrik akım arkı, kor, sıcak yüzey, kaynak cürufu, sürtünme ısısı veya alev
gibi yeterince kuvvetli bir tutuşturma kaynağı.
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Bu şartlar sağlandığında ve eğer parlama belli bir sınırlandırmaya tabi tutulduğu taktirde bulunduğu
alanda ani bir basınç artışı yaşanacağından dolayı patlama olayı gerçekleşecektir. Patlamaya sebep
olan bu ani basınç artışı tesise ve binaya zarar verebildiği gibi yaralanmalara da sebep olabilmektedir.
Tesislerde genellikle bu ilk patlama makine bölgeleri gibi kapalı alanlarda gerçekleşmektedir. Fakat
patlama, çevre alanlar ile etkileşim içerisinde olan yerlerde gerçekleştiği taktirde oluşan etki çevredeki
mevcut toz tabakalarını kaldırmakta ve oluşan yeni toz bulutları ikincil daha büyük patlamalara sebep
olabilmektedir.
Yanıcı tozların patlayabilirliği incelendiğinde, patlayabilirliğin partikülün boyutu, nem miktarı ve
inertleme (Inerting) durumuna göre değişkenlik gösterdiği sonucuna varılmıştır.
Partikülün boyutu düştükçe, yüzey alanı ve hacmi arasındaki oranı artmakta, tozun daha az tutuşma
enerji ihtiyacı ile daha kolay yanmasına sebep olmaktadır. Buna karşın toz bulutu içerisinde yer alan
500 μm ve üzerindeki göreceli olarak daha iri parçaların bulunması, karışımdaki patlama riskini
nispeten azaltmaktadır. Bu nispeten iri parçacıklar normal şartlar altında her ne kadar olumlu bir etki
yaratıyor olsa da, patlama olayı gerçekleştiği taktirde, patlama bu parçacıklarında yanmasına ve
patlamaya enerji ilavesi yapılmasına sebep olmaktadır.
Ortamdaki nemin etkisi incelenecek olduğunda, nem toz partiküllerinin yapışkanlıklarını arttırmakta ve
topaklar oluşturmalarına sebep olmaktadır. Bu durum oluşan yeni formun daha zor tutuşması ve
yayılması anlamına gelmektedir. Fakat birçok toz için patlama riskinin önlenebilmesi adına nem
oranının %30 gibi yüksek oranlarda olması gerekmektedir.
İnertleme, mevcut atmosfere yanma reaksiyonuna girmeyen gazların gönderilmesi ile oransal olarak
oluşan lokal atmosfer içerisinde oksijen oranının düşürülmesidir. Konu yanıcı tozların tutuşması için
incelendiğinde, toz, seyreltici etkisi yaratacak inert gazlar ile karıştığında, karışım daha az patlayıcı
etki göstermektedir. Birçok toz için %8 veya daha az oksijen bulunan bir atmosfer yaratılması
durumunda patlama gerçekleşmemektedir.
Günümüzde birçok proseste kullanılan riskli malzemelerden biri de kükürttür. Kükürt gerekli güvenlik
önlemleri alınmamak suretiyle kontrollü bir şekilde kullanılmadığı taktirde tesislerde büyük toz
patlamalarına sebep olmakta, can ve mal güvenliği üzerinde ciddi tehditler oluşturmaktadır.
Kükürt, hem sıvı hem de katı fazında yanıcı bir maddedir. Toz karakteristiği incelendiğinde, diğer
yanıcı tozlara kıyasla 190°C gibi oldukça düşük bir tutuşma noktasına sahip olduğu görülmekte ve
partiküller arasında oluşan sürtünme kıvılcımlarından dolayı hali hazırda tutuşmaya hazır durumda toz
bulutları oluşturmaktadırlar. Kükürtün bu özelliklerinden dolayı toz bulutlarında %25 ve üstünde kükürt
bulunması, toz bulutlarının neredeyse saf kükürt bulutu kadar patlayıcı olmalarını sağlamaktadır.
Kükürt tozunun oluşturduğu patlama risklerinin yanında, yanması durumunda farklı riskler ortaya
çıkmaktadır. Katı ve sıvı kükürt yangınlarına reaksiyon sonunda kükürtdioksit gazı ortaya çıkmaktadır.
Kükürtdioksit gazı çok yüksek oranda tahriş edici ve toksit bir gazdır. Kükürtdioksit atmosfere
karıştığında, 6-20 ppm seviyelerinde göz, kulak, boğaz ve ciğerleri tahriş etmekte, 150 ppm
seviyelerinde tahribat çok ciddi miktarlara ulaşmakta, 400 ppm üzerinde ise boğulmaya sebep
olmaktadır.

5. ENDÜSTRİYEL TESİSLERDE KÜKÜRTÜN DEPOLANMASI VE TRANSFERİ
Endüstriyel tesislerde kükürtün depolanması ve transferi sırasında yangın ve patlama riskleri
oluşmaktadır. Bu risklerin oluşumundaki temel sebepler incelenecek olduğunda patlama riski yanıcı
kükürt toz bulutlarının oluşmasından, yangın riski ise kükürtün tutuşma sıcaklığının üzerine çıkmasıyla
oluşmaktadır.
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Proseslerinde kükürt kullanan endüstriyel tesislerde kükürtün tesise getirilmesinden kullanılacağı
prosese ulaştırılmasına kadarki süreçler içerisinde depolama ve transfer işlemleri gerçekleşmektedir.
Bu işlemler esnasında özellikle kükürtün hatlar arasında geçişi, dökülmesi suretiyle
gerçekleştirildiğinden dolayı yanıcı toz bulutları oluşumları olmaktadır.
Kükürt, tesise ilk ulaştırıldığında öncelikle 10.000m alanlara varan depolarda depolanmaktadır.
Kükürtün depolama alanına girmesi kükürtün araçlardan depoya direk dökülmesi ile gerçekleşebildiği
gibi önce araçtan taşıyıcı bir banda, daha sonra taşıyıcı banttan kükürt yığının üzerine dökülmesi
suretiyle de gerçekleşebilir.
2

Depolama sürecinde kükürtün depoya boşaltılması, depodan taşıyıcı banda aktarılması ve depo
içerisinde kükürt yığınlarının depolama alanlarına yayılması sırasında birtakım önlemler alınsa dahi
önemli miktarda toz bulutu oluşumu gerçekleşmektedir. Toz bulutlarının oluşma şekli, yüksekten
düşen kükürt parçalarının mevcutta depolanmış sert kükürt yığınlarına çarparak daha küçük tanelere
bölünmesi ve düşüş enerjsi ile yüzeydeki parçacıkların havalanması ile gerçekleşmektedir.
Bu oluşan toz bulutu, depolarda kullanılan iş makinelerinden çıkan sıcak egzost gazları, motor
sıcaklığı, yükleyicilerin sertleştirilmiş alaşım çelikten yapılmış taşıyıcıların beton duvarlara teması
sonucu oluşan kıvılcımlar gibi birçok unsur sebebiyle tutuşabilmekte ve patlamalara sebebiyet
verebilmektedir.
Kükürtün depolardan kullanım alanına transfer hatları ile yolculuğu ise risk faktörü oluşturan bir diğer
alandır. Bu noktada dış etmenlerden dolayı bant üzerinde oluşan tozlu atmosfer ve bantlar arası
transferlerde kükürtün şutlardan geçerek dağıtılması sırasında ufalanması, toz bulutu oluşmasına,
patlama ve yangın oluşması için zemin hazırlamaktadır.
Bu riskli zemin üzerinde bantlarda statik elektriğin oluşması, döner makine elemanları ve kükürt
arasında oluşan sürtünmeler sebebiyle ortaya çıkan ısı gibi etmenler yangınların çıkmasına, doğru
koruma sınıfında seçilmemiş elektrikli ekipmanların oluşturabileceği elektrik arkı gibi tetikleyici unsurlar
patlamalara sebep vermektedir.
Her konuda olduğu, bir eylem gerçekleşmeden önce alınabilecek birçok önlem mevcuttur. Alınacak bu
önlemler, uygulama bazında oluşabilecek risk faktörlerinin spesifik olarak belirlenmesi ile mümkün
olmaktadır. Bu aksiyonlar, olayların yaşanma olasılığını, risk alanlarını ve olası etkilerini azaltıyor olsa
da engellenemediği durumlarda mücadele etmek için tesislerde yangınla mücadele ekipmanları
bulundurulmakta ve yangın söndürme sistemleri kurulmaktadır.
Kükürtün depolanması ve transferinin getirdiği yangın ve patlama riskleri ile mücadele etmek için su
müdahaleye uygun bir ajandır. Bu müdahaleler insan kontrolü ile kullanılan ekipmanlarla yapılabileceği
gibi yangınla mücadele sistemlerinin kurulması ile çok daha kontrollü ve etkili yapılmaktadır. Su ile
çalışacak bu sistemleri incelediğimizde toz baskılama ve yangın söndürme işlerini yapacak sprinkler
ve su sisi sistemleri gündeme gelmektedir.
Sprinkler ve su sisi sistemleri arasında ilk yatırım maliyetlerinin dışında değerlendirilmesi gereken
birtakım temel unsurlar yer almaktadır. Bu unsurlar arasında ön plana çıkan noktalar sistemlerin
yangın ve toz baskılama performansları, kaynak kullanım oranları, işletmeye verebilecekleri zararlar
ve sebep olabilecekleri ilave maliyetlerdir.
5.1 Yangın performansları
Geleneksel sprinkler sistemlerinde yangınla mücadele prensibi sprinklerler ile belirlenen bir alana su
damlacıkları göndermek ve ortamı soğutmak üzerine kurgulanmaktadır. Su sisi sistemleri ile
kıyaslandığında sprinkler sistemlerinde tanecik boyutları 1000 mikron ve üzerinde olduğundan dolayı
su kütlesine oranla daha düşük yüzey alanı elde edilebilmektedir.
Su sisi sistemlerine kıyasla daha düşük olan bu ısı transfer alanından dolayı, su damlacıklarının büyük
bir kısmı buharlaşmak için gerekli olan ısıyı ortamdan yeterli miktarda alamamakta, yere sıvı fazında
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su olarak düşmekte ve soğutma efektini düşürmektedir. Buna karşın su sisi sistemlerinde elde edilen
küçük su damlacıkları yere daha yavaş düşmektedir. Taneciklerin daha hızlı buharlaşabilme
avantajının yanında ortamla daha fazla süre temas halinde kalma olanağı yakalayan tanecikler,
düşüşleri sırasında daha yüksek miktarda ısıyı soğurmaktadır.
5.2 Toz baskılama performansları
Toz kütlelerinin baskılanabilmesi için yanıcı toz bulutu içerisine gönderilen sudaki tanecik boyutlarının
önemi büyüktür. Eğer gönderilen su damlacıkları boyut olarak çok büyük olursa, yanıcı toz tanecikleri
oluşan hava akımıyla sadece hava içerisinde savrulacak, sadece çok az bir kısmı havadan
ayrılacaktır. Kükürt tozlarının havadan ayrılması için ortama gönderilen su tanecik boyutlarının kükürt
taneleri ile yakın boyutlarda olması gerekmektedir. Bu sayede su taneleri kükürt tanelerini itmek yerine
su tanelerine tutunacak ve yer çekimi ile yere düşürecektir.

Şekil 5.2.1. Toz baskılamada su tanecik boyutunun etkisi
5.3 Kaynak kullanım oranları
Yapılan araştırmalara göre 1 litre su ile su sis sistemleri ile yapılacak bir uygulama, 1 litre su ile
geleneksel sprinkler sistemleri ile yapılacak bir uygulamaya göre 7 kat daha verimli soğutma efekti
sağlamakta, ek olarak sprinkler sistemlerine göre çok daha düşük su ihtiyaçları ortaya çıkmaktadır.
Su sisi sistemlerinin bu avantajları, sprinkler sistemlerine göre daha az suyun kullanılması, ve suyun
çok büyük bir kısmının buharlaşması, söndürme sırasında suyun bina ve ekipmanlar üzerinde
oluşturacağı hasarları da önemli miktarda düşmektedir.

Şekil 5.3.1. Su sisi ve Sprinkler sistemlerinde suyun oluşturduğu hasarın kıyaslanması
5.4 İşletmeye verebilecekleri zararlar
İstatistiklere göre endüstride 10 işletmenin ancak ortalama 4’ü büyük bir yangın geçirdikten sonra
tekrar üretime devam edebilmektedir. İşletmenin üretim hatlarında yaşanacak bu uzun süreli duruşlar,
uzun vadelerde ekonomik olarak negatif etkiler oluşturabilmekte ve yangının verdiği zararlardan daha
büyük olarak işletmenin pazar payında düşüş riskini doğurabilmektedir.
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Buna bağlı olarak endüstriyel uygulamalarda göz önünde bulundurulan bir diğer konu ise yangının
söndürülmesinin ardından tesisin tekrar faaliyete geçirilme suresidir. Su sisi sistemlerinde suyun
oluşturduğu hasarların düşük olmasından daha önemli olarak, üretimin yeniden işletmeye alınabilme
süresinin de düşük olması önemli bir unsurdur.
5.5 Sebep olabilecekleri ilave maliyetler
Endüstriyel fabrikalarda proseslerde kullanılan kükürtün içerisindeki nem oranı proses maliyetlerini
etkileyebilen bir unsurdur. Örneğin gübre fabrikalarında kükürt içerisindeki nemin %1 oranında
artması, %20 maliyet artışına sebep olmaktadır. Bu noktada toz baskılama için kükürün su ile
ıslatılması kükürtün nemini arttırmaktadır. Bu maliyetlerin olabildiğince önüne geçebilmek için
kurulacak sistemin yanıcı toz bulutlarına minimum miktarda suyun uygulanması gerekmektedir.
Sprinkler ve su sisi sistemlerini bu noktada karşılaştıracak olursak kullanılan nozulların çalışma
basıncı ve K faktörlerine göre toz bulutu üzerine gönderecekleri su miktarlarının hesaplanması
gerekmektedir.

Sprinkler

Yüksek Basınç
Su Sisi Nozulu

K-Faktörü [(lt/dk)/bar0.5]

80

2,75

Minimum Çalışma Basıncı (Bar)

0,5

100

56,57

27,50

Kriterler

Su Debisi (lt/dk)

Tablo 5.5.1. Standart bir sprinkler ve yüksek basınçlı bir su sisi nozulundan çıkan su debilerinin
karşılaştırılması
Tablo 5.5.1.’de standart bir sprinkler ve yüksek basınçlı bir su sisi nozulundan çıkan su debilerinin
karşılaştırılması incelenmiştir. Uygulamada kullanılacak sprinkler miktarının kullanılacak su sisi nozul
miktarından daha az olmayacağı üzerinden gidilirse, K-faktörü çok daha düşük su sisi nozulları
olmasına rağmen örnek için seçilen ortalama bir nozuldan dahi çıkan su miktarı sprinklere göre 2 kat
daha azdır.
Kükürt depolama ve transfer hatların su sisi sistemleri dizayn edilirken göz önünde bulundurulması
gereken birtakım noktalar mevcuttur. Öncelikle yangın ve patlama risk alanları doğru belirlenmeli,
işletmeler ile ortak bir risk analizi yapılmalıdır. Yapılan uygulamalarda görülmüştür ki depolama
alanlarında kükürtün depoya boşaltılması belli bir alan içerisinde yapılmakta ve riskli alan depolanan
malzemenin üst yüzeyinde başlamaktadır. Su sisi uygulaması yapılırken seçilecek operasyon alanı
depolanan malzemenin üst yüzeyine ve kükürtün depoya boşaltıldığı alan ile sınırlandırılarak
yapılmalıdır.
Göz önünde bulundurulması gereken bir diğer nokta ise uzunluğu yüzlerce metreyi bulabilen transfer
hatlarının tümünde bant üzerine ve şut transfer bölgelerine uygulama yapmaktır. Bu uygulama
yapılırken zonlama mümkün olduğunca her bir bandı minimum miktarda bölecek şekilde yapılmalıdır.
Ayrıca yapılan uygulamalarda su sisi sisteminin, prosese uygun ex-proof bir algılama sistemiyle
birlikte çalışacak, hem otomatik hem manuel modda kullanılacak şekilde tasarlanması, hem insan ve
hem de sistem hata faktörünü minimuma indirmektedir.
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6. YATIRIM MALİYETİ
Su sisi sistemini oluşturan bu ekipmanlar konvansiyonel sprinkler sistemleri ile karşılaştırıldığında su
sisi sistemlerindeki ekipmanların gerek yüksek basınç altında çalışmaya uygun uygulamaya özel
ürünler olarak tasarlanmalarından, gerekse ürünlerin imalatlarında daha yüksek üretim teknolojileri
kullanılmasından kaynaklı olarak birim ürün maliyetleri sprinkler sistemlerine kıyasla göreceli olarak
daha yüksektir. Fakat konu yatırım maliyeti olarak ele alındığında konu proje özelinde değerlendirilmeli
ve yatırım maliyetleri karşılaştırılmalıdır. Konuya örnek oluşturması açısından yüksek bir bina için
Tablo 6.1’de yapı detayları verilmiş, Tablo 6.2’de proje için temel sistem maliyetleri ve Tablo 6.3’de kat
işgal maliyetleri hesaplanmış,Tablo 6.4’de toplam yatırım maliyet karşılaştırması yapılmıştır.
Yapı Proje Detayları
Bina Yüksekliği
Kat Sayısı
Ortalama Kat Alanı
Katların Toplam Alanı
Toplam Otopark Alanı
Toplam Proje Alanı

Birim
(m)
#
(m2)
(m2)
(m2)
(m2)

Değer
150
31
1.800
55.800
7.850
63.650

Tablo 6.1. Örnek Yüksek Yapıya Ait Proje Detayları
Sistem Maliyet Detayları
Birim Boru, Fittings, Askılama, Sprinkler, Vana
ve Diğer Ekipman Maliyetleri
Birim Boru, Fittings, Askılama, Sprinkler, Vana
ve Diğer Ekipman Maliyetler Toplamı
Bodrum Katlarda Yer Alan Ana Pompa Maliyeti
Yüksek Katlar içn İlave Pompa Maliyeti
Toplam Sistem Maliyeti

Birim

Sprinkler
Sistemi

Su Sisi
Sistemi

(USD/m2)

18

23

(USD)

1.145.700

1.463.950

(USD)
(USD)
(USD)

80.000
80.000
1.305.700

120.000
0
1.583.950

Tablo 6.2. Yapıya Yapılması Planlanan Sprinkler ve Su Sisi Sistemleri için Örnek Sistem Maliyetleri
Kat İşgal Maliyet Detayları
Bodrum Katlarda Kat Alanı Bedeli
Yüksek Katlarda Kat Alanı Bedeli
Bodrum Kat Ana Pompa Odası için Gerekli Alan
Yüksek Katlarda ilave Pompa Odası için Gerekli Alan
Bodrum Kat Ana Su Tankı için Gerekli Alan
Yüksek Katlarda İlave Su Tankı için Gerekli Alan
Bodrum Kat Pompa Odası için Gerekli Alan Maliyeti
Yüksek Katlarda İlave Pompa Odası için Gerekli Alan
Maliyeti
Bodrum Kat Su Tankı için Alan Maliyeti
Yüksek Katlarda Su tankı için Alan Maliyeti
Toplam Kat İşgal Maliyeti

Su Sisi
Sistemi

(USD/m2)
(USD/m2)
m2
m2
m2
m2
(USD)

Sprinkler
Sistemi
1.000
3.000
40
40
100
20
40.000

(USD)

120.000

0

(USD)
(USD)
(USD)

100.000
60.000
320.000

20.000
0
30.000

Birim

10
0
20
0
10.000

Tablo 6.3. Sprinkler ve Su Sisi Sistemlerinin Yapı İçerisinde Oluşturacakları İlave Örnek Kat İşgal
Maliyetleri
Yatırım Maliyeti

Birim

Toplam Sistem Maliyeti
Toplam Kat İşgal Maliyeti
Toplam Yatırım Maliyeti

(USD)
(USD)
(USD)

Sprinkler
Sistemi
1.305.700
320.000
1.625.700

Su Sisi
Sistemi
1.583.950
30.000
1.613.950

Tablo 6.4. Yapılması Planlanan Sprinkler ve Su Sisi Sistemlerinin Toplam Yatırım Maliyeti
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Yaklaşık maliyetler ile yapılan bu örnek karşılaştırma incelendiğinde temel olarak su sis isistemlerinin
ekipman ve uygulama maliyetleri sprinkler sistemlerine kıyasla daha yüksek hesaplanmış fakat
sprinkler sistemi için gerekli ana ve ara seviye pompa dairesi ve su tankı için kullanılacak yapı alanının
getirdiği ilave maliyetler göz önünde bulundurulduğunda sistemlerin yatırım maliyetlerinin eş çıktığı
gözlemlenmektedir. Bu koşullar altında su sisi sisteminin getirdiği aşağıdaki avantajlar göz önüne
alındığında sistemler arasından su sisi sisteminin seçilmesi daha makul olmaktadır.
•
•
•
•
•

Su sisi sistemleri söndürme performansı açısından daha üstün bir teknolojiye ve etkinliğe sahiptir,
Su sisi sistemi tesisat ve ekipman açısından daha sade ve herhangi bir ara seviye basınçlandırma
ihtiyacına gerek duymamaktadır,
Ana hatlarda yaklaşık DN40, branşmanlarda DN9 daha düşük çaplarda boru kullanımı gerektirir,
Boru hatları paslanmaz çelikten yapıldığından dolayı 40 yıla varan kullanım ömrü sunmaktadır,
Kullanılan nozul adedi sprinkler adedine göre çok daha azdır. Bu sayede daha estetik bir sunum
imkanı da sağlanabilmektedir.

Su sisi sistemleri söndürme etkinlikleri bakımından alternatif sistemlere kıyasla daha yüksek bir
performans sergilemektedirler. Bu yüksek performanslarının altında etkin söndürme mekanizmaları
yer almaktadır.

7. SONUÇ
Teknolojinin gelişmesi ile birçok alanda olduğu gibi yangın söndürme sistemlerinde de yenilikler
yapılmaktadır. Bu yenilikler sistemlerin doğal kaynakları daha az kullanarak daha verimli çalışmalarını
ve yangın sistemleri özelinde insanların can ve mal güvenliği çok daha iyi sağlamaya yönelik
iyileştirmelerdir.
Günümüzde birçok konvansiyonel uygulama yerini daha modern ve verimli sistemlere bırakmaktadır.
Yüksek basınçlı su sisi sistemleri de birçok alanda kullanımı yaygınlaşmış, kanıtlanmış söndürme
etkinliklerinden dolayı veri merkezleri, madenler, hastaneler, oteller, müzeler, kablo kanalları ve yanıcı
parlayıcı sıvıların olduğu alanlar gibi birçok farklı alanda kullanılmaktadır. Fakat birçok yangın
sisteminin tasarımında olduğu gibi sistemin efektif çalışabilmesi için risklerin profesyonellerce
belirlenmesi ve karşı karşıya olunan riskler doğru analiz edilerek sistemlerin doğru dizayn edilmesi
gerekmektedir.
Yapılmış olan bu çalışmada su sisi sistemlerinin söndürme mekanizmalarını detaylandırılmış,
konvansiyonel sprinkler sistemleri ile kıyaslanmış, kükürt depolama ve transfer hatları özelinde riskleri
ve çözümleri irdelenmiş ve sonuç olarak toz baskılama ve yangınla mücadele açısından yüksek
basınçlı sistemlerin etkili, ekonomik ve doğru bir çözüm olduğuna varılmıştır.
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KİRLİLİK DİRENCİNİN BİREYSEL ISITMA SİSTEMLERİNE
ETKİSİ
The Effect Of Fouling Resistance On Domestic Heating Systems

Havva DEMİRPOLAT
Süleyman Orkun DEMİRPOLAT

ÖZET
Isıtma sistemlerinde kullanılan donanımın yaklaşık % 95'i, dolaşım suyunun içerisinde çözünmüş
gazların bulunmasından ve sertliğinden dolayı kireçlenme ve oksitlenmeye maruz kalmaktadır. Bu
kışır ve korozyon tabakası öncelikle ısı transferini olumsuz yönde etkilemekte sistemin termal verimini
ciddi ölçüde azaltmaktadır. Verimi azalan sistemlerde işletme ve operasyon maliyetleri artarken
emisyon değerleri de artmaktadır. Kışır ve kireç tabakasına bağlı olarak ısıtma sistem elemanlarında
termal gerilimlerin artması ve konstrüksiyonun kısa zamanda zarar görmesi kaçınılmazdır. Ülkemizde
su sertliklerinin de yüksek olduğu göz önünde bulundurulduğunda sistemin ekonomik ömrü
kısalmaktadır. Korozyon ve kireçlenmeye karşı alınacak önlemler ise oldukça maliyetli ve zaman alıcı
işlemlerdir.
Kirlilik direncinin oluşması pek çok faktöre bağlıdır, akışkan sıcaklığı, yüzey sıcaklığı, akış hızı,
akışkanın sertliği ve kimyasal yapısı. Bireysel ısıtma sistemlerinde çok önemli bir sorun olan kirlilik
direncinin etkileri incelenerek ısı transferinin gerçekleştiği yüzeylerdeki istenmeyen birikimlerden
arındırmak için en uygun ve ekonomik yöntemin belirlenmesi amacı ile deneysel bir çalışma
gerçekleştirilmiştir. Yapılan deneylerin sonucunda, kirlilik direncinin bireysel ısıtma sistemlerinin
verimini azaltarak yakıt giderlerini arttırdığı görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: bireysel ısıtma sistemleri, kirlilik direnci, basınçlı yıkama

ABSTRACT
Approximately 95% of equipment which is used in heating systems is subject to calcification and
oxidation due to the presence and hardness of dissolved gases in the circulation water. The heat
transfer rate is affected negatively by rust and corrosion; it is caused a dramatic reduction in the
thermal efficiency of the system. In non-efficient systems, operating and operating costs increase
while the emission values increase. It is inevitable that the thermal stresses in the heating system
components increase and the construction is damaged in a short time depending on the rust and
limescale. Considering that the hardness of water is high in Turkey, the economic life of the system is
shortened. The measures to be taken against corrosion and calcification are quite costly and timeconsuming processes.
The formation of fouling resistance depends on many factors, such as fluid temperature, surface
temperature, flow rate, fluid hardness and chemical structure. The effects of fouling resistance, which
is a very important problem in domestic heating systems, have been examined and an experimental
study has been carried out with the aim of determining the most economical method to remove the
unwanted accumulation on the surface where the heat transfer. As a result of the tests it is seen that
the fouling resistance increased the fuel costs and decreasing the efficiency of domestic heating
systems.
Keywords: domestic heating system, fouling resistance, flushing
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GİRİŞ
Isı değiştiriciler ısıtma ve soğutma sistemlerinde, üretimde ve güç santrallerinde oldukça yaygın olarak
kullanılan tesisat elemanlarıdır. Isı transferinin gerçekleştiği yüzeyler ise verimi arttırmak için farklı
geometrilerde tasarlanmaktadır. Ancak farklı şekillerde dizayn edilen ısı değiştiricilerin yüzeyleri
dolaşım suyunun kimyasal yapısı ve fiziksel koşullardan dolayı çok kısa sürede korozyona ve
istenmeyen kışır birikintilerine maruz kalmaktadır. Bu tabaka zamanla ve artan bir hızla kalınlaşmakta
ve yüzeyde adeta yalıtım vazifesi görmektedir. Zorlanmış taşınımla ısı transferinin gerçekleştiği
yüzeydeki bu tabakada ısıl verim azalırken termal gerilmeler artmakta malzemeye zarar vermektedir.
Verimi azalan sistemlerde yakıt sarfiyatının artması birim maliyetleri yükseltirken atık gaz emisyon
değerlerinin de artmasına neden olmaktadır. Kalınlaşan kireç ve kışır tabakası lokal olarak aşırı
ısınmaya neden olduğu için tesisat elemanlarında tamiri mümkün olmayan şekil bozukluklarına neden
olmaktadır. Zamanla yüzeyden ayrılan parçalar dolaşım sistemindeki otomatik kontrol ve pompa
sistemlerindeki hareketli parçalara zarar vermekte sistem çalışamaz hale gelmektedir. Yapılan
çalışmalarda 1 mm kalınlığındaki kireç ve kışır tabakasının yaklaşık olarak %5-%8 aralığında verim
kaybına neden olduğu gözlemlenmiştir. Isıtma sistemlerinde oluşan bu istenmeyen birikintilerin
azaltılması ve yok edilmesi konusu ise henüz çözümlenmemiş çok önemli bir sorundur. Yapılan
deneysel çalışmada ısı değiştiricilerde ve sistemin dolaşım hattında meydana gelen kirlilik direncinin
zamana bağlı değişiminin cidar sıcaklığı, akışkan sıcaklığı, akışkan hızı, ısı değiştirici giriş ve çıkış
sıcaklık farkı, ısı değiştirici giriş ve çıkış basınç farkı cinsinden ölçülerek değerlendirilmiştir. Ayrıca
sisteme ilave edilen basınçlı yıkama sistemi ile belirli periyotta dolaşım sistemi temizlenerek sıcaklık
hız ve basınç ölçümlerinin zamana bağlı olarak tekrar alınmış ve elde edilen veriler periyodik grafikler
halinde sunulmuştur.
Enerji kaynağı olarak doğalgazın kullanımı ile birlikte enerji verimliliği ve ısıtma sistem optimizasyon
konuları da önem kazanmıştır. Konutlarda ve üretim amaçlı proses yakıtı olarak doğalgaz kullanımı
geçtiğimiz on yılda ülkemizde oldukça yaygınlaşmıştır. EPDK 2017 yılsonu verilerine göre ülkemizin
nüfusunun %62’nin doğalgaza erişimi sağlanmıştır. Bireysel ısıtma sistemleri yaklaşık olarak 9 milyon
abone iken merkezi ısıtma sistem abone sayısı yaklaşık 2,5 milyondur. Doğalgaz tüketiminde bireysel
ısıtma sistemleri %19.35lik bir payla önemli bir yer tutmaktadır. Bireysel ısıtma sistemlerinde genel
olarak tercih edilen atmosferik brülörlü cihazlarda bulunan ısı değiştiricilerde oluşan kireç ve kışır
tabakası ise ısıl verimi azaltırken cihazın çalışmasını engellemektedir. Kışır tabakasının
kalınlaşmasına bağlı olarak metal yüzeyde meydana gelen bozulmalar sistemin güvenliğini tehdit
etmektedir. Bireysel sistemlerde verimsiz çalışan her cihaz ülke ekonomisine ve çevreye zarar
vermektedir.
Bütün bu sebeplerden dolayı bireysel ısıtma sistemlerinde bulunan ısı değiştiricilerin performansının
zamanla değişimini gözlemlemek ve sistemin genel verim kayıplarını gözlemleyerek bunları önlemek
için kullanılacak yöntemleri belirlemek amacıyla bir deney seti planlaması yapılmıştır. Bu sayede
zamana bağlı değişimler anlık olarak kaydedilerek basınç ve sıcaklık farklarından dolayı meydana
gelen verim kayıpları hesaplanacaktır. %99 oranında ithal ettiğimiz doğalgazın daha verimli
kullanımını sağlamak kurulum ve bakım maliyetlerini azaltarak kurulu sistemlerin atıl olmasını önlemek
çalışmamızın başlıca amacıdır.

LİTERATÜR ÖZETİ
Yapılan literatür araştırmasında genellikle bir süreç olarak ısı değiştiricilerde kireç oluşumu
gözlemlenirken dolaşım suyunun kimyasal içeriği ile ilgilenildiği görülmüştür. H.Müller-Steinhagen
(1998) çalışmasında ısı değiştiricilerde kirliliği azaltmaya yönelik Kraft metodunu ve Bayer metodunu
deneysel olarak gözlemlemiş ve sonuçları kıyaslamıştır. Bu deneysel çalışmada gözlemlenen
metotlar dolaşım suyunun şartlanması esasına dayanmaktadır. Dolaşım suyuna ilave edilen kimyasal
ile birlikte kirlilik direncini gözlemlemişlerdir ve ölçülen yığık sıcaklık ve başlangıç sıcaklığına bağlı
olarak ısı transfer değerlerini hesaplayarak kirlilik direncini denklemini elde etmişlerdir. İlave edilen
konsantrasyonun miktarına bağlı olarak kirlilik direncinin bir miktar azaldığını gözlemlemişlerdir. D.
Kulkulaand M.Devgun (2007) ısı değiştiricilerde akışkan sıcaklığının kirlilik oluşumuna etkisini plakalı
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eşanjör için deneysel olarak incelemişlerdir. Zamana bağlı olarak plakalı eşanjör yüzeyinde oluşan
kireç tabakasını gözlemlemişlerdir. Karbon çeliği, paslanmaz çelik, alüminyum ve bakır ısı
değiştiricilerde meydana gelen kireç ve kışır birikintilerini yatay ve düşey düzlemde 30-60-90 günlük
periyotlarla fotoğraflayarak kıyaslamışlardır. H. Pahlavanzeh ve ark.(2007) Yüzeyi yay, ağ örgüsü ve
kıvrımlı tel ile arttırılmış ısı değiştiricilerin performanslarını gözlemlemişler aynı zamanda her üç
malzemenin kirlilik direncine etkisini gözlemlemişlerdir. Tel kafes şeklindeki yüzeyde kirlilik direnci
oluşumunun yay şeklindeki yüzeyden daha fazla olduğunu belirtmişlerdir. C.Rodriguezand R. Smith ısı
değiştiricilerin optimizasyonunu cidar sıcaklığı ve akışkan hızına bağlı olarak incelemişlerdir. Z.Quan
ve ark. (2008) Zorlanmış taşınılma ısı transferi sırasında boru tipi bir ısı değiştirici yüzeyinde kalsiyum
karbonat birikintisi oluşumu deneysel olarak gözlemlemişlerdir. Kirlilik direncinin akışkan sertliği ve
alkaliliğinin artmasına bağlı olarak asimptotik olarak arttığını gözlemlemişlerdir. Sistemin termal
4
-1
-1
performansının 380-2600kgW(m K) aralığında değiştiğini ve termal direncin 1.7-2.2 W(mK)
aralığında değiştiğini belirtmişlerdir. F. Coletti ve ark. (2010) bir güç santralinde kullanılan ısı
değiştiricinin kirlilik direncine bağlı olarak performansını incelemiş ve ısı değiştirici sistemin termo
ekonomik analizini gerçekleştirmiştir. 8000 saat çalışan sistemde ısı değiştirici giriş ve çıkış
sıcaklıklarında meydana gelen değişimi toplam enerji denkleminde hesaplayarak sistemde meydana
gelen mali kayıpları tespit etmiştir. Çift borulu ısı değiştiricide meydana gelen yakıt artış oranlarını
tablolar halinde sunmuştur. Bu eğrilerde görüldüğü üzere 600 günde yaklaşık 230000 USD verim
kaybından dolayı yakıt giderinde bir artış hesaplamışlardır. S.N.Kazi ve ark.(2013) Isı değiştiriciler
kireç ve kışır tabakasını önlemek için dolaşım sistemine doğal lif ilavesinin etkisini deneysel olarak
incelemişlerdir. Optimum konsantrasyonda doğal lif ilavesi ile kirlilik direncinin azaldığını
gözlemlemişlerdir. %0.05 konsantrasyon oranında kısa ahşap liflerin kirlilik oluşumunu azalttığını
belirtmişlerdir. . S.N.Kazi ve ark.(2015) Isı değiştiricilerin yüzeyinde oluşan kalsiyum karbonat
birikintisini önlemek amacıyla çevreye zararı olmayan bitkisel bir solüsyonun (gumarabic) dolaşım
suyuna ilavesini deneysel olarak incelemişlerdir. Yapılan çalışmada kalsiyum karbonat tabakası
kalınlık oranı, kirlilik direnci ve kirlilik direncinin yüzeydeki ısı transferine etkisini gözlemlemişlerdir.
Gumarabic ilavesinin kirlilik birikmesini bir miktar geciktirdiğini tespit etmişlerdir. S.Lopata ve P. Oclon
boru tipi ısı değiştiricilerde kirlilik direncinin yerel ısı transferine etkilerini nümerik olarak inceleyen bir
çalışma yapmışlardır. Kanatçıklı yüzeye sahip eliptik bir borulu ısı değiştirici tasarlanarak CFD
simülasyon metodu ile akışı modellemişlerdir. Dolaşım suyu ve gazın yığık sıcaklık değerleri, ısı
değiştirici yüzeyin iç ve dış yüzey sıcaklık değişimleri, ısı değiştirici yüzeyde meydana gelen ısı akısı
değerleri ve ısı transfer katsayılarındaki değişim hesaplanarak ısı değiştiricinin performansı
değerlendirmişlerdir. Akışkan-gaz sıcaklığı arttıkça ısı değiştirici iç ve dış yüzey sıcaklıkları artmakta
ve buna bağlı olarak kireç tabakası oluşumunun artarak (150°C de 1.5 mm) ye ulaştığını
belirtmişlerdir. Yüzeyde kireç tabakasının kalınlığına bağlı olarak sıcaklık değerinin önemli ölçüde
arttığını belirtmişler ve bunun sonucu olarak artan termal gerilimlerin ısı değiştiriciyi kullanılamaz hale
getirdiğini belirtmişlerdir.
Literatürde bireysel ısıtma sistemlerinde kullanılan ısı değiştiricilerin performansı ile ilgili bir çalışma
bulunamaz iken aynı zamanda basınçlı yıkama metodunun (flushing) sistem performansı üzerine
etkisini aynı deney üzerinde belirten bir çalışmaya rastlanılmamıştır. Emisyon değerleri ve baca gazı
sıcaklık değerlerinin ölçümü sonunda elde edilen veriler ışığında bireysel ısıtma sisteminde kullanılan
cihazların genel bir verim değerlendirmesi ve zaman bağlı değişimleri ile uygulanabilir ve en ekonomik
temizleme metodunun mevcut sisteme uygulanabilirliği yapılan deneysel çalışma ile literatüre
kazandırılmıştır. Genellikle büyük ölçekli güç santralleri ve ısı değiştiricileri için yapılan çalışmalara
ilaveten tüketimde oldukça büyük bir paya sahip bireysel ısıtma sistemlerinin bir termo-ekonomik
analizi bu çalışmada yapılmaktadır. Yapılan deneysel çalışmada bireysel ısıtma sisteminde kullanılan
ısı değiştirici ve sistemde kullanılan otomatik kontrol üniteleri, üç yollu vana, selenoid gaz valfi ve
sensörleri, minimum gaz basıncı presostatları ve dolaşım pompası filtre vana baca sensörleri gibi
elemanların çalışma şartlarına bağlı olarak değişimleri zamana bağlı bir periyotta değerlendirilmiştir.
Elde edilen sonuçlar bilimsel araştırmacılara, ürün tasarımı ve üretimi yapanlar, bakım, servis ve nihai
tüketici bakımından somut bir kaynak olmaktadır.
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MATERYAL VE METOD
Bireysel ısıtma sistemlerinde kullanılan ısı değiştiricilerin performansını ve kirlilik direncinin etkileri bu
çalışmanın temel hedefi olduğu için öncelikle bireysel ısıtma sistemlerinde çok tercih edilen atmosferik
brülörlü hermetik bacalı doğalgaz yakıtlı 24Kw duvar tipi kombi, pompa ve kollektör kullanılmıştır. 80
2
m alana sahip ve 3 m yüksekliğindeki laboratuvarda kurulan deney düzeneğinde PKP 600X1000
panel radyatör ve 10 m PEX zeminden ısıtma borusu ile bir ısıtma sistemi dizayn edilmiştir Domestik
bir gaz sayacına bağlı sistemde anlık ve toplam gaz tüketimleri ölçülebilmiştir. Şekil 1. Dolaşım ve
tesisat suyunun ısı değiştirici iç ve dış yüzeyinde, giriş ve çıkışında sıcaklık ve basınç değerleri anlık
olarak ölçülerek kayıt altına alınmıştır. 500 saat çalışan dolaşım sistemine montajı gerçekleştirilen
kompresör yardımıyla basınçlı yıkama yapılmış ve temizleme sonrası sıcaklık ve basınç değerlerindeki
değişim ölçülmüştür.
Eşanjör yüzeyinde meydana gelen kirlilik direncinin değeri aşağıda belirtilen eşitlik ile hesaplanmıştır;
Rd = 1 / Ud - 1 / U

(1)

R d = Kirlilik direnci, (Yüzeyde Oluşan Birikimden Dolayı Oluşan Termal Direnç ) (m K/W)
4
R d =R d x10 (Şekil 4,5,6)
2
U d = Kirlenmeden sonra ısı değiştiricinin ısı iletkenliği (W/m K)
2
U = Temiz ısı değiştiricinin ısı iletkenliği (W/m K)
1 eşitliği aynı zamanda aşağıdaki eşitlik gibi ifade edilebilir;
2

U d = 1 / (R d + 1 / U)

(2)

t hi :Sıcak su giriş
t ho :Sıcak su çıkış
t ci :Soğuk su giriş
t co :Soğuk su giriş
ΔT: Boyutsuz ortalama sıcaklık

Şekil 1. Deney düzeneği

Şekil 2. Ana Eşanjör

Şekil 3. Filtre ve Üç Yollu
Vana
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Bazı kirleticilerin ısı iletim değerleri Tablo 1 de görülebilmektedir.
Tablo 1. Kirleticilerin ısı iletim değerleri
Kirletici
Aluminyum Oksit
Biofilm tabakası
Karbon
Kalsiyum Sülfat
Kalsiyum Karbonat
Magnezyum Karbonat
Titanyum Oksit
Mumsu kir

Isı iletim değeri (W/mK)
0.42
0.6
1.6
0.74
2.19
0.43
8.0
0.24

SONUÇ VE TARTIŞMA
Sistem dolaşım suyunda zamanla meydana gelen fiziksel ve kimyasal değişim hidrolik ve termal
dirence sebep olmaktadır. Çoğu zaman hesaplamalar ısı değiştirici yüzeyinde meydana gelen kireç
tabakasının kalınlığına bağlı olarak yapılmış olsa da özellikle dolaşım hattında zeminden ısıtma
borularında ve kollektör giriş ve çıkışlarında filtre ve vanalarda kışırın oldukça yoğun şekilde biriktiği
gözlemlenmiştir. Şekil 2, Şekil 3.Cihaz girişinde bulunan filtrede zamanla meydana gelen tıkanıklık
cihazda basınç değişimlerine neden olduğundan arıza kodu vermesine neden olmaktadır. Cihazda
meydana gelen bu arıza cihazın kendini sıfırlamasını ve yeniden devreye girmesini gerektirmektedir.
Cihazın yeniden başlatılmasının yakıt tüketimine etkisi Şekil 4. de açıkça gözlenmektedir. 40 °C de
çalışan sistemin rejime girmesi 25 dk.iken 50 ve 60°C de rejime girme süresi 40 dk. olarak
ölçülmüştür. Sonuç olarak ilk çalışma sırasında yakıt tüketimi %25 oranında artmaktadır.

Şekil 4. Farklı sıcaklık değerlerinde yakıt tüketimi
Akış hızının arttırılmasının, eşanjörün ısıl performansını arttırdığı ve kirlenme oranını düşürdüğü
gözlenmiştir Şekil 5. Isı transfer yüzeyinden geçen dolaşım suyunun düzgün ve sabit akışı, kirlenmeyi
önlemektedir. Dolaşım suyunda bulunan partiküller, özellikle dolaşım hızının ani bir şekilde değiştiği,
düşük ısıya sahip bölgelerde, ısı değiştirici yüzeylerinde hızlıca yüzeye tutunmaktadır. Akışkan hızında
ve sıcaklığında meydana gelen ani değişimler, yüzeydeki tortuların yerinden oynamasını
kolaylaştırmaktadır. Dolaşım sisteminde meydana gelen kirlilikten dolayı dolaşım hızı düşeceğinden
ikincil bir etki olarak da sistemde kirletici birikimi hızlanmaktadır. Sistemde kullanılan sirkülasyon
pompasında 3 farklı dolaşım hızı için yapılan çalışmalarda elde edilen sonuçlar grafikte belirtilmiştir.
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Akışkan sıcaklığına bağlı olarak akışkan içinde askıda bulunan partiküllerin yüzeye tutunma oranı da
değişim göstermektedir. Bu nedenle akışkan sıcaklığı (Proses sıcaklığı) yüzeyde tortu birikmesi
açısından önemli bir parametredir. Proses sıcaklığı yükseldikçe daha fazla kirlenme gözlenmiştir. Bu,
“pişirme” etkisi, daha hızlı reaksiyonlara dolayısı ile artan korozyon oranına ve kristal oluşumuna
sebep olmaktadır Daha düşük sıcaklıklar, daha yavaş kirlenme birikimi ve genellikle kolayca
çıkarılabilen birikintiler oluşturmaktadır.

Şekil 5 Farklı dolaşım hızlarında kirlilik direnci değişimi

Şekil 6. Farklı sıcaklıklarda kirlilik direnci değişimi

Şekil 7. Kirlilik oluşumunun zamana bağlı değişimi
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Bununla birlikte, bazı proses akışkanları için, düşük yüzey sıcaklığı kristalizasyon ve kirlenmeyi arttırır.
Isıtma ve soğutma prosesleri için daha iyi olan optimum bir yüzey sıcaklığı vardır be nedenle her
proses için uygun bir optimum çalışma sıcaklığı belirlenmesi sistemin ekonomik çalışmasını sağlarken
uzun ömürlü olmasını mümkün kılar. Bireysel ısıtma sistemleri için yapılan deneyde optimum sıcaklık
aralığı 40-42°C olarak tespit edilmiştir. Şekil 6.
Bireysel ısıtma sisteminin eşanjöründe zamana bağlı kirlilik direncinin oluşumu Şekil 7. de
belirtilmiştir. Eşanjör yüzeyinde kışır ve kireç tabakası başlangıçta daha hızlı oluşurken zamanla
yüzeyin geometrisine bağlı olarak kışır oluşum hızı daha yatay gözlenmiştir.
Isı transfer yüzeylerinde yüksek basınçlı su jetleri ile temizlik veya hidrolik temizleme,
yapılabilmektedir. Genellikle günümüzde eşanjör ve ısı değiştirici yüzeylerde asitli çözeltiler ile temizlik
tercih edilirken bu işlemin kılcal kanallarda ve ince boşluklarda çok işe yaramadığı gözlenmiştir. Ayrıca
asit kalıntısı sisteme kalıcı hasar bırakırken korozyonu hızlandırmaktadır. Bu sebeple asit çoğunlukla
yüksek basınçlı jetlerin geçmesi için kolay erişilebilen dış yüzeylerinde kullanılabilir. 2-6 bar basınçlı
yıkama ile boru radyatörlerde yumuşak tortular, çamur, gevşek pas gibi kirlilikleri giderilebilir iken 6-60
bar basınç ile kanatlı ve borulu eşanjörlerde yoğun organik tortular, polimerler, kondansatörlerdeki
katranlar ve kireç kalıntıları, kazan ve duman boruları tamamen temizlenebilmektedir. Şekil 8. Bu
yöntem, özel tabancalar veya nozullarla, kirli yüzeylerdeki güçlü su jetlerini yönlendirmekten ibarettir.
Hidrolik kuvvetin en etkin kullanımını sağlamak için çeşitli nozullar ve uçlar kullanılır. Bu temizleme
prosedürünün etkinliği erişilebilirliğe bağlıdır ve tüplerde hasarı ve personelin yaralanmasını önlemek
için uygulamada dikkatli olunmalıdır. Mekanik temizleme yöntemlerinin yararları arasında basitlik ve
kullanım kolaylığı ve tamamen tıkalı tüpleri bile temizleyebilme özelliği bulunmaktadır. Kimyasalla
birlikte uygulanabilen basınçlı temizlik yönteminde ise cihazın püskürtme ucuna bağlanan kimyasal
arındıcı dolu tüp sayesinde 3 kademeli olarak basınçlandırılmış hava su ve kimyasal karışımı sisteme
enjekte edilmektedir. Kimyasalla temizleme sayesinde basınçlı suyun yeterli olmadığı tortuları çözmek
veya gevşetmek mümkün olabilmektedir. Sistem bileşenlerinin kimyasal temizlik solüsyonlarıyla
uyumluluğu son derece önemlidir. Asit kalıntısı sistemde kalıcı hasar bırakabileceğinden kalıntı
bırakmayan çözelti kullanılması önerilmektedir. Kimyasal yıkama işleminden sonra %3 oranında su ile
karıştırılmış nötralize tuz kullanılmıştır. Temizlik sonrası incelemeler, temizlik çözücüleri nedeniyle
oluşan korozyon hasarını kontrol etmek ve temizleme etkinliğini ölçmek için son derece önemlidir.
Kimyasal temizleme solüsyonları mineral asitleri, organik asitleri, alkali bazları, kompleksleştirici
maddeleri, oksitleyici maddeleri, indirgeyici maddeleri ve organik çözücüleri içerir. Korozyonu azaltmak
ve temizleme verimliliğini artırmak için inhibitörler ve sürfaktanlar eklenir. Yaygın temizleme solventleri;
inhibehidroflorik asit, hidroklorik asit, monoamoniat sitrik asit veya sülfamik asit, inhibe hidroklorik asit,
sitrik asit, Sodyum hidroksit, deterjanlı veya detektör içermeyen trisodyum fosfat, su-yağ emülsiyonu
klorlu veya aromatik çözücülerdir.
Yapılan deneysel çalışmada kimyasal temizlik için öncelikle gevşek kalıntıları temizlemek için ön
yıkama işlemi yapılmıştır. Temizlik kimyasalları ve inhibitörlerinin enjeksiyonu ile basınçlı suyun
sirkülasyonu sağlanmıştır (max.8 bar). Temizlik kimyasallarının tüm izlerini temizlemek için durulama
işlemi yapılmıştır. Son olarak nötralizasyon işlemi ile sistem dolaşım suyu doldurulmuştur. Bireysel
ısıtma sistemlerinde kireç ve kalıntı temizleme işlemi için kimyasal ile basınçlı yıkama prosedürü
uygun görülmüştür.
Sistemde bulunan dolaşımı ve ısıtmayı sağlayan elemanların demonte edilmeden yüksek basınçla
temizlenebilmesi zaman ve maliyet bakımından daha uygun olmaktadır. Yaygın olarak kullanılan asitli
suyun içerisinde bekletme ve durulama işlemi ile kılcal boşlukların yeterince temizlenmediği
gözlenmiştir. Ayrıca yüzeydeki asit kalıntılarının yeterince arındırılamamasından dolayı korozyona
neden olmaktadır. Bakır ve plastik yüzeylerde kalıcı deformasyonlara neden olurken demontaj montaj sırasında önlenemeyen montaj hataları, kaçak ve sızdırmazlık problemleri gözlenmektedir.
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Şekil 8. Kombi Sıcak Su ve Plakalı Eşanjör Kışır Birikintisi (500 h)
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BİR YAPIDA “YALITIM YATIRIMDIR” KONUSUNUN
İRDELENMESİ
A Study on Examining the Idea of “Insulation is An Investment” for a Building

İsmail EKMEKÇİ
Nevzat ŞADOĞLU
Yaşar YETİŞKEN

ÖZET
Yapılan projenin amacı; ısı, yangın ve ses yalıtımının önemini vurgulamaktır. Burada İstanbul’da inşa
edilmiş ve eğitim amaçlı eğitim kurumu olarak kullanılan yapının yalıtımı yapılmış olup elde edilen
sonuçların değerlendirilmesi neticesinde bu önem anlaşılmıştır. Temel olarak, ısı kayıplarının
azaltılması, yangın güvenliğinin sağlanması ve çalışma ortamında ses düzeyinin kontrolü bakımından
yalıtım uygulanması amaçlanmıştır. Bu esnada, hem konforlu bir çalışma alanının teşkili hem de
ekonomik açıdan ileriye dönük fayda elde edilmesi göz önünde bulundurulmuştur. Isı yalıtımı
yapılması, başlangıçta masraflı gözükse de uzun vadede kar getiren sonuçlar ortaya çıkarmaktadır.
Enerji kaynaklarının gitgide azalmakta olduğu dikkate alınırsa, yalıtım sayesinde hem daha az yakıt
harcanması hem de ülkemizin kaynaklarının daha verimli bir şekilde kullanılması mümkün olacaktır.
Bu çalışma, “yalıtım yatırımdır” fikri üzerine temellendirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Bina Enerji Performansı; Enerji Etüdü; Verimliliği Arttırıcı Proje (VAP); Enerji
Verimliliği
ABSTRACT
The aim of this study is to emphasize the importance of heat, fire and sound insulation. The
construction of the building, which was built in Istanbul and used as an educational institution, was
made and this importance was understood as a result of the evaluation of the results. It is mainly
aimed at reducing heat losses, ensuring fire safety and applying insulation to control the sound level in
the working environment. In the meantime, the establishment of a comfortable working area as well as
future economical benefits were taken into account. Although thermal insulation seems to be costly at
first, it results in long-term profitable results. Considering that energy resources are decreasing
gradually, it will be possible to use less fuel by using insulation and to use our country's resources
more efficiently. The study is based on the idea of “insulation is an investment”.
Keywords: Building Energy Performance; Energy Audit; Energy Saving Project; Energy Efficiency

1. GİRİŞ
•
•
•

Yapı, İstanbul, Küçükyalı ‘ E5 ‘kenarında ait bahçe içinde, eğitim faaliyetinde bulunan bahçe
içinde bağımsız konumdadır.
Yapının boyutları yaklaşık 16 m x47 m ebadında olup toplam alan 4,294,5 m²’dır. Bina 2.
Bodrum Kat, 1. Bodrum Kat, Z.K, 1NK, 2 NK, 3 NK, ÇK ibarettir. Kazan dairesi 2.Bodrum katta
dizayn edildi.
Taşıyıcı sistem betonarmedir, kat araları 30 cm asmolen, binanın dış izolasyonu yoktur 13,5
cm delikli tuğla iç ve dış yüzeyi sıva ile kaplı yapı elemanlarından oluşmuştur.
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Yapı içerisinde bir teknik merkez (kazan dairesi) bulunmaktadır.
Yapının dış duvarları, taşıyıcı sistemin dışından örülmüş yatay delikli tuğla duvarla
kaplanmıştır. İç ve dışı sıvalı ve boyalı olan bu duvarlarda alüminyum çerçeveli cam
doğramalar bulunmaktadır. Kuzey ve güney cephelerinde tuğla duvarlarla ve toprakla temaslı
yüzlerde betonarme perde duvar bulunmaktadır. Bu betonarme perde duvarlar da iç ve dıştan
sıvalı ve boyalıdır.
Binanın çatısı çelik makaslardan yapılmış, üzeri metal trapez sac ile örtülmüştür. Ofis
bölümlerinde bu çelik makas taşıyıcılarının altında alçı pano asma tavan bulunmaktadır.
Üretim holünde herhangi bir asma tavan bulunmamaktadır ve istenmemektedir.
Tüm yapı zemine betonarme döşeme ile oturmaktadır ve üzeri şapla kaplıdır.
Dış cephesi camlı giydirme cephe ile bitirilmiş koridor, sınıf, idari büroları olan 7 kat
yüksekliğindedir.
İstanbul için dış hava sıcaklığı -3°C alınmıştır.
Teneffüs holü sıcaklığı 18°C, sınıfların sıcaklığı ise 20°C alınmıştır. Hesap kolaylığı açısından
ofisler bir mahal, üretim holü ise ayrı bir mahal olarak kabul edilmiştir.

2. YALITIM MALZEMESİ SEÇİMİ
İlk olarak; binada kullanılacak olan yalıtım malzemelerinin, binanın yapısına göre incelenmesi, hangi
tip yalıtımın hangi tip yapı malzemelerinde kullanılabileceğinin belirlenmesi ve yapı fiziğine uygun
olanının seçilmesi gerçekleştirilmiştir.
Bu esnada yalıtım malzemesinin yangın ve ses yalıtımına uygunluğu ile yoğuşma göz önünde
bulundurularak, dış duvarda, beton perde duvarda ve trapez metal sacda taşyünü; asma tavanda
taşyünü şilte; döşemede ise foamboard kullanılmıştır.
Seçilen yalıtım malzemesiyle ısı yalıtımının sağlanması kadar ses ve yangın yalıtımının da
sağlanabilmesi gerektiği ifade edilmişti. Tüm bu özellikleri en iyi şekilde sağlayan malzeme olan taş
yününün de asıl tercih sebebi, ısı iletim katsayısının düşük olması, ses yalıtımını iyi bir şekilde
sağlaması ve yanmaz özelliğe sahip olmasıdır.
Duvarlardaki yalıtım uygulamasının mantolama tekniği ile dıştan yapılma amacı, ısı köprüsü
oluşumunu engellemesi ve uygulama kolaylığıdır.

3. ISI KAYBI ve YOĞUŞMA (TS 825 GÖRE)
3.1. ISI KAYBI
Isı kaybı hesabına geçmeden önce dış duvar, beton perde duvar, toprak temaslı döşeme, metal trapez
sacdan çatı ve asma tavanın ısı geçirgenlik katsayılarının hesaplanması gerekmektedir. Bu işlemler
yalıtımlı ve yalıtımsız durum için yapılmıştır. Bu hesaplamalar esnasında binanın verilen çizimlerdeki
ölçülere göre alan ve hacminin belirlenmesi, pencere ve kapı alanlarının tespit edilmesi gerekmektedir.

d
1
1 d1 d 2
1
=
+ +
+ ... + n +
U 1 α i λ1 λ 2
λn α d

(1)

Q = UxAx∆T

(2)
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Binadaki mevcut malzemelerin toplam ısı geçirgenlik katsayıları bulunduktan sonra binanın özgül ısı
kaybı hesaplamaları yapılmıştır. Hesaplamalarda, iletim ve taşınım ile olan ısı kaybı yanında
havalandırma yoluyla pencerelerden gerçekleşen ısı kaybı da hesaba katılmıştır.
Havalandırma yoluyla gerçekleşen ısı kaybı için;

H h = 0,33 x n h x 0,8 x Vbrüt

(3)

Özgül ısı kaybı;

H = Hi + Hh

(4)

Bina kullanım alanı;

A n = 0,32x Vbrüt

(5)

Bir sonraki aşamada ise yalıtımsız ve yalıtımlı durum için binanın yıllık ısıtma enerjisi ihtiyacı tespit
edilmiştir. Burada, güneş enerjisinden kaynaklanan ısı kazançları göz önünde bulundurulmuştur.
İklim bölgesine ve oda yüksekliğine bağlı olarak binanın brüt hacmi başına düşen özgül ısı kayıpları
kıyaslandığında, yalıtımsız durumun Binalarda Isı Yalıtımı Yönetmeliği’ne uygun olmadığı, yalıtımlı
durumun ise yönetmeliğe uyduğu görülmüştür.
Yalıtımsız
Durum
Yalıtımlı
Durum

Q<Q 3’DG =47,01<16,07
Q<Q 3’DG = 13,62<16,07

Gerçek ısı kaybı hesaplarında; birleştirilmiş artırım katsayısı, yön artırım zammı, kat yükseklik artırım
katsayısı, sızdırmazlık katsayısı, kapı ve pencerelerin hava sızıntıları, oda durum ve bina durum
katsayıları tespit edilmiştir. Kalorifer hesabında TS 2164 Kalorifer Tesisatı Projelendirme Kurallarına
göre hesap edildi.
Sızıntıyla geçen ısı kaybı;

Qs = 1 / 3,6(Σ(a.l ).R.H .∆T .Z e )

(6)

Binanın gerçek ısı kaybı da belirlendikten sonra, radyatör ve donanımı seçimi ile kazan seçimi
yapılmıştır. Verilmiş olan bilgilere göre, piyasa koşullarında iyi ürünü olan, 1’er metrelik 110 adet fan
coil kullanılmıştır. Binada yalıtımsız durumda 110 adet, yalıtımlı durumda 80 adet fan coil ihtiyacının
olduğu görülmüştür.
Radyatörlerin toplam ısı kapasitesi ve kazan ısı yükü artırımına göre (Z R ), kazanlar seçilmiştir.
Yalıtımsız ve yalıtımlı hal için kazan kapasiteleri sırasıyla, 495 kW ve 347 kW ’dır.

Q k = Q h x(1 + Z R )

(7)
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Tablo 1. İzolasyon Maliyet Karşılaşma Tablosu
NO MAHAL

İZOLASYONSUZ

İZOLASYONLU

BİRİM

1

2. BORUM KAT

123.532,00

25.829,93

W

2

1.BODRUM KAT

61.875,00

9.749,00

W

3

ZEMİN KAT

54.824,00

13.051,72

W

4

1.NORMAL KAT

60.205,00

17.391,16

W

5

2.NORMAL KAT

60.205,00

22.500,00

W

6

3,NORMAL KAT

88.570,00

25.070,51

W

7

ÇATI KATI

37.710,00

31.886,00

W

TOPLAM ISI KAYBI

486.921,00

145.478,32

W

TOPLAM ISI KAYBI

486,92

145,48

KW

TOPLAM ISI KAYBI

418.752,06

125.111,35

KCAL/H

ELDE EDİLEN TASARRUF

293.640,71

KCAL/H

YAKIT EKONOMISI

39,55

m3/H

YILLIK KAZAN YANMA SÜRESİ

2.160,00

SAAT

YILLIK YAKIT TASARRUFU

85.422,75

m3/yıl

YAKIT FIYATI

1,00

TL/M3

YILLIK KAR

85.422,75

TL

TASARRUF ORANI

0,70

70%

3.2. YOĞUSMA
Yoğuşma meydana gelmesi yapı elemanlarına zarar verdiğinden, yalıtımsız ve yalıtımlı halde, her bir
yapı elemanı için yoğuşma ve buharlaşma tahkiki yapılmıştır. Burada, yapı bileşenlerinin su buharı
direnci katsayısı tespit edilmiş ve yüzey sıcaklıkları, su buharı difüzyonu eşdeğer hava tabakası
kalınlıkları ve havanın doymuş su buharı basıncı hesap edilmiştir. Yapı elemanlarında yoğuşma ve
buhar tahkiki için grafikler çizilerek değerlendirilmiştir.
Yoğuşma suyunun kütlesi;

 P − Psw Psw − Pd
WT = tT  i
−
1/ ∆ d
 1/ ∆i


 × 10 −6


(8)


 × 10 −6


(9)

Buharlaşma suyunun kütlesi;

 P − Pi Psw − Pd
WV = tV  sw
+
1/ ∆ d
 1/ ∆i

Yalıtımsız ve yalıtımlı haller karşılaştırıldığında;
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Tablo . 2. Mahaller açısından;
Yalıtımsız

Yalıtımlı

Kcal/h

Kcal/h

Yüzde
Azalma
%

125.111,35

70

125.111,35

70

Sınıf ve
Teneffüs
Mahalli

418.752,06

Toplam

418.752,06

Buradan da görülebileceği üzere, yalıtımlı ve yalıtımsız haller arasında toplamda %71’lik bir azalma
sağlanmaktadır.

4. EKONOMİK ANALİZ
Bu bölümde yalıtımsız ve yalıtımlı olarak projelendirilen binada yapılan yatırım maliyeti ile yakıt
tüketim maliyeti ayrı ayrı bulunmuş, yalıtımsız ve yalıtımlı binanın ekonomik analizi yorumlanarak
yalıtımın uzun vadede kar getirdiği görülmüştür. Mevcut binada, trapez sac tavanda, döşemede, dış
yüzeylere bakan tuğla ve perde betondan duvarlarda yalıtım işlemi yapılmıştır. Uygulanacak yalıtım
çeşidinin ve miktarının tespiti esnasında; özgül ısı değerinin, sınır şart altında kalmasına dikkat edildiği
kadar, uygun ısıl konfor da sağlanmaya çalışılmıştır. Genel olarak, binada kullanılan malzemelerin
fiyatları 2005 yılı Bayındırlık Ve İskan Bakanlığı İnşaat ve Tesisat Birim Fiyatları kitabından alınmıştır.
Yalıtım esnasında inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve
kayıpları, işçilik, araç gereç giderleri, yüklenici kârı ve genel giderleri maliyete dahil edilmiştir. Kazan
brülörleri modülasyon sistemi olduğundan değişmeye gerek olmadığı tespit edildi. Ayrıca kazanlar da
kazan iç yoğuşmaya karşı tedbir alındı.
Yalıtım malzemelerinin maliyetleri, dış pencerelerin dış kapıların maliyetleri göz önünde
bulundurularak yapılan hesaplamalarda; toplam yatırım maliyeti 220.000₺, yalıtımsız durum için yakıt
tüketim maliyeti 121.818.78 ₺/Yıl, yalıtımlı durum için yakıt tüketim maliyeti 36.396,02₺/Yıl olarak
bulunmuştur. Yalıtım yatırımı sonucu elde edilen getiri 85.422.75 ₺ olarak gerçekleşti.
Maliyet değerlendirilmesi sırasında amorti (basit geri ödeme) süresi baz alınmıştır. Toplam yatırım
maliyeti ile yalıtımlı ve yalıtımsız durumdaki işletme maliyetlerinden doğan fark, bu sürenin
belirlenmesini sağlamaktadır. Elde edilen sonuçlardan amorti süresinin yaklaşık 220.000 ₺/85422,75
₺= 2 yıl 6 ay olduğu görülmüştür.
Yatırımın ömür boyu maliyetine bakıldığında, sistemin bakım maliyeti ihmal edilebilir. Diğer işletme ve
ek maliyeti yoktur. Yalnız yalıtım söküldüğünde oluşan atığın bertaraf maliyeti oluşmaktadır. Atık yok
etme maliyeti 20.000₺ olarak bütçeye koyuldu.
Tablo 3. Ekonomik Analiz
EKONOMİK ANALİZ
PROJE TOPLAMI
Basit Geri Ödeme Süresi

:

Yatırım maliyeti/Kazanç
220.000,00

/

2,58

Yıl

85.422,75

Net Bugünkü Değer
Net Bugünkü Değer(Fayda)P 2 =

n

n

ax((1+i) -1)/((1+i) xi)
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Hurda Degeri

NBD

P1 =

F/(1+i)
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n

Dönem Sonunda Hurda Degeri

-624,41

TL

Hurda Değeri F

-20.000,00

TL

Sistemin İlk Satın Alma Maliyeti

220.000,00

TL

Sistemin montaj ve işletmeye Alma Maliyeti

0,00

TL

Yatırım Maliyeti

220.000,00

TL

Yıllık Bakım Maliyeti

0,00

TL

Yıllık Tasarruf

85.422,75

TL

Toplam Yıllık Tasarruf

85.422,75

TL

İskonto Oranı i

0,26

i2

0,30

Ekonomik Ömür n

15,00

Yıl

Hurda Değeri NBD (P 1 )

-624,41

TL

Yıllık Tasarruf NBD (P 2 )

318.291,53

TL

Σmasraf

Σ Toplam Fayda=Yıllık Tasaruf NBD (P 2 )+Hurda Değeri NBD (P 1 )

Σ Toplam Fayda NBD=Yıllık Tasaruf NBD (P 2 )+Hurda Değeri NBD (P 1 )
Σ Toplam Fayda NBD

317.667,11

Net Bugünkü Değer

TL

Σ Toplam Fayda NBD-Yatırım
Maliyeti Σmasraf

Net Bugünkü Değer

97.667,11

TL

İç Karlılık Oranı (NBD)
Hurda Degeri

İç KarlıkNBD

P1 =

F/(1+i 2 )

Hurda Degeri

İç KarlıkNBD

P1 =

-390,7326574

n

TL

Net Bugünkü Değer(Fayda) İç Karlılık P 2 =

ax((1+i 2 ) n
1)/((1+i 2 ) xi)

Net Bugünkü Değer(Fayda) İç Karlılık P 2 =

279179,5903

TL

Hurda Değeri NBD (İK) (P 1 )

-390,7326574

TL

Yıllık Tasarruf NBD (İK)(P 2 )

279179,5903

TL

n

Σ Toplam Fayda(İK)=Yıllık Tasaruf(İK) NBD
(P 2 )+Hurda Değeri(İK) NBD (P 1 )
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Σ Toplam Fayda(İK)=Yıllık Tasaruf(İK) NBD
(P 2 )+Hurda Değeri(İK) NBD (P 1 )
Σ Toplam Fayda NBD

278788,8577

INBDI İç Karlılığa Göre Matlak Fayda

Σ Toplam Fayda
NBD-ΣMasraf :

INBD'I İç Karlılığa Göre Matlak Fayda

58.788,86

TL

İç Karlılık Oranı=i+(NBD/(NBD+INBD'I))x(i 2 -i)
NBD=Σ Toplam Fayda NBD-Σ Toplam Fayda (İK) NBD
NBD

=

38.878,26

TL

İç Karlılık Oranı=i+(NBD/(NBD+INBD'I))x(i 2 -i)
İç Karlılık Oranı

=

0,275922762

İç Karlılık Oranı

=

27,59%

Karlı Bir Yatırım Görülmektedir

5. SES YALITIMI
Bu kısımda, proje konusu bina yapısının değişik mahallerinde Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi
ve Yönetimi Yönetmeliği(2005) ve Gürültü Yönetmeliği(2003) hükümleri uyarınca gürültü denetimi
çalışması yapılmış olup, belirli mahallerde mekan(oda) akustiği açısından işleve uygunluk sağlama
amacıyla düzenlemeler yapılmıştır. Bu esnada, ses yalıtım ve ses yutma amaçlı malzemelerin
Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik’e uygun olmasına dikkat edilmiştir.
Bir odanın her duvarının farklı bir ses yutma katsayısı olması durumunda, oda için ortalama ses yutma
katsayısı (ά) kullanılmıştır.
ά=(s 1 α 1 + s 2 α 2 +...+ s n α n )/(s 1 +s 2 +…+s n )

(10)

Çok büyük odalar için ortalama ses yutma katsayısı bulunurken, havanın ses yutması da göz önünde
bulundurularak, ά yerine ά’ kullanılmıştır.
ά ‘ = ά + (k.4V / S)

(11)

Oda içerisindeki sesin yankılanım derecesinin bir ölçüsü olan, oda sabiti R hesaplanmıştır.
R= (S.ά ‘ ) / (1-ά ‘)

(12)

Daha sonra L w ses gücü düzeyindeki bir ses kaynağının, kaynaktan r uzaklıkta bir noktada yaratacağı
ses basıncı düzeyi hesaplanmıştır.
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Lp = Lw

 Q
4
+ 10 log
+ 
2
R
 4π r
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(13)

En son olarak, duvarın sağlayacağı gürültü azalması NR, malzemenin ses iletim kaybı TL aracılığıyla
bulunmuştur.
TL = 20log(m)+20log(f)-47

(14)

NR = TL – [ 10log(S w /R 2 ) ]

(15)

Akustik düzenlemede ise mevcut mekândaki yüzeylerin ne kadarının ne derecede emici olacağını
bulmak için genel olarak Sabine bağıntısı kullanılmıştır.

V
A

(16)

A= Σ(ά ‘ x S)

(17)

T = 0,161

5. YANGIN YALITIMI
Bu bölümde, proje konusu sanayi yapısı Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik(2002)
yürürlüğe girmeden önce inşa edilmiş bir yapı olduğundan ve Yönetmeliğe aykırı düşebilecek tasarım
kararları içerebileceğinden söz konusu Yönetmeliğe göre aksayan taraflarının irdelenmiş ve yangına
ilişkin öneriler sunulmuştur. Matbaa olarak kullanılacak yapı içerisinde, zemin katta baskı
makinalarının, kağıt ağırlıklı malzemelerinin, boya, mürekkep gibi yanıcı maddelerin yer aldığı
düşünülürse, yapı orta hızla ve önemli miktarda duman çıkararak yangın oluşmasına imkân verecek
nitelikte olduğu için orta tehlike sınıfına girmektedir. Bina içinde yanıcı-parlayıcı maddelerin (tiner,
mürekkep v.s.) depolandığı alanlar ise yüksek tehlike sınıfına girmektedir.
Bu çalışmada, mevcut yapı için önerdiğimiz genel yalıtım malzemesi A-sınıfı yanmaz malzemelerden
taşyünüdür.
İlk olarak, bina çıkışları değerlendirilmiştir. Kaçış yollarının belirlenmesinde yapının kullanım sınıfı,
kullanıcı yükü, kat alanı, çıkışa kadar alınacak yol ve çıkışların kapasitesi esas alınmıştır. Her katta, o
katın kullanıcı yüküne ve en uzun kaçış uzaklığına göre çıkış olanakları sağlanmıştır. Ancak mevcut
bina için çalışan sayısı 400 kişiyi geçmediğinden kaçış yolları hesaplarında kişi sayısı göz önünde
bulundurulmamıştır.
Bu durumda; binanın genel olarak yangın mukavemeti göz önünde bulundurulmuş ve sprinkler
sistemi, korunumlu iç kaçış koridorları, yangın merdiveni, yangın duvarı, hidrant sistemi gibi öneriler
sunulmuştur.
Daha sonra, mevcut yapıda betonarme olan taşıyıcı kolonların ve kirişlerin çelik olarak seçilmesi
durumunda yangına karşı korunması irdelenmiştir. Korunmasız çelik 500-550°C sıcaklıklarda
dayanımının yaklaşık yarısını kaybettiğinden, çelik yapı elemanlarının ısı etkilerine karşı korumalı
olması gerekir. Bu durumda;
•
•
•

Çelik elemanların yangına dayanıklı boyalarla veya alçı esaslı ürünlerle korunması
Çelik elemanların taşyünü sanayi şiltesi ile giydirilmesi
Taşıyıcı sistemdeki çelik elemanların betona gömülmesi(betona gömme)

gibi öneriler sunulmuştur.
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Çelik olan çatı ve taşıyıcı sistemi detayı ve malzemesinin yangın güvenliği açısından incelenmesi
hususunda ise; çatı sisteminde kullanılan yalıtım malzemesinin dikkatle seçilmesi gerektiği
vurgulanarak, yalıtım malzemesi olarak üzerindeki bitüm hariç 700°C seviyelerine kadar sıcaklıktan
etkilenmeyen, A-sınıfı yanmaz malzeme olan taşyünü tavsiye edilmiştir. Bunun yanı sıra, yangın
esnasında olası mukavemet düşümünü engellemek için sıcaklıkla kabaran boya uygulaması ve
rüzgârın metal çatı elemanını devamlı yalayarak yüksek bir statik enerji birikmesine neden olmaması
için de özel bir katman topraklaması yapılması önerilmiştir.
Ofisler ve matbaa bölümleri arasındaki yangın geçişinin azaltılması konusunda, taşyünü kaplama,
yanmaz sınıf alçı levha duvar uygulamaları ve koridorların yangın duvarı ile üretim holünden ayrılması
gibi öneriler sunulmuştur.
Yapılarda, dumanın ısı taşıma etkisiyle büyük hasar oluşturabileceği göz önünde tutularak, matbaada
oluşacak yangın durumunda meydana gelecek dumanın tahliyesi için yapılacak öneriler, üretim
holündeki dumanın tahliyesi ve ofis kısmındaki dumanın tahliyesi olarak iki grupta ele alınmıştır.
Üretim holündeki dumanın tahliyesi için duman haznesi uygulaması ve çatıya yerleştirilecek otomatik
olarak açılan pencereler gibi öneriler sunulurken, ofis kısmındaki dumanın tahliyesi için mevcut
iklimlendirme sisteminin duman tahliyesi için de kullanılması ve duman perdesi uygulaması gibi
öneriler sunulmuştur.

6. SONUÇ
Bu çalışmada, yalıtımın ilk yatırım maliyeti yüksek gözükmesine rağmen ileriki süreçte kendini kolayca
amorti ettiği görülmüştür. Bunun yanı sıra yalıtımın, enerjinin verimli kullanımına olanak sağladığı,
böylece ülke ekonomisine de katkısı olduğu açıkça görülmektedir. Burada, ısıl konforun sağlanması ve
ses kontrolü açısından gerekli olduğu kadar, olası yangın durumunda yangının ilerlemesinin
yavaşlatılması bakımından da yalıtımın gerekli olduğu ortaya koyulmuştur. Yalıtım, ileriye dönük bir
yatırım aracı olarak görülebileceği gibi, konfor ve güvenlik hususlarında da mutlaka göz önünde
bulundurulmalıdır.
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𝟒𝟒𝟒𝟒° EĞİK BOŞLUKLARA SAHİP YAPI TUĞLALARININ ISIL
PERFORMANSI
Thermal Performance of Masonry Bricks Having 45° Tilted Holes

Furkan Erman KAN
Mehmet Emin ARICI
Mohammed ALHABACH
Mostafa ABDELMAKSOUD

ÖZET
Boşluklu tuğlalardaki ısı transferi, tuğla malzemesindeki iletim ve boşluklardaki doğal taşınım
mekanizmaları ile gerçekleşen birleşik ısı transferi problemidir. Tuğla ve benzeri yapı malzemeleri için
temel beklentinin yüksek ısıl direnç olduğu bilinmektedir. Bunu sağlamanın yolu düşük ısıl iletkenli
tuğla malzemesi kullanmak veya boşluklardaki taşınımı zayıflatmak ya da her ikisini birlikte
gerçekleştirmektir. Bu çalışmanın amacı, tuğladaki boşluklarda gerçekleşen doğal taşınımı zayıflatmak
yolu ile toplam ısıl direnci artırmaktır. Çalışmada, standart tuğla boşluklarındaki düşey yan yüzeyler
yerine eğik yüzeylerin olması ve böylece doğal taşınıma karşı koyulması yolu ile ısıl direncin artacağı
düşünüldü. Birleşik ısı transferi analizi, deneysel ve sayısal olarak gerçekleştirildi. Deneysel çalışmada
kullanılmak üzere, 67,5 mm x 95 mm x 95 mm boyutlarında bir adet standart kare boşluklu (karşılıklı
iki kenarı düşey doğrultuda) tuğla ve bir adet de eğik boşluklu (karşılıklı iki kenarı 45° eğik) tuğla,
PLA plastik filament malzemeden 3 boyutlu yazıcıda üretildi. Analizde standart ve eğik boşluklu tuğla
için katı/hava boşluğu oranı sabit tutuldu. Bulgular deneysel ve sayısal durumlar için karşılaştırmalı
olarak analiz edildi. Model üzerinde sıcaklık ölçme işlemi farklı ısıl güçlerde tekrarlandı. Uygulanan ısıl
güçlere göre sıcaklık farkı-ısıl direnç ilişkisi ortaya çıkartıldı. Sayısal analiz, aynı problemin ANSYS
FLUENT paket programı kullanılarak birleşik ısı transferi olarak modellenmesi ile gerçekleştirildi.
Çalışma sonuçları, tuğladaki toplam ısıl direncin tuğla yüzeyleri arasındaki sıcaklık farkı ile değişimi
olarak sunuldu. Eğik boşluklu tuğlada ısıl direncin standart boşluklu tuğlaya göre %10-12 kadar arttığı
görüldü.
Anahtar Kelimeler: Boşluklu tuğla, Eğik boşluk, Doğal taşınım, Isıl direnç
ABSTRACT
Heat transfer in the holed bricks is the conjugate heat transfer problem that occurs with the
mechanisms of conduction in the brick material and natural convection in the holes. It is known that
the basic expectation for the bricks and such building materials is the high thermal resistance. The
way to achieve this is to use low conductive brick material or to weaken the convective transport in the
holes or to perform the both. The aim of this study is to increase the total thermal resistance by means
of weakening the convection in the holes. In the study, it was thought that the thermal resistance
would increase by having inclined surfaces instead of the vertical side surfaces in the standard brick
holes and thus resisting natural transportation. The conjugate heat transfer analysis was performed
experimentally and numerically. To perform the experimental study, a standard spacing brick with
square shaped holes (two opposite sides with vertical sides) and a tilted holed brick (two sides with
45° inclination) with 67.5 mm x 95 mm x 95 mm dimensions made of PLA plastic filament material
were produced in 3 D printer. In the analysis, solid/air ratio is kept constant for standard and the tilted
holed bricks. The findings were analyzed comparatively for experimental and numerical cases.
Temperature measurement on the model brick was repeated at different heat inputs. Based on the
heat inputs, temperature difference-thermal resistance relations was obtained. Numerical analysis was
performed by modeling the conjugate heat transfer problem using the ANSYS FLUENT package
program. The results of the study are presented as the variation of the total thermal resistance in the
brick with the temperature difference between the brick surfaces. It was seen that the thermal
resistance increased by 10-12 % compared to the standard hollow brick.
Key Words: Hollow brick, Tilted hole, Natural convection, Thermal resistance
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1. GİRİŞ
Isı, sistemle çevresi arasındaki sıcaklık farkı nedeniyle transfer olan bir enerji türüdür ve üç farklı
mekanizma ile gerçekleşir. Uygulamada bu mekanizmaların biri veya aynı anda ikisi ya da üçü etkili
olabilir. İletim ile taşınımın birlikte etkili olduğu ısı transferi problemleri birleşik (conjugate) ısı transferi
olarak bilinir.
Günümüzde yapılarda kullanılan en yaygın dolgu malzemesi boşluklu tuğladır. Bu tuğlalar, benzeri
dolgu malzemelerinde de olduğu gibi yapı içinde bağımsız bölme oluşturma işlevi yanında, bina dış
duvar dolgu malzemesi olarak kullanılması durumunda ısı kaybını ya da kazancını azaltmaya katkı
sağlarlar. Tuğlalar bu açıdan değerlendirildiğinde, ısıl direnci yüksek olan tuğlaların binanın toplam ısı
geçirgenliğini azaltacağı ve böylece yalıtım uygulanması gerekli durumlarda daha ince yalıtıma
gereksinim duyulacağı sonucuna varılır. Tuğla toplam ısıl direncinin artırılması; düşük ısıl iletkenli
tuğla malzemesi kullanılması, boşluklardaki taşınım mekanizmasını zayıflatılması veya her ikisini
birden gerçekleştirmesiyle mümkün olabilir.
Yapılarda ısı transferi konusu ile ilgili çalışmaların sayısında gittikçe artış olduğu hem süreli yayınlarda
yer alan makale başlıklarından hem de bilimsel toplantılarda sunulan bildirilerden anlaşılmaktadır. Bu
makale ve bildiriler arasında yapı dolgu malzemesi olarak kullanılan tuğla ve benzeri malzemelerin ısıl
performans açısından analizi de yer almaktadır. Konuyla ilgili, Alhazmy [1] tarafından gerçekleştirilen
sayısal çalışmada, tuğla benzeri malzeme üç farklı konfigürasyonda dikkate alınarak ısı geçiş
miktarları incelenmiştir. Çalışma yerel olarak Suudi Arabistan’ın Cidde kenti meteorolojik verileri
üzerinden yapılmıştır. Tuğla boşlukları polistren köpük malzeme ile doldurulmuş ve sonuçlar dolgusuz
durumla karşılaştırılmıştır. Polistren köpük ilaveli durumların ısı geçişini % 25 oranında azalttığı
sonucuna varmıştır. Sun v.d, [2] ANN (yapay sinir ağı), HGA (hibrit genetik algoritma) ve
popülerleştirme
(yaygınlaştırma)
metotlarını
birleştirilerek
sayısal
bir
optimizasyon
gerçekleştirmişlerdir. Dört adet boşluk içeren betondan üretilmiş tuğla elemanında boşlukları farklı
geometrik biçimlendirmelere (dikdörtgen olmak şartı ile) tabi tutarak ısı geçişini en aza indirmeyi
amaçlamışlardır. Sonuç olarak ANN ve HGA kombinasyonunun diğer kombinasyonlardan daha güçlü
bir optimizasyon ortaya koyacağı sonucuna varmışlardır. Alhazmy [3], konu ile ilgili gerçekleştirdiği
sayısal çalışmada, tuğla boşlukları içerisindeki taşınımı azaltmak için, deliklerin içerisine bölücüler
yerleştirerek yeni bir yaklaşım ortaya koymaktadır. Boşluk içerisine yerleştirilen bölücüler ile tuğla iç
boşlukları üçgen geometriye sahip hacimlere dönüştürülerek akış sınırlandırması ile ısı geçişinin
engellenmesi amaçlanmıştır. İlave bölümlendirmenin ısıl geçişini % 37-42 oranında bloke ettiği
sonucuna varmıştır. Morales v.d. [4] sonlu elemanlar uygulaması kullanarak gerçekleştirmiş oldukları
sayısal çalışmada, boşluklu kil malzemesinden yapılmış tuğlanın eşdeğer geçirgenliğini optimize
etmişlerdir. Ticari bir tuğladan başlanarak farklı geometrik oryantasyonları kriter olarak ele almışlardır.
Çalışmada, boşluk sayısının artırılmasının tuğlanın ısıl davranışı üzerindeki etkili olduğu ortaya
koyulmuştur. Arendt v.d. [5] boşluk içerisindeki oyuk konsantrasyonunun etkilerini sayısal olarak
incelemişlerdir. Boşluk konsantrasyonu olarak, eşkenar dörtgen geometriye sahip boşlukların tuğla
içerisindeki sayıca değişimini, dolu tuğladan maksimum boşluk sığacak kadar hücre yerleştirilmesine
kadar değişimini parametre olarak ele almış ve ısıl olarak incelemişlerdir. Sonuç olarak, yüksek ısıl
iletkenliğe sahip malzemelerden yapılmış tuğlalardaki boşluk konsantrasyonunun % 45-65 olması
gerektiğini ortaya koymuşlardır. Gossard ve Lardigue [6] gerçekleştirdikleri sayısal ve deneysel
çalışmalarında üç boyutlu bir tuğla modeli üzerinde iletim, taşınım ve ışınım etkilerini kapsayacak
şekilde bir birleştirilmiş ısı transferi modeli geliştirmişlerdir. Deneysel olarak elde ettikleri ürün modüler
bloklardan oluşmaktadır ve farklı tipleri birleştirilerek iç boşluk alanları için farklı kombinasyonlar elde
etmişlerdir. Elde ettikleri sayısal ve deneysel ısıl direnç değerlerinin birbirine çok yakın olduğunu ve bu
sonuçla geliştirdikleri sayısal modelin doğru olduğunu ispat etmişlerdir. Isıl iletkenlik ve katı madde
emisivitesinin ısıl direnci en çok etkileyen iki parametre olduğunu ortaya koymuşlardır. Taleb v.d. [7]
gerçekleştirdikleri sayısal çalışmada, alt veya üst yüzeyinden üniform bir şekilde ısı akısı verilmesi
durumunda, toplam üç yatay ve iki de düşey boşluğa sahip boşluklu ortamda ısı transferini
incelemişlerdir. Boşlukların farklı dağılımını parametre olarak kullanmışlardır. Korunum denklemlerini
sonlu kontrol hacmi yaklaşımı ile çözen SIMPLE algoritmasını kullanmışlardır.
Konu ile ilgili çalışmalar enerji verimli bina tasarımına yöneliktir ve güncel olan çalışmalardır. Mevcut
çalışmanın motivasyonu, tuğla boşluğu yüzeylerinin düşeyle yapacağı açının boşluk içerisindeki doğal
taşınımı yavaşlatacağı ve böylece ısıl direncin artışına neden olacağı beklentisidir. Tuğlalara ait analiz
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bulgularının karşılaştırılabilir olabilmesi için boşluk/katı oranı, standart boşluklu (0 ) ve eğik boşluklu
o
(45 ) tuğlada eşit olacak şekilde tasarlanmıştır. Böylece, önerilen yeni boşluk düzenlemesi ile tuğla için
ilave malzeme gereksinimi olmayacaktır.
o

2. TEORİK ESASLAR VE ÇÖZÜM YÖNTEMİ
Standart boşluklu ve eğik boşluklu tuğlalar, Solidworks çizim programı kullanılarak 3B yazıcıda PLA
plastik filament malzemeden üretildi. Tuğla modelleri, 3B yazıcının sınırlı kapasitesi nedeniyle standart
tuğlanın ½ ölçeğinde üretildi. 3B yazıcıda üretilen standart ve eğik boşluklu tuğlalara ait ürünler Şekil
1’de görülmektedir.

Şekil 1. 3B yazıcıda üretilen standart boşluklu ve eğik boşluklu tuğlalar
Deneysel çalışmada; tuğla ile dış ortam arasında yalıtım sağlanması amacı ile tuğlanın ısı geçişi
doğrultusu dışında kalan kısımları yalıtıldı. Üzerinde açılan kıvrımlı kanaldan direnç teli geçirilen bir
alüminyum levha, tuğlanın düşey duvarlarından birinde sabit ısı akısı sınır koşulu sağlayan ısıtıcı
olarak kullanıldı. Alüminyum ile elektrik etkileşime girmemesi için dışı makron ile kaplanana direnç
tellerin DC güç kaynağı ile desteklendi. Isıtıcı levha üzerine, sıcaklık ölçümü yapılacak noktalardan
ölçülerde delikler açıldı. Levha ile tuğla yüzeyi arasında temas direncini azaltmak için yüzey termal
macun tabakası ile kaplandı. Isı kaybının azaltılması için levhanın arka yüzeyine polistren köpük ve
termo-elemanların yüzeye dikey temasını sağlamak için destek amaçlı pleksiglas parçalar eklendi.
Isıtıcı levhanın resmi Şekil 2’de görülmektedir.

Şekil 2. Alüminyum ısıtıcı levha
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Isıl direnç hesabı için Ali ve Arshad [8] tarafından uygulanan yöntem kullanıldı. Tuğlanın 6 adet
yüzeyinden sıcaklık ölçümü alınması için uygun yerler tespit edildi. Tuğlanın ısı uygulan dış yüzeyinin
karşı dış yüzeyine de sıcaklık ölçümü için tespit edilen yerlere termo-elemanların dik temasını
sağlamak için pleksiglas destek elemanı kullanıldı. Tuğla ve ısıtma sistemine ait bazı resimler Şekil’3
te görülmektedir.

Şekil 3. Tuğla ve ısıtma sistemi
Sıcaklık ölçümü için tespit edilen 21 noktaya K tipi termo-elemanlar yerleştirildi ve datalogger yardımı
ile belirlenen noktaların sıcaklıkları periyodik olarak bilgisayar ortamına aktarıldı. Elde edilen
ölçümlerden direncin hesaplanabilmesi için yüzey sıcaklıklarına ve sisteme giren ısı miktarına ihtiyaç
vardır. Bu nedenle, DC güç kaynağının 4 farklı güç değeri için ölçümler tekrarlandı. Isı kayıp
kalibrasyonu için ısıtıcı levhanın arka kısmına yerleştirilen ısı yalıtım malzemesi ve destek elemanı
pleksiglas için dirençler hesaplandı. Böylece, tuğladan ortama kaybolan net ısı elde edildi. Deney
düzeneği Şekil 4’deki fotoğrafta görülmektedir.

Şekil 4. Deney düzeneği
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Yapılan deneysel çalışmanın sayısal çalışma ile karşılaştırılması amacı ile Solidworks programı
kullanılarak benzer model oluşturuldu. Problemin çözümü için SIMPLE algoritmasını kullanan ANSYS
FLUENT paket programı kullanıldı. Problemde kullanılan geometrilere ait ağ bağımsızlık çalışması
yapılmış olup sonuçları bulgular ve irdeleme kısmında sunuldu. Sonuçların elde edilmesi için çözüm
-7
yakınsama kriteri 10 olarak kabul edildi. Çözüm için kullanılan fiziksel büyüklükler ve ısıl parametreler
programa veri olarak girildi. Birebir ölçü ile oluşturulan modelde ısıtıcı gücü olarak DC güç
kaynağından okunan güç kullanıldı. Karşılaştırmalı olarak kayıp ısı miktarları bulundu ve direnç net ısı
üzerinden hesaplandı. Tasarlanan sayısal model Şekil 5’te sunulmuştur.

Şekil 5.Standart boşluklu ve 45° eğik boşluklu tuğla için sayısal model

Yalıtım malzemesi ile deney sistemi dış ortamı arasındaki hava iç ortam havası olarak şartlandırıldı.
Deney ortamı klimalar ile 295 𝐾𝐾 sıcaklığa sabitlendi ve aynı durum sayısal modelde de kullanıldı.
Laboratuvar ortamı ile tuğla dış yüzeyi arasındaki taşınım katsayısı Peeters v.d. tarafından [9]
önerildiği gibi ℎ𝑖𝑖 = 5 𝑊𝑊/𝑚𝑚2 𝐾𝐾 olarak alındı. Başlangıç sistem sıcaklığının ortam sıcaklığında olduğu
kabul edildi. Ali ve Arshad [8]’ın izlediği yöntemde ısı akısına maruz kalan 3 boyutlu sistemde direnç
ya da ısıl geçirgenlik hesaplanmak istendiğinde bunun sadece bir yönden hesaplanmasının yetersiz
olduğu üzerinde durulmuştur. Bunun yerine ısının verildiği yüzeydeki maksimum sıcaklık ile diğer
yüzeylerdeki sıcakların ortalaması alınarak sıcaklık farkının bulunmasının daha doğru bir yaklaşım
olduğu gösterilmiştir. Söz konusu yöntem kullanılarak üç boyutlu tasarımı yapılan tuğlada eşdeğer
direnç olarak tanımlanan 𝑅𝑅𝑒𝑒ş değeri bulundu. Bina yalıtım uygulamalarında tuğlanın sadece iç ve dış
ortam arasında ısı geçişi olduğu kabulü yapılmaktadır. Gerçek binadaki fiziksel koşulun deneysel
olarak sağlanamaması nedeni ile yatay ve düşey ve yanlardan olan ısı kayıpları deneysel ve sayısal
çalışmada dikkate alındı. Isıl direnci hesaplamaya esas olan ısı, (1) denkleminde görüldüğü gibi net ısı
olarak ısıtıcından verilen ısıdan kayıp ısının çıkarılması ile elde edildi.
𝑞𝑞𝑒𝑒 = 𝑞𝑞𝑔𝑔 − 𝑞𝑞𝑘𝑘

(1)

Deneysel olarak kayıp miktarı ısıtıcı plakanın arka, üst ve yan yüzeylerinden yerleştirilen termoelemanlar yardımı ile Denklemi (2) kullanılarak hesaplandı.
𝑞𝑞 = 𝑘𝑘𝑘𝑘

∆𝑇𝑇
∆𝑥𝑥

(2)

Isıtıcı levhanın arka yüzeyinde termo-elemanların desteklenmesi amacı ile 10 mm x 95 mm x 95 mm
boyutlarında ısı iletim katsayısı 𝑘𝑘 = 0,19 𝑊𝑊/𝑚𝑚𝑚𝑚 olan pleksiglas malzeme kullanıldı. Tuğla ile çevresi
arasında 30 mm kalınlığında ısı iletim katsayısı 𝑘𝑘 = 0,025 𝑊𝑊/𝑚𝑚𝑚𝑚 olan polistren bulunmaktadır. Deney
düzeneğinin dışına yerleştirilen bir adet termo-eleman ile ortam sıcaklığı ölçüldü ve tüm deneylerin
aynı ortam koşullarında gerçekleştirilmesi sağlandı. Bulunan efektif ısıdan ısıl direncin
hesaplanmasında Ali ve Arshad [8] tarafından izlenen yöntem kullanıldı. Yöntemde, maksimum yüzey
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sıcaklığından diğer yüzeylerin sıcaklıklarının ortalamasını çıkartılarak sistemin üç “boyutlu sıcaklık
farkı” bulundu. Bu yolla ısı direnç hesabı Denklem (3)’ten yardımı ile hesaplandı
𝑅𝑅𝑒𝑒ş =

(𝑇𝑇𝑚𝑚 − 𝑇𝑇𝑏𝑏 )
.
𝑞𝑞𝑒𝑒 ′′

(3)

Burada 𝑅𝑅𝑒𝑒ş , 𝑇𝑇𝑚𝑚 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑇𝑇𝑏𝑏 sırasıyla eş değer direnç, tuğlanın 6 yüzeyinden maksimum sıcaklığa sahip olan
yüzeyin ve geriye kalan 5 yüzeyin sıcaklıklarının aritmetik ortalamasını ifade etmektedir. 𝑞𝑞𝑒𝑒 ′′ ,
𝑞𝑞𝑒𝑒 ’nin ısıtıcı levhanın birim yüzeyinden tuğla ile temas ettiği yüzey alanına bölünmesi ile elde edildi.
Burada bulunan toplam direnç 𝑅𝑅𝑒𝑒ş şu şekilde ifade edilmektedir.
𝑅𝑅𝑒𝑒ş =

𝐿𝐿1 1 𝐿𝐿2 1
1 𝐿𝐿𝑛𝑛
+ + + + ⋯+
+
𝑘𝑘 ℎ1 𝑘𝑘 ℎ2
ℎ𝑛𝑛 𝑘𝑘

(4)

Buradaki 𝐿𝐿1,2,…,𝑛𝑛 ‘ler boşlukları birbirinden ayıran tuğla iç duvar kalınlıklar,𝑘𝑘 ise tuğla malzemesinin ısı
iletim katsayısıdır. Boşluklardaki doğal taşınıma bağlı olarak değişen ℎ1,2,…,𝑛𝑛 ’ler ise boşluk
hücrelerindeki ısı taşınım katsayılarını ifade etmektedir. Elde edilen sonuçlar 𝑅𝑅𝑒𝑒ş değerinin dört farklı
ısı akısı durumunda iki farklı düzenlemede ayrı ayrı sunuldu. Sistem için yapılan kayıp kalibrasyonu ve
tüm sayısal çalışmalarda yer alan ağ bağımsızlık çalışması sonuçları da bulgular ve irdeleme
kısmında sunuldu.

3. BULGULAR VE İRDELEME
Elde edilen bulgular; ağ bağımsızlık, kayıp kalibrasyonu, standart ile eğik boşluklu tuğla ısıl
dirençlerinin karşılaştırılması ve yüzde olarak değişim oranlarının hesaplanması kısımlarından
oluşmaktadır. Veriler ayrı başlıklar altında açıklanmaktadır. Yapılan çalışma sonuçları deneysel ve
sayısal olarak karşılaştırmalı olarak grafikler yardımıyla açıklandı.
3.1 𝟎𝟎° ve 𝟒𝟒𝟒𝟒° Durumları İçin Ağ Bağımsızlık Çalışması

Çalışmanın sayısal olarak gerçekleştirilen kısmı için tüm sayısal çalışmalarda olduğu gibi bu
çalışmada da ağ bağımsızlık çalışması yapıldı ve sonuçları Şekil 6’da sunuldu. Eşdeğer ısıl direnç her
bir düğüm noktası sayısında hesaplanmış ve iki hesaplama noktası arasındaki farkın 0.5 değerinden
az olması durumu hesaplama için uygun olarak kabul edilmiştir. Bu değerler; 0° için 2122800 ve 45°
için ise 2451035 düğüm noktası seçilmiştir.
3.2 Kayıp Kalibrasyonu Çalışmasının Sonuçlarının İncelenmesi
Sayısal ve deneysel olarak gerçekleştirilen çalışmada efektif ısı miktarının hesaplanması eşdeğer
direnç kavramı için gereklidir. Buradaki ısı kayıp değerleri teorik esas ve yöntemler kısmında anlatılan
yöntem ile hesaplandı. Deneysel olarak belirlenen noktalardaki tekil ölçümlerin sayısal olarak alan
ağırlıklı ortalamaya göre daha kaba ölçümler olması aradaki bu farkın ortaya çıkmasına sebep
olmuştur. Deneysel ve sayısal olarak gerçekleştirilen kayıp kalibrasyonuna ait çalışma sonuçları Şekil
7’de görülmektedir.
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Şekil 6. Ağ bağımsızlık çalışması (𝑞𝑞𝑒𝑒 ′′ = 1,532 𝑊𝑊/𝑚𝑚2 )
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Şekil 7. 0° ve 45° durumları için sayısal ve deneysel kayıp kalibrasyonu

3.3 Eşdeğer Isıl Direncin 𝟎𝟎° ve 𝟒𝟒𝟒𝟒° Durumları İçin İncelenmesi

Eşdeğer ısıl direncin sayısal ve deneysel olarak iki ayrı düzenleme için artan ısıl güç ile azaldığı
görülmektedir. Buradaki azalmanın artan ısıl güce karşın yüzey sıcaklıklarındaki değişimi nedeniyle
olduğu anlaşılmaktadır. Tuğlalar, yapılarda hem iç bölmeleri birbirinden ayıran eleman hem de ısı
yalıtımına katkı sağlayan yapı elemanlarıdır. Bu elemanlar ısı yalıtımına iç ortam ile dış ortam
arasındaki ısı geçişi doğrultusunda katkı sağlarlar. Yapılan çalışmada, tuğla iç boşluklarının açılı
konumlandırılmış olması durumunda eşdeğer ısıl dirençte artış olduğu görüldü. Bu durum, hem
sayısal hem de deneysel çalışma bulgularında görülmektedir. Çalışmanın deneysel ve sayısal
sonuçları arasındaki fark % 7-10 arasında değişmektedir. Bu farkın, sıcaklık ölçüm noktalarının sayısal
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yönteme göre daha az sayıda olması ve sistemde öngörülemeyen kayıp ve ölçüm hatalarından dolayı
olduğu düşünülmektedir. Sayısal ve deneysel sonuçlar, eşdeğer direncin ısıl güç ile değişimi cinsinden
karşılaştırmalı olarak Şekil 8’de görülmektedir.
20
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45o Sayısal
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Şekil 8. Eşdeğer ısıl direncin ısıl güç ile değişimi
3.4 Eşdeğer Isıl Direncin 𝟎𝟎° ve 𝟒𝟒𝟒𝟒° Durumları İçin Yüzdelik Artış İlişkisinin İncelenmesi

Elde edilen sonuçlar, 45° eğik boşluklu düzenlemede standart tuğlaya göre (0° boşluklu) eşdeğer ısıl
dirençte %10 ile %12 arasında değişen artış olduğunu göstermektedir. Bu etkinin değişen ısıl güce
karşı değişimi Şekil 9’da görülmektedir. Her iki durumda da eşdeğer dirençteki iyileşme oranının artan
ısıl güçle arttığı görülmektedir. Bu artış, sayısal sayısal çalışma sonuçlarında yaklaşık doğrusal bir
eğilim göstermektedir. Deneysel sonuçlarda ise genel olarak artış eğilimi olmakla beraber doğrusal
eğilimden sapmalar olmaktadır.

Eşdeğer ısıl direnç artışı [%]

11,75

Sayısal
Deneysel

11,50
11,25
11,00
10,75
10,50
10,25
10,00
1,532

2,645

3,725

5,035

Isıl güç, q(W)
Şekil 9. 45° eğik boşluklu düzenlemede eşdeğer ısıl direncin standart 0° boşluklu düzenlemeye göre
yüzdelik artışının ısıl güçle değişimi
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SONUÇLAR
Yapı tuğlalarındaki boşlukların standart boşluk 0° yerine 45° açılı konumlandırılmasının eşdeğer ısıl
direnç üzerindeki etkisinin deneysel ve sayısal incelenmesinden aşağıdaki sonuçlar elde edildi:

Tuğla iç boşluklarının 45° açılı konumlandırılması tuğlanın eşdeğer ısıl direncinde % 10-12
aralığında değişen oranlarda artış sağlamaktadır.

Deneysel sonuçları ile sayısal sonuçlar arasında % 10-15 arasında değişen fark
bulunmaktadır.
Deneysel çalışmada kullanılan model tuğlanın ½ ölçekte üretilmesi ve sayısal çalışmanın da
aynı boyutlarda yapılması nedeni ile taşınım etkilerinin bire bir ölçekli tuğlaya göre daha zayıf
olacağı açıktır. Daha gerçekçi sonuçların elde edilebilmesi için bire bir ölçekli tuğlada
çalışmanın tekrarlanması önerilmektedir
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KLİMA SANTRALLERİNDE ÇEVRİMSEL ISI GERİ KAZANIM
SİSTEMİNDE KONTROL DEVRESİ İLE OPTİMİZASYON
Optimization of Run Around Heat Recovery in Air Handling Units by Control System

Oğuz SAKA

ÖZET
Klima santralleri ile kapalı ortamların iklimlendirme ihtiyaçları sağlanırken tüketilen enerji yüksek önem
taşımaktadır. Kyoto protokolünde hedeflenen 2020 yılı itibari ile CO2 emisyonunda %20 düşüm
sağlanabilmesi için Avrupa’da ERP (Energy related products) direktifi yayınlanmıştır ve bunun alt
direktifi kapsamında 1253/2014/EG numaralı regülasyon, merkezi havalandırma cihazlarında enerji
verimliliği kriterlerini tarif etmektedir.
Klima santrallerinde enerji verimliliği iki açıdan ele alınabilir. Birincisi havalandırma için kullanılan
fanların güç tüketimidir ve doğrudan sistem basınç kayıpları ile ilgilidir. İkincisi ise havanın
şartlandırılması (ısıtma veya soğutma) için gereken enerji tüketimidir ve doğrudan besleme havasını
şartlandırırken egzoz havası ile ısı geri kazanım yapmakla ilgilidir. Eğer klima santrali entegre
kompresörlü bir cihaz ise cihaz içi ısı pompası devresinin enerji tüketimi de önemli bir konu iken, dış
bir soğutma veya ısıtma kaynağının güç tüketimi klima santralinin verimi ile ilgili bir konu değildir.
Klima santrallerinde karışım havası kullanmak bir tür ısı geri kazanım sayılabilecek iken, bir yandan da
yüksek taze hava ihtiyaçlarının olduğu durumlar göz önüne alınıp reküperatif veya rejeneratif ısı geri
kazanım sistemlerinin cihazlar içerisinde kullanımı gerekmektedir. Bu ısı geri kazanım sistemlerinin ısı
tekerleği, çapraz akışlı plakalı, karşı akışlı plakalı, çevrimsel ısı geri kazanım sistemi gibi birçok çeşidi
bulunmakla birlikte kullanım alanları değişmektedir. Özellikle besleme ve egzoz hava akımlarının
birbirine karışmasının istenmediği veya birbirinden farklı yerlerde konumlanmış aralarında belli bir
mesafe bulunan cihazlarda çevrimsel ısı geri kazanım sistemi kullanılabilmektedir.
Çevrimsel ısı geri kazanım sistemleri klima santrali egzoz ve besleme hatlarına yerleştirilen
serpantinler arasında aracı bir akışkan(su veya su antifriz-solüsyonu) ile sirkülasyon sağlanarak
enerjinin bir hattan diğer hatta aktarıldığı uygulamalardır.
Isı geri kazanım için aracı akışkan olarak su veya su-antifriz solüsyonu kullanılan çevrimsel ısı geri
kazanım sistemlerinde akışkan devresinin kontrolü ısı geri kazanım verimi ve sistemin sürekliliği
açısından büyük önem teşkil etmektedir. Havadan havaya ısı geri kazanım sistemlerinde enerji
tüketimini etkileyen önemli faktör ısı değiştirici hava basınç düşümü iken, çevrimsel ısı geri kazanım
sistemlerinde su devresinin pompa enerji tüketimi de önemli bir faktördür. Ayrıca sistemin farklı
koşullarda sürdürülebilir bir çalışma gösterebilmesi için suyun donma riski, egzoz havasındaki
serpantin üzerinde yoğuşan suyun donma riski, geçiş mevsimlerinde oransal ısı geri kazanım gibi
birçok parametrenin doğru bir şekilde kontrol edilmesi gerekmektedir. Bu da ancak doğru otomasyon
ve kontrol elemanlarının kullanıldığı ve doğru bir senaryo ile çalışan su devresi sayesinde sağlanabilir.
Bu çalışmada çevrimsel ısı geri kazanım sistemine haiz klima santrallerinde verimli ve sürdürülebilir ısı
geri kazanım uygulaması için doğru su devresi ve otomasyon tasarımının önemi vurgulanacak, doğru
tasarım ile toplam enerji tüketiminde nasıl tasarruf sağlanacağı örneklenecek ve sistemin sürdürülebilir
çalışmasının nasıl sağlanabileceği aktarılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Isı Geri Kazanım, klima santrali, çevrimsel ısı geri kazanım, çevrimsel ısı geri
kazanım su devresi, çevrimsel ısı geri kazanım sistemi otomasyon devresi, çevrimsel ısı geri kazanım
pompa devir kontrolü, çevrimsel ısı geri kazanım vana kontrolü.
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ABSTRACT
Energy consumption is such an important issue when AHU’s meet air-conditioning requirements for
indoors. ERP (Energy Related Products) regulation that is aimed in Kyoto Protocol, was published in
Europe in order to obtain %20 decrease of CO2 emission till 2020. Also Ecodesign (2009 / 125 / EC)
as a subdirective of ERP defines energy consumption criterias central air handling units in
1253/2014/EG.
Energy efficiency in air handling units can be considered in two sides. The first is the power
consumption of the fans used for ventilation and it is directly related to system pressure losses. The
second is the energy consumption required for the treatment of the air (heating or cooling) and it is
related to heat recovery by the exhaust air while directly conditioning the supply air.
The use of mixture air in air handling units is a kind of heat recovery. On the other hand, high fresh air
needs are taken into consideration and recuperative or regenerative heat recovery systems should be
used in units. These heat recovery systems have many types, such as heat wheels, cross flow plates,
counter flow plates, water to water run around heat recovery. In particular, devices with a certain
distance between them, where supply and exhaust air streams are not desired to be intermixed or
located at different locations from each other, only run around heat recovery can be used.
Run around heat recovery system is an application including two heat exchanger in supply and
exhaust side of air handling unit. It provides heat recovery by transfer of energy from higher to lower
according to season via circulation of fluid (water or brine) between two heat exchangers.
The control of the water circuit in run around heat recovery systems where the water is used as heat
transfer fluid has great importance in terms of heat recovery efficiency and the continuity of the
system. While the main factor affecting the energy consumption in other air-to-air heat recovery
systems is the heat exchanger air pressure loss, the energy consumption of the water circuit pump in
the run around heat recovery system is also an important factor. In addition, many different
parameters such as preventing freezing of the water in order to show a sustainable operation in
different conditions, the risk of freezing of the water condensed on the exhaust coil, proportional heat
recovery during the transition seasons must be controlled accurately. This can only be achieved by the
use of right automation and control elements and the water circuit that works with the correct scenario.
In this study, the importance of the right water circuit and automation design for efficient and
sustainable heat recovery in run around heat recovery air handling units will be emphasized. It will be
explained how to save the total energy consumption with the right design and how to ensure the
sustainable operation of the system.
Key Words: Heat recovery, air handling unit, run around heat recovery, run around heat recovery fluid
circuit, run around heat recovery automation, run around heat recovery pump rpm control, run around
heat recovery valve control

1. GİRİŞ
Klima santrallerinde kullanılan çevrimsel ısı geri kazanım sistemlerinde egzoz ve besleme havası
arasındaki ısı transferi aracı bir akışkan (su veya su-antifriz solüsyonu) ile sağlanmaktadır. Klima
santrali içerisinde bir adet sulu serpantin egzoz hattına, bir adet sulu serpantin ise besleme hattına
yerleştirilir. Bu iki serpantinin boru bağlantıları birbiri arasında yapılır ve kapalı bir sistem kurulur.
Aşağıda bulunan Şekil 1’de kapalı sistem boru bağlantıları, akışkan dolaşım yönleri ve klima santrali
egzoz-besleme hatları detaylı bir şekilde açıklanmaktadır.
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Şekil 1. Klima santrallerinde çevrimsel ısı geri kazanım serpantin ve su devresi arasındaki
bağlantılar ve su-hava akış yönleri
Kış mevsiminde yüksek sıcaklıktaki egzoz havası üzerindeki enerjiyi egzoz hattındaki serpantin
içerisindeki akışkana aktarır. İki serpantin arasında sağlanan kapalı devre sirkülasyon ile akışkan
egzoz havasında üzerine aldığı enerjiyi besleme havasındaki serpantin içerisinden geçerken daha
soğuk olan dış ortamdan alınan havaya aktarır. Bu sayede egzoz havası ve dış ortam havası arasında
ısı geri kazanım sağlanmış olur. Yaz mevsimi çalışma durumunda ise tam tersi bir etki ile daha yüksek
sıcaklığa sahip dış havanın enerjisi yine aracı akışkan vasıtası ile egzoz hattına aktarılır ve besleme
havası için bir miktar ön soğutma elde edilmiş olur.
Çevrimsel ısı geri kazanım sistemlerinde verimli ve sürdürülebilir çalışmayı etkileyen birçok parametre
vardır. Bu parametrelere göre doğru otomasyon çalışma senaryoları tasarlanmalı ve bu senaryoları
sağlayacak su devre ekipmanları ve otomasyon sistemi belirlenmelidir. Ancak bu şekilde efektif bir
çevrimsel ısı geri kazanım sistemi sağlanabilir. Çevrimsel ısı geri kazanım sisteminin efektif
kullanımını değerlendirecek olursak dikkat edilmesi gereken başlıca konular aşağıdaki gibidir:
•
•
•

Pompa enerji tüketimi
Soğuk dış hava şartlarında sistem sürdürülebilirliği
Geçiş mevsimlerinde serbest soğutma kontrolü

Bu konuları etkileyen başlıca kontrol parametreleri ise su debisi, su giriş-çıkış sıcaklıkları, egzoz ısı
değiştirici yüzey sıcaklığı gibi bilgilerdir ve bu parametrelerin otomasyon senaryolarında girdi ve çıktı
olarak kullanılıp su devresinin optimum koşullarda çalışması sağlanabilir.
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2. ÇEVRİMSEL ISI GERİ KAZANIM SİSTEM OPTİMİZASYONUNDA KONTROL SENARYOLARI VE
OTOMASYON
2.1. Pompa Enerji Tüketimi
Çevrimsel ısı geri kazanım sistemleri havadan havaya ısı geri kazanım uygulamalarından (çaprazkarşı akışlı plaka, ısı tekerleği) farklı olarak ısı transferini sağlayan aracı bir ilave akışkanın (su veya
su-antifriz solüsyonu) iki serpantin arasında sirkülasyonuna ihtiyaç duyar. Bu durum akışkanın
sirkülasyonunu sağlayacak bir pompa ve bu pompadan gelen ilave enerji tüketimini doğurur. Toplam
sistem verimini ele alırken hava tarafındaki basınç düşümünden gelen fan tüketiminin yanı sıra, aracı
akışkanı dolaştıran pompanın enerji tüketimi de optimum seviyede tutulmalıdır.
2.1.1. Pompa enerji tüketimini etkileyen faktörler
Pompa enerji tüketimini etkileyen faktörler çevrimsel ısı geri kazanım akışkan devresindeki akışkanın
kütlesel debisi ve devrenin akışkan tarafı toplam statik basınç düşümüdür. Akışkan tarafı basınç
düşümü doğru seçilmiş su devresi ekipmanları (boru çapları, vanalar vb.) ile optimum seviyede
tutulabilir. Akışkan kütlesel debisinin optimum seviyede tutulması ise kontrol senaryoları tarafında en
önemli konulardan biridir.
Öncelikle akışkan kütlesel debisinin ısı geri kazanım verimine etkisinin dikkate alınması gerekir. Sulu
veya su-antifriz solüsyonu ile çalışan ısı değiştirici serpantinlerde, akışkan debisinin artışının ısı
değiştirici etkenliğini arttırdığı bilinmektedir. Daha hızlı dolaşan akışkanın ısı taşınım katsayısının daha
yüksek olmasından dolayı ısı değiştirici kapasitesinde bir miktar artış gözlenecektir. Fakat akışkanın
kütlesel debisinin artışının pompa güç tüketimine etkisinin bu artışın üçüncü dereceden kuvveti ile
orantılı olduğu düşünülürse ısı geri kazanım veriminde sağlanacak artışın pompanın güç tüketimini de
çok arttırmayacağı optimum bir çalışma noktasının belirlenmesi çok önemli bir konudur.
Yapılan çalışmalar çevrimsel ısı geri kazanım sistemlerinde ısı değiştirici üzerindeki hava kütlesel
debisi ile aracı ısı transfer akışkanın kütlesel debisi arasında bir ilişki kurularak optimum çalışma
noktasının yakalanabileceğini göstermektedir. Isı değiştirici üzerindeki hava kütlesel debisi ile ısı geçişi
aracı akışkan kütlesel debisi arasında 3/1 oranı optimum çalışma noktası olduğunu göstermektedir [1].
Aracı akışkan debisi daha fazla arttırıldığında ısı değiştirici etkenliği çok düşük bir oranda artmakta
iken pompa güç tüketimi çok daha fazla artacaktır.

Şekil 2. 0,96 m /s eşdeğer hava hacimsel debisinde aracı akışkan hacimsel debisinin ısı değiştirici
etkenliğiyle ilişkisi
3
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Şekil 2’de görüleceği üzere yaklaşık olarak 0,0004 m /s su debisi ısı değiştirici etkenliğinin
maksimuma ulaştığı, daha yüksek su debilerinde ise dikkate değer bir şekilde etkenlik artışının
yaşanmadığı noktadır. Kütlesel debi olarak düşünürsek yaklaşık 0,4 kg/s bir aracı akışkan debisi
3
olduğu görülmektedir. 0,96 m /s hava hacimsel debisini kütlesel debiye dönüştürecek olursak (standart
3
hava yoğunluğu: 1,2 kg/m ) 1,152 kg/s sonucu çıkacaktır. Bu da yaklaşık olarak 3/1 kütlesel debi
oranına tekabül etmektedir.
3

2.1.2. Çevrimsel ısı geri kazanım sistemi akışkan debisinin otomasyon üzerinden kontrolü
Isı geri kazanım verimi ve pompa enerji tüketimi beraber değerlendirildiğinde optimum çalışma
noktasının hava kütlesel debisi ile akışkan kütlesel debisi arasında 3/1 oranının yakalandığı değerler
olduğu görülmektedir. Cihaz çalışırken bu optimum çalışma noktasının yakalanması toplam güç
tüketimi açısından önem arz etmektedir.
İstenen akışkan kütlesel debisinde çalışmanın sağlanabilmesi için çevrimsel ısı geri kazanım akışkan
devresi üzerinde debi ölçümü yapılarak ölçüm bilgisinin otomasyon kontrolörüne aktarılması
gerekmektedir. Ayrıca klima santrali otomasyonu üzerinden de klima santrali fan kütlesel debilerinin
ölçüm değerleri alınarak çevrimsel ısı geri kazanım sistemi akışkan devresi otomasyonunda
değerlendirilmesi gerekir. Akışkan devresinde istenen akışkan kütlesel debisi ölçülene kadar
pompanın devri frekans konvertörü üzerinden kontrol edilmelidir.
Optimum akışkan debisi kontrolünü sağlamak üzere klima santrali ve çevrimsel ısı geri kazanım devre
otomasyonlarında bulunması gereken ekipmanlar aşağıdaki gibidir:
•
•
•

Fan debi ölçümü için hava basınç sensörü
Çevrimsel ısı geri kazanım devresi akışkan debi ölçümü için debimetre (ultrasonik debimetre
vb.)
Pompa frekans konvertörü

Bu ekipmanların kullanılması ve otomasyon kontrolcüsü üzerinden doğru şekilde kontrolü ile devrenin
optimum akışkan debisinde çalışması ve pompa tarafında optimum güç tüketimi sağlanabilir.
2.2. Kış Şartlarında Çalışmanın Sürdürülebilirliği
Çevrimsel ısı geri kazanım sistemlerinde düşük dış hava sıcaklıklarında dış ortam havası ile egzoz
havası arasında ısı geri kazanım yapılır iken aracı akışkanın sıcaklık rejimi 0°C değerinin altında
oluşabilir. Bu da akışkanın sadece su olarak kullanıldığı durumda donmaya neden olabilir. Su rejiminin
0°C üzerinde oluşması çalışma sırasında belli otomasyon senaryoları ile sağlanabilir. Fakat devre
durduğunda durgun akışkan sıcaklığı yine 0°C altına inerek donabilir. Akışkanın kapalı devre
içerisinde donması ise devre borulamasına veya ısı değiştiricilere zarar verebilir. Bu nedenle çevrimsel
ısı geri kazanım sistemlerinde kış çalışma şartlarında HVAC sistemlerinde yaygın olarak kullanılan
etilen glikol veya propilen-glikol gibi antifriz özellikte maddeler eklenmiş sulu solüsyonlar tercih
edilmelidir.
Çevrimsel ısı geri kazanım sistemlerinde akışkanın donma riskinin yanı sıra egzoz hattındaki serpantin
üzerinde yoğuşan suyun donma riski de bulunmaktadır. Egzoz hattındaki ısı geri kazanım serpantinine
devreden gelen akışkanın sıcaklığı, havanın çiğ noktasının altında olduğunda ısı değiştirici üzerinde
yoğuşma olmaktadır. Akışkan sıcaklığı çok düştüğü durumlarda ısı değiştirici serpantin yüzey sıcaklığı
da düşmekte ve ısı değiştirici üzerinde yoğuşan suyun donma riski oluşmaktadır. Isı değiştirici
üzerinde oluşan buzlanmanın ise ısı geri kazanım verimine ve cihaz çalışmasına olumsuz etkileri
olmaktadır.
2.2.1. Egzoz serpantini üzerinde donmanın sistem üzerindeki etkileri
Egzoz serpantini üzerinde yoğuşan suyun donması lameller ve borular üzerinde ilave bir buz filmi
oluşturur. Buz filmi ısı geçişine ilave bir direnç yaratır ve serpantin ısı geçişi etkenliğini düşürür.
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Şekil 3. Serpantin lamelleri üzerinde buz kalınlığının zamana ve akışkan-hava çiğ noktası sıcaklık
farkına göre artışı
Şekil 3’de havanın çiğ noktası ile akışkan sıcaklığı arasındaki farkın 14,5°C ve 5°C olduğu soğutma
durumlarında serpantin üzerinde oluşan buz filmi kalınlığının zamana bağlı artışı görülmektedir. Konfor
koşullarında hava sıcaklığını 20°C ve bağıl nemi %50 kabul edecek olursak dönüş havamızın çiğ
noktası sıcaklığı 8,5°C olacaktır. Çiğ noktası 8,5°C olduğu durumda -6°C boru içi akışkan sıcaklığı için
Şekil 3’de 14,5°C fark değeri elde edilir. Buna göre yaklaşık 15 dakika gibi bir sürede 0,4 mm buz filmi
kalınlığı oluştuğu görülür [2].
Buzlanma oluşmadan önce serpantin üzerindeki yoğuşma suyunun serpantin ve dolayısı ile ısı geri
kazanım kapasitesine olumlu etkisi vardır. Serpantin üzerindeki yüksek taşınım katsayısına sahip olan
su serpantin etkenliğini ve kapasitesini arttırır. Ayrıca serpantin içerisindeki akışkana yoğuşma
sırasında açığa çıkan gizli ısı transferi de gerçekleşir. Fakat yoğuşma suyunun donması serpantin
etkenliğini olumsuz etkiler. Buz katı bir madde olduğundan taşınım etkisi yoktur, iletim ile ısı geçişi
olur. Isı değiştiricinin etkenliği hesaplanırken buz filmi ilave bir ısı geçişi direnci oluşturur ve buz
kalınlığı ne kadar artarsa direnç de o kadar artar. Bu da ısı değiştirici etkenliğinin azalmasına neden
olur [3].

Şekil 4. Buz filmi kalınlığına bağlı olarak serpantin ısıl iletkenliğinin değişimi
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Şekil 4’te 0,4 mm buz filmi kalınlığı için serpantin ısıl iletkenliğinin 30 W/K değerinden 27,5 W/K
değerine düştüğü görülmektedir. Bu da egzoz serpantini tarafında yaklaşık %8 oranında bir kapasite
kaybı oluştuğunu göstermektedir [4].
Egzoz serpantini üzerinde oluşan buz filminin serpantin kapasitesini düşürmesinin yanı sıra hava tarafı
basınç düşümü üzerinde de olumsuz etkisi bulunmaktadır. Serpantin lamellerinin arasının buz
tabakası ile kaplanması zamanla hava geçiş kesitinin daralmasına, buna bağlı olarak da hava hızının
artmasına neden olur.

Şekil 5. 3,2 mm lamel aralığına haiz serpantin üzerinde buzlanmadan kaynaklı hava hızı artışının
zamana ve akışkan-hava çiğ noktası sıcaklık farkına göre değişimi
Şekil 5’te serpantin üzerindeki hava hızı artışının buzlanmadan dolayı zamanla artışı gösterilmiştir.
Çevrimsel ısı geri kazanım sistemlerinde yukarıda daha önce belirtildiği üzere 14,5°C soğutma sıcaklık
farkı (hava çiğ noktası sıcaklığı ile akışkan sıcaklığı arasında) kabulü uygundur. 3,2 mm lamel
aralığına haiz serpantinde 15 dakika içerisinde hava hızının 1,6 m/s tasarım koşulundan 2,2 m/s
değerine yükseldiği görülmektedir [2]. Bu da hava hızında yaklaşık %38 bir artış olduğunu
göstermektedir. Serpantin basınç düşümündeki artışın yaklaşık olarak hız değişimin karesi ile orantılı
olacağını düşünürsek basınç düşümü 15 dakika içerisinde başlangıç değerinin 2 katına çıkacaktır. Bu
durum sabit fan devrinde serpantin üzerindeki hava debisinin azalmasına veya aynı hava debisinin
sağlanabilmesi için daha yüksek fan devri ve fan güç tüketimine neden olacaktır. Hava debisindeki
azalma ısı geri kazanım sistem verimini düşürür iken, fan güç tüketiminin artışı da toplam sistem
verimini olumsuz yönde etkileyecektir.
2.2.2. Egzoz serpantini üzerinde donma koruması yöntemleri
Sistemin kış şartlarında sürdürülebilirliğinin sağlanması için egzoz ısı değiştiricisi üzerindeki
buzlanmanın çözülmesi gerekmektedir. Bu buzlanmayı çözer iken sistem çalışmasının devam etmesi
ve ısı geri kazanımın durdurulmaması enerji verimliliği açısından önemlidir. Donma koruması
sağlanırken ısı geri kazanım veriminden bir miktar feragat etmek gerekmektedir. Fakat en doğru
kontrol sistemi tasarımı ile ısı geri kazanım sistemindeki verim düşümü minimum seviyede tutulmalıdır.
Egzoz bataryası üzerinde donmanın başladığı batarya hava tarafı basınç kaybı ölçülerek ya da
batarya yüzey sıcaklığı ölçülerek öğrenebilir.
Donma başladıktan sonra havanın ısı değiştirici üzerindeki basınç kaybı artacaktır. Şekil 4’te
görüldüğü üzere yaklaşık 5 dakikalık bir buzlanma sürecinde hava hızı yaklaşık %12 artmakta ve buna
bağlı olarak da serpantin basınç düşümü başlangıç koşuluna göre yaklaşık %25 artmaktadır.
Çevrimsel ısı geri kazanım sistemlerinde kullanılacak serpantinlerin minimum basınç düşümünün
100Pa olacağını düşünür isek, basınç düşümünde gerçekleşecek 25Pa artış düşük hassasiyette hava
basınç sensörleri ile bile rahatlıkla ölçülebilir. Klima santrali otomasyonunda serpantin basınç
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düşümünü takip etmek otomasyon donma senaryosu girdisi için uygulanabilecek bir yöntem olarak ele
alınabilir. Bu durumda donma başladıktan sonra senaryonun devreye girmesi için en fazla 5 dakika
gibi bir süre geçecektir ve 5 dakikalık bir sistem verim kaybı söz konusu olacaktır.
Bu durumun yanı sıra egzoz serpantini giriş borusu yüzey sıcaklığı 0°C değerinin altına düştüğünde
donma başlayacaktır. Giriş borusuna bağlanacak yüzey tipi termometre ile donma durumunun
başladığı kabul edilebilir. Bu yöntemlerden ikisi de otomasyon sisteminde kullanılabilir.
Kısacası otomasyon sisteminde hava basınç sensörü veya yüzey sıcaklık sensörü kullanılmalı ve
bunlardan alınan bilgi donma koruma senaryosunu başlatmak üzere otomasyon sistemine girdi olarak
gönderilmelidir.
Isı geri kazanım sisteminde egzoz ısı değiştiricisi üzerinde buzlanmanın engellenmesi için
yapılabilecek başlıca şeyler aşağıdaki gibidir:
•
•
•

Soğuk dış ortam havasının ısı geri kazanımdan önce ısıtılması
2 yollu vana ile besleme serpantinine gönderilecek akışkanın by-pass edilmesi
Akışkan debisinin düşürülmesi

Şekil 6. Dış hava sıcaklığına bağlı olarak farklı donma koruması yöntemlerinde toplam enerji
tüketimleri
Şekil 6’te görüleceği üzere bu donma koruması yöntemlerinin toplam enerji tüketimine etkisi
incelendiğinde -20°C taze hava sıcaklığının altında en etkin çözümün taze havanın ısı geri
kazanımdan önce ısıtılması olduğu görülmektedir [1]. Fakat 2 yollu vana kullanımı ile ön ısıtma
arasında ciddi bir fark gözlenmemektedir. Akışkan debisini düşürülmesi ise toplam ısı geri kazanım
verimini düşürerek bir çözüm sağlama şekli olduğu için enerji tüketiminde olumsuz bir etki
göstermektedir.
2.2.3. Oransal 2 yollu vana kullanımı ile otomasyon üzerinden donma kontrolü
Toplam ısıtma enerji tüketiminden yola çıktığımızda kullanılabilecek en verimli donma kontrolü ön
ısıtıcı kullanımı ve iki yollu vana kullanımı olarak görülmektedir. Fakat ön ısıtıcı hem cihaz maliyetini
arttıracaktır hem de fan tarafında ilave basınç kaybı getirdiği için güç tüketimini arttıracaktır. Bu
nedenle toplam sistem verimi açısından bakıldığında en uygun çözüm 2 yollu vana kullanımı olarak
görülmektedir.
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2 yollu vana kullanarak taze hava ısı değiştiricisine girecek olan akışkanın bir kısmı direkt olarak taze
hava ısı değiştiricisi çıkışına by-pass edilebilir. Bu sayede besleme serpantinine sadece bir miktar
akışkan gönderilir ve serpantin çıkışında daha yüksek sıcaklıkta bir akışkan elde edilir. Buna bağlı
olarak egzoz serpantinine daha yüksek sıcaklıkta bir akışkan girişi sağlanarak donmanın önüne
geçilebilir. Oransal kontrol edilen bir iki yollu vana ile donmanın önüne geçilirken ısı geri kazanım
veriminde minimum düşüm sağlanmış olur.

Şekil 7. Çevrimsel ısı geri kazanım sistemi devre ekipmanlarının ve akışkan sıcaklık ölçüm
noktalarının şematik gösterimi
Şekil 7’de çevrimsel ısı geri kazanım sistemi devre üzerindeki ekipmanlar ile şematik olarak
gösterilmiştir. Donma korumasının sağlanabilmesi için T2 sıcaklığının arttırılması gerekmektedir. V2
kodlu oransal kontrollü iki yollu vana kullanarak T1 sıcaklığındaki akışkanın bir kısmı SA dış ortam ısı
değiştiricisinden by-pass edilebilir. Bu sayede T2 sıcaklığı yükselir ve donma koruması sağlanmış olur.
T2 sıcaklığının değeri ise direkt olarak sistemde ölçülebilir ve 0°C değerinin üzerine çıkacak şekilde 2
yollu vana kontrolü sağlanabilir.
2.3. Mevsim Geçişlerinde Serbest Soğutmanın Optimum Düzeyde Sağlanması
Isı geri kazanım sistemlerinde toplam yıllık enerji tüketimini en çok etkileyen konulardan biri de
mevsim geçişlerindeki sistem çalışmasıdır. Dış hava sıcaklığının düşük olduğu fakat mahaldeki ısıl
yüklerden dolayı soğutma ihtiyacının bulunduğu durumlarda ısı geri kazanım sistemi daha düşük
verimlerde veya tamamen by-pass edilerek direkt dış hava kullanımı ile serbest soğutma
sağlanmalıdır.
Soğutma ihtiyacı olan geçiş mevsiminde mahaldeki üfleme sıcaklığının set değeri dış ortam
sıcaklığından düşük veya yüksek olabilir. Üfleme sıcaklığı set değerinin dış ortam sıcaklığından düşük
olduğu durumda mahal dönüş havası da daha yüksek bir sıcaklıkta ise, ısı geri kazanım durdurulmalı
ve ilave soğutma sağlanarak üflemedeki set değerine ulaşılmalıdır.
Üfleme sıcaklığı set değerinin mahal dönüş sıcaklığı ile taze hava sıcaklığı arasında olduğu
durumlarda ise ısı geri kazanım sisteminin oransal kontrolü ile hassas sıcaklık kontrolü sağlanabilir ve
ilave bir soğutma kaynağı kullanmadan minimum enerji tüketimi ile sistem çalışmasına olanak verilir.
Çevrimsel ısı geri kazanım sistemi oransal ısı geri kazanımın sağlanabileceği en uygun sistemdir.
Çünkü sistem yüzde yüz otomasyon üzerinden kontrol edilebilmekte ve çalışma senaryolarında birçok
parametre üzerinden hassas kontrol sağlanabilmektedir.
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Çevrimsel ısı geri kazanım sistemlerinde iki şekilde ısı geri kazanım kapasite kontrolü sağlanabilir:
•
•

Isı değiştirici akışkan debi kontrolü
Oransal kontrollü 3 yollu vana ile akışkanın egzoz serpantininden by-pass edilmesi

2.3.1. Isı değiştirici akışkan debi kontrolü
Isı geri kazanım veriminin oransal olarak kontrolü için pompa devri ayarlanabilir ve akışkan debisi
düşürülebilir. Bu sayede ideal oran olan 3/1 kütlesel debi oranının dışına çıkılacak ve ısı değiştirici
etkenliğinin düşmesine bağlı olarak ısı geri kazanım kapasitesi düşecektir. Yine de bu durum sadece
ısı değiştirici etkenliğinde değişime neden olacağı için oransal olarak çok düşük ısı geri kazanım
seviyelerine inilemeyebilir. Böyle bir durumda kontrol yeterince hassas olarak sağlanamayacaktır.
Isı değiştirici etkenliği düştüğünde ısı geri kazanım kapasitesi çok büyük oranda düşüm
göstermeyecektir. Akışkan debisindeki düşüme bağlı olarak akışkan rejim aralığı genişleyecek ve
sıcaklık farkı değerinin artması kapasite düşümünde ciddi farklar oluşmamasına neden olacaktır. Bu
da çok düşük ısı geri kazanım veriminin yeterli olduğu durumlarda istenen besleme hava çıkış
sıcaklığının elde edilememesine neden olacaktır. İstenen besleme hava çıkış sıcaklığının
yakalanabilmesi için ilave soğutma enerji tüketimi gerekecektir.
Tablo 1. Çevrimsel ısı geri kazanım devresinde akışkan debisindeki değişime göre besleme havası
çıkış sıcaklıkları ve akışkan giriş-çıkış sıcaklıkları
Akışkan
kütlesel
debisi
(kg/h)

BeslemeEgzoz
hava
kütlesel
debisi
(kg/h)

Dış
Ortam
Sıcaklığı
(°C)

Mahal
dönüş
hava
sıcaklığı
(°C)

Mahal
dönüş
bağıl
nemi
(%)

Besleme
set
sıcaklık
değeri
(°C)

Isıtıcı
serpantin
su giriş
sıcaklık
değeri
(°C)

Isıtıcı
serpantin
su çıkış
sıcaklık
değeri
(°C)

Besleme
Havası
sıcaklık
değeri
(°C)

Set değeri
ile besleme
sıcaklık
değeri
arasındaki
fark ((°C)

485
327
258
206

1800
1800
1800
1800

12
12
12
12

24
24
24
24

50
50
50
50

15
15
15
15

21,7
23,1
23,6
23,9

14,3
12,9
12,4
12,2

20
19,6
18,6
17,5

5
4,6
3,6
2,5

Serpantin üreticisi tasarım ve performans yazılımında yapılan çalışmaya göre Tablo 1’deki veriler
oluşturulmuştur. Bu tabloda 12°C dış ortam sıcaklığı olduğu durumda mahal içerisindeki ısıl yüklerden
dolayı 15°C besleme hava sıcaklığı istenirken, çevrimsel ısı geri kazanımda akışkan debi kontrolü ile
bunun sağlanıp sağlanamayacağı incelenmiştir. Tabloda da görüldüğü gibi akışkan kütlesel debisi
%45’e kadar düşürüldüğünde (pompa devir kontrolü ile) istenen besleme hava sıcaklıklarına
ulaşılamamaktadır. Akışkan debisi düşürüldüğünde batarya etkenliği düşmekte fakat akışkan girişçıkış sıcaklıkları arasındaki fark arttığı için istenen kapasite düşümü sağlanamamaktadır.
2.3.2. Oransal kontrollü 3 yollu vana ile akışkanın egzoz bataryasından by-pass edilmesi
Çevrimsel ısı geri kazanım sisteminde hassas kapasite kontrolünün en iyi şekilde sağlanması için hem
besleme-egzoz serpantinlerinde akışkan debisini düşürmek hem de besleme serpantinine girecek olan
akışkan sıcaklığını düşürmek en efektif yöntemdir. Bu sayede hem ısı değiştiricinin etkenliği
düşürülmekte hem de besleme serpantininin kapasitesi akışkan giriş sıcaklığından dolayı
düşürülmektedir.
Frekans konvertörü ile pompa devri aşağı çekilerek sistemdeki akışkan debisi düşürüldüğünde
besleme ve egzoz serpantinlerinin debileri aynı oranda düşürülmektedir. İlave olarak egzoz
serpantininin kütlesel debisi besleme serpantinine göre daha aşağılara çekildiğinde egzoz hattından
daha az enerji sisteme aktarılabileceği için istenen kapasite düşümleri daha kolay yakalanabilir.
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Tablo 2. Pompa devir kontrolü ile beraber 3 yollu vana üzerinden egzoz serpantini by-pass’ı ile
çevrimsel ısı geri kazanım kapasite kontrolü
Besleme
serpantini
kütlesel debisi
(kg/h)

Egzoz
serpantini
kütlesel debisi
(kg/h)

Isıtıcı
serpantin su
giriş sıcaklık
değeri (°C)

Isıtıcı
serpantin su
çıkış sıcaklık
değeri (°C)

Soğutucu
serpantin su
giriş sıcaklık
değeri (°C)

Soğutucu
serpantin su
çıkış sıcaklık
değeri (°C)

206
206

206
109

12,18
18,39

23,86
12,1

23,86
12,1

12,18
23,99

Besleme
Havası
sıcaklık
değeri (°C)

17,5
15

12 °C dış ortam sıcaklığı ve 24°C iç ortam sıcaklığı (%50 bağıl nem) durumunda besleme havası 15°C
istendiğinde sistem akışkan kütlesel debisinin düşürülmesinin yanı sıra, egzoz serpantininden
akışkanın by-pass edilmesi ile elde edilebilecek sonuç Tablo 2’de gösterilmiştir. Egzoz serpantininden
toplam kütlesel debisinin %45’i geçirildiği için çok daha düşük kapasite düşümleri ve istenen çıkış
sıcaklığı 15°C yakalanabilmektedir. Sadece sistem kütlesel debisi düşürüldüğünde ancak 17,5°C
besleme sıcaklık değerine kadar kapasite düşürülebilmektedir.
Şekil 7’de görülen V1 kodlu 3 yollu vana açıldığında daha düşük T2 sıcaklığındaki akışkan egzoz ısı
değiştiricisinin çıkışına by-pass edilerek T1 akışkan sıcaklığının da düşmesine olanak sağlayacaktır.
Bu sayede besleme serpantinine düşük sıcaklıkta akışkan gönderilerek daha düşük ısı geri kazanım
kapasiteleri elde edilebilecektir. 3 yollu vananın oransal kontrol edilmesi ile hassas üfleme hava
sıcaklığı kontrolü sağlanabilir.
2.4. Çevrimsel ısı geri kazanım su devresi ekipmanları ve kontrol
Bu çalışmada çevrimsel ısı geri kazanım sistemi sirkülasyon devresi ekipmanlarının ve otomasyon
senaryolarının nasıl tasarlanabileceği ile ilgili bilgiler, deneysel ve teorik çalışmaların incelenmesi ile
belirtilmiştir. Çalışma sonucunda kritik devre ekipmanlarının su sıcaklık sensörleri, oransal kontrollü 3
yollu ve 2 yollu vanalar, akışkan hacimsel debimetre, devir kontrollü pompalar olduğu görülmüştür.
Şekil 8’de bu elemanların yerleşimlerinin nerelerde olması gerektiğini gösteren bir şematik çizim
paylaşılmıştır.

Şekil 8. Çevrimsel ısı geri kazanım sistemi su devresi kritik ekipmanlar ve devre içerisinde yerleşim
noktaları
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3. SONUÇ
Günümüzde özellikle hijyen uygulamaları, endüstriyel sistemler ve endüstriyel mutfak uygulamalarında
gittikçe kullanımı artan çevrimsel ısı geri kazanım sistemleri, diğer ısı geri kazanım sistemlerinden
farklı olarak verimli çalışma ve sistem sürdürülebilirliği açısından birçok dikkat edilmesi gereken nokta
içermektedir. Ancak doğru bir çevrimsel ısı geri kazanım akışkan devresi tasarımı ve doğru otomasyon
sisteminin kurulması ile Ecodesign direktifinde hedeflenen %68 ısı geri kazanım verimi yakalanabilir.
Tek başına ısı değiştirici boyutu, hava hızı gibi etkenler bu verimin yakalanmasında yeterli
olmayacaktır. Otomasyon tarafında tasarlanacak doğru çalışma senaryoları ile ısı geri kazanım
veriminin yanı sıra sistem sürdürülebilirliği ve toplam enerji tüketiminin minimum seviyede tutulması
sağlanabilir. Bunun için de dış ortam koşulları da göz önünde bulundurularak gerektiğinde soğuk iklim
koşullarında çalışmanın sağlanacağı, gerektiğinde geçiş mevsimi çalışmasının sağlanabileceği
sirkülasyon devresi ve otomasyonu tasarlanmalıdır.
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GEÇERLİLİK DENETİMİ (COMMISSIONING-CX)
KAVRAMINA BİR YAKLAŞIM
An Approach To The Concept Of Commissioning

Mustafa BİLGE
Mehmet Barış YEŞİLBAŞ

ÖZET
Bu makalede henüz ülkemizde yeterince üzerinde durulmayan, ancak bir projede olmazsa olmaz olan
Geçerlilik Denetimi ( Cx) hakkında genel bilgiler verilecektir. Ayrıca bu makale hem ülkemizde hem de
Avrupa’da hâlâ tartışılan Test Ayar ve Dengeleme (TAD) konusu ile Cx konusundaki kavramları ve
tanımları bir nebze de olsa yerine oturtmak amacı ile hazırlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Commissioning, CX Aşamaları, CX Sorumluluk
ABSTRACT
This study will give information about commissioning (Cx) which is not adequately focused on our
country, but which should definitely be in a project. In addition this study has been prepared with the
aim of putting the concepts and definitions about Cx and TAD into place which is still discussed in our
country and in Europe.
Key Words: Commissioning, CX Phase, CX Responsibilities

1. GİRİŞ
Geçerlilik Denetimi (CX) , kısaca bir projenin teslimini iyileştiren kalite odaklı bir süreçtir. Projenin
bütün sistemleri ve kuruluşları ile birlikte, tesis sahibinin gereksinimlerini yerine getirecek şekilde
planlandığını, tasarlandığını, kurulduğunu, denendiğini, işletildiğini ve bakımının yapıldığını denetler.
Bir sistemin, tasarımın veya uygulamanın önceden belirlenen özelliklere ve tanımlara uygun olarak
yapıldığını kanıtlamak için yapılan, test ve ölçme işlemlerini de içeren geçerlilik denetimidir şeklinde de
tanımlanabilir.
CX; bir görev, bir test veya bir kontrol listesi (check list) doldurma işlemi olarak algılanmamalıdır.
Bütün bir binayı kapsayabileceği gibi, aktif veya pasif bir sistem, bir bölüm ya da bir işletme için de
yapılabilir. Beş esas bölüm söz konusudur;
1)
2)
3)
4)
5)

Tasarım öncesi (Pre-design)
Tasarım aşaması (Design)
Uygulama aşaması (Constuction)
Kabul (Acceptance)
Garanti süreci (Warranty Phase)

2. TANIMLAR
Cx Otorite (CA); Sertifikalı bir profesyoneldir. Cx takımının lideridir.
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Yatırımcı Talepleri (Owner Project Requirements -OPR); Projeden beklenen talepleri ve beklentileri
ayrıca binanın ve sistemlerin nasıl kullanılıp işletileceğini detaylı olarak açıklayan yazılı bir
dokümandır.
Tasarımın Temelleri (Basis of Design -BOD); Tasarım kriterlerinin ve tasarımın detaylı olarak
anlatılmasıdır. Bu doküman tasarım konseptini, hesapları, malzeme seçimlerini kapsar. Bu çalışma
OPR’ ye, ayrıca ülke ve uluslararası standartlara uygun olarak yapılmış olmalıdır.
3. CX SİSTEMLERİ
Cx çalışmalarını bir bütün olarak düşünmek gerekir ve bu çalışmalar aşağıdaki sistemler için yapılır.
•
•
•
•
•
•

HVAC Cx
Yapı dış kabuğu Cx
Elektrik sistem Cx
Özel alçak gerilim Elektrik sistemleri
Sıhhi tesisat ve atık su
Yangından korunma sistemleri

Cx çalışmaları aşağıda açıklanan projenin icrası sırasında gruplar arası iletişim, belgelendirme ve
doğrulama işlevlerinin tam olarak yapılmasını sağlar. Büyük bir projede birçok disiplin ait sayısız alt
gruplar çalışır. Bu disiplinlerin tipik çalışma konfigürasyonlarına ait grafik şöyledir;

Şekil 1. CX Disiplinlerinin Tipik Çalışma Konfigürasyonu
4. CX AŞAMALARI
4.1. Tasarım Öncesi
Bu aşamada tesis sahibi ve ekibi ile sıkı işbirliği yapılır. Bu aşama çoğu zaman göz ardı edilir. Ancak
başarılı bir projenin belki de en kritik çalışmasıdır. Tesis sahibinin bu zamanda CX otoritesini ve ekibini
seçmesi ve görevlendirmesi gerekir. Otoritenin proje grupları ve tedarikçilerle herhangi bir bağı
olmayan, mutlaka bağımsız, tercihen proje konusunda deneyimli bir kişi veya ekip olması çok
önemlidir. CX otoritesi gerekirse uzmanlardan da yararlanır. Projenin hazırlanmasında, planlamasında
ve programında bire bir yer alır. Burada ince bir nokta söz konusudur. Otorite tesis sahibi adına görev
yapar, onun yerine değil. Otorite tesis sahibi değildir. Tesis sahibinin istek ve gereksinimi;

•
•
•

Başarılı bir proje için minimum karakteristikleri
Sadece miktar değil, kaliteyi;
Ölçülebilir ve doğrulanabilir kriterleri

içermelidir ve projenin en kritik belgesidir, çünkü proje ona göre değerlendirilecektir.
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4.2. Tasarım Aşaması
Bu aşamada CX ekibi daha sonra doğrulama ve değerlendirme için gerekli önlemlerin alınmasını
sağlar. Örneğin nerelerde test yapılacağını, bunun için tesisatta yapılması gerekilen değişiklikler, ölçü
aletlerin nerelere monte edileceği gibi hususlar burada belirlenmelidir. Bazı durumlarda sistem
kurulduktan sonra müdahale etmek imkânsız hale gelebilir.
Tasarım sırasında değerlendirilmesi gereken bir konu da söz konusu tasarımın tesis sahibinin
isteklerini gerçekten karşılayabileceğinin teyididir. Örneğin yetersiz bir bütçe ile isteklerin tam
karşılanamayacağı daha bu aşamada irdelenmelidir.
CX otoritesi hiçbir zaman yeniden tasarım yapmaz, hesapları yeniden yapmaz. Sadece tavsiyelerde
ve uyarılarda bulunabilir. Yükleniciye verilen projeler genellikle sadece neyin yapılacağını ve hangi
ekipmanın seçildiğini içerir. Seçimlerin nasıl yapıldığını neden o sistemin seçildiğini ve projenin genel
mantığını tam olarak yansıtmaz. Bu bilgi yüklenicinin önereceği bir değişikliğin değerlendirilmesinde
veya işletme sırasında karşılaşacak problemlerin çözümünde çok önemli olabilir.
Proje programına ve zamanlanmasına CX işlerinin gerçekçi olarak entegre edilmesi de bu aşamada
yapılır. CX zaman, ayrıntı ve ince planlama isteyen bir süreçtir.
4.3. Uygulama Aşaması
Birçok projede CX işleri bu aşamada başlatılır. Bu yanlış bir yaklaşımdır. Çünkü bazı düzeltmeler için
çok geç kalınmış olabilir. Yoğun çalışma ile bu gecikme kapatılabilir, ancak birçok husus da göz ardı
edilmiş olabilir.
CX açısından en uzun ve yoğun çalışma gerektiren aşamadır. Belirli aralıklarla işlerin kontrolü gerekir.
Örnek seçimi ve kontrolü yöntemiyle çalışılır. Gruplar arası iletişimin sağlanması ve işlerin takibi için
belirli aralıklarla gruplar arası toplantıların organizasyonu gerekir. Her aşamada belgelendirme ve
oluşturulan listelerin takibi çok önemlidir. Burada yine ince bir konu vardır. Yüklenici CX ekibi nasıl
olsa kontrol ediyor diyerek kalite kontrolü hafife alabilir. Bu, bir projenin akıbetindeki en hassas ve
mutlaka önlenmesi gereken bir konudur.
Bakım prosedürlerinin tespiti ve personel eğitimleri de bu aşamada planlanan hususlardır.
4.4. Kabul
Bu aşama projenin başarıyla bitirildiğini tesis sahibinin isteklerinin teyit edildiği kısımdır. Uzun bir süreç
olabilir, mevsimsel ölçmeler gerekebilir. Garanti şartlarının yerine getirildiğinin doğrulanması da
burada yapılır.
Her projenin sonunda öğrenilen derslerin ve kazanılan deneyimlerin tartışıldığı toplantıların yapılması
ileride gerçekleştirilecek projeler açısından çok yararlı olacaktır.
Projenin sonunda tesis sahibine yapılan işleri açıklayan ayrıntılı bir rapor, dosyalar ekinde sunulur.
4.5. Garanti Süreci
Bu süreç herhangi sorunun çözülmesini, ertelenmiş testlerin yapılmasını ve nitelikli bir inşaat için
sorunların çözülmesi sağlanır. Bina kullanılmaya başladıktan sonra oluşabilecek tüm sorunlar garanti
aşamasında çözülmelidir. Ekip üyelerinde mutlaka mal sahibinin bir temsilcisi, tasarım uzmanları ve
müteahhit olmalıdır.
Garanti sürecinde özellikle ekipmanların periyodik bakımları mal sahibi tarafından yaptırılmalıdır.
Test Ayar Dengeleme (TAD) // Commissioning - Kontrol İşletmeye Alma Kabul (KİK) Semineri

14. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 17-20 NİSAN 2019/İZMİR

____________________ 1976 _______

5. SORUMLULUKLAR

5.1. İşveren Sorumlulukları
•
•
•
•
•

CX ekibini proje başlangıcında seçmek.
İşveren gereksinimleri dokümanını hazırlamak (OPR).
Bütün açık issue log maddelerini karara bağlamak.
Gereksinimlere (OPR) uymayan maddelerin düzeltilmesi için yaptırımlar uygulamak, ya da bu
haliyle kabul etmek.
Projenin tamamlandığına ve OPR’ın yerine getirildiğine karar vermek.

5.2. Tasarımcı Sorumlulukları

•
•
•
•

OPR’a bağlı kalan bir tasarım dokümanı hazırlamak.
Tasarım ve sözleşme dokümanlarını CX ekibine sunarak yorumlarını kabul etmek.
Tedarikçilerin ve uygulamacıların TAB ve CX ekiplerine destek olması için şartnamelerine
gerekli “saha desteğinin bedelsiz olarak sağlanması” maddesini eklemek.
Periyodik CX toplantılarına katılmak.

5.3. Ana müteahhit, Alt yükleniciler ve Tedarikçilerin Sorumlulukları

•
•
•
•
•
•

Sözleşme dokümanındaki değişiklikler, toplantı notları, sözleşme eklerinin birer kopyasını CX
ekibine vermek.
Ekipmanlar ve sistemler ile ilgili hazırlanan bütün dokümanların CX ekibine vermek.
CX ekibinin verdiği tarihlere uyan bir proje takviminin oluşturulması.
Bütün takvim değişikliklerinin CX ekibine bildirilmesi.
Bütün imalatları sözleşmeye ve tedarikçilerin taleplerine göre uygulamak ve sistemleri
çalıştırmak.
Test-Ayar ve Dengeleme işlerini sözleşmedeki kapsamıyla yerine getirmek.

5.4 Commissioning Ekibinin Sorumlulukları

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tasarımcı ve uygulamacılarla CX toplantıları yönetmek ve CX sürecini tanıtıp yönlendirmek.
Ekipman özelliklerini ve sunulan dokümanları OPR’ı dikkate alarak değerlendirmek
Dokümanları işletme ve bakım kolaylığı, TAD ve CX açısından yorumlamak.
CX Issue Log oluşturarak tasarım ve uygulama ekibi ile dokümanın takibini yapmak.
Saha içinde toplantılara katılarak CX sürecini koordine etmek.
Müteahhite CX takvimi oluşumunda yardım etmek.
Gerek duyulursa müteahhite installation verification testlerinde ve start-up sürecinde
yardımcı olmak.
Müteahhit tarafından yapılacak olan bütün Fonksiyonel Performans Test’leri geliştirmek ve
doğruluğunu belgelendirmek.
İşverene ekipman ve sistem testlerinin kabulü ile ilgili önerilerde bulunmak
Bütün bakım ve işletme dokümanları ve As Built çizimleri incelemek
Eğitim seminerini koordine etmek
İşverene final CX raporunu sunmak
Garanti süreci ile ilgili testleri koordine etmek
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5.5 Sorumluluk Matrisi
Tablo 1: Ashrae Cx sorumluluk matrisi

Doküman

Veriyi Giren

Yapan

Kullanıcı

İşveren talepleri
dokümanının revize
edilmesi

Kontrol eden &
Onaylayan

O&M, Kullanıcılar, Esas
Projeler, Dizayn Ekibi

CX Yetkilisi veya
Dizayn Ekibi

İşveren

CX Yetkilisi, Dizayn Ekibi,
Müteahhit

Tasarımın Güncellenmesi

Dizayn Ekibi

Dizayn Ekibi

CX Yetkilisi ve İşveren

CX Planlarının
Güncellenmesi

Dizayn Ekibi ve CX
Yetkilisi, İşveren,
Müteahhit

CX Yetkilisi

Dizayn Ekibi ve CX
Yetkilisi, İşveren,
Müteahhit

Dizayn Ekibi ve CX
Yetkilisi
Dizayn Ekibi ve CX
Yetkilisi, İşveren,
Müteahhit

CX Yetkilisi

Dizayn Ekibi

Dizayn Ekibi

Müteahhit

Müteahhit, Dizayn Ekibi

Müteahhit

Müteahhit, Devreye
Alma

CX Yetkilisi

CX Yetkilisi ve Dizayn
Ekibi
CX Yetkilisi ve Dizayn
Ekibi
CX Yetkilisi, İşveren
CX Yetkilisi ve Dizayn
Ekibi
CX Yetkilisi, İşveren

CX Yetkilisi

CX Yetkilisi

Hepsi

Hepsi

Eğitim Planları

Dizayn Ekibi, CX Yetkilisi,
O&M, Müteahhit

Müteahhit veya CX
Yetkilisi

İşveren CX Yetkilisi

O&M, Kullanıcılar,
Müteahhit

Sistem Kılavuzları

Dizayn Ekibi, CX Yetkilisi,
O&M, Müteahhit

Müteahhit

İşveren, CX Yetkilisi

O&M, Kullanıcılar

Sistem Sorun Notları

CX Yetkilisi

CX Yetkilisi

N/A

Sistem Sorun Raporları

CX Yetkilisi

CX Yetkilisi

İşveren, Dizayn Ekibi

CX Yetkilisi

CX Yetkilisi

İşveren

İşveren

CX Yetkilisi

CX Yetkilisi

İşveren

İşveren

CX Yetkilisi veya Dizay
yetklisi
Dizayn Ekibi
CX Yetkilisi veya
İşveren

Test Veri Raporları

O&M, Kullanıcılar,
Dizayn Ekibi
Dizayn Ekibi
O&M, Müteahhit, CX
Yetkilisi
Müteahhit, CX Yetkilisi,
O&M, Dizayn Ekibi
Müteahhit

CX Yetkilisi

Dizayn Ekibi, Devreye
Alma Yetkilisi
CX Yetkilisi, İşveren

Sistem Sorun Notları

CX Yetkilisi

CX Yetkilisi

N/A

Sistem Sorun Raporlar

CX Yetkilisi

CX Yetkilisi

İşveren

CX Süreç Raporu

CX Yetkilisi
O&M, Kullanıcılar, CX
Yetkilisi

CX Yetkilisi
CX Yetkilisi veya
İşveren

İşveren

Müteahhit, O&M
CX Yetkilisi, Dizayn Ekibi,
İşveren, Müteahhit
Dizayn Ekibi, İşveren,
Müteahhit
İşveren

İşveren

İşveren

Sunulan Dokümanların
Yorumlanması
Sistem Koordinasyon
Planları
Denetim Kontrol Listeleri
İNŞAAT

Kontrol Raporları
Test Prosedürleri
Test Veri Raporları
CX Toplantı Başlıkları ve
Tutanakları

İnşaat Devreye Alma
Süreci Raporları
Nihai İnşaat Devreye Alma
Raporları

KULLANIM VE OPERASYON SÜRECİ

Gerekli Revizyonlar
Tasarımın Güncellenmesi
Bakım Programı
Test Prosedürleri

Yeniden CX Planı

Dizayn ve CX Yetkilisi,
Müteahhit
Müteahhit
Dizayn Ekibi ve CX
Yetkilisi, Müteahhit
Müteahhit

CX Yetkilisi
CX Yetkilisi
CX Yetkilisi

CX Yetkilisi

Müteahhit
Müteahhit
Müteahhit
Müteahhit

CX Yetkilisi, Dizayn Ekibi,
Müteahhit
Dizayn Ekibi, İşveren,
Müteahhit

CX Yetkilisi, İşveren

CX Yetkilisi, Dizayn Ekibi,
Müteahhit
Dizayn Ekibi, CX Yetkilisi

İşveren, CX Yetkilisi

O&M, Kullanıcılar

İşveren

Dizayn Ekibi, CX Yetkilisi
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6. HVAC UYGULAMA VE KABUL AŞAMASINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR SORUMLULUKLAR
6.1 Hvac Uygulama Aşamasındaki CX

•
•
•
•

Malzeme onayları ve shop drawing çizimler CA tarafından incelenir.
HVAC uygulama doğrulama testleri ( çalışmaları) ; Boru, kanal ve cihaz montajlarının CA
tarafından ilgili test sheetlere uygunluğunu denetlenir
CA; statik testleri, kanal sızdırmazlık testleri ve hidrostatik testleri gözlemler ve dokümante
eder.
CA; HVAC ekipman start up çalışmalarını gözlemler ve dokümante eder.

6.2 Hvac Kabul Aşamasındaki CX

•

•

•
•

TAB Çalışmalarının Doğrulanması: CA TAB raporunu doğrular rastgele yöntem ile TAB okuma
noktalarını seçer ve kontrol eder, gerekirse balanslamayı yeniden yaptırır. Ölçüm
toleranslarını tanımlar.
Fonksiyonel Performans Testleri: Tüm ön testler ve çalışmalar tamamlandıktan sonra yapılan
testlerdir Sistemlerin performansını kanıtlamaya yönelik yapılan testlerdir CA bu çalışmaların
doğruluğunu teyit eder.
Ses ve Titreşim Testleri: CA bu çalışmaların doğruluğunu teyit eder.
Kabul Fazı Dokümanların hazırlanması: Doğrulu teyit edilmiş TAB raporu, FPT test formları,
operasyon ve bakım dokümanları, CX raporu ve eğitim dosyalarını hazırlar.

SONUÇ
Ülkemizde TAD çalışmaları ilgili sivil toplum örgütleri ( İSKAV, TTMD, MTMD gibi)tarafından yürütülen
uzun uğraşlar sonucunda belirli bir noktaya gelmiştir. Bu çalışmaların bazı Avrupa ülkelerinin üzerinde
olduğunu ifade edebiliriz. Ancak Cx çalışmaları ve kavramı henüz hem ülkemizde hem de Avrupa’daki
ülkelerde henüz yerine utturmadığı bu konuda gerek bilgi kirliliği gerek kaynakların yeterli olmaması
nedeniyle yatırımcı, yüklenici ve proje yönetimi arasında sorunlar yaşanmasına neden olmaktadır.
ABD deki Cx çalışmaları hem yayın hem de yapılan çalışmalar anlamında belirli bir noktaya geldiği
anlaşılmaktadır. Bu nedenle bu makale hazırlanırken ASHRAE ve NEBB yayınları dikkate alınmıştır.
Bu makale, iç içe olan TAD ile Cx kavramlarının sınırlarını belirlemek ve iki çalışmanın farklılıklarını
belirlemek için hazırlanmıştır. TAD çalışması yüklenicinin sorumluluğunda olan bir iş olduğunu ancak
bu çalışmaların Geçerliliğini Denetlemek( Cx) görevinin yatırımcıya ait olduğu göz ardı edilmelidir.
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COMMISSIONING SÜRECİ: ULUSLARARASI
UYGULAMALARDAKİ FARKLI YAKLAŞIMLAR
Commissioning Process: Different Approaches in International Applications

Işık YÜCESOY

ÖZET
Commissioning süreci, proje sahibinin tanımlanan hedef ve kriterlerini karşılamak amacıyla bir binanın
tüm tesislerinin performansının elde edilmesi, kanıtlanması ve dokümante edilmesi olarak
tanımlanabilir.
Bildiri, uluslararası alanda kendi commissioning kalite süreç standartlarını geliştirmiş ülke/kuruluşların
yaklaşımlarının incelenmesi, ortak yönleri/farklılıklarının tespitini amaçlamaktadır.
Çalışma ASHREA, NEBB, AABC, CIBSE, ISHREA, HONG KONG commissioning dokümanlarını
kapsamaktadır.
Anahtar Kelimeler: Commissioning, Enerji verimliliği, Katma değerli bina, Proje süreci, Enerji
kazanımı, ASHREA, NEBB, AABC, CIBSE, ISHREA, Kontrol.

ABSTRACT
The Commissioning process can be defined as obtaining, proving and documenting the performance
of all the premises of a building in order to meet the defined objectives and criteria of the project
owner.
The paper aims to examine the approaches of the countries / organizations that have developed their
own commissioning quality process standards in the international field and to identify their common
aspects/differences.
The study covers the ASHREA, NEBB, AABC, CIBSE, ISHREA, HONG KONG commissioning
documents.
Key Words: Commissioning, Energy efficiency, Value added building, Project process, Energy
recovery, ASHREA, NEBB, AABC, CIBSE, ISHREA, Control.

1. GİRİŞ
Günümüzün HVAC sistemleri giderek sıkılaşan iç hava kalitesi ve konfor beklentilerini karşılayan,
enerji verimliliğine odaklı ve yine de kısıtlı bütçelerle tasarlanıp uygulanması zorunluluğuna uymak
üzere oluşturulmalıdır.
Sistemlerin tasarımı bu talepleri karşılamak üzere bir dizi alt-sistemlere, ekipmanlara ve kontrollere
sahiptir. Ek olarak, bina uygulamaları birbirinden bağımsız olarak çalışan bir dizi uzman ekibi
gerektirir.
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Tasarımcı ve uygulamacılar arasındaki yetersiz iletişim ve koordinasyon HVAC sistemlerinin birbiriyle
uyumsuz çalışmasına neden olabilir. Tüm sistemlerin ve ekipmanların çalışmasının birbiriyle
uyumunun kanıtlanması olmaksızın, tanımlanan ve istenilen sistem performansında sorunlar
yaratacaktır.
Commissioning bu sorunları adresleyen sistematik bir prosestir. Gereken iletişimi, koordinasyonu,
testleri ve kanıtlamayı garantileyerek bina HVAC sistemlerinin istendiği şekilde performansını sağlar.
Etkili HVAC commissioning uluslararası, görünür ortak çalışma prensibine dayanan proaktif bir
prosestir.
Yukarıda tanımlanan gerçekte bir Kalite Güvence Sistemidir. Metodoloji önemlidir ve HVAC gibi her
türlü sistem için kullanılabilir.
Commissioning prosesinin kısaca etkilerini sıralarsak:
-

Projenin gecikmesinin azalması
Daha kısa teslim süresi
Yerleşim sonrası düzeltici faaliyetlerin azalması
Tasarım değişikliklerinden daha az etkilenme
İç hava kalitesi ve konfor şartlarının iyileşmesi
Daha kolay işletim, bakım ve yüksek güvenilirlik
Düşük enerji ve işletme maliyeti
İşletme ve Bakım dokümantasyonu
Tüm uygulama sürecinin dokümantasyonu
Katma değerli bir bina

2. AMERİKA YAKLAŞIMI
ASHREA, NEBB, AABC, ISHREA dokümanlarının incelenmesi sonucunda Amerika’da oluşturulan
yaklaşımın değişik versiyonları olduklarını tespit edebiliriz. Bu nedenle, ASHREA tarafından
oluşturulan Commissioning (Cx) Prosesi Akış Şemasını inceleyerek başlayabiliriz.
ASHREA, NEBB, AABC, ISHREA dokümanlarının ortak özellikleri incelendiğinde:
-

Commissioning Otorite (CxA) doğrudan iş sahibine bağlıdır.
Commissioning firması tam bağımsız, üçüncü taraf olmalıdır.
Kontrat İş sahibi ve Commissioning firması arasında yapılmalıdır.
Commissioning firması işe tasarım öncesinde başlamalıdır.
Tasarım ve Uygulamacılarla yapılan sözleşmelerde CxA yetkileri ve ortak çalışma prensipleri
yer almalıdır.
TAD firması tam bağımsız, üçüncü parti olmalı ve Cx ekibinde yer almalıdır.

NEBB tarafından oluşturulan Whole Building Thecnical Commisioning of New Construction ise HVAC
ve BMS ye ek olarak Pis Su, Temiz Su, Asansör Sistemleri, Yangın Sistemleri, Elektrik Sistemleri,
Yangın İhbar Sistemleri, Haberleşme, İnternet ve Zayıf Akım Sistemleriyle Bina Kabuğu
Commissioning içerisine dahil edilmiştir.
Tipik bir Organizasyon Şeması içerisindeki Kontrat Bağlantıları ve İletişim Rotası Şeması (Acg)
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3. İNGİLİZ YAKLAŞIMI
CIBSE, HONG KONG dokümanlarının ortak özellikleri incelendiğinde:
-

Commissioning firması tam bağımsız, üçüncü taraf olmalıdır.
Commissioning Yönetimnt Organizasyonu (CYO) Ana Yüklenici tarafından atanır
Kontrat Ana Yüklenici ve Commissioning firması arasında yapılmalıdır.
Commissioning firmasının işe tasarım fazında başlaması önerilir.
Alt uygulamacılarla yapılan sözleşmelerde CxA yetkileri ve ortak çalışma prensipleri yer
almalıdır.
Test Dengeleme Mühendisinin kontratı Alt Yükleniciyle yapılır.
Tipik bir Organizasyon Şeması içerisindeki Kontrat Bağlantıları ve İletişim Rotası Şeması
(CIBSE)

SONUÇ
Uluslararası 2 farklı yaklaşım bulunmakla beraber, Commissioning konfor şartlarının, enerji
verimliliğinin sağlandığı katma değerli bir bina üretilmesini hedefleyen bir kalite güvence sistemidir.
Çalışma ülkemizde de gündemde olan Commissioning süreci çalışmalarına destek olmak amacıyla
hazırlanmıştır.
KAYNAKLAR
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]

ASHRAE Guideline 0-2013 The Commissioning Process.
NEBB Technical Commissioning Process Standart.
ACG Commissioning Guideline.
ISHRAE HVAC Commissioning Guidebook
Commissioning Management – CIBSE Commissioning Code M.
Testing and Commissioning Procedure (The Hong Kong Special Administrative Region)
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DOHA METROSUNDA TÜNEL HAVALANDIRMA SİSTEMİNİN KABUL
TESTLERİ
Acceptance Tests of Tunnel Ventilation System in Doha Metro

Mahir İlter BİLGE
Orhan ÇELEBİ
Mustafa BİLGE
Eren MUSLUOĞLU

ÖZET
Son yıllarda meydana gelen, can ve mal kaybına yol açan kazalar, metrolardaki tünel yangınının ne
kadar tehlikeli olduğunu göstermektedir. Tünel yangınlarında oluşabilecek can ve mal kaybını önlemek
için “Acil Durum Tünel Havalandırma Sistemi”nin uygun bir şekilde tasarlanmış, kurulmuş ve testlerinin
yapılmış olması çok önemlidir.
Bu çalışmada 13 istasyondan oluşan “Doha Metro Kırmızı Hattı”nda 103 farklı yangın senaryosu için
uygulanan tünel havalandırma sistemi kabul testleri anlatılmaktadır. Yapılan saha testleri sonucu tünel
havalandırma sisteminin tasarıma uygun olarak çalışıp çalışmadığı görülebilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Metro Tünel Havalandırma Sistemi
ABSTRACT
During the testing and commissioning stage of tunnel ventilation systems, it is crucial to make sure
that the system is performing as designed. The fan flow rates can be verified by measurement of flow
rate of each fan; however, an integrated system test has to be carried out to ensure that in case of a
fire in the tunnel, the air velocity at the tunnel is larger than the critical velocity for all tunnel sections.
Over the past few months, 103 different fire scenarios were tested and verified by measurement of air
velocity inside the tunnel at different tunnel sections.
Key Words: Metro Tunnel Ventilation

1. GİRİŞ
Dünya nüfusunun artması ve şehirlerin daha büyük hale gelmesi ile beraber yeraltı metro hatları
genişlemekte ve yaygınlaşmaktadır. Bu yaygınlaşma kaçınılmaz olarak da yaşanan kaza miktarlarında
artışı beraberinde getirmektedir. Bu sebeple tünel havalandırma sistemleri her geçen gün önem
kazanmaktadır.
Metro tünellerinde yaygın olarak emme-basma havalandırma yöntemi kullanılmaktadır. Bu yöntemde
bir istasyondan taze hava tünele verilmekte ve diğer istasyonun duman egzoz şaftı aracılığı ile tahliye
edilmektedir. Bu tip havalandırma sistemlerinde sağlanması gereken temel ölçüt, yangın anında tünel
içerisindeki hava hızının dumanı tahliye etmek için gerekli olan kritik hız değerinden yüksek olmasıdır.
Bu sayede dumanın tek tarafa doğru akması sağlanmış olur ve yolcular için güvenli bir kaçış
güzergahı elde edilir. Tünel havalandırma sistemin çalışma prensibi Şekil 1’de açıklanmıştır.
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Şekil 1 Tünel Havalandırma Sisteminin Çalışma Şekli
Doha Metrosunun Tünel Havalandırma sisteminin tasarımı Parsons-Brickerhoff tarafından yapılmış,
havalandırma fanlarının ve sisteminin montajı ve uygulaması ise Zitron tarafından yapılmıştır.
Çalışmanın konusu olan Tünel Havalandırma Sisteminin kabul testleri ise Mecon firması tarafından
yapılmıştır.

2. SİSTEM KABUL TESTLERİ
Yapılan çalışmanın temel amacı, tünel havalandırma sisteminin tasarlandığı şekilde çalıştığını
doğrulamaktır. Bu doğrulamanın yapılabilmesi için tünel içerisindeki ortalama hava hızının doğru bir
şekilde ölçülmesi ve minimum gerekli olan hava hızı değeri ile karşılaştırılması gerekmektedir.

Şekil 2 Basınç Ölçüm Noktalarının Kesit Üzerindeki Dağılımı
Tünelin içerisindeki hava hızının ölçülmesi için, ASHRAE Fundamentals [1] tarafından önerildiği gibi
akışın olduğu tünel içerisinde 30 adet basınç ölçüm noktası yerleştirilmiştir. Ölçüm hassasiyetinin
artırılması için, noktalar Log- Tchebycheff kuralı ile uyumlu olarak dağıtılmıştır.
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Diferansiyel basınç değerleri saniyede bir veri olacak şekilde 10 dakika boyunca kaydedilmiş, daha
sonra basınç değerlerinin ortalaması alınmış ve “Bernouli Denklemi” kullanılarak ortalama hava hızı
hesaplanmıştır.

Burada
havanın yoğunluğunu,
basıncı sembolize etmektedir.

havanın hızını,

(Pa) ise ölçülen diferansiyel

Şekil 3 Hava Hızı Ölçüm Sistemi
Tüneldeki hava hızının haricinde yolcuların tüneli güvenli tahliyesi için gerekli olan kriteri sağlamak
adına yürüyüş yolunda da dijital anemometre ile ölçüm alınmaktadır. Tüneldeki maksimum hava
hızının, kesit alanının daralmasından dolayı trenin yanındaki yürüyüş yolunda olduğu göz önüne
alınarak burada 10 farklı noktada dijital anemometre ile hava hızı ölçülerek maksimum değer okunur.

Şekil 4 Yürüyüş Yolu Ölçüm Noktalarının Dağılımı
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Aynı ölçüm aleti kullanılarak iki tüneli birbirine bağlayan geçiş noktalarında (Cross-Passage) da hava
hızı ölçülmektedir. Bu ölçümlerdeki temel amaç ise yangının olduğu tünelden yangının olmadığı tünele
duman kaçışının olmadığını teyit etmektir. Geçiş pasajlarındaki kapılarda toplam 25 noktada hava hızı
ölçülerek kapılardaki ortalama hava hızı hesaplanır.

Şekil 5 Tüneller Arası Geçiş Kapısında Ölçüm Noktalarının Dağılımı

3. SİSTEM KABUL TESTLERİ
Tünel içerisinde oluşan bir yangında dumanın tek yöne doğru hareketlenmesi ve yolcuların diğer
yönden tahliye edilmesi hedeflenmektedir. Duman yayılımının engellenmesi için tünel içerisindeki hava
hızının kritik hız değerinin üzerinde olması gerekmektedir. Tünel havalandırma sistemleri bu prensibe
göre tasarlanır ve çalışması beklenir. Kritik hız değeri, tünel geometrisi, yangının ısıl yükü, yüzeyin
eğimi vb. gibi değerler dikkate alınarak hesaplanmaktadır.
Tünel havalandırma ekipmanları, metro tünel sistemi içerisindeki her kesitte bu hızı sağlayacak şekilde
seçilmektedir. Bu süreçte yaygın olarak “Subway Environmental Simulation” yazılımı kullanılmaktadır.
Seçilen ekipmanların doğrulama testlerinin yapılabilmesi için soğuk akış analizleri sonucunda yangın
olmadığı durumda tünelde olması gereken hava hızı belirlenir. Tünel havalandırma sistemi testleri
sırasında her bir senaryoda ilgili SES Simulasyonu’nda belirtilen hava hızından yüksek değerlerin
ölçülmesi gerekmektedir.Tüneldeki dumanı tahliye etmenin yanı sıra yolcuların da tüneli güvenli bir
şekilde tahliye edebilmeleri için tüneldeki yürüyüş yolu ve bir tünelden diğerine geçişi sağlayan geçiş
noktalarında (Cross-Passage) da belli kriterleri sağlamak gerekmektedir. Yolcuların yangın anında
tüneli güvenli bir şekilde tahliye edebilmeleri için yürüyüş yolundaki hızın 11 m/s’yi aşmaması
gerekmektedir. Bu hız değeri NFPA 130 [2] (National Fire Protection Association) tarafından
yayınlanan standartların B.2.1.4.2 maddesinde yer almaktadır. Öte yandan iki tüneli birbirine bağlayan
geçiş noktalarında yangının çıktığı tünelden yangın olmayan tünele duman geçişinin olmaması adına
belirlenmiş olan kriter ise yangın olmayan tünelden yangın olan tünele doğru 0.5 m/s’nin üzerinde
pozitif bir hava hızının olmasıdır.
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SONUÇ
Doha metrosundaki tünel havalandırma testlerinin kabulü için 103 farklı senaryo test edilmiş ve ölçülen
hava hızı değerleri SES Simulasyon sonuçları ile karşılaştırılmıştır. Senaryoların 95’i başarılı şekilde
geçerken, yalnızca 8 senaryonun tasarım değerlerinin altında kaldığı görülmüştür. Yapılan incelemeler
sonucu bu durumun tüneller arasındaki inşaat problemleri ile ilgili olduğu, test edilen tünelden diğer
tünele hava sızıntısı olduğu gözlemlenmiştir.

Şekil 6. Tünel İçerisindeki Açıklıklar
İnşaai işler tamamlandıktan sonra aynı noktada tekrar yapılan ölçümlerin tamamında %10-20
oranında debi artışı görülmüş ve bütün senaryolar minimum gerekli hava hızının üzerinde sonuç
vermiştir.
Metro Sistemlerinin işletmeye açılmasından önce tünel havalandırması kabul testlerinin her bir tünel
kesitinde yapılması çok büyük önem taşımaktadır. Hava debisinin yeterli olmadığı noktalarda dumanın
tahliye edilememe riski olduğu için yolcuların hayatı ciddi anlamda tehlikte altında olacaktır.

KAYNAKLAR
[1] F. ASHRAE. Fundamentals Handbook. IP Edition, 2013.
[2] N. F. P. Association et al. NFPA 130: Standard for Fixed Guideway Transit and Passenger Rail
Systems. NFPA, 2017.
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AVRUPA'DA GEÇERLİLİK DENETİMİ ÇALIŞMALARI
COMMISSIONING
Commissioning Studies in Europe

Hasan HEPERKAN
Devrim GÜRSEL

ÖZET
Günümüzde bina endüstrisi beklenenden daha kötü bir performans göstermektedir. McKinsey’in
yayınladığı bir rapora göre bina projeleri dünya genelinde planlanan süreden %20 kadar daha geç
bitirilmektedir. Nihai harcamalar da planlanan bütçenin %80 üstünde gerçekleşmektedir. Mevcut
binalarda ise durum daha iyi değildir. Avrupa Bina Performansı Enstitüsü’nün (BPIE) verilerine göre
Avrupa’daki bina stoğunun %97’si az ya da çok bir yenilenmeye ihtiyaç duymaktadır. Planlanan hali,
inşa süreci sırasında değiştirilen yeni binalarda ortaya çıkan konforsuzluklar üretim verimliliğini ciddi
bir şekilde etkilemekte ve maddi kayıplara yol açmaktadır.
Bu paradigmanın değiştirilmesi için gereken unsurların başında “commissioning” yani “geçerlilik
denetimi (CX) gelmektedir. CX, öncesi ve sonrasıyla inşaat sürecinde yer alan üç önemli aşamanın
sahiplenildiği anlamına gelen bir kavramdır. CX, tasarımın mal sahibinin taleplerini karşılayıp
karşılamadığını kontrol eder, mekanik tesisat donanım ve yazılımlarının işletim kurallarını kontrol edip
doğru kurulup kurulmadığını gözler ve son olarak binanın işleyişine başladıktan sonra doğru çalışıp
çalışmadığının kabulünü yapar.
Bu çalışmada Avrupa’da Eurovent, REHVA gibi aktörler eliyle yapılanlar, Türkiye’de CX alanında
planlananlar ve TTMD’nin bu alanda üstlendiği sorumluluklar, Türkiye’nin yol haritasıyla birlikte
aktarılmaktadır. Avrupa Komisyonu tarafından 2010 yılında yayımlanan Binalarda Enerji Performansı
Direktifi’yle (EPBD), optimum maliyetle ulaşılabilen en yüksek enerji performansı seviyesi ve yaklaşık
sıfır enerji bina kavramları ortaya çıkmıştır. Direktifin 2018 yılında yayımlanan versiyonunda da
güncelliğini koruyan bu iki kavram doğrultusunda, 2020, 2030 ve 2050 yılları için planlanmış olan bina
enerji verimliliği hedeflerine ulaşmak üzere Avrupa ülkelerinde ulusal araştırmalar sürdürülmektedir.
Anahtar Kelimeler: geçerlilik denetimi, TAD, commissioning

ABSTRACT
The building industry is performing worse than expected at present. According to McKinsey, building
contracts take around 20% longer time and 80% over planned budget. Existing buildings show a
similar picture. Building Performance Institute of Europe (BPIE) data indicate that 97% of the existing
building stock needs renovation. Plan changes during construction results in poor comfort conditions
causing production inefficiency and financial losses.
This paradigm can be changed through “commissioning” (CX). CX, means that three phases of a
construction process has been considered and embraced. CX, checks whether the design meets the
owner’s demands, inspects the hardware and the software of the installations, their operation and
performance after takeover.
This study gives information on the activities of EUROVENT and REHVA in Europe and the
responsibilities of TTMD in Turkey within the scope of the roadmap of the country. As a result of the
Energy Performance of Buildings Directive (EPBD), issued by the European Parliament in 2010, cost
optimal calculation and zero energy building concepts have been introduced. The 2018 revision of the
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directive still emphasizes the two concepts and research is continuing on how to achieve the goals in
2020, 2030 and 2050.
Key Words: commissioning, TAB.

1. GİRİŞ
Son yıllarda Avrupa’da çıkartılan enerji ve çevre ile ilgili yasaların sayısında büyük artma olmuştur.
Yirmi yıl öncesine göre bu sayı yaklaşık üç kat artmıştır. Bu yasaların önemli bir kısmı doğrudan veya
dolaylı bina hizmetleri ve HVAC sistemleriyle ilişkilidir. Üreticilerin, tasarımcıların ve uygulayıcıların
mevzuatı iyi takip etmesi ve ayrıntılarına hakim olması gerekmektedir. Tabii ki öğretim üyeleri,
araştırıcılar bina sahipleri ve yöneticileri gibi diğer aktörler için de konunun önemi açıktır. HVAC,
iklimlendirme, farklı ülkelerde değişik anlamlar alabilmektedir. Soğuk iklim bölgelerinde iklimlendirme
ısıtma, soğutma, havalandırma olarak algılanırken, sıcak iklim bölgelerinde, örneğin Akdeniz
ülkelerinde sadece soğutma ve havalandırma anlaşılmaktadır.
Belirli bir fonksiyonu yerine getirmek üzere bir araya getirilen bileşenler bir sistem oluştururlar.
Standartlar genelde bileşenleri ve performanslarını belirlerler. Ancak sistemin çok iyi bileşenlerden
oluşması sistemin performansının da iyi olacağı anlamına gelmez. Sistem performansı, kendisini
oluşturan elemanların kaliteli olması yanında, bunların birbirleriyle uyumlu olmaları, doğru kurulmaları
ve monte edilmeleri, sistemin doğru işletilmesi ve bu durumun zaman içerisinde de değişmemesi için
nasıl kontrol edildiğine de bağlıdır.
Binaların ısıtma, soğutma ve iklimlendirme sistemlerinde istenen şartların sağlanabilmesi, mekanik
tesisatın doğru projelendirilmesi ve uygulanması yanında sistemin işletilmesi sırasında tasarım
değerlerine uyumunun garanti altına alınmasına da bağlıdır. Bir sistemin verimli çalışabilmesi için arz
ve talebin dinamik ve eşzamanlı olarak eşleştirilebilmesi gerekir. Örneğin, bir binanın ısıtılmasında ısı
kaynağının toplam kayıpları karşılayacak kapasitede olması yeterli değildir. Aynı zamanda üretilen ısıl
enerjinin, binanın anlık talebiyle de uyumlu olması ve yönetilmesi gerekir. Etkili bir kontrol çok
önemlidir. Bu ise sistemin devreye alınmasından sonra test, dengeleme ve ayar süreciyle sağlanabilir.
Bu işlemlerin, bağımsız, yetkilendirilmiş firma veya kuruluşlar tarafından yerine getirilerek
belgelendirilmesi gerekir.
Ülkemizde yapı sektöründe, gerek genelinde gerek mekanik tesisat özelinde, tasarım ve uygulama
anlamında, yurt içi ve yurt dışında uygulanmış bazı projeler özellikleri veya büyüklükleri anlamında
incelendiğinde, dünya pazarında yerimiz tescil edilmiştir. Ancak, tasarım ve uygulama alanındaki bu
başarıya rağmen yabancıların “commissioning” olarak tanımladıkları (CX – geçerlilik denetimi olarak
ifade edilebilir) kavramın henüz yapı sektöründe gerek yatırımcı, gerek tasarımcı, gerekse yüklenici
tarafından yeterince anlaşılmadığı ya da önemsenmediği görülmektedir. Bu kavramın tek bir kelime ile
dilimize çevrilmesi çok zordur. Fonksiyon Test Kontrol, FTK veya İş Teslimi ve Kabul, İTK veya Kontrol
İşletmeye alma ve Kabul, KİK bu amaçla önerilen ve kullanılan bazı ifadelerdir.

2. GEÇERLİLİK DENETİMİ NEDİR?
CX, Geçerlilik Denetimi (Commissioning), kısaca, bir projenin teslimini iyileştiren kalite odaklı bir
süreçtir. İşletmenin bütün sistemleri ve kuruluşları ile birlikte, tesis sahibinin gereksinimlerini yerine
getirecek şekilde planlandığını, tasarlandığını, kurulduğunu, denendiğini, işletildiğini ve bakımının
yapıldığını teyit eder ve belgelendirir. Bütün bir binayı kapsayabileceği gibi, aktif veya pasif bir sistem,
bir bölüm ya da bir işletme için de yapılabilir. Sonuçlar bir rapor halinde bina sahibine sunulur (Şekil 1).
“Commissioning Report”, süreç sonuçlarını gösteren nihai rapordur. Yönetici özeti, CX–Geçerlilik
Denetimi planı, programı, yazışmaları, kontrol listelerini ve test formlarını içerir.
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Şekil 1. Commissioning Report, sonuç raporu [Procedural Standards for Testing, Adjusting and
Balancing of Environmental Systems, 7. Baskı, NEBB yayını, 2003], [www.nebb.org].
Geçerlilik Denetimi (Commissioning), geçici bir görev, sınırlı bir ölçme veya bir “check list” doldurma
işlemi olarak algılanmamalıdır. Geçerlilik Denetimi otoritesi, hiçbir şekilde yüklenicinin işlerini yapmaz,
fiili olarak yüklenici konumunda değildir, standart “prosedürel” dokümanlarla ilgilenmez, olası
istenmeyen durumlarda sadece tavsiye verir ve mülk sahibini bilgilendirir. Geçerlilik Denetimi
(Commissioning) otoritesi hiçbir zaman yeniden tasarım yapmaz, hesapları yeniden kontrol etmez.
Sadece tavsiyelerde ve uyarılarda bulunabilir. Yükleniciye verilen projeler genellikle sadece neyin
yapılacağını ve hangi ekipmanın seçildiğini içerir, seçimlerin nasıl yapıldığını, neden o sistemin
seçildiğini ve projenin genel mantığını tam olarak yansıtmaz. Bu bilgi yüklenicinin önereceği bir
değişikliğin değerlendirilmesinde veya işletme sırasında karşılaşılacak problemlerin çözümünde çok
önemli olabilir.
Geçerlilik Denetimi (Commissioning), çok önemli bir iştir; daha başlangıçta, bina sahibinin
gereksinimleri ve istekleri tam ve doğru tanımlanmamış olabilir. İş, kötü ve eksik yapılmış olabilir
(Tasarım, Üretim/Taahhüt/Uygulama, İşletme/Bakım). Projeyi gerçekleştiren disiplinler /gruplar
arasında kötü bir iletişim olabilir. Bunların hepsi tek tek projeyi olumsuz etkileyebilir. Geçerlilik
Denetimi süreci dört esas bölümde ele alınır.
1.
2.
3.
4.

Tasarım öncesi
Tasarım aşaması
Üretim/Taahhüt aşaması
Kullanım ve işletme

Projenin icrası sırasında;
•
•
•

Gruplar arası iletişim
Belgelendirme
Doğrulama

işlevlerinin tam olarak yapılmasını sağlar.
Büyük bir projede birçok disipline ait sayısız gruplar çalışır (Şekil 2). Çoğu zaman bu grupların işleri
çakışır veya birlikte koordineli çalışmayı gerektirir, ancak iletişim eksikliğinden arada boşluklar oluşur,
kimin sorumluluğunda olduğu tam belirli olmayan işler çıkar. Küçük ve önemsiz gibi görünen bu
boşluklar projenin kalitesini ve başarıyla tamamlanmasını olumsuz etkiler hatta engeller. Geçerlilik
Denetimi (Commissioning) bu açığı kapatır, bu işlev ne yazık ki başka hiçbir otorite tarafından tam
olarak yerine getirilemez.
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YATIRIMCI
TEKNİK
GRUBU+MÜŞAVİRLER

TASARIM
GRUBU

MİMARİ

UYGULAMA
GRUBU

BİNA OTOMASYON SİSTEMİ

MEKANİK

İNŞAİ İŞLER/İNCE İŞLER/SIHHİ
TESİSAT

ELEKTRİK

ALT YAPI/ÇEVRE

ALT YAPI

TEKNİK KADRO

TEKNİK
DANIŞMANLAR

MİMAR

MİMARİ

MAKİNA MÜH.

MEKANİK

ELEKTRİK MÜH.

ELEKTRİK

KLİMA/SOĞUTMA/ISITMA/YANGIN

İNŞAAT

ELEKTRİK TESİSATI
TASARIM
GRUBU

UYGULAMA
GRUBU

YATIRIMCI
TEKNİK
GRUBU+MÜŞAVİRLER

Şekil 2. Büyük bir projede çalışan gruplar (mimar, inşaat mühendisi, makine mühendisi, elektrik
mühendisi, teknisyenler, işçiler, vb.) [Heperkan, H. A., Bilge, M., FTK Sunumu, ISKAV Fonksiyon Test
Kontrol Tanıtım Toplantısı, Pera Müzesi, İstanbul, 2 Kasım 2010].
Başarılı bir Geçerlilik Denetimi (Commissioning) süreci için;
• Benchmarking
• Belge arşivi
• Açık ve net tanımlanmış beklentiler
• Açık ve net tanımlanmış sorumluluklar
• Tam ve sürekli iletişim
• Geçerlilik Denetimi ekibi tarafından doğrulama ve takip
• Tesis sahibinin kabul etmesi
• Tesis sahibinin tam desteği
• Sözleşmelere bağlı kalınması
• Amacın açık ve gerekçeleriyle tanımlı olması
•
anahtar hususlardır.

3. BAZI TANIMLAR
Basis of Design (BOD): İki kısımdan oluşur. Tasarım kriterleri ve tasarım yapılırken izlenen yol. Bu
belgelerde kavramlar, mülk sahibinin isteklerini (OPR), (URS) yerine getirmek için kullanılan hesaplar,
kararlar, cihaz seçimleri ve ilgili standart, mevzuat ve referanslar yer alır.
Commissioning (Cx-NC): geçerlilik denetimi, fonksiyon test kontrol, kontrol işletmeye alma kabul
Building Systems Commissioning (BSC): NEBB tarafından önerilen fonksiyon test kontrol
programı.
Commissioning Authority (CA): Geçerlilik Denetimi otoritesi, süreci uygulayan ve Geçerlilik Denetimi
grubunu yöneten NEBB sertifikalı BSC profesyonel. Genelde grubu temsil eder.
Commissioning Plan: İşin kapsamını, sorumlulukları, süreçleri, zamanlamayı ve gerekli belgeleri
gösterir.
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Commissioning Process: Kalite odaklı, projenin bitirilmesini hızlandıran bir süreçtir. İşletme ve ilgili
sistemlerinin, bileşenlerinin mülk sahibinin istekleri ile uyumlu, planlandığını, tasarlandığını,
uygulandığını, test edildiğini ve bu doğrultuda işletilebileceğini, bakımının yapılabileceğini doğrulayan
ve belgeleyen bir süreçtir.
Commissioning Report: Süreç sonuçlarını gösteren nihai rapordur. Yönetici özeti, Geçerlilik
Denetimi planı, programı, yazışmaları, kontrol listelerini ve test formlarını içerir.
Owner's Project Requirements (OPR): Binanın nasıl kullanılacağını, mülk sahibinin beklentilerini ve
proje şartlarını açıklayan yazılı bir belgedir. Projenin hedefini, ölçülebilir performans kriterlerini, maliyet
analizini (bütçe), karşılaştırmaları, başarı kriterlerini ve destekleyici bilgileri içerir.
Contract Documents (CD): Sözleşme belgeleri; tasarım ve yapım sözleşmesi, parasal bedel ve
prosedürleri içerir. Ayrıca, çizimleri, spesifikasyonları, projede yapılan değişiklikleri ve ekleri içerir.
Design Criteria: Tasarım gereksinimlerini ve kaynakları belirler. Proje sonunda mülk sahibinin
isteklerinin yerine getirildiğini göstermede kullanılır.
Pre-Functional Test (PFT): Ön test ve denetimlerdir. Sistemin ve bileşenlerinin kurulum ve devreye
alma testlerini içerir.
Functional Performance Test (FPT): Sistemin ve bileşenlerinin fonksiyonlarını doğru yaptıklarını
denetleyen testlerdir. Ön testlerin tamamlanmış olması gerekir.
Procedure: Bir görevin tamamlanması için gereken bir dizi işlem ve operasyonun sıralamasını ve
nasıl yapılacağını tanımlar. Tekrarlanabilir ve tanımlı sonuçların elde edilmesini sağlar.
Schematic Design (SD): Projenin mühendislik gereksinimlerinin kavramsal görünümüdür. Yük
hesapları, sistem seçimi ve akış diyagramları bu aşamada geliştirilir. (tasarım çalışmalarının yaklaşık
%35 i)
Site Observation Reports (SO): Geçerlilik Denetimi Otoritesi tarafından sahada yapılan denetlemeler
ve gözlemler ile ilgili raporlar. Gözlemler, uygulamayla ilgili analiz veya düzeltme gerektirecek
hususların erken teşhisi için düşünülmüştür.
Testing, Adjusting, and Balancing (TAB): HVAC ve çevre sistemlerine uygulanan, hava ve su
sistemlerinin debilerini belirleyen sistematik süreç.
Test, kalibre edilmiş özel cihazlar kullanarak, akış koşullarının değerlendirmek için sıcaklık, basınç,
devir, elektriksel özellikler, hız, hava ve su miktarlarının ölçülmesidir.
Ayar (Adjusting), damper, vana gibi sistem denge bileşenleri aracılığıyla sistem parametrelerinin,
tasarım ve montaj kriterlerine en uygun işletme koşullarına erişmek için değiştirilmesidir.
Dengeleme (Balancing), Ana hat, branşman ve terminal ünitelerinden geçen hava ve su debilerinin,
tasarımda belirtilen hava ve su debilerine (belirli sınırlar içerisinde) yöntemsel olarak ayarlanmasıdır.

4. GEÇERLİLİK DENETİMİ SÜREÇLERİ
Bir yapıdaki tüm sistemlerin (ısıtma, soğutma, klima, elektrik tesisatı, kontrol sistemi gibi)
performansının tasarım kriterlerine ve işletmenin ihtiyaçlarına uygunluğunu interaktiv olarak
belgelendirilmesi çalışmaları Geçerlilik Denetimi – CX (commissioning) olarak tanımlanır. Geçerlilik
Denetimi çalışmaları kullanıcı işletim ihtiyaçlarının belirlenmesi (URS) ve tasarım (design qualification,
DQ) ile başlar, uygulama (installation qualification, IQ) ve sistemlerin devreye alınması (operational
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qualification, OQ) aşamalarıyla devam eder. Performans yeterlilik çalışmaları (performance
qualification, PQ) ise doğrudan sistem ile ilgili ve onun performansını denetleyen ölçüm çalışmalarıdır.
Fonksiyonel özellik, kullanıcı istekleri geldikten sonra bunların hangi fonksiyonlarla, nasıl
sağlanacağının belirlenmesidir. Sonra tasarıma geçilir, tasarım denildiği zaman içine hem mimari, hem
inşaat, hem mekanik, hem elektrik, hem de kontrol, kısaca her şey girer (seçilen cihazlar, santralin
hijyenik olması, kanalların doğru malzemeden yapılması gibi hususlar). Bütün bu çalışmaların
denetlenmesine kısaca “design qualification” tasarımın yeterliliği denilir. Bir sonraki adım tasarımın
sahada nasıl uygulandığı, sistemin nasıl monte edildiğinin incelenmesidir. Bunların hepsinin tek tek
kontrol edilmesi ve belgelendirilmesi gerekir. Belgelendirme olmadan yapılan işin bir değeri yoktur. Bir
fikir vermesi açısından, bu tip çalışmalarda eğer zamanınızın yarısını ölçmelere ayırıyorsanız, yarısını
da raporu hazırlamaya ve dokümantasyonu tamamlamaya ayırırsınız. Klasörlerle belgenin
düzenlenmesi gerekir. İşin bu kısmına da kısaca “installation qualification” montajın yeterliliği denilir.
Daha sonra çalışma yeterliliği kontrol edilir, yani montaj düzgün yapılmış mı, acaba sistem doğru
çalışıyor mu? Ölçümler, çalışma ve performans yeterliliği aslında birbiriyle iç içedir, ölçümler burada
devreye girer. Genelde fiziksel ve mikrobiyolojik kontroller yapılır. Fiziksel kontrollerde odanın sıcaklık
ve nem testleri yapılır. Bunun için uygun hassasiyete sahip, sertifikalı sıcaklık ve nem ölçme
cihazlarının olması gerekir.
1971 yılında kurulan National Environmental Balancing Bureau (NEBB) yüksek performanslı binalar
için uluslararası sertifikalandırma kuruluşudur. Birliğe üye firmalar, ısıtma, klima ve havalandırma
sistemlerinin, elektronik ve biyolojik temiz odaların ve laboratuvarların, test, performans, ayar ve
balans işlemleri, ses ve titreşim ölçümlerini gerçekleştirmektedir. Düzgün tasarlanmış, monte edilmiş
ve optimum şartlarda çalışan ısıtma, havalandırma sistemleri kullanarak maliyetleri azaltabilmeyi
amaçlayan bina sahipleri, mühendisler ve müteahhitler, NEBB sertifikasına sahip firmalarla
çalışmaktan büyük yarar sağlarlar. NEBB belgeli firmalar sadece ölçüm yapmak ve raporlamakla
kalmaz, aynı zamanda pratik çözümler de üretebilirler, bu yönde eğitilirler. NEBB'in sertifika eğitim ve
test programları sektörün en titiz takip edilen programlarından biridir. NEBB sertifikası için bireysel
değil şirket bazında başvurulabilir, NEBB çalışmaları profesyonel anlamda denetlenir. Sınavları geçen
kişi NEBB sertifikalı profesyonel olarak belirlenmiş olur. Farklı çalışma konuları için ayrı sertifika
alınması gerekir.
Bu belgeyi alabilmek için bir firmanın en az bir yıl borulama, kanal montajı, TAB veya devreye alma
gibi işlerde tam zamanlı çalışması şarttır. Ayrıca en az 6 bina sahibinden referansı olmalıdır. NEBB
üyesi olmalı, ölçümler için gereken sertifikalı cihazlara sahip bulunmalıdır. Kişilerin ise firmayı temsil
edebilecek bir yönetim pozisyonunda tam zamanlı olarak çalışıyor olması aranır. Tabii bazı sınavları
da başarması gerekir.
4.1. Tasarım Öncesi
Bu aşamada tesis sahibi ve ekibi ile sıkı bir işbirliği yapılır. Bu aşama çoğu zaman göz ardı edilir,
ancak başarılı bir projenin belki de en kritik çalışmasıdır. Tesis sahibinin bu zamanda Geçerlilik
Denetimi (Commissioning) otoritesini ve ekibini seçmesi ve görevlendirmesi gerekir. Otoritenin proje
grupları ve tedarikçilerle herhangi bir bağı olmayan, mutlaka bağımsız, tercihan proje konusunda
deneyimli bir kişi veya ekip olması çok önemlidir. Geçerlilik Denetimi (Commissioning) otoritesi
gerekirse uzmanlardan da yararlanır. Projenin hazırlanmasında, planlanmasında ve programında bire
bir yer alır. Burada ince bir nokta söz konusudur. Geçerlilik Denetimi otoritesi tesis sahibi adına görev
yapar, onun yerine değil. Geçerlilik Denetimi otoritesi tesis sahibi değildir.
Tesis sahibinin istek ve gereksinimi;
• Başarılı bir proje için minimum karakteristikleri
• Sadece miktar değil, kaliteyi
• Ölçülebilir ve doğrulanabilir kriterleri
•
içermelidir ve projenin en kritik belgesidir, çünkü proje ona göre değerlendirilecektir.
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4.2. Tasarım Aşaması
Bu aşamada Geçerlilik Denetimi (Commissioning) ekibi daha sonra doğrulama ve değerlendirme için
gerekli önlemlerin alınmasını sağlar. Örneğin nerelerde test yapılacağı, bunun için tesisatta yapılması
gereken değişiklikler, ölçü aletlerinin nerelere monte edileceği gibi hususlar burada belirlenmelidir.
Bazı durumlarda sistem kurulduktan sonra müdahale etmek imkansız hale gelebilir.
Tasarım sırasında değerlendirilmesi gereken bir konu da söz konusu tasarımın tesis sahibinin
isteklerini gerçekten karşılayabileceğinin teyididir. Örneğin yetersiz bir bütçe ile isteklerin tam
karşılanamayacağı daha bu aşamada irdelenmelidir.
Geçerlilik Denetimi (Commissioning) otoritesi hiçbir zaman yeniden tasarım yapmaz, hesapları
yeniden kontrol etmez. Sadece tavsiyelerde ve uyarılarda bulunabilir. Yükleniciye verilen projeler
genellikle sadece neyin yapılacağını ve hangi ekipmanın seçildiğini içerir, seçimlerin nasıl yapıldığını,
neden o sistemin seçildiğini ve projenin genel mantığını tam olarak yansıtmaz. Bu bilgi yüklenicinin
önereceği bir değişikliğin değerlendirilmesinde veya işletme sırasında karşılaşılacak problemlerin
çözümünde çok önemli olabilir.
Proje programına ve zamanlamasına Geçerlilik Denetimi (Commissioning) işlerinin de gerçekçi olarak
entegre edilmesi de bu aşamada yapılır. Geçerlilik Denetimi zaman ve ayrıntılı, ince planlama isteyen
bir süreçtir.

4.3. Üretim/Taahhüt/Uygulama
Birçok projede Geçerlilik Denetimi (Commissioning) işleri bu aşamada başlatılır, ancak bu yanlış bir
yaklaşımdır, çünkü bazı düzeltmeler için çok geç kalınmış olabilir. Yoğun çalışma ile bu gecikme
kapatılabilir, ancak birçok husus da göz ardı edilmiş olabilir.
Geçerlilik Denetimi (Commissioning) açısından en uzun ve yoğun çalışma gerektiren aşamadır. Belirli
aralıklarla işlerin kontrolü gerekir. Örnek seçimi ve kontrolü yöntemiyle çalışılır. Gruplar arası iletişimin
sağlanması ve işlerin takibi için belirli aralıklarla toplantılar organize edilir. Her aşamada belgelendirme
ve oluşturulan listelerin takibi çok önemlidir. Burada yine ince bir konu vardır. Yüklenici, Geçerlilik
Denetimi ekibi nasıl olsa kontrol ediyor diyerek kalite-kontrolü hafife alabilir, bu bir projenin
akibetindeki en hassas ve mutlaka önlenmesi gereken bir konudur. Bakım prosedürlerini tespiti ve
personel eğitimleri de bu aşamada planlanan hususlardır.
4.4. Kullanım ve İşletme
Bu aşama projenin başarıyla bitirilerek tesis sahibinin isteklerinin teyit edildiği kısımdır. Uzun bir süreç
olabilir, mevsimsel ölçmeler gerekebilir. Garanti şartlarının yerine getirildiğinin doğrulanması da
burada yapılır.

5. İLGİLİ KURULUŞLAR










AABC Commissioning Group
ASHRAE The American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers
BCxA Building Commissioning Association
IEEE Institute of Electronic & Electric Engineers
ISPE International Society for Pharmaceutical Engineering
NEBB National Environmental Balancing Bureau
SMACNA-TABB Sheet Metal and Air Conditioning Contractors' National Association / Testing
Adjusting and Balancing Bureau
AEE Association of Energy Engineers
NBC National Balancing Council
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REHVA Federation of European Heating, Ventilation and Air Conditioning Associations
EUROVENT – European Industry Association Association for Indoor Climate, Process
Cooling, and Food Cold Chain Technologies (

SONUÇ
Ülkemizde yapılan binalarda tasarımcı, mekanik tesisat müteahhidi ve bina sahibi arasında ciddi bir
denetim eksikliği bulunmaktadır. Geçerlilik Denetimi işlemleri, mekanik tesisattaki denetim eksiklerini
giderir. İnşaatın doğal tabiatından kaynaklanan hatalar, tasarım hataları, uygulama hataları gibi
konuların kim tarafından kaynaklandığı ve ne şekilde çözümlenmesi gerektiği bağımsız ve tarafsız bir
denetçi tarafından belirlenebilir.
Klima sistemleri tasarımında sıcaklık, nem ve hava kalitesi değerleri temel alınarak bu değerlerin belirli
sınırlar içerisinde kalmasına özen gösterilir. Genel bilgiler P&ID dediğimiz diyagramlardan alınır. Bu
diyagramlar çok önemlidir, çünkü devreye alma, test ve dengeleme sürecinde kılavuz bu bilgilerdir.
Sistemden ne beklediğimizi, neye göre kontrol etmemiz gerektiğini buradan öğreniriz. Bu değerler hem
endüstriyel hem de konfor klima uygulamalarının temel tasarım parametreleridir.
Belirli bir fonksiyonu yerine getirmek üzere bir araya getirilen bileşenler bir sistem oluştururlar.
Standartlar genelde bileşenleri ve performanslarını belirlerler. Ancak sistemin çok iyi bileşenlerden
oluşması sistemin performansının da iyi olacağı anlamına gelmez. Sistem performansı, kendisini
oluşturan elemanların kaliteli olması yanında, bunların birbirleriyle uyumlu olmaları, doğru kurulmaları
ve monte edilmeleri, sistemin doğru işletilmesi ve bu durumun zaman içerisinde de değişmemesi için
nasıl kontrol edildiğine de bağlıdır. Geçerlilik Denetimi faaliyetleri sadece tesisin çalışmaya başladığı
aşamada değil daha sonra da (peryodik olarak tekrarlanması) sistemlerin doğru çalışması ve enerji
verimliliği açısından önemlidir.
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