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1. GİRİŞ

Uluslararası Enerji Ajansı'na (IEA) göre, 2040 yılına kadar 
dünya enerji talebi her yıl %1,3 artmaktadır [1]. Artan 
enerji talebini azaltmak için dünya genelinde kullanılan 
tüm sistemlerin enerji verimliliğinin artırılmasına yö-
nelik çalışmalar yapılmaktadır. Bu sistemlerden biri de 
havalandırma sistemleridir. Hava sızdırmaz binalar için 
günümüzde bir gereklilik olarak sunulan mekanik hava-
landırma sistemleri yeni konutlarda ve bina restorasyon-
larında yaygın olarak kullanılmaktadır [2]. Bu sistemler 
ısıl konfor ve iç hava kalitesi bakımından kararlı bir or-
tam oluşturarak kullanıcıların sağlıklı şekilde yaşayabile-
cekleri hacimler oluşturulmasını sağlarlar. Havalandırma 
sistemlerinin verimi, kullanıcıların fizyolojik ihtiyaçları-

nın ve iklimsel değişkenlerin doğru belirlenmesi yoluyla 
havalandırma yük hesaplarının gerçekçi şekilde yapıl-
ması ve sistemlerin doğru işletilmesine bağlıdır. Bunun 
yanında tüm havalandırma sistemi bileşenlerinin de sis-
tem verimi yükseltecek doğrultuda ve birbiriyle uyumlu 
tasarlanması gerekir.

2. HAVALANDIRMA SİSTEMLERİNDE ENERJİ 
VERİMLİLİLİĞİ VE ÜRETİM TEKNOLOJİLERİ

Havalandırma sistemlerinin enerji verimliliklerini ve ener-
ji tasarrufunu büyük ölçüde etkileyen en önemli eleman-
lardan biri olan ısı değiştiricileri, genellikle metal ya da 
seramik malzemelerden yapılmaktadır. Isı değiştiricileri, 
günümüz mühendislik yaklaşımları olan talaşlı imalat ya 
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da metal şekillendirme gibi geleneksel üretim teknolojisi 
kullanılarak üretilmektedir. Geleneksel üretim teknoloji-
si ile üretilen ısı değiştiricileri ile ulaşılabilecek verimlilik 
sınırlıdır ve bu teknoloji bir mimarın estetik ihtiyaçlarını 
karşılayacak kadar esnek olmaktan çok uzaktır. Ayrıca, 
prototip ve numune üretimleri için gerekli olan makine 
ve kalıp tedariğinin uzun sürmesi ve daha sonrasında ola-
sı tasarım değişikliği nedeniyle kalıplarda revizyon veya 
değişim maliyetlerinin yüksekliği gibi etkenler de gele-
neksel üretim yöntemlerinin kısıtları arasındadır. 

Mühendislik tasarımları, sadece fiziksel olguların mate-
matiksel çözümleri ile değil, üretim yöntem ve araçlarının 
yetenekleri ile de sınırlanmaktadır. Bu durum, olası en iyi 
çözüm yerine ulaşılabilen en iyi çözüm ile yetinmemize 
neden olmaktadır. Hâlbuki tam işlevsel kişiselleştirilmiş 
ürünlerin tasarlanması ve üretilmesi için, tüm mühen-
dislik yeteneklerimizi en etkin şekilde kullanmamız ge-
rekmektedir. İçinde yaşadığımız dijital dünyanın endüst-
ride yarattığı dönüşüm “Dijitalleşme” veya “Endüstri 4.0” 
kavramlarıyla yoğun olarak ele alınmaktadır. Dördüncü 
sanayi devrimi olan Endüstri 4.0 ile birlikte, eklemeli üre-
tim, akıllı otomasyon teknolojisindeki son harekettir. Bu 
yeni dönemde, yeni bilgi teknolojilerinin entegre edilme-
si bağlamında modern üretim becerilerinin kullanılması, 
ekonomik rekabet gücü üzerinde önemli bir rol oyna-
maktadır [3]. Günümüzde akıllı fabrikaların mevcut üre-
tim sistemleri, geleneksel sistemlerin kabiliyetiyle sınırlı-
dır. Yapay zekânın elleri olarak tanımlanabilecek eklemeli 
üretim yöntemi, en esnek üretim şekli olmasının yanında, 
en hızlı üretim yöntemi olmaya da her geçen gün daha 
hızlı yaklaşmaktadır. Onlarca çeşit eklemeli üretim yönte-
mi, farklı üretim süreçleri için sürekli olarak sınanmakta 
ve iyileştirilmektedir. Bu alana yönelik 2016 yılı sonunda 
TÜBİTAK tarafından sunulan "Yeni Sanayi Devrimi Akıllı 
Üretim Sistemleri Teknolojisi Yol Haritası" ülkemizdeki ilk 
stratejik çalışma olarak kabul edilebilir. Yol haritasında 
eklemeli üretimin en fazla katma değer sağlayacağı dü-
şünülen ve geleceğin fabrikalarının temel unsurlarından 
biri olarak gösterilen üç teknolojiden biri olduğu ortaya 
konmuştur [5]. Gelişmiş özelliklere (yeni malzemeler, şe-
killer) sahip karmaşık yapıdaki nesneleri yaratma kabi-
liyeti nedeniyle eklemeli üretim, özelleştirilmiş ürünler 
üretmek için anahtar bir teknoloji haline gelmiştir [6]. 
Artan ürün kalitesi sayesinde, eklemeli üretim şu anda 
havacılık, biyomedikal, imalat ve havalandırma sistemleri 
gibi çeşitli sektörlerde kullanılmaktadır [7, 8].

Eklemeli üretimin iklimlendirme sanayiinde kullanımını, 
“yüksek performans için eklemeli üretim” ve “bütünleşik 
tasarım için eklemeli üretim” olarak iki başlıkta düşüne-
biliriz. Bu iki alanın gerçekleşmesini farklı zaman ölçekle-
rinde düşünebiliriz. Aslında, ısı değiştiriciler ve fanlar gibi 
yüksek performanslı bileşenler hâlihazırda üç boyutlu 
(3B) yazıcılar kullanılarak üretilmektedir. Son yirmi yılda 
eklemeli üretim teknolojisi ve endüstrisinin hızlı büyüme-
si göz önüne alındığında, 3B yazıcıların HVAC sektörüne 
güvenilir bir üretim aracı olarak entegrasyonu oldukça 
yakındır. Ancak, tüm HVAC bileşenlerinin bütünleşik tasa-
rım ile binaların inşası sırasında,   3B eklemeli üretim yön-
temiyle üretilmesi ve kullanımı için daha fazla zamana ih-
tiyaç vardır. Enerji verimliliği politikaları, İç Çevre Kalitesi 
hassasiyetinin ve Yüksek Performanslı Bina uygulamaları-
nın artması, mühendisliğin sınırlarını zorlamakta; bu ne-
denle, geleneksel mühendislik yöntemleri (hem tasarım 
hem de üretim için), yüksek performans ihtiyaçlarını kar-
şılamak için yetersiz kalmaktadır. Verimliliği artırmak için, 
tasarım ve üretim süreçlerini anlama yöntemimizi değiş-
tirmemiz gerektiği açıktır.

3. İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİNDE EKLEMELİ 
ÜRETİMİN KULLANIMI ÖRNEĞİ

Havalandırma sistemlerinde verimliliği artırmak için 
önemli parametrelerden biri ısı değiştiricilerdir. Gelenek-
sel kanallı ısı değiştirici geometrileri dışında literatürde 
ve ticari pazarda çok farklı tasarımlar bulunmaktadır. Bu 
tasarımlar genelde ince prizmatik hacimlerin üç yönde 
periyodik olarak genişletilmesi  ile elde edilir. Bu tip ge-
leneksel geometrilerin eklemeli üretim ile üretilmeleri 
geleneksel kesme birleştirme yöntemleri ile üretilmele-
rinden daha zordur. Bunun nedeni, alışılageldik tasarım-
ların geleneksel üretim yöntemlerine uygun olarak geliş-
tirilmiş olmasıdır. 

Isı değiştirici tasarım problemini tamamen eklemeli üre-
tim yöntemine odaklanarak yeniden ele almak gerektiği 
açıktır. Bu anlamda tasarıma başlangıç için kullanılabile-
cek temel geometrilerden biri hücresel yapı ailesinden, 
hafif, yüksek mukavemetli yapılar oluşturmak için üç bo-
yutlu olarak tekrarlanabilen birim hücrelerden oluşan üç 
yönlü periyodik minimal yüzey (ÜYPMY) gözenekli yapı-
lardır [9]. Bu gözenekli yapıların, potansiyel ısı değiştirici 
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için önemli gelişmelerin önünü açabilecektir. Üç yönlü 
periyodik minimal yüzeyler, eklemeli üretim ile bütün 
bir parça olarak, kaynak veya lehimlemeye ihtiyaç duyul-
madan üretilebilmektedirler. Eğrilerden meydana gelmiş 
yapısı gereğince, bu geometriler, yüzeylerin iki yanından 
uygulanan basıncı eşitleme eğilimi gösterirler. Bu sebep-
le, geometrik olarak incelendiğinde yüksek basınca daya-
nıklı yapılardır. Üç boyutlu yazıcılar ile gerçekleştirilen ek-
lemeli üretim yönteminde, çoğu yapıda aynı ya da farklı 
bir malzemeden destek kullanılarak ürünlerin basılması 
gerekmektedir. Üç yönlü periyodik yüzeyler, destek ge-
ometrisine ihtiyaç duymadan, katmanlı üretim yapan üç 
boyutlu yazıcılarda da üretilebilmektedir. Zaman kaybına 
yol açan destek geometrisinden arındırma süreci de böy-
lelikle söz konusu olmaktan çıkmaktadır [11]. 

Üç yönlü periyodik minimal yüzeyler, ısı değiştirici geo-
metrisi olarak üretileceği durumda, katı model oluşturma 
tasarım aşamasından geçmektedirler. Bu süreç, en uygun 
duvar kalınlığı, istenen sınır şartlarına ve kullanılacak ala-
na uygun tasarım gibi parametreleri kapsamaktadır. İyi 
bir ısı transferi için, 3B yazıcı ile başarılı bir üretim gerçek-
leşebilecek minimum duvar kalınlığı seçilmelidir. Şekil 
2’de Schwarz D yüzeyinin farklı duvar kalınlıklarında 3B 
yazıcı ile üretilmiş örnekleri gösterilmektedir. 

Duvar kalınlığına ek olarak, 3B yazıcı parametreleri de ta-
sarımın ve üretimin büyük bir parçasını oluşturmaktadır. 
Katman kalınlığı, 3B yazıcı ile üretimde parçanın ve mal-
zemenin bütünleşik, boşluksuz ve kusuru en az şekilde 
üretilmesinde önemli rol oynamaktadır. Ejektör ve yatak 
sıcaklığı da kullanılan malzemenin iyi kalitede bir ürün çı-
karabilmesi açısından optimize edilmesi gereken özellik-

geometri tasarımları arasında yer almasındaki en büyük 
nedenlerden biri yüksek yüzey alanı/  hacim oranına 
sahip olmalarıdır. Bu yapıların performansının ilerideki 
çalışmalarda araştırılması gerekmekle birlikte, verimli 
ısı transferi için gereken yüzey alanında artış ile düşük 
oranda basınç düşümü sağlayabilmeleri mümkündür.  Ek 
olarak, geniş alan/hacim oranı, sürekli bağlı yüzey, do-
ğal yapısal bütünlük ve iyi karıştırma potansiyeli, onları 
eklemeli üretim ile üretilebilen ısı değiştirici uygulama-
ları için de uygun bir çözüm haline getirmektedir [10]. 
ÜYPMY'nin en çok çalışılan varyasyonları elmas, pirimitif 
ve gyroid yapılardır. Bu tip yapılar, sürekli fakat birbiri ile 
kesişmeyen iki ayrı alana sahiptir. Bu özellik ile iki farklı 
sıcaklıkta akışkanın birbirine karışmadan geçebileceği iki 
ayrı kanal sağlanabilmekte ve iklimlendirme sektöründe 
ısı değiştirici geometrisi olarak verimli kullanıma olanak 
sağlayan bir yapı oluşturmaktadır. Şekil 1’de literatürde 
en çok bilinen Schwarz P, Schwarz D ve Shoen’s Gyroid 
ÜYPMY yüzey modelleri gösterilmektedir.

Üç yönlü periyodik minimal yüzeyler, yapıları gereğin-
ce, akışkanların her noktaya dağılabileceği bir alan sağ-
lamaktadır. Bu sebeple, akış her yöne hareket etmekte 
özgür davranacak, böylelikle de hidrodinamik direnç ve 
basınç düşümü, ÜYPMY için düşük seviyede olacaktır 
[11]. Oluşturulan bu karmaşık yapıda, akış anında kanal-
lar içerisinde oluşacak girdaplar, ısı transferini arttırmaya 
yardımcı olurken aynı zamanda da özellikle hava soğut-
malı ısı değiştiricilerde karşılaşılan kirlilik problemini de 
azaltacaktır [11].

Eklemeli üretim teknolojisinin gelişmesi ile bu yapıların 
üretilebilirliğinin mümkün olması, iklimlendirme sektörü 

 Şekil 1. Schwarz D (Diamond), Schoen’s Gyroid, Schwarz P (Primitive) Yüzey Modelleri
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ler olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu tip geometriler hem 
karışımlı hem de karışımsız ısı değiştiriciler için kullanı-
labilir. Yüksek mukavemetli ve düşük yoğunluklu yapılar 
olmaları nedeniyle binaların   yapısal bileşenlerinin (du-
varlar, taşıyıcı elemanlar vb.) çift işlevli üretilmeleri, hem 
ısı değiştirici hem de bina bileşeni olarak kullanılmalarını 
mümkün kılacaktır. 

Kullanılacak ve entegre edilecek sisteme uygunluğu, ge-
ometrinin boyutları, akışkan giriş çıkış şartları gibi para-
metrelerle desteklenerek tasarım sürecine dahil olmalıdır. 
Havadan havaya zorlanmış çapraz akışlı ısı geri kazanım 
cihazlarında kullanılmak üzere tasarlanan Schwarz D yü-
zey geometrisinin içyapısının bir deneme baskısı Şekil 
3’te gösterilmektedir. Entegre edilecek sistem gereğin-
ce, bir yüzeyden girişi gerçekleştirilecek akışkanın, karşı 
yüzeyden çıkışı gerçekleşecektir. Şekil 3’te gösterilen ya-
pıda giriş ve çıkış kanalları belirlenmemiştir. Birbirine iki 

komşu yüzeyden gerçekleşen iki akışkan girişi olan se-
naryoda, bir akışkanın ısı değiştiriciye girmeden önceki 
ortamına, diğer akışkan karışabilmektedir. Çünkü yüzey-
ler yalnız bir akışkanın geçişini sağlayacak şekilde henüz 
tasarlanmamıştır. Bunu engellemek adına, akışkan geçiş 
yollarını belirlemek üzerine düzenlenen tasarımın CAD 
modellemesi Şekil 3’te gösterilmiştir. Aynı modelin 3B ya-
zıcı ile üretilmiş hali ve içyapısının kesit görüntüsü Şekil 
4’te gösterilmektedir.

Şekil 2. Farklı Duvar Kalınlıklarında 3B Yazıcı ile Üretilmiş Schwarz D Yüzey Modelleri

 

 
Şekil 3. ÜYPMY Schwarz D Geometrisinden 
Elde Edilen Çapraz Akışlı Isı Değiştirici Tasarımı 

 

 
Şekil 4. ÜYPMY Schwarz D Çapraz Akışlı Isı Değiştirici 
Tasarımının 3B Yazıcı ile Üretilmiş Test Prototipi ve Kesit 
Görüntüsü 
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Bu yapıların, aslında uzun zamandır ısı-akış özellikleri 
ayrıntılı olarak çalışılan ve yaygın olarak kullanılan göze-
nekli ortamlara benzerliği ortadadır. Ancak şimdilik pe-
riyodik yapılar olarak üretilen ve kullanılması düşünülen 
bu geometriler, ilgilenilen mühendislik problemindeki 
ihtiyaçları tam olarak karşılayabilecek şekilde periyodik 
olmayan formlarda da tasarlanabilir ve üretilebilir. Bu 
durumu gözenekli ortamın her bir hücresinin o nokta-
daki yerel ihtiyaçlara göre tasarlanması üretilebilmesi 
olarak hayal edebiliriz. Bu seviye bir mühendislik çalış-
masının ortalama yaklaşımlar yerine yoğun bir bilgisayar 
benzetimi süreci ile yapılabileceği açıktır.   

Günümüzde eklemeli üretim kapsamında, çok sayıda 
üretim teknolojileri mevcuttur. Görsellerde gösterilen 
örnekler PLA   (“polylactic acid”) malzemesi kullanılarak 
katmanlı üretim yapabilen 3B yazıcı ile üretilmişlerdir. Bu 
üretim yönteminin yanı sıra, eklemeli üretim teknolojisi 
metal ürünlerin de üretilebilmesine olanak sağlamakta-
dır. SLS (“selective laser sintering”), SLM (“selective laser 
melting”) ve SEBM (“selective electron beam melting”) 
yöntemleri ile lazer ya da elektron ışınları enerji kaynağı 
olarak kullanılarak ve metal toz bütünü sinterlenerek ya 
da eritilerek, istenilen geometride metal yapıların oluştu-
rulması sağlanmaktadır. 

4. SONUÇ
Bu bilgiler ışığında, eklemeli üretimin esnek, doğrusal 
olmayan   formlarda ve entegre üretime olanak sağlama-
sı nedeniyle karmaşık geometrilere sahip ısı değiştirici, 
kolaylıkla bir havalandırma sistemine entegre edilebi-
lecek ve iç hava kalitesinin artırılması sağlanabilecektir. 
Bu sayede, ısı transfer yüzeyi artırılmış bir ısı değiştirici 
tasarımı ile enerji verimliliği yüksek bir sistemin basit ve 
hızlı bir şekilde üretimi ve montajı sağlanmış olacaktır. 
İklimlendirme endüstrisinin tüm bileşenleri bu deği-
şimin bir parçası olacak ve yeni rollerine evrilecektir. 
Teknolojinin olgunlaşmasından sonra, üreticiler özel bir 
HVAC ekipmanı veya sistem üreticisi olmalarını gerektir-
meyen esnek üretim hatlarına sahip olacaklardır. Çünkü 
bir otomobil yedek parçası üretimi yaparken, gerekti-
ğinde bir iklimlendirme ekipmanı üretimine kolayca 
geçiş yapabilecektir. Eklemeli üretimin getireceği büyük 
esneklik, standardizasyonun sınırlarını zorlayacaktır.
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