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1. GİRİŞ

Konforun birinci şartı olarak ortamın ısıtılması, soğutul-
ması veya sıcaklık olarak dengede tutulması gereklidir.

Modern teknolojinin ürettiği araçlar, insanın rahatı ve 
sağlığı daha çok düşünülerek farklı şekilde imal edilmek-
tedir fakat her modelin ısıtma havalandırma sisteminin 
çalışma prensibi ve yapısı temelde aynıdır.

Aracın içinin istenen konfor sıcaklığına gelip sabit 
değerde tutulabilmesi için aracın iç hacmine uygun 
kapasitede ısıtıcı veya soğutucu seçilerek ilgili araca 
uygulama yapılır.

Aracın içinin konfor sıcaklığında tutulabilmesi için sadece 
havalandırma yapılması ile sağlanamaz, termodinamik 
çevrimler kullanılarak soğutulur veya ısıtılırlar. Ayrıca ara-
cın içindeki konforu etkileyen parametrelerden biri sıcak-
lık diğeri ise nem yüzdesidir.

2-OTOMOBİLLERDE ISITMA SOĞUTMA VE 
HAVALANDIRMA UYGULAMALARI

Otomobillerde kullanılan ısıtma ve havalandırma sistem-
leri temelde 2 grupta oluşmaktadır.

1-Klasik ısıtma ve havalandırma (klimasız)

2-Yarı otomatik-manuel-elle kontrollü klima sistemler, 
tam otomatik klimalı sistemler

Bu çalışmada, literatürde Otomotivde 
kullanılan Isıtma-Soğutma 

uygulamaları incelenmiş ve bu alanda 
çalışan firmanın bilgi birikiminde 

olan uygulamalarla karşılaştırılmıştır.

Çalışmada, özellikle otobüslerde 
kullanılan uygulamalarla, binek 

araçlarda kullanılan uygulamalar 
karşılaştırılmıştır.

Bu makalenin amacı, bu konuda 
çalışma yapacak kişilere ön bilgi 

olması ve yapacakları çalışmadan 
önce yol göstermesidir.

Otobüs ve ticari araçlarda kullanılan 
ısıtma soğutma sistemleri kalıp 

gerektirmeyen sactan veya 
alüminyum sac bükme ile yapılan 
sistemlerdir. Binek araçlarda ise 
genelde plastik enjeksiyondan 

yapılan Isıtma-Soğutma sistemleri 
kullanılır.

Otomotivde Isıtma Soğutma 
Havalandırma Uygulamaları: Otomobil ve 
Otobüs Sistemlerinin Karşılaştırması

Otomotivde Isıtma Soğutma 
Havalandırma Uygulamaları: Otomobil ve 
Otobüs Sistemlerinin Karşılaştırması



47

 MÜHENDİS ve MAKİNA güncel  AĞUSTOS 2019  www.mmo.org.tr  

Isıtma ve soğutma sistemini tasarlarken aracın tipi olduk-
ça önemlidir. Otomobillerde ön torpido panel altında bir 
ısıtma soğutma kutusu mevcuttur. Kamyonlarda da aynı 
şekilde ön torpido panel altında bir ısıtma soğutma ku-
tusu olur ve tüm ısıtma soğutma işlemi bu komponent 
ile yapılır.

2.1 Genel Dizayn Girdiler

a-Aracın İç Hacmi: Bu ısıtma soğutma sistemleri için en 
başta bilinmesi gereken bir başlangıç girdisidir.

b-Hedef Değer: Aracın iç ortamının gelmesi gereken sı-
caklık kışın minimum 19-20° (Dış ortam=-18 °C’de iken), 
yazın ise 22-23°’dir. (Dış ortam=43 °C’de)

c-Ağırlık: Plastik enjeksiyondan yapılmış HVAC kutusu-
nun ağırlık hedefi 9,5 kg’dır. (Tecrübi Değer)

2.2 Isıtma Soğutma Kutusu Alt Parçaları

Isıtma Soğutma kutusu aşağıdaki parçalardan oluşur.

Isıtma Soğutma kutusu içerisinde kullanılmak üzere seçi-
lecek olan fan radyal fandır.

2.3 Blower Fan Seçimi (Radyal Fan Seçimi)

Üretim yöntemlerine göre 2 tip blower (radyal fan) vardır.

Bunlar;

a) Fırçasız Radyal Fan 
b) Fırçalı Radyal Fan’dır.

Araçlarda şartnameye göre veya araç üreticisi isteğine 
göre bu fanlardan biri seçilir.

2.4 Fırçasız ve Fırçalı Fanlar Arasındaki Farklar

1-Fırçasız fanların ömürleri fırçalı fanlara göre daha uzun-
dur.

2-Fırçasız fanlar Fırçalı Fanlara göre daha sessiz çalışırlar. 
(1-2 dB(A) daha sessiz)

3-Araçlarda akü gerilim dalgalanmasına karşı Fırçasız 
Fanların devirleri düşmez veya artmaz. Fırçalı fanlarda ise 
akü gerilim dalgalanmasında fan deviri çok hassas tepki 
verdiğinden azalır veya artar.

2.4.1 Fırçasız Radyal Fan

Bu tip blowerlarda fırça yoktur.Blowerın ömrü fırçalı fan-
larla karşılaştırdığınız zaman çok daha yüksektir. (Yaklaşık 
30.000 saat) Ayrıca fırçalı fanlarla karşılaştırıldığı zaman 
maliyetleride yüksektir. Aynı zamanda gürültü açısından 
da avantajları vardır. Bu fanları fırçalılar ile karşılaştırdığı-
mızda gürültü açısından oldukça düşük seviyededirler.
(1-2 dB (A) daha düşük)

Bazı özel ve devlet ihalelerinde müşteriler şartnameye bu 
özel isteği eklerler.

2.4.2 Fırçalı Radyal Fan

Fırçalı motorlarda fırça dediğimiz kömürler kullanılır. Bu 
motorların ömürleri fırçasızlara göre oldukça düşüktür.
(9000 saat) Ayrıca fırçasızlar ile karşılaştırdığımız zaman 
bu fanların gürültüleri yüksektir.

 

Şekil 1. Otomobilde Hava Kanalları [4]

Isıtma Soğutma Kutusu

Evaporator

Isıtıcı Radyatör

Elektrik Klape Motoru

Sensörler

ECU

Sıcaklık ve mod klapeleri

İç dış sirkülasyon klapesi

Blower Motor Komplesi

HVAC Dış Kutu

Polen Filtresi

Bağlantıelemanları, civatalar, somunlar

Contalar

TXV

Bağlantı kolları 

Tablo 1. Isıtma Soğutma Kutusu Alt Parçaları
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Genelde düşük maliyetleri sebebiyle tercih edilirler.

2.5 Isıtma Soğutma Kutusunun Genel Girdilere Göre 
Şekillenmesi

Dizayn girdilerine göre ve fan seçimine göre Isıtma So-
ğutma kutusunun genel konsepti oluşturulur.

İlk olarak dizayn girdilerine göre HVAC kutusu 
şekillendirilir. Araç Otomobil ve Kamyon ise plastik en-
jeksiyon kalıplı (Dış gövde) bir tasarım yapılır ve detaylar 
belirlenir.

2.6 Isıtma Soğutma Kutusu Modları

Isıtma soğutma kutusunun havayı sürücü ve yolcuya yön-
lendirme şekilleri minimum 5, maksimum 7 olacak şekil-
de belirlenebilir.

1- Ön cam
2-  Karışık (Ön Cam-Ayak) 
3-  Ayak 
4-  Orta Seviye (Yüz-Ayak) 
5- Yüz 
6- Üç Seviye (Yüz-Ön Cam-Ayak) 
7-  Panel-Ön Cam

2.7 Manuel  ve Otomatik HVAC Arasındaki Farklar

Eğer binek otomobil veya kamyon için plastik gövdeli ısıt-
ma soğutma kutusu tasarlanıyor ise bu kutu manuel ve 
otomatik olarak ikiye ayrılır. Bunlar arasındaki fark aşağı-
daki tabloda verilmiştir. Geribildirimli klape motoru, geri 
bildirim sinyali vererek klapenin konumu hakkında kont-
rol panelini bilgilendirir.

Tablo manuel ve otomatik Isıtma Soğutma Kutusu arasın-
daki farkları vermektedir.

2.8 Yoğuşma Suyunun Tahliyesi

Yoğuşma suyunun tahliyesi için Isıtma Soğutma kutusu-
nu altına tahliye çıkışı yapılır ve bu bir hortumla aracın 
dışarısına verilir. 

 
Şekil 2. Radyal Fan Örneği

 Şekil 3. Isıtma Soğutma Kutusunun Yandan Görünüşü -Genel Konsept-

Manuel Isıtma Soğutma 

Kutusu

Otomatik Isıtma 

Soğutma Kutusu

Mode Klape Motoru B

Sıcaklık Klape Motoru B

Sirkülasyon Klape 

Motoru
A B

Tablo 2. Manuel ve Otomatik Isıtma Soğutma Kutusu Arasındaki Farklar
Geribildirimsiz Klape Motoru
Geribildirimli Klape Motoru

 
Şekil 4. Yoğuşma Suyunun Tahliyesi
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Yoğuşan su önce Isıtma Soğutma kutusunun tabanında 
toplanır ardından tahliye su kutunun içerisinden su tahli-
ye hortumu ile aracın dışarısına verilir.

Böylelikle arasın içerisindeki havada bulunan nem alına-
rak bu yöntemle dışarıya verilmiş olur.

2.9 Yoğuşma Suyu Yönetimi

Evaporator üzerinden yoğuşan suyun tahliye edilmesi 
yoğuşma suyu yönetimine girmektedir. Nemin yüksek 
olduğu bölgelerde ısıtma soğutma kutusundaki yoğuşan 
suyun miktarı yüksek olmakta ve bunun tahliyesinin düz-
gün yapılması gerekmektedir. Aksi halde aracın içerisine 
su sızıntısı riski vardır.

Aşağıdaki resimlerde görüldüğü üzere 28° eğimlerde 
(kutunun merkezine göre) Isıtma Soğutma kutusu 
içerisinde yoğuşma suyu elektronik parçalardan herhangi 
birine ulaşmamalıdır. (Elektronik parçalar; blower fanının 
devrini ayarlayan sürücü parça-VBC veya PWM) 28° eğim 
ECE R66 Devrilme Testi  regülasyonuna göre belirlenmiş-
tir.Regülasyona göre  aracın bu dereceye maruz bırakılıp 
devrilmemesi beklenmektedir. [7] Dolayısıyla yoğuşma 
suyu yönetimi testleride bu açı değerinde yapılır.

2.10 Isıtma Soğutma Kutusu için Titreşim ve Akustik 
Testleri

Fotoğrafta görüldüğü gibi Isıtma Soğutma kutusu bir de-
ney standına bağlanarak Gürültü ve Titreşim açısından 
değerlendirilir.

Değerlendirme sonucuna göre blower fanda veya HVAC 
içerisinde iyileştirme yapılabilmektedir.

2.11 Parçanın Dayanabilirliği

HVAC kutusu araç ömrüne denk gelen 10 yıl boyunca kul-
lanılabilmeli ve dayanabilmelidir.

Ya da araç km’si 100.000 km’ye kadar kullanılmalı ve da-
yanabilmelidir.

Tüm parçalar -40 °C ve 80 °C arasındaki sıcaklıklarda çalı-
şabilmeli ve arıza yapmamalıdır.

2.12 Kontrol Paneli

Manuel ve otomatik Isıtma Soğutma kutusu için kullanılır.

Kontrol Panelleri günümüzde ağırlıklı olarak elektronik 
komponentlerden oluşur.

Kontrol paneli araç üzerinde torpido paneli üzerine takılır 
ve klima kalorifer takımı bu kumanda üzerinden kontrol 
edilir.

 

 
 

 
 Şekil 5. Yoğuşma Yönetiminde Eğimler

Şekil 6. Deney Standında Isıtma 
Soğutma Kutusunun Titreşim ve 
Aküstik Olarak İncelenmesi

 

Şekil 7. Örnek bir Kumanda Paneli
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Kontrol panelinin Radyal Fan hızını ayarlaması için kont-
rol paneli ve Isıtma Soğutma kutusu arasında bir elekt-
ronik sürücü olması gerekmektedir. Buna VBC veya PWM 
sürücüsü denir. Tüm parçalar -40 °C ve 80 °C arasında 
çalışabilmelidir. Bu sürücü kontrol panelinden aldığı sin-
yali proses ederek radyal fana gönderir ve hızı ayarlar.

2.13 Klima Sisteminin Diğer Parçaları

Klima sisteminin çalışması için Isıtma Soğutma kutusuna 
ek olarak Klima Kalorifer Hortumları Boruları, Kondenser ve 
Kompresör parçalarına da ihtiyaç vardır.

2.14 Klima Kalorifer Hortumları ve Boruları

Klima kalorifer hatlarında gerekliliğe  göre hortum, ge-
rekliliğe göre boru kullanılır.

Isıtma soğutma kutusunda olduğu gibi bu parçalarda 10 
yıl veya 100.000 km’ye kadar kullanılmalı, dayanabilme-
lidir.

2.15 Klima Kalorifer Hatlarının Komponent listesi

2.16 Basınç Sensörü

Basınç sensörü genelde kompresörün yakınına konur. Ba-
sınç sensörü sistemdeki basıncı ölçer ve buna göre kont-
rol paneline sinyal gönderir. Basınçta bir yükselme veya 
alçalma olursa sensör, kontrol paneline sinyal göndererek 
sistemi komple kapatır ve güvenceye alır.

2.17 Kondenser

Soğutucu sistemlerde soğutmayı sağlayan maddenin 
gaz olarak girdikten sonra ısısını çevreye vererek sıvı hale 
geçtiği bölümdür. Soğutucu sistemlerin dışında veya ya-
lıtım malzemesinin içinde saklı olarak bulunabilmektedir.

Araçlarda kullanılan kondenser tipleri;

1-Kurutuculu Kondenserler (Kurutucu kondenser üzerin-
de yekpare)

2-Kurutucusuz Kondenserler (Kurutucu Kondenserden 
ayrı)

Kondenserin hedef ağırlığı 2,7 kg’dır.

Kondenser  araç ömrü boyunca (10 yıl) veya 100.000 km 
bozulmadan dayanmalıdır.

2.18 Sub-Cooling (Alt soğutmalı) Soğutmalı 
Kondenser

Aşırı soğutma kompresördeki enerji tüketiminde hiçbir 
değişim olmaksızın soğutma kapasitesinde artış sağla-
maktadır. Herhangi bir nedenden dolayı, kondenserde 
tümü sıvı haline getirilemeyen soğutucu akışkan, aşırı 
soğutma için tasarlanan sistem veya devrelerden geçile-
rek sıvı haline getirilmekte ve sıvı olarak genleşme valfine 
gönderilmektedir.

Alt Soğutmalı Kondenserlerin Avantajları;

1-Yüksek Performans

Soğutma performansı %5 artar. Ayrıca kabin içi ortalama 
sıcaklığı -1 °C düşer. 

2-Kompresörün enerji tasarrufu %5 artar.

3-Soğutma sıvısı tasarrufu olur.(100-150 gr daha az so-
ğutma sıvısı kullanılır)

4-Daha kararlı bir soğutma prosesi sağlar.

Parça Ağırlık (kg)

Klima Kalorifer Hattı 5

Kurutucu 1.73

Tablo 3. Klima Kalorifer Boru Hortum Hattı Öngörülen Ağırlıklar

Klima Kalorifer Hatları

Basınç Sensörü

Borular ve hortumlar

O ringler

İnce hatlar

Kurutucu Tankı

Kurutucu Tankı Boyası

Tablo 4. Klima Kalorifer Hattı Parçaları

Şekil 8. Klima kalorifer Sistemi Parçaları
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2.19 Kondenserde Braket Tasarımı

Kondenserin soğutma sistemine bağlanması için üzerinde 
braket olması gerekmektedir.

Braketlerin içinde kırılmayı önlemek için elastik sönümleyi-
ci parça konulmalıdır. Kondenser radyatöre bağlanırken bu 
elastik parçalar vasıtasıyla bağlanırlar.

3. OTOBÜSLERDE ISITMA SOĞUTMA

3.1 Otobüsler Isıtma Soğutma Kutusu

Otobüslerde kullanılan ısıtma soğutma kutusu otomo-
billerde olduğu gibi kendi başına bağımsız bir Isıtma So-

ğutma yapamamaktadır. Klima tavan ünitesine bağlıdır. 
Kalorifer ise aracın soğutma suyundan ısı enerjisi almak-
tadır.

Şoför Bölgesi ve yardımcı pilot kısmındaki bölgesindeki 
fonksiyonlar otomobil ile aynıdır.

Otobüslerde kullanılan Isıtma Soğutma kutusu genelde 
plastik enjeksiyondan parça değildir. Çelik sactan veya Alü-
minyum Sac’ın bükülüp belirli şekle getirilmesi ile yapılan 
bir ünitedir.

3.2 Otobüsler Klima Tavan Ünitesi

Otobüslerde aracın tavanına bağlanan klima ünitesi ile ara-
cın içinin soğutma işlemi yapılır.

İklimlendirilmiş hava otobüsün tavanında bulunan hava 
kanalına basılır buradan da yolcu üzerinde bulunan no-
zullardan çıkış yaparak aracın içini soğutma veya ısıtma 
işlemi gerçekleştirilir.

3.3 Klima Kalorifer Kapasite Hesapları

3.3.1 Otobüs ve Midibüs için Normal ve Tropik Klima 
Teorik Hesapları

Qtop=Qinsan+Qayd+Qdöş+Qcam+Qinf  (1)   

Qinsan: İnsandan gelen ısı kazancı 

Qayd: Aydınlatmadan gelen ısı kazancı

Qdöş: Döşemelerden gelen ısı kazancı

Qcam: Camlardan gelen ısı kazancı 

Qinf: İnflitrasyon ile gelen ısı kazancı

Şekil 9. Kondenser Gaz Akışı

Şekil 11. Otobüs Kalorifer Klima Kutusu [1]

 

Şekil 10. Kondenser ve Braketleri

 

Şekil 12. Aracın İçin Klimatize Edilen Bölgeler
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Hesaplamalarda normal koşullar için dış ortam sıcaklığı 
35 °C, tropik koşullar için 45 °C alınır.

Qinsan:1 insan=130 Watt; 112 kcal enerji yaydığı hesaplarda 
kullanılır.

Qayd:Aydınlatma sistemi 1 m² alana 30 Watt ısı vermekte-
dir. Buna göre Qayd; toplam cam alanı x 30 Watt’a eşittir.

(2)

(3)

(4)

Qdöş: ℎ𝑖𝑖 𝐿𝐿 𝑘𝑘 ℎ𝑑𝑑

𝑅𝑅𝑡𝑡𝐴𝐴 ℎ𝑖𝑖
𝐿𝐿
𝑘𝑘 ℎ𝑑𝑑

𝑈𝑈 𝑅𝑅𝑇𝑇𝐴𝐴

 Isı akışı q" = U∆T      W/m2     (5)

Burada hi , k, hd ısı taşınım ve iletim katsayıları döşeme 
malzemesine göre ısı transferi kitaplarındaki tablolardan 
bakılacaktır.

Qcam1 ℎ𝑖𝑖 𝐿𝐿 𝑘𝑘 ℎ𝑑𝑑

𝑅𝑅𝑡𝑡𝐴𝐴 ℎ𝑖𝑖
𝐿𝐿
𝑘𝑘 ℎ𝑑𝑑

𝑈𝑈 𝑅𝑅𝑇𝑇𝐴𝐴

 
 

(6)

Isı akışı q" = U∆T      W/m2     (5)

Burada hi , k, hd ısı taşınım ve iletim katsayıları cam 
malzemesine göre ısı transferi kitaplarındaki tablolardan 
bakılacaktır.

Qinf=Aracın Hacmi x n x Havanın 
özgül Ağırlığı x 𝐻𝐻𝑖𝑖 𝐻𝐻𝑑𝑑 )(7) 

𝐻𝐻𝑖𝑖 İç 𝐸𝐸𝑛𝑛𝑡𝑡𝑎𝑎𝑙𝑙𝑝𝑝𝑖𝑖 𝐻𝐻𝑑𝑑
𝐷𝐷ış 𝐸𝐸𝑛𝑛𝑡𝑡𝑎𝑎𝑙𝑙𝑝𝑝𝑖𝑖

Normal koşulda 𝐻𝐻𝑑𝑑 𝐻𝐻𝑖𝑖
 alınır. 

Tropik koşulda 𝐻𝐻𝑑𝑑 𝐻𝐻𝑖𝑖
 alınır. 

 

3.3.2 Klima Cihazının Kapasitesi

Qemniyet= Qtoplam x n  (8)

Qemniyet;

Proje aşamasında öngörülemeyen, uygulamalarda 
karşılaştığımız motor bölgesinden gelen atıl ilave ısı, araç 
kapı açma kapama sayısının hesaplamalarda düşünülen 
değerden fazla olması, araç motor sürekli seyir devrindeki 

düzensizlikler ile kompresörün daha az devirde dönerek 
daha düşük soğutma gücü üretmesi v.s. gibi kayıpları da 
içeren nihai soğutma kapasitesidir. n, emniyet katsayısı 1,1 
veya 1,2 arasında seçilebilir.

Diğer bilgiler;

Class I (Belediye Tipi Otobüsler) ve Class III (Şehirlerarası Koç 
tipi otobüsler) araçlarda teorik hesap yapılırken Class I araç-
ta kapıların açılıp kapanma sıklığı nedeniyle emniyet katsa-
yısı max seçilmelidir. (1,2)

Class I araç için Qcam giren ısı miktarı cam büyüklüğü nede-
niyle fazladır. Tropik bölgelerde UV etkisini azaltmak için 
füme (renkli) camlar kullanılmalıdır. 

3.3.3 Normal ve Tropik Klimalı Araçlar Araç İçi İdeal 
Soğuma Eğrileri

Bununla beraber soğutma eğrisinin aşağıdaki grafikte veri-
len eğrilere yakın kalması beklenmektedir. Bu eğrilerin üze-
rinde olan eğriler düşük performanslı, altında kalan eğriler 
de dizayn üzeri olarak nitelendirilebilir. 

3.4 Otobüs Kalorifer Sistemleri

Yeni projelerde araca uygun kalorifer tasarımı Ana Sana-
yi ve Yan Sanayi firma ile birlikte yapılır. Tasarım; Kapasite 
hesapları, dış kabuk tasarımı ve araç içine optimum yer-
leşimi, ürün ve toplam maliyet hesaplamaları, elektrik ve 
elektronik uyumluluk, monte ve demonte edilebilirlik, 
servis edilebilirlik, çevreye verilen zarar, ELV (geri dönü-
şüm) kriterleri göz önüne alınarak yapılır.

Grafik 1. Araç İçi İdeal Soğuma Eğrileri[2]Teorik Değerler
Tropik Klima Normal Klima Karşılaştırması
Not:
Tropik Klima: 45 °C ve üzeri sıcaklıkta çalışabilen ve performans gösteren klima
Normal Klima: 35 °C ve üzeri sıcaklıkta çalışabilen ve performans gösteren klima
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Otobüs içinde kullanılan kalorifer üniteleri sağda ve solda 
konvektör şeklindedir.

3.4.1 Kalorifer İçin Kapasite Hesapları

Qtop=+Qdöş+Qcam -Qinsan-Qayd        (9)

Qinsan: İnsandan gelen ısı kazancı 

Qayd: Aydınlatmadan gelen ısı kazancı

Qdöş: Döşemelerden gelen soğuma kaybı

Qcam: Camlardan gelen soğuma kaybı 

Qinsan;1 insan=130 Watt; 112 kcal enerji yaydığı hesaplarda 

kullanılır.

Qayd;Aydınlatma sistemi 1 m² alana 30 Watt ısı vermekte-

dir. Buna göre 

Qayd; toplam cam alanı x 30 Watt’a eşittir.

(10)

(11)

(4)

Qdöş; ℎ𝑖𝑖 𝐿𝐿 𝑘𝑘 ℎ𝑑𝑑

𝑅𝑅𝑡𝑡𝐴𝐴 ℎ𝑖𝑖
𝐿𝐿
𝑘𝑘 ℎ𝑑𝑑

𝑈𝑈 𝑅𝑅𝑇𝑇𝐴𝐴

 Isı akışı q" = U∆T      W/m2     (5)

Burada hi , k, hd ısı taşınım ve iletim katsayıları döşeme 
malzemesine göre ısı transferi kitaplarındaki tablolardan 
bakılacaktır.

Qcam; ℎ𝑖𝑖 𝐿𝐿 𝑘𝑘 ℎ𝑑𝑑

𝑅𝑅𝑡𝑡𝐴𝐴 ℎ𝑖𝑖
𝐿𝐿
𝑘𝑘 ℎ𝑑𝑑

𝑈𝑈 𝑅𝑅𝑇𝑇𝐴𝐴

 

(12)

(13)

Isı akışı q" = U∆T      W/m2     (5)

Burada hi, k, hd ısı taşınım ve iletim katsayıları cam 
malzemesine göre ısı transferi kitaplarındaki tablolardan 
bakılacaktır.

3.4.2 Toplam Kalorifer Ünitesi Kapasitesi

  Qemniyet= Qtoplam x n  (14)

n, emniyet katsayısı 1,1 veya 1,2 arasında seçilebilir.

3.4.3 Tasarım Kriterleri

Kalorifer sistemi tasarlanırken önce ürünün EMC’sinin 
olup olmadığı kontrol edilir. Yok ise EMC belgesi alınması 
için plan yapılır. Tabiki ürün bu belgelendirmeyi alabile-
cek şarttta EMC testlerinden geçebilmelidir.

Blower motorlarının kilitlenmesi durumunda yangın çık-
ma riskine karşı blower içinde termik sigorta veya benzeri 
sistemlerin kullanılmasıdır. (Kaloriferin bütün kademele-
rinde kendi içerisinde koruma olmalıdır.)

(Elektronik Sistemlerde ise PWM sürücüsü kullanmak sis-
temi emniyete almaktadır.Tavsiye edilen bu sistemin kul-
lanılmasıdır.)

-  Monte ve demonte edilirken operatörün veya müşte-
rilerin dokunacağı yüzeylerin tamamının çapak, sivri 
köşelerden arındırılmış olması.

- Hortum bağlantıları, borular vs. araç içinde görülme-
meli, yolcular tarafından erişim olmamalıdır.(Su hortu-
mu çıktığında sıcak su yolcuların derisine temas etme-
melidir.Hortum,borular kapalı bir kutu veya kalorifer 
içinde olmalıdır. Yanma riski)

3 Yollu Vana: Yeni tip araçların motorlarında (birçok oto-
büs motorunda) EGR sistemi olduğundan su devamlı bu 

Şekil 14. 3 Yollu Vana Şematik Gösterim

 
Şekil 13. Konvektör Görüntüsü (Doğal konvektör)
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sistem üzerinden dolaşmalıdır. Seri bağlı sistemlerde 2 
yollu vana kullanıldığında döngü kesilmekte ve EGR’ye 
su gitmemektedir.

Dolayısıyla EGR’li araçlarda 3 yollu vana kullanmak zorun-
ludur. Kaloriferler kapalı iken 3 yollu vana bypass’ından su 
geçerek EGR üzerinden dolaşmaktadır.

3.4.4 Konfor Şartı

Yukarıda belirtilen sınırlarda yapılan test sonucunda araç 
içinde ortalama sıcaklıklar 60 dakika sonra minimum 
21°C olmalıdır.Kabul kriterleri aşağıdaki tablodaki gibi-
dir. (Ref:Handbook of Automotive Engineering-Edited 
by Han-Hermann Braess-pg.56-57-Bu referansa göre ise 
binek lüks araçlar için önerilen minimum 23 °C’dir.)  [2]

3.5 Otobüs ve Binek Otomobil Soğutma Eğrileri 
Karşılaştırma

Otobüs ve Binek Otomobil soğutma eğrileri karşılaştırıldı-
ğı zaman aşağıdaki tablo ve grafik elde edilmektedir. (Bu 
değerler firmanın şu ana kadar elde ettiği sonuçların bir 
ortalamasıdır.Şu an için literatürde herhangi bir mevcut 
çalışma olmadığı için referansa dayandıralamamaktadır.)

3.6 Otomotivde kullanılan Soğutucu Gazlar

Araçlarda kullanılan soğutma gazı basınçta kendiliğin-
den buharlaşan özellikte olmalıdır.

Soğutucu gazların bazı kimyasal ve fiziklsel olmalı, eko-
nomik ve emniyetli olmaları gerekmektedir.

Buharlaşma gizli ısısı yüksek olmalıdır.

Atmosfer basıncında kaynama sıcaklığı düşük olmalıdır.

Yanıcı ve patlayıcı olmamalıdır.

Ucuz ve kolay temin edilebilir olmalıdır.

En çok kullanılan Soğutucu Gazlar; 

Freon 12; Araçlarda bugüne kadar Freon 12 kullanılmak-
ta idi. Fakat ozon tabakasına zararlı bir gaz olduğundan 
kullanımı regülasyonlarla birlikte durdurulmuştur. 

R134a; 1995 yılı itibarıyla bu gazın kullanılmasına başlan-
mıştır. Çevreye zararı olmayan bu gaz otomotivde halen 
kullanılmaktadır. Bu gazında sera gazı etkisi vardır.

CO2; Firmalar bu gaz üzerinde yeni çalışmalar yapmak-
tadır. Henüz yaygın bir kullanımı yoktur. Çevre dostu bir 
gazdır.

HFO-R1234y;Avrupa Birliğinin F-Gaz yönetmeliği uya-
rınca şu an Avrupada bu gaz kullanılamaktdır. Özellikleri 
R134a ya çok benzemektedir. Mevcut sistemlerde ufak 
değişiklik yapılarak bu gaz kullanılabilir.

3.7 Otomotivde Isıtma Soğutma Tasarımında  
Hesaplamalı Akışkanlar Mekaniği (HAD) Kullanılması

Komple araç Isıtma Soğutma Sistemi için HAD Analizi 
aşağıdaki aşamalarla tanımlanır. [5]

a-Parça Seviyesinde HAD Analizi

Kompresör, Isıtma Radyatörü, Evaporatör Radyatörü 
(Hava Akış Analizi ve Isı Transferi Performansı)

b-Alt Sistem Seviyesinde HAD Analizi

Hava Akış Analizi, Basınç Düşüm Tahmini, Sıcaklık Dağı-
lımı

t Anı
Otobüs 

Soğuma Eğrisi
Binek Araç 

Soğuma Eğrisi

0 45 43

10 42 40

20 38 32

30 32 28

40 30 27

50 29 26

60 28 25

Tablo 5. Otobüs Soğuma Tablosu

 
Grafik 2. Soğutma Eğrileri Karşılaştırması (Otobüs ve Binek Araç)

R134a CO2

Ozon Zararı (ODP) 0 0

Küresel Isınma Potansiyeli 
(GWP)

1300 1

Tablo 6. Soğutucu Özelliklerinin Karşılaştırılması [3]
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c-Araç Seviyesinde HAD Analizi

Defroster/Demister Performansı (Kaynakçada verilen [6] 
No’lu makale en iyi örnektir. Bu makalede Şehirlerarası bir 
otobüsün ön cam buğu performansı HAD Analizi ve ger-
çek test sonuçları ile karşılaştırılmıştır.)  

Hava Akış Yönünün Tayini, İnsan Konforu Modellemesi 
HAD Analizi ile birlikte dizaynın çok erken aşamalarında 
dizayn olarak değerlendirilebilir ve geliştirilebilir. Bu da 
daha sonra olabilecek yanlış tasarımları engelleyerek ta-
sarımda zaman ve para kaybını engeller. Aynı zaman HAD 
analizi gerçek model yapıp test yapma ihtiyacını gerek 
duymaz ve daha az prototip ile tasarım sürecinin maliye-
tini düşürür.

4. SONUÇLAR

• Bu çalışmada, otomotivde ısıtma soğutma sistemleri 
incelenmiş ve  binek otomobil ısıtma soğutma sis-
temleri ile otobüs midibüs ısıtma soğutma sistemleri 
karşılaştırılmıştır. Prensip olarak temel yöntemler ay-
nıdır. Uygulamalarda farklılar vardır.

• Otomobillerde araç içi hacim daha küçük olduğun-
dan iklimlendirme işlemi daha kolay ve basit gözük-
mektedir. Fakat bu işlem daha hassas olup, otomobil 
endüstrisinde bu isterler daha hassas ve spektleri 
karşılamada daha katıdır. Özellikle otomobil Isıtma 
Soğutma Kutusu için vana montajları yapıldıktan 
sonra kutunun gerekli performansta çalışması için 
vana pozisyonlarına göre gerekli kalibrasyonlar yapı-
larak kutu için dizayn aşamasında gerekli düzenleme 
ve doğrulama yapılır.

• Otobüslerdeki uygulamalarda araç içi alan çok daha 
büyüktür ve iklimlendirme işlemi çok daha zordur. 
Fakat bununla birlikte aracın spektlere göre iklim-
lendirilmesiden +/- toleranslar daha geniştir. Nihai 
otobüs ve midibüs müşterisi otomobil kullanıcısına 
göre daha az hassastır. Fakat gün geçtikte müşteriler 
bilinçlendikçe otobüs ve midibüs sektöründeki müş-
terilerde otomobildeki isterlerine yakın isteklerde 
bulunacaktırlar.

• Otomobilde adetler çok daha yüksek olduğundan 

Klima-Kalorifer sistemi parçaları kalıplı, maliyeti daha 
düşük sistemlerdir. Otobüste ise adetler daha düşük 
olduğundan daha az kalıplı ve araç başı maliyeti daha 
yüksek sistem parçaları kullanılmaktadır.

SEMBOLLER

q" : Isı Akısı [W/m²]

Qinsan : İnsandan gelen ısı kazancı (W)

Qayd : Aydınlatmadan gelen ısı kazancı (W)

Qdöş : Döşemelerden gelen ısı kazancı (W)

Qcam : Camlardan gelen ısı kazancı (W)

Qinf : İnflitrasyon ile gelen ısı kazancı (W)

Qayd : Aydınlatma Isı Kazancı (W)

Qdöş : DöşemedenGelen Isı Kazancı (W)

∆T : Sıcaklık Farkı (K)

L : Levha/Parça Kalınlığı m

h : Isı Taşınım Katsayısı (W/m2K)

k : Isı iletim katsayısı W/mK
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