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örneğin 1. bölüm altında yer alan başlıklar 1.1., 1.2. vb. şekilde yapılacaktır.
• Kullanılan semboller ve indisler kaynaklardan önce yer alacak, 8 punto ve italik
olacaktır.
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araştırmacı kimlik numaraları kullanılmaktadır. TÜBİTAK ULAKBİM ve YÖK arasındaki işbirliği ile yürütülen çalışmalar kapsamında, ORCID bilgisinin kullanılması karar verilmiştir. Bu
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SUNUŞ
Merhaba Değerli Meslektaşlarımız,
Odamızın kuruluşunun 64. yılına girmiş bulunuyoruz. Odamızın bugünlere gelmesinde emeği,
katkısı bulunan herkese, bütün örgütlü üyelerimize teşekkür ediyoruz.
Odamızın kuruluşunun yıldönümlerinde düzenlenen; emeğin, mesleki geçmişin ve deneyimin
takdir edilip onurlandırıldığı Geleneksel Gecelerimiz dolayısıyla da, 63 yıllık tarihimize tanıklık
eden, Odamızı bugünlere taşıyan ve meslekte 25. yıl, 40. yıl, 50. yılını dolduran bütün ağabeylerimiz ve meslektaşlarımızı emeklerinden dolayı bir kez daha yürekten kutluyoruz.
				*

*

*

*

46. Dönem Çalışma Programı’nda belirlenen merkezi etkinliklerimizden dördü Kasım, Aralık
aylarında başarıyla gerçekleştirildi.
“Endüstriyel Dönüşümde Endüstri ve İşletme Mühendislerinin Rolü” ana temalı XI. Endüstriİşletme Mühendisliği Kurultayı, Odamız adına İstanbul Şube sekretaryalığında 17-18 Kasım 2017
tarihlerinde meslektaşlarımız, öğrencilerimiz, ilgili kurum ve kuruluşların temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Kurultayımızı 214 katılımcı izledi.
Odamız tarafından Ankara Şube yürütücülüğünde düzenlenen Kaynak Teknolojisi X. Ulusal
Kongre ve Sergisi, 17-18 Kasım 2017 tarihlerinde gerçekleştirildi. Kongre’nin teması bu yıl üç
başlıkta toplandı. “Tahribatsız Muayene, Kaynak Teknolojileri Uygulamalarında Personel Eğitimi, Kaynak Teknolojisinin Toplumsal Kullanımına Yönelik Uygulamaları, Kalite ve Bakımları”
olarak belirlenen ana temalar ışığında kongrede, yeni teknolojik gelişmelerin uygulamaya geçirilmesi, endüstrinin talepleri, yaşanan sorunlar ve olası çözüm önerilerinin ortaya konulduğu bir
tartışma ortamı oluşturulması hedeflendi. Kongre’de 7 ayrı oturumda 27 bildiri sunuldu.
Odamız İstanbul ve İzmir Şubeleri yürütücülüğünde düzenlenen VIII. Ulusal Hidrolik Pnömatik
Kongresi ve Sergisi (HPKON), 22-25 Kasım 2017 tarihleri arasında İzmir’de gerçekleştirildi. Üç
gün süren Kongrede 17 oturumda 45 bildiri sunuldu.
IX. Ulusal İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kongresi, Odamız adına Adana Şube yürütücülüğünde, 30
Kasım-02 Aralık 2017 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Üç gün süren Kongre’de 27 oturumda
56 sunum yapıldı.
TMMOB adına Odamız yürütücülüğünde düzenlenen TMMOB Sanayi Kongresi 2017, “Sanayisizleşen Türkiye ve Mühendisler” temasıyla 8-9 Aralık 2017 tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirildi. İki gün süren Kongre, Küresel Eğilimler ve Türkiye başlıklı açılış oturumu ile başladı.
Kongre’nin birinci gününde Büyüme, İstihdam, Gelir Dağılımı ve Teşvikler; Sanayinin Genel
Sorunları: İstihdam, Finansman ve Mekân oturumları yapıldı. İkinci gün Oda Alan Araştırmaları
Mühendisler: Fabrika, Toplumsal Yaşam ve Kent oturumunda Ergene, Gaziantep ve Konya’da yapılan araştırmaların sunumları yapıldı. Oda Araştırma ve Raporları oturumunda; Makina İmalat
Sanayi Sektör Araştırması, KOBİ’ler, OSBB’ler KSS’ler ve Teknoparklar Oda Raporları sunuldu.
Daha sonra Teknoloji ve Mühendislik ile Sanayileşme, Kalkınma ve Mühendisler başlıklı oturumlar yapıldı. Kongre sonuç bildirisi, önümüzdeki günlerde kamuoyuna açıklanacak. Kongre’ye
sunulan bildiriler ve panel bant çözümleri de ayrıca kitap olarak basılarak kamuoyunun kullanımına sunulacak.
				*

*

*

*
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Şimdi sırada, bilindiği üzere Şubelerimizin genel kurulları var. Şube genel kurullarımız Ocak ayının 1314’ünde çoğunluksuz olarak toplanacak. Hazırlık sürecinin ve genel kurullarımızın; örgütlülüğümüzü ve birliğimizi pekiştirme, mesleki kamusal-toplumsal sorumluluklarımızı direngen bir
şekilde savunma platformları olması gerektiği düşüncesiyle, bütün üyelerimizi genel kurullarımızı
demokrasi şölenine çevirmeye çağırıyoruz.
				*

*

*

*

TMMOB Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi yürütücülüğünde, makina mühendisliği alanında uluslararası nitelikte çalışmalarıyla tanınan Necdet Eraslan`ın adını ölümsüzleştirmek için
iki yılda bir düzenlenen Necdet Eraslan Proje Yarışması`nın sekizincisi 16 Aralık 2017 tarihinde
‘’Kontrol Otomasyon ve Robotikte Yeni Teknolojiler’’ konusuyla düzenlenecek.
TMMOB Mühendislik Mimarlık, Şehir Plancılığı Eğitimi Sempozyumu da 22-23 Aralık 2017 tarihlerinde Ankara'da İnşaat Mühendisleri Odası Teoman Öztürk Salonu'nda düzenlenecek. İki gün
sürecek olan sempozyumda altı oturum ve mühendislik, mimarlık, şehir plancılığı eğitiminin sorunlarının ve çözüm önerilerinin tartışıldığı bir panel de yapılacak.
				*

*

*

*

Makina Mühendisleri Odası olarak her ay iktisatçı-yazar Mustafa Sönmez’in katkısıyla hazırladığımız sanayinin sorunları bülteninin otuz üçüncüsü; “Dövizde Tırmanma ve Sanayide Yavaşlama”
başlığı altında yılın son çeyreğinin değerlendirmesini ve sanayiyi bekleyen tehlikelere dikkat çekiyor.
Basılı olarak dağıtılan bültene Odamızın internet sitesinden de ulaşmak mümkündür.
				*

*

*

*

Bu sayımızda; Örnek Bir Bina İçin Isıtma-Soğutma Sistemlerinin Karşılaştırılması, Karadeniz
Teknik Üniversitesi Makina Mühendisliği Binasının Enerji Verimliliğinin İncelenmesi, Mutfaklarda Yangın Tehlikesi ve Bakımın Önemi, Değişik Bina Modelleri İçin Akış Alanlarının Deneysel
ve Sayısal Olarak İncelenmesi, Doğal Soğutma Sisteminin Bir Endüstriyel Soğutma Prosesinde
Enerji Verimliliği ve Maliyet Etkisinin İncelenmesi, Enerji Uygulamalarında Kullanılan Nanoakışkanların Isıl Özelikleri, Güneş Enerjili Havalı Kollektörlerde V Dizilimli Çubukların Termal ve
Termohidrolik Verime Etkisi, Bina Kabuğundaki Opak ve Saydam Bileşenlerin Enerji Tüketimine
Etkisinin Analizi, İnverter Klimalar İle Sabit Hızlı Klimaların Enerji Tüketimlerinin Karşılaştırılması, Panjur Kanatlı Isı Değiştiricilerinin Performansının Deneysel Ve Hesaplamalı Akışkanlar
Dinamiği Yaklaşımı İle İncelenmesi, Türkiye’nin Yosundan Enerji Üreten İlk Konut Tasarımı ve
Uygulaması Algaetect Evi başlıklı makaleler yer almaktadır.
				*

*

*

*

Tesisat Mühendisliği Dergisi elektronik ortamda, www.mmo.org.tr web sayfamızda yer alan “Yayınlar” bölümünden takip edilebilmektedir.
Esenlik dileklerimizle.
TMMOB Makina Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu
Aralık 2017
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Örnek Bir Bina İçin Isıtma-Soğutma
Sistemlerinin Karşılaştırılması
Fatih ALKAN
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Bu çalışmada İstanbul’da bulunan yaklaşık 11.000 m² inşaat alanına sahip örnek
bir bina için, 5 ayrı HVAC sistemi BIM platformunda modellenmiştir. Sistemlerin
ilk yatırım ve işletme maliyetleri arasında karşılaştırma yapılmıştır. Tasarımlar Autodesk Revit programı ile 3 boyutlu olarak çizilmiş, sistemlerin enerji analizleri ise
HAP programı kullanılarak yapılmıştır. Çalışmada binada kurulması planlanan değişken hava debili sistem + radyatör sistemi ve alternatif olarak düşünülen 4 farklı
sistem arasında değerlendirme yapılmıştır. Bu sistemler sırasıyla değişken hava
debili sistem + radyatör, su kaynaklı ısı pompası, ısı geri kazanımlı VRF/VRV, ısı
pompalı VRF/VRV + Radyatör ve 4 borulu fan coil sistemleridir. Seçilen her sistem
için enerji ihtiyacı, ilk yatırım maliyeti, işletme ve bakım maliyetleri karşılaştırılmış
ve sonuçlara göre kısa, orta ve uzun vade de avantajlı sistem önerilmiştir.
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Comparison of Heating-Cooling Systems for a
Sample Building
ABSTRACT
In this study, for a sample building with 11.000 m2 area in Istanbul, 5 common HVAC
systems have been designed and modelled in BIM platform and the initial and operation cost of the systems were compared using energy analyse models to find
optimum system. The sample building is located in İstanbul with three floors. All
the design process have been done using Autodesk Revit for each system and energy
analysis have been performed using HAP program. The first system is the existing
system which was variable air flow system (VAV) + radiator, the other four systems
are water source heat pump, heat recovery VRF/VRV, heat pump VRF/VRV + radiator and 4 pipe fan coil system respectively. In all 5 systems, energy consumption,
initial investment cost, operation and maintenance costs are compared and according to the results optimum systems were proposed for short, medium and long terms.
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1. GİRİŞ
Fosil yakıtların yakın bir zamanda biteceği bir
gerçektir. Kalan fosil yakıtlar her geçen gün
değerlenmektedir. Bu durumda fosil yakıtların
verimli kullanımı önem kazanmaktadır. Aynı
zamanda enerji tüketiminin neden olduğu çevre
kirliliği, günümüzde enerji tasarrufunu zorunlu
hale getirmiştir. Türkiye’de kullanılan enerjinin
%33’ü ısıtma enerjisi olarak kullanılmaktadır
[1]. Enerji sadece bizim için değil, diğer ülkeler
için de stratejik ve makro bir kavramdır. Ülkemizin enerji kaynakları açısından çok zengin
olmadığı açıktır; enerji ihtiyacının %76’sı [2] ithal edilmektedir. Ayrıca bu ihtiyaç her sene %4
oranında artış göstermektedir [3, 4].
Toplam bina enerji tüketiminin yaklaşık %40’ı
sağlıklı ve konforlu kapalı ortamların oluşmasını
amaçlayan HVAC (Heating, Ventilating and Air
Conditioning ısıtma, havalandırma ve soğutma)
sistemlerine atfedilmektedir. [5].
Binalardaki HVAC sistemleri büyük miktarda
enerji tüketen birçok alt bileşenden oluşmaktadır. Son yıllarda enerji kaynaklarının azalması
ve çevresel etkiler nedeniyle enerji tüketimi çok
önemli bir unsur haline gelmiştir. Bu nedenle
HVAC uygulamalarında enerji tüketimi konusu,
termodinamik ve ekonomik bakış açısından vazgeçilmez bir gereklilik haline gelmiştir [6].
HVAC sistemleri, bir binada insan konforuyla
doğrudan bağlantı kuran en önemli parçadır.
Modern HVAC sistemleri, kullanıcıya en iyi
konforu sağlamak için sıcaklık, nem ve iç hava
kalitesi gibi tüm parametreleri optimize eder.
İnsanın rahatlığının yanı sıra kurulum, bakım
ve işletme maliyeti, verimlilik, kullanılabilirlik
ve sistem kontrol yöntemi gibi bazı diğer önemli
faktörler de dikkate alınmalıdır [7].
Bu sebeplerden dolayı binalar için sadece ısıtma
soğutma ihtiyacını karşılayacak sistemler yerine, bunu aynı zamanda en verimli ve her açıdan
optimum şekilde yapacak sistemi de bulmak,
çok büyük önem kazanmaktadır.
Bu tarz çalışmalar genelde sadece ısıtma, soğutma ya da havalandırma sistemleri baz alınarak
yapılmaktadır. Sistem karşılaştırma çalışmaları
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genelde üretici firmalar tarafından, sistemlerin
belli iyi noktaları ön plana çıkartılarak yapılmaktadır. Bu konuda yapılacak bağımsız çalışmalar sektör açısından önem taşımaktadır.
Bu konuyla ilgili yapılan çalışmalardan bazıları
aşağıda özetlenmiştir.
Gustafsson vd. [8], üç yenilikçi HVAC sistemini;
(A) ısı geri kazanımlı mekanik havalandırma ve
mikro ısı pompası, (B) egzoz havasından suya ısı
pompası ve fan coil ünitelerini, (C) havadan suya
ısı pompası ve fan coil ünitelerini, referans bir
sisteme; (D) egzoz havasından suya ısı pompası
ve panel radyatörlere göre enerji performansını
karşılaştırmak için dinamik bir simülasyon kullanmışlardır. A sistemi MATLAB simulink ile,
B ve C sistemleri TRNSYS 17 programı ile, referans sistemi olan D sistemi ise her iki programla
da modellenmiştir. Çalışmada A sisteminin düşük ısıtma talebi için, B sisteminin ise yüksek
ısıtma talebi için en iyi sistem olduğu belirtilmiştir.
Wang vd. [9], (A) direkt genleşmeli split sistem,
(B) hava kaynaklı ısı pompası ve (C) merkezi kazan ve soğutucu akışkan ile birlikte su kaynaklı
ısı pompası sistemlerinin enerji performanslarını karşılaştırmışlardır. Karşılaştırma farklı iklim
koşulları ve işletme koşulları altında yapılmıştır.
Hava kaynaklı ısı pompası, ekipman verimliliği
açısından tüm senaryolarda en iyi performansı
sergilemiştir. Soğuk iklimlerde su kaynaklı ısı
pompasının direkt genleşmeli split sistemine
göre daha iyi performans sergilediği, ancak sıcak iklimlerde daha kötü performans sergilediği
belirtilmiştir.
Marini [10], toplam 1050 m²’lik alana sahip, 15
daireye bölünmüş 3 katlı bir bloktan oluşan düşük enerji tüketen bir konut binasında, 5 farklı
HVAC sisteminin 3 farklı iklim koşuluna göre
performanslarını karşılaştırmıştır. Ayrıca her 3
iklim için, yirmi yıllık bir tekno-ekonomik analiz gerçekleştirmiş olup, yer altı suyu ısı pompası
sisteminin 9 yıl sonra ekonomik açıdan uygulanabilir hale geldiği gözlemlenmiştir.
Bir diğer çalışmada Bojic vd. [11], Sırbistan’ın
Kragujevac kentinde bulunan bir binanın ısıt-
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ması ve soğutması için kullanılan üç sistemin
enerji tüketimini, enerji maliyetlerini ve çevre
üzerindeki etkisini bir simülasyonunda değerlendirmiştir. İncelenen sistemler: (A) ısıtma için
doğal gaz kazanlı bir su ısıtma sistemi ve konveksiyonlu taban ısıtıcıları, soğutma için klima,
(B) ısıtma için doğal gaz kazanlı bireysel ısıtıcılar ve soğutma için chiller grubu, (C) ısıtma
ve soğutma için havadan havaya ısı pompasıdır.
Simülasyonlardan sonra ilk araştırılan sistemin
en yüksek enerji verimliliğine, en iyi ekonomiye
ve en düşük çevresel etkiye sahip olduğu görülmüştür.
Aynur vd. [12], soğutma sezonu için VAV (değişken hava hacmi) ve VRF (değişken debili soğutucu akışkan) sistemlerini karşılaştırmıştır. Yapılan çalışmada, VRF sisteminin VAV sistemine
göre sistem yapılandırmasına, iç ve dış mekan
koşullarına bağlı olarak %27,1-57,9 enerji tasarrufu potansiyeli vaat ettiği bulunmuştur.
Liu ve Hong [13], VRF ve GSHP (toprak kaynaklı ısı pompası) sistemleri arasındaki enerji
verimliliğinin ön karşılaştırılmasını yapmıştır.
Bilgisayar simülasyonunda seçilen iki ABD iklim koşulunda, küçük bir ofis binasının şartlandırılmasında GSHP sisteminin hava kaynaklı
VRF sisteminden daha fazla enerji verimliliğine sahip olduğunu bulunmuştur. Genel olarak
GSHP sistemi, özellikle bina ısıtma yükü ihtiyacının büyük olduğu durumlarda daha verimli
bir sistemdir. Isıtma yükü ihtiyacının az olduğu
durumlarda ise, yine GSHP sisteminin daha verimli olduğu, ama elde edilen tasarruf miktarının düşük oranlarda olabileceği belirtilmiştir.
Karşılaştırma çalışmalarında bina
kullanım senaryosu bile çok önemlidir ve verimli sistemi verimsiz sistem yapabilir. Zhou vd. [14], soğutma
koşullarında VRF sisteminin enerji
tüketimini, değişken hava hacmi
(VAV) sisteminin yanı sıra, fan coil
+ taze hava (FPFA) sisteminin olduğu geleneksel iklimlendirme sistemiyle karşılaştırmıştır. Genel bir ofis
binası için farklı ısıtma, soğutma ve

havalandırma senaryoları hazırlanmıştır. Simülasyon sonuçlarında ise VRF sisteminin enerji tasarruf potansiyelinin, VAV sistemine göre
yaklaşık %22,2, FPFA sistemine göre ise yaklaşık %11,7 seviyelerinde olduğu bulunmuştur.
Mevcut literatür incelendiğinde, yapılan çalışmalarda çoğunlukla konut ve ofis binalarında
çeşitli iklimlendirme sistemlerinin performans,
verimlilik ve ekonomiklik açıdan kıyaslandığı
görülmektedir. Bu çalışmada ise ısıtma, soğutma
ve havalandırma sistemlerinin bir arada olduğu,
Türkiye şartları için en çok tercih edilen sistemler karşılaştırılmıştır. İstanbul ilinde bulunan bir
kütüphane ve bilgi merkezi binasında modellenen VAV+radyatör, su kaynaklı ısı pompası, ısı
geri kazanımlı VRF, ısı pompalı VRF + radyatör
ve 4 borulu fan coil sistemleri için enerji tüketimi, verimlilik, ilk yatırım ve işletme maliyetleri
bakımından karşılaştırma yapılarak bu tarz yapılar için zaman ve şartlara göre optimum sistem
önerisinde bulunulmuştur.
2. YÖNTEM
2.1. Bina Hakkında Genel Bilgiler
Örnek bina İstanbul’da olup 3500 m² taban alanına sahiptir. Toplam 3 kattan oluşan binada
şartlandırılan alan yaklaşık 10.000 m²’dir. Kat
yüksekliği 4,5 m olup, bina toprak zemine oturmaktadır. Şekil 1’de de görüldüğü gibi, duvarların büyük bölümünde cam kaplamalar mevcuttur.

Şekil 1. Revit ile modellenen bina mimarisi
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Binada kullanılan yapı malzemelerinin toplam
ısı transfer katsayıları, Tablo 1’de verilmiştir.
Tablo 1. Toplam Isı Transfer Katsayıları
Malzeme
Dış Duvar
Çatı
Pencere

U (W/m²K)
0,524
0,420
2

SHGC
0,4

2.2. Tasarım Koşulları
Isıtma-soğutma yük hesapları HAP (Hourly
Analysis Program) ile yapılmıştır. Programda
İstanbul ili dış hava şartları olarak, Tablo 2’de
verilen değerler girilmiştir [15].
Tablo 2. HAP’da İstanbul İçin Belirlenen Dış
Hava Şartları
Yaz KT
Yaz YT
Günlük Sıcaklık Farkı
Kış KT
Kış YT

Sıcaklık
33 °C
24 °C
10,5 °C
-3 °C
-5,7 °C

İç hava koşulları için yaz döneminde 24 °C, kış
döneminde ise 20 °C [16] olarak alınmıştır.
Aydınlatma yükü 15 W/m² ve elektrikli ekipman
gücü 16 W/m² olarak alınmıştır. İnsan sayısı memur odası gibi ofis sayılabilecek yerlerde 8 m²/
kişi, kitaplık, çalışma odaları gibi diğer kısımlarda ise 10 m²/kişi; insanlardan gelen duyulur ısı
67,4 W/kişi, gizli ısı 35,2 W/kişi olacak şekilde

alınmıştır. Aydınlatma ekipmanları ile mekanik ekipmanların kullanım programları ve bina
doluluk oranları ASHRAE standartlarına göre
alınmıştır [17].
Bina yarı dairesel bir yapıda olduğu için, mimariye de uygun olacak şekilde her kat 3 zona ayrılmıştır. Toplam 3 kat için 9 farklı zon yapılmıştır.
HAP ile hesaplanan binanın toplam ısıtma, soğutma yükleri ve gerekli taze hava miktarı Tablo
3’de verilmiştir.
Tablo 3. Hesaplanan Isıtma-Soğutma Yükleri
ve Taze Hava Miktarı
Bina İhtiyaçları
Isıtma Yükü
Soğutma Yükü
Taze Hava Miktarı

Toplam Değer
590.000 W
759.000 W
25.000 m³/h

2.3. HVAC Sistemleri
Dünyanın her yerinde, farklı iklimlere sahip olan
bölgelerde insan konfor şartlarını sağlamak için
birçok havalandırma, ısıtma, soğutma (HVAC)
sistemleri kullanılmaktadır. Bu sistemlerin bir
çoğu o iklimlerin şartlarına, yapıların mimari
durumuna ve bölgedeki insanların kültürel ihtiyaçlarına karşılık verecek şekilde değişiklik göstermekte ve gelişmektedir.
Bu çalışmada Türkiye’de sıklıkla kullanılan sistemlerin işletme ve ilk yatırım maliyetlerinin
karşılaştırması yapılmıştır. Kurulması planlanan
sistem ile diğer sistemlerin özellikleri Tablo 4’de
verilmektedir.

Tablo 4. Tasarlanan HVAC Sistemleri
1. Sistem
VAV + Radyatör
2. Sistem
Su Kaynaklı Isı Pompası
3. Sistem
Isı Geri Kazanımlı VRF/VRV
4. Sistem
Isı Pompalı VRF/VRV +
Radyatör
5. Sistem
4 Borulu Fan coil
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Isıtma

Soğutma
Hava Soğutmalı
Chiller

Havalandırma
Sulu Bataryalı Klima
Santrali

Doğal Gazlı Kazan

Soğutma Kulesi

Su Kaynaklı Rooftop

Isı Geri Kazanımlı
VRF/VRV

Isı Geri Kazanımlı
VRF/VRV

DX Bataryalı Klima
Santrali

Doğal Gazlı Kazan

Isı Pompalı VRF/VRV

DX ve Sulu Bataryalı
Klima Santrali

Doğal Gazlı Kazan

Hava Soğutmalı
Chiller

Sulu Bataryalı Klima
Santrali

Doğal Gazlı Kazan
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2.3.1. Değişken Hava Debili Sistem (VAV) +
Radyatör Sistemi
Binada kurulması planlanan sistemdir. Isıtma
için radyatör ve soğutma için VAV sistemi kullanılması düşünülmüştür. Sistemde ısıtma, doğal
gazın kazanda yakılması ile elde edilen sıcak
suyun, radyatörlerde dolaştırılması ile gerekli
ısıtma talebinin karşılanması şeklinde yapılmaktadır. Soğutma ise merkezi bir klima santralinde şartlandırılan havanın kanallar yardımıyla
soğutulacak bölgelere taşınması, menfez ve anemostatlardan mahallere üflenerek, ortamlardan
ısı çekilmesi şeklinde yapılmaktadır. VAV sisteminde, besleme hava sıcaklığı sabittir. Fakat taşınan besleme havasının hacmi, şartlandırıldığı
bölgedeki duyulur yüke bağlı olarak değişkenlik
gösterir. Tek bir VAV cihazı, her biri değişik ısıtma ve soğutma ihtiyacına sahip olan birçok bölgeye hizmet verebilir. Her bölge termostat tarafından kontrol edilir ve termostat bölgeye verilen
besleme havası miktarını değiştiren bir damperi
kontrol eder. Mevcut sistemde soğutma, chiller
cihazı tarafından sağlanmaktadır.
Bu nedenle VAV sistemi, bir binanın yük özellikleri değişken olan bir katının tamamında konfor

sağlamak için CAV (sabit hava debili) sistemine
göre çok daha uygundur. Besleme havası terminalinden gelen havanın hacmi değişken olduğu
için, VAV için özel olarak tasarlanmış bir terminal kullanmak gerekir. VAV sistemi, sabit hacimli bir terminalde düzgün çalışmayabilir [14].
Tek kanallı VAV sisteminin dezavantajı, geçiş
mevsimlerinde tek VAV cihazına bağlı birden
fazla mahal var ise, aynı anda ısıtma ve soğutma
yapma imkanı olmamasıdır.
2.3.2 Su Kaynaklı Isı Pompası Sistemi
İkinci olarak incelenecek sistem, su kaynaklı ısı pompası (WSHP-water source heat pump)
sistemidir. Bu sistemde ısı yükünü taşıyan akışkan sudur. Sistemde gaz çevrimi her iç ünitenin
içinde yer almaktadır. Her iç ünitenin içinde
kondenser (yoğuşturucu), genleşme vanası, evaporatör (buharlaştırıcı) ve kompresör elemanları
yer almaktadır. Bu nedenle sistemin iç üniteleri
diğer sistemlere göre daha büyük, maliyetli ve
gürültülü olmaktadır. Sistemin her yerinde 2530 °C aralığında su dolaşmaktadır. Kış döneminde sıcak su kazan tarafından doğal gaz yakılarak
üretilmekte olup, yaz döneminde ise soğuk su
soğutma kulelerinden elde edilmektedir.

Şekil 2. Su kaynaklı ısı pompası sistemi şematik çizimi
Tesisat Mühendisliği - Sayı 162 - Kasım/Aralık 2017

9

MAKALE

Bu sistemin en büyük avantajlarından birisi,
daha az boru kullanılması ve sistem içinde dolaşan suyun sıcaklık değerlerine göre, bina içinde yalıtıma ihtiyaç duyulmamasıdır. Diğer bir
avantajı ise; bahar aylarında aynı anda binanın
bir bölümünde ısıtma, diğer bölümünde soğutma
istenirse, soğutma ihtiyacı olan mahallerden çekilen ısı enerjisi, ısıtma ihtiyacı olan mahallere
verilerek tasarruf yapılmaktadır. Bu sebepten
dolayı sistemin genel olarak işletme maliyeti, diğer sistemlerden daha uygun olmaktadır.
2.3.3. Isı Geri Kazanımlı VRV/VRF Sistemi
(3 Borulu)
Üçüncü sistem olarak VRF/VRV (Variable Refigerant Flow / Variable Refigerant Volume) değişken akışkan debili klima sistemi seçilmiştir.
Sistemde genellikle soğutucu akışkan olarak
R-410A kullanılmaktadır. Bu sistemde binanın
tamamında su yerine soğutucu akışkan dolaşmaktadır. VRF/VRV sistemleri 2 borulu veya
3 borulu (ısı geri kazanımlı) VRF/VRV olarak
tasarlanmaktadır. 2 borulu VRF/VRV’de bir dış
ünite grubuna bağlı olan tüm iç üniteler, eş zamanlı olarak ısıtma ve soğutma yapma imkanlarına sahip değildirler. 3 borulu olan ısı geri
kazanımlı sistemde ise, iç ünitelerle dış ünite
arasına yerleştirilen dağıtım kutusu (BS Kutusu)
yardımıyla aynı dış üniteye bağlı olsalar dahi bir

odada soğutma, diğer odada ısıtma yapılabilmektedir.
VRF/VRV’nin avantajlarının başında verimli ve
etkin çalışmasını sayabiliriz. Sistemin en büyük
eksikliklerinden birincisi: sistemin herhangi bir
kısmında tadilat gerçekleştirildiğinde aynı dış
üniteye bağlı olan tüm cihazların devre dışı kalması, ikincisi ise tadilat sırasında sistemdeki soğutucu akışkanın bir kısmının veya tamamının
boşaltılmak zorunda olmasıdır. Diğer dezavantaj
ise, hava kaynaklı olmasından dolayı kış aylarında dış hava sıcaklığının tasarım şartlarının altına inmesi durumunda, verim kaybı oluşması ve
sistemin gerekli ısıtma kapasitesini sağlayamamasıdır. Dış hava şartlarından etkilenmeyecek
bir sistem için, su kaynaklı VRF/VRV kullanılabilmektedir. Ancak bu çalışmada, daha çok
tercih edilmesi nedeniyle hava kaynaklı VRF/
VRV seçilmiştir. 3 borulu sistemde fazla boru
kullanımı ve BS kutuları sebebiyle ilk yatırım
maliyeti fazladır ancak eş zamanlı ve ısı geri kazanımlı ısıtma ve soğutma yapma imkanından
dolayı 2 borulu sisteme göre işletme maliyetleri
daha düşük olmaktadır. Fan coil ve su kaynaklı
ısı pompası sistemine göre bu sistemin bakımı ve
kontrolü çok daha kolaydır ve o yüzden küçük
binalarda ve lokal çözümler için en uygun sistem
olduğu söylenebilir.

Şekil 3. Isı geri kazanımlı VRF/VRV sistemi (3 borulu) şematik çizimi
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2.3.4. Isı Pompalı VRF/VRV (2 Borulu) +
Radyatör Sistemi
Çalışmamızda kullanacağımız dördüncü sistem
2 borulu VRF+radyatör sistemidir. Bu sistem,
Türkiye’de bir çok binada aktif olarak kullanılan ve en çok tercih edilen sistemlerden birisidir. VRF/VRV’nin ısıtmada handikapları olduğu
için, ısıtma döneminde kazanda doğal gaz yakılarak sıcak su üretilmesi daha uygun ve güvenilir olmaktadır. Dış hava şartlarına bakılmaksızın
istenilen ısıtma ihtiyacı, kazan-radyatör sistemi
ile sorunsuz bir şekilde sağlanmaktadır. Yaz döneminde soğutma ihtiyacı ortaya çıktığında ise
2 borulu VRF/VRV sistemi devreye girerek, gerekli talepleri karşılamaktadır.
Bu sistemin olumsuz yönlerinden birisi, mevsim
geçiş dönemlerinde ısıtma, soğutma ihtiyaçlarını karşılamak için, kazan ve klima dış ünitesinin
aynı anda çalıştırılmasıdır. Bu da işletme maliyetini yükseltmektedir. Ayrıca sistemde radyatörlerin olması, radyatörlerin mimaride uygun
konumlara yerleştirilme mecburiyeti, mimari
açıdan diğer sistemlere göre dezavantajlıdır.
2.3.5. 4 Borulu Fan Coil Sistemi
Tasarlanan son sistem ise, uzun zamandır kullanılan HVAC sistemlerinden birisi olan chillerkazan-fan coil sistemidir. Bu sistemde binanın

içinde ısı yükünü taşıyan akışkan sudur. Sistemde genel olarak ısıtma döneminde 50-60°C, soğutma döneminde ise 7-12°C sıcaklığında su dolaşmaktadır. Isıtma tarafında ana enerji kaynağı
kazandır. Soğutma tarafında ise çhiller grubu ile
soğuk su üretilmektedir. Chiller tarafında genel
olarak en çok tercih edilen sistemlere baktığımızda, su soğutmalı chiller ve hava soğutmalı
chiller grupları ön plana çıkmaktadır. Su soğutmalı sistemler için chillerin yanında soğutma
kulesi ihtiyacı da bulunmaktadır. Bu sistemlerin dışında absorbsiyonlu chiller ve diğer farklı
chiller grupları da mevcuttur. Bu çalışmada daha
çok tercih edilen hava soğutmalı chiller baz alınarak tasarım yapılmıştır.
Fan coil sisteminde 2 borulu ve 4 borulu olmak
üzere 2 ana tip mevcuttur. 2 borulu sistemde kazan ya da chillerden sadece birisi devrede olabileceği için, aynı zamanda ısıtma ve soğutma
yapma imkanı bulunmamaktadır.
Eş zamanlı olarak ısıtma ve soğutma talepleri
olursa, bu ihtiyaçları karşılamak için 4 borulu
fan coil sistemi kullanılabilir. 4 borulu fan coil
sisteminde, fan coile giren ve çıkan toplam boru
sayısı 4 olduğu için, aynı zamanda kazan ve chiller devrede olabilir. Fan coil bulunduğu mahalin ihtiyacına göre ısıtma ve soğutma amacıyla
kullanılabilir. Diğer alternatiflere göre aynı kali-

Şekil 4. Isı pompalı VRF/VRV (2 borulu) + radyatör sistemi şematik çizimi
Tesisat Mühendisliği - Sayı 162 - Kasım/Aralık 2017
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Şekil 5. Dört borulu fan coil sistemi şematik çizimi

teyi sağlayabilmesi ve birçok yapıda eş zamanlı
olarak hem ısıtma ve soğutma ihtiyaçları ortaya
çıktığı için, bu çalışmada 4 borulu fan coil sistemi seçilmiştir. Bu sistemin ilk yatırım maliyeti,
diğer sistemlere göre çok daha düşüktür ve sulu
bir sistem olduğu için kurulum ve tadilat işlemleri çok daha kolay gerçekleştirilmektedir. Bu
sistemin en büyük dezavantajlarından birisi, eş
zamanlı olarak ısıtma ve soğutma ihtiyacı talep
edildiği dönemlerde ısı geri kazanımı yapamaması, diğeri ise fan coil ünitelerini yerleştirmek
için mahal içinde bir yer ayrılmasıdır.
2.4. Maliyet Analizleri
Sistemlerin ekonomik açıdan karşılaştırılması
için, maliyet analizlerin yapılması gerekmektedir. Bu analizi yapabilmek için Bugünkü Değer Metodu kullanılmıştır. Sistemlerin kurulum
maliyetinin yanı sıra, kullanım süreleri boyunca devam eden işletme ve bakım masraflarını,
bugünkü değerlerine çekerek toplam maliyetler
bulunmuştur.
Bugünkü değer, aşağıdaki gibi hesaplanmaktadır:
1
BD =
∙A
(1)
(1+i)N
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Burada N yıl, i faiz oranı, A harcanan para ve
BD ise N yıl sonra harcanan paranın bugünkü
değerini göstermektedir. Birim fiyatlar dolar
olarak alındığı için, Amerikan dolarının son 10
yıllık ortalama faiz değeri kullanılmıştır.
Tablo 5. Faiz, Kur ve Birim Fiyatlar
Faiz oranı (i) %
Dolar/TL Kuru
Doğal Gaz Birim Fiyatı
Elektrik Birim Fiyatı

2,2
1 $ = 3,5 TL
0,118 $/kWh
0,04 $/kWh

3. HESAPLAR ve DEĞERLENDİRME
Binalarda istenilen konfor şartlarını sağlamak
için birçok ısıtma, soğutma ve havalandırma
sistemi mevcuttur. Bina için alternatif olan bu
sistemlerden bir çoğu, istenilen konfor şartını
sağlamakta sorun yaşamayacaktır. Bu durumda
önemli olan, konfor şartını sağlayan sistemler
içinde bina için en uygun olanını bulmaktır. Binanın mimari yapısının, binaya uygun sistemin
belirlenmesinde kriterlerden birisi olduğu unutulmamalı, alternatif sistemler arasında bina yapısına en uygun sistem seçilmelidir. Ayrıca binanın kullanım amacına ve ömrüne göre de seçim
kriterleri değişiklik gösterebilir. Genelde binalar
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inşa edilirken, yapı ile ilişiği olmayan bir firma,
ilk yatırım maliyetine göre sistem seçimini yapmaktadır. Bu durumda işletme ve bakım maliyetleri pek dikkate alınmadığı için, bina kullanıcılarına fazla ve düzenli olacak şekilde masraf
gideri eklenmiş olmaktadır. Ancak binayı yapan
firma, aynı zamanda binayı kullanacak ya da işletecek ise, seçim kriterini bina ömrü boyunca
işletme ve bakım maliyetlerini de göz önüne alarak yapmaktadır. Doğru olan, bu maliyetleri her
koşulda göz önüne alarak seçim yapılmasıdır.
Aşağıdaki tablolarda sistemlerin ilk yatırım maliyetleri görünmektedir. İlk yatırım maliyetleri
Türkiye piyasasına göre ve liste fiyatları üzerinden hesaplanmıştır. Birçok binanın yapım aşamasındaki satın alma süreçlerinde daha uygun
fiyatlar ile ekipmanlar temin edilebilir, ancak
karşılaştırma sonuçları etkilenmemesi adına tüm
sistemlerde liste fiyatları kullanılmıştır.
Tablo 6. Birinci Sistemin İlk Yatırım Maliyeti
1. VAV (Değişken Hava Debisi) - Radyatör
Ekipmanlar ve Malzemeler
Soğutma Grubu (Hava Soğutmalı
Chiller)
Kazan ve Pompalar (Doğal Gaz Yakıtlı Kazan)
İç Üniteler (VAV), Radyatör, Borulama
Havalandırma (Klima Santrali, Kanallar ve Menfezler)

Toplam Fiyat

Ekipmanlar ve Malzemeler
VRF Dış Üniteler
VRF İç Üniteler
Borulama ve BS Kutuları
Havalandırma (Dx Bataryalı Santral, Kanallar, Menfezler)

Toplam Fiyat
103.800 $
113.976 $
187.404 $
189.860 $
595.040 $

Tablo 9. Dördüncü Sistemin İlk Yatırım
Maliyeti
4. VRV/VRF + Radyatör
Ekipmanlar ve Malzemeler
Toplam Fiyat
Kazan ve Pompalar (Doğal Gaz Ya17.438 $
kıtlı Kazan)
VRF Dış Üniteler
84.440 $
VRF İç Üniteler
113.976 $
Borulama (VRF ve Radyatör), Rad83.858 $
yatör, Kollektör
Havalandırma (Dx Bataryalı Sant191.060 $
ral, Kanallar, Menfezler)
490.772 $
Tablo 10. Beşinci Sistemin İlk Yatırım Maliyeti

44.427 $

5. 4 Borulu Fan Coil

69.953 $
321.000 $

Tablo 7. İkinci Sistemin İlk Yatırım Maliyeti
2. WSHP (Su Kaynaklı Isı Pompası)
Soğutma Grubu (Soğutma Kuleleri)
Kazan ve Pompalar (Doğal Gaz Yakıtlı Kazan)
İç Üniteler, Borulama (WSHP)
Havalandırma (Su Kaynaklı Rooftop, Kanallar, Menfezler)

3. Isı Pompalı VRV/VRF

82.000 $

517.380 $

Ekipmanlar ve Malzemeler

Tablo 8. Üçüncü Sistemin İlk Yatırım Maliyeti

Toplam Fiyat
54.500 $
46.817 $
331.400 $
186.860 $
619.577 $

Ekipmanlar ve Malzemeler
Toplam Fiyat
Soğutma Grubu (Hava Soğutmalı
82.000 $
Chiller)
Kazan ve Pompalar (Doğal Gaz Ya40.887 $
kıtlı Kazan)
İç Üniteler, Borulama (4 Borulu Fan
198.657 $
Coil)
Havalandırma (Klima Santrali, Ka167.860 $
nallar ve Menfezler)
489.404 $

İlk yatırım maliyetleri karşılaştırıldığı zaman,
kurulması planlanan VAV + radyatör sisteminin
maliyetinin kabul edilebilir bir seviyede olduğu
görülmektedir. Su kaynaklı ısı pompası ve ısı
geri kazanımlı VRF/VRV sistemleri en pahalı
sistemler olarak ön plana çıkarken, ısı pompalı
VRF/VRV + radyatör ve 4 borulu fan coil sistemlerinin maliyetleri en düşük sistemler olarak
Tesisat Mühendisliği - Sayı 162 - Kasım/Aralık 2017
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görünmektedir. Bu iki sistemin maliyetlerinin
birbirlerine oldukça yakın olduğu, VAV + radyatör sisteminde havalandırma ekipmanlarının, su
kaynaklı ısı pompasında ise iç ünitelerin toplam
maliyetin büyük kısmını oluşturduğu görülmektedir.
Sistemleri sadece ilk yatırım maliyetlerine göre
kıyaslamak, doğru sonucu vermeyecektir. Bu
durumda sistemlerin enerji tüketim değerleri ve
işletme maliyetlerini de incelemek gerekmektedir.
Şekil 6’da görüldüğü gibi kurulması planlanan
VAV + radyatör sisteminde kış aylarında ısıtma
ihtiyacını karşılamak üzere doğal gaz kullanımı
artmıştır. Yaz aylarında ise klima santralinin yoğun kullanılması sonucunda fanlar sürekli çalışmış ve elektrik tüketimi artmıştır.

Şekil 7’de görüldüğü gibi ikinci sistemimiz olan
su kaynaklı ısı pompası sisteminde, kış aylarında ısıtma ihtiyacını karşılamak üzere doğal gaz
kullanımı artmıştır. Yaz aylarında ise, soğutma
kulesinin yoğun kullanılması sonucunda doğal
gaz tüketimi azalmış ve elektrik sarfiyatı artmıştır. Bu sistemde ısıtma ana kaynağı doğal gazdır,
ancak iç ünitelerde kompresörün çalışması için
elektrik tüketilmesi sonucunda ortaya çıkan ısı
enerjisi de, sistem ısıtmada çalışırken ısı yükünü
karşılama konusunda yardımcı olmaktadır. Ayrıca geçiş mevsimlerinde ısı geri kazanım yapma
imkanı olduğu için, bu aylarda toplam enerji tüketimi düşmektedir.
Şekil 8’de görüldüğü gibi üçüncü sistemimiz
olan ısı geri kazanımlı VRF/VRV sisteminde
herhangi bir sıcak ya da soğuk su dolaşmadığı

Şekil 6. Birinci sistemin aylık işletme maliyetleri

Şekil 7. İkinci sistemin aylık işletme maliyetleri
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için, enerji ihtiyacı sadece elektrik üzerinden
karşılanmaktadır. Şekil 6 ve Şekil 10’da görüldüğü üzere özellikle mevsim geçişlerinde yani
Mart, Nisan, Ekim ve Kasım aylarında 4 borulu fan coil ve VAV + radyatör hem elektrik hem
de doğal gaz tüketim değerlerinin kayda değer
oranlarda oldukları görünmektedir. Bunun nedeni ise, bu dönemlerde ısıtma ve soğutma ihtiyacının aynı anda talep edilmesinden kaynaklanmaktadır. Aynı dönemlere ait veriler Şekil 8’de
incelendiğinde ise, elektrik tüketim değerlerinin
düştüğü görülmektedir. Bunun en temel sebebi
ise bu sistemin ısı geri kazanım yapma imkanının olmasıdır. Bir odadan çektiği ısıyı BS kutusu
yardımıyla diğer odaya aktarabilen sistemde, dış
ünitelerin çalışmasına gerek kalmadan istenilen
konfor şartları sağlanabilmektedir Dış ünitelerin
çalışmaması da elektrik tüketimini düşürmektedir.

Şekil 9’da görüldüğü gibi dördüncü sistemimiz
olan 2 borulu VRF/VRV + Radyatör sisteminde
kış aylarında ısıtma ihtiyacını karşılamak üzere
doğal gaz kullanımı artmıştır. Yaz aylarında ise
soğutma ihtiyacı VRF/VRV’den sağlandığı için,
doğal gaz tüketimi olmamış ve elektrik sarfiyatı
artmıştır.
Şekil 10’da görüldüğü gibi son sistemimiz olan
4 borulu fan coil sisteminde kış aylarında ısıtma
ihtiyacını karşılamak üzere doğal gaz kullanımı artmıştır. Yaz aylarında ise chillerin yoğun
kullanılması sonucunda doğal gaz tüketimi azalmış ve elektrik maliyeti artmıştır. Sistem ısı geri
kazanım yapamadığı için, geçiş dönemlerinde
enerji tüketim değerlerinde azalma görülmemektedir.
Şekil 11’de beş farklı sistemin 1 yıl boyunca toplam işletme maliyetleri, sistem bazında ayrıntılı
olarak verilmektedir.

Şekil 8. Üçüncü sistemin aylık işletme maliyetleri

Şekil 9. Dördüncü sistemin aylık işletme maliyetleri
Tesisat Mühendisliği - Sayı 162 - Kasım/Aralık 2017
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Şekil 10. Beşinci sistemin aylık işletme maliyetleri

Şekil 11. Beş sistemin yıllık işletme maliyetleri

Şekil 12. Beş sistemin aylık işletme maliyetleri
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Şekil 12’de beş sistemin aylık işletme maliyetleri
verilmiştir. Grafikte de görüldüğü üzere, mevsim geçiş dönemlerinde ısı geri kazanımı yapabilen sistemlerin tükettiği enerjiler büyük oranda azalmaktadır. VAV + radyatör ve 4 borulu fan
coil sistemlerinin, ayların büyük çoğunluğunda
en yüksek işletme maliyetlerine sahip oldukları
görülmektedir.
Bu çalışmada kurulması planlanan sistem ile
alternatif olarak sunulan sistemler, yukarıda hesaplanan yatırım ve işletme tutarları baz alınarak Net Bugünkü Değer Yöntemi ile karşılaştırılmıştır.
Bir yatırımın net bugünkü değeri, yatırımın ekonomik ömrü boyunca sağlayacağı para girişinin,
önceden saptanmış belirli bir iskonto oranı üzerinden bugüne indirgenmiş değerleri toplamı ile
yatırımın gerektirdiği para çıkışının bu belirli
iskonto oranı üzerinden bugünkü değeri toplamı arasındaki farktır. Önceden belirlenmiş olan
iskonto oranı, projeyle ilgili piyasa faiz oranından etkilenmekte ve sermayenin maliyetini göstermektedir. Bu çalışmada birim fiyatlar dolar
olarak alındığı için, Amerikan dolarının son 10
yıllık ortalama faiz değeri kullanılmıştır. NBD
pozitif ise yapılması düşünülen yatırım karlı demektir, yani yatırımın sağlayacağı getirinin yatırım için katlanılan sermaye maliyetinden yüksek

olduğu anlaşılır. Birden fazla proje arasından seçim yapmak gerektiğinde, Net Bugünkü Değeri
en yüksek olan proje kabul edilebilir.
Bu yöntem ile ekonomik analiz yapabilmek için;
örnek olarak; 1.sistem yatırımı ile 2.sistem yatırım tutarları arasındaki fark, yatırım tutarı olarak; işletme tutarları arasındaki fark ise işletme
maliyeti olarak hesaba katılmıştır. Buna göre
hesaplanan alternatif sistemlerin Net Bugünkü
Değerleri Tablo 11’de verilmiştir.
Tablo 11. Birinci Sistem İle Diğer Sistemlerin
NBD Yöntemi Karşılaştırılması
Sistemler
2. Sistem
3. Sistem
4. Sistem
5. Sistem

NBD
142781 $
132733 $
122816 $
37318 $

Şekil 13’de sistemlerin yıllara göre hesaplanmış toplam maliyetlerinin Bugünkü Değerleri
görülmektedir. Bu grafikte sistemleri seçerken,
sadece ilk yatırım maliyetlerine göre seçmenin
sağlıklı sonuçlar vermeyeceği açıkça görülmektedir. 5. sistemimiz olan 4 borulu fan coil sistemi, ilk yatırım maliyeti olarak oldukça uygun
görünmesine rağmen, 15 yıllık süre göz önüne

Şekil 13. Beş sistemin 15 yıl boyunca toplam maliyetleri
Tesisat Mühendisliği - Sayı 162 - Kasım/Aralık 2017
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alındığında en pahalı ikinci sistem olarak karşımıza çıkmaktadır. Buna karşın yine ilk yatırım maliyeti açısından uygun olan ısı pompalı
VRF/VRV + radyatör sistemi ise 15 yıllık süre
göz önüne alındığında, uygulanabilir bir sistem
olarak görülmektedir. Buradan çıkartılan sonuç
ise, bir sistemi seçerken sadece ilk yatırım ya da
işletme maliyetlerini baz alarak seçim yapmanın
yanlış olacağıdır. Proje ömrü boyunca sistemle
ilgili bütün gelir ve gider kalemlerinin hesaplanması sonucunda, bir sistem seçilmesinin en doğru sonucu vereceği görülmektedir. Proje ömrü
de doğru sistemi seçmek açısından önemli bir etkendir. Yaptığımız çalışmada bina kullanım ömrünün 5 yıl olması durumunda en uygun sistem
ile 15 yıl olması durumunda en uygun sistemin
farklı olacağı görülmektedir. Örnek olarak 2.sistem ilk 4 yıl en pahalı sistem olmasına rağmen
12. yıldan itibaren en ucuz sistem konumuna gelmiştir. Yine aynı şekilde 5. sistem ilk 6 yıl boyunca diğer 3 sisteme göre uygun görünmesine
karşın, 7. yıldan sonra toplam maliyetleri hızla
artış göstermekte ve uygunluğunu kaybetmektedir.
İlk yıllarda toplam maliyeti yüksek olan 2. sistem işletme maliyetinin düşük olması sonucunda, 15 yıllık ömür süresi göz önüne alındığında
en avantajlı sistemlerden birisi olarak karşımıza
çıkmaktadır.
4. SONUÇ
Ülkemizin enerji kaynaklarının sınırlı ve dışa
bağımlı olması nedeniyle, özellikle enerjinin
aktif olarak kullanıldığı HVAC sistemlerinde
enerjinin verimli kullanımı gün geçtikçe önem
kazanmaktadır.
Yapılan bu çalışmada HVAC sistemlerinin ilk
yatırım maliyetinin, tek başına karar vermek için
yetersiz olduğu gösterilmiştir. Yapının ömrü, yapının kullanım amacı ve sistemin kullanım süre-
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sine göre, yapı için hangi sistemin uygun olduğu
tespit edilmelidir.
Binada kurulması planlanan VAV + radyatör
sisteminin ilk yatırım olarak bakıldığında, incelenen 5 sistem içinde 3. sırada olduğu görülmektedir. İşletme ve bakım masrafları da ilk
maliyetlere dahil edildiğinde 5. yıldan itibaren
bu sistemin en pahalı sistem haline geldiği görülmektedir. Buna karşın binanın yapım aşamasında pahalı görünen su kaynaklı ısı pompası veya
ısı geri kazanımlı VRF/VRV sisteminin tercih
edilmesiyle, İstanbul gibi geçiş mevsimi olan bir
iklimde, ısı geri kazanım özelliğinin yardımıyla işletme açısından çok avantajlı olacağı ve 15
yıllık süreç içinde kurulması planlanan VAV +
radyatör sistemine göre, büyük oranda enerji ve
para tasarrufu sağlanacağı görülmektedir.
Bu çalışmanın analizleri yapılırken; bina konumunun, bina şeklinin, kullanım amacının,
insan ve elektrikli ekipman yüklerinin, sistem
verimliliği konusunda çok önemli etkilere sahip olduğu görülmüştür. Bu sebeplerden dolayı
Türkiye’nin farklı iklimlerinde ve farklı kullanım amacı olan binalarda, tasarlanacak optimum
HVAC sistemini bulmak, kapsamlı bir çalışma
gerektirmektedir.
SİMGE LİSTESİ
A
i
N
BD
NBD
U
SHGC
HVAC
CAV
VAV
VRF
WSHP
GSHP
BIM

Ana para
Faiz oranı
Yıl
Bugünkü Değer
Net Bugünkü Değer
Toplam ısı geçiş katsayısı, (W/m2K)
Güneş ısı kazanç katsayısı
Isıtma, soğutma ve havalandırma
Sabit hava debili sistem
Değişken hava debili sistem
Değişken akışkan debili sistem
Su kaynaklı ısı pompası
Toprak kaynaklı ısı pompası
Building Information Modeling
- Yapı Bilgi Modellemesi
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Karadeniz Teknik Üniversitesi Makina
Mühendisliği Binasının Enerji Verimliliğinin
İncelenmesi
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Enerji, ülkelerin siyasi ve ekonomik gücünü belirleyen en önemli unsurdur. Enerji kaynakları kısıtlı olan ülkelerin alabileceği en önemli tedbir, enerjinin verimli bir şekilde
kullanılmasıdır. Bu çalışmada, Karadeniz Teknik Üniversitesi Kanuni Yerleşkesinde
yer alan Makine Mühendisliği binasının ısıtma ve soğutma hesapları yapılarak, mevcut
ısıtma sistemi için önerilen mimari iyileştirmeler ve yeni soğutma tesisatı için seçilen
sistemler, HAP yazılımı ile enerji simülasyonu yapılarak enerji verimliliği açısından incelenmiştir.
Önerilen mimari iyileştirmeler ile mevcut bina pencerelerinin çift camlı olarak yenilenmesi durumunda, binanın yıllık toplam enerji tüketiminde ve maliyetinde sırasıyla
%10,22 ve %6,1 azalma meydana gelmiştir. Bina çatısında 10 cm taş yünü ısı yalıtımı
öngörülmesiyle binanın yıllık toplam enerji tüketim maliyetinde sırasıyla %21,86 ve %13
tasarruf yapılabileceği belirlenmiştir. Çift camlı pencere sistemleri ile çatıda 10 cm taş
yünü ısı yalıtımının beraber uygulanması durumunda ise binanın yıllık toplam enerji tüketim maliyetinde sırasıyla %31,4 ve %18,7 oranında düşüş olacağı saptanmıştır. Ayrıca
bina için öngörülen soğutma ve havalandırma sisteminde sabit debili (CAV) ve değişken
debili (VAV) sistemlerinin HAP programı ile yapılan enerji simülasyonları sonucunda,
VAV sisteminin HVAC toplam yıllık elektrik tüketimi açısından bakıldığında CAV sistemine göre daha avantajlı olduğu görülmüştür.

Ertan BAYDAR
Prof. Dr.
Karadeniz Teknik Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi, Trabzon
ebaydar@ktu.edu.tr

Anahtar Kelimeler

Enerji Verimliliği, HVAC, Enerji Simülasyonu, HAP, MTH.

Investigation of Energy Efficiency of Karadeniz
Technical University Mechanical Engineering Building
ABSTRACT
Energy is the most important element that determines the political and economic power
of the countries. The most important measure that countries with limited energy resources can take is to use energy efficiently. In this study, it is aimed to give information about
the most prefering green building certificate system called LEED and national energy efficiency regulations and also calculated heat losses, cooling loads and the energy simulations of Mechanical Engineering Building of Karadeniz Technical University. Existing
heating system of the building was examined in terms of energy efficiency by the means
of simulation program called HAP and suggested architectural improvements to reduce
the current energy consumptions and subsequently new cooling system alternatives for
Mechanical Engineering building were evaluated in order to determine the most energy
efficiency system by using energy simulation results.
According to the heat loss calculations and energy simulation results, suggestions have
been made to reduce energy consumption. In case of refreshing the existing building
windows as double-glazed window, the building’s total annual energy consumption and
total annual energy costs are decreased respectively 10,22% and 6,1%. While 10 cm
rockwoll insulation is used for the roof of building, total annual energy consumption and
total annual energy costs are reduced respectively 21,86% and 13%. In the last suggestion that consists of double-glazed windows and 10 cm rockwoll insulation in the roof,
energy efficiency of total annual energy consumption and total annual energy costs are
respectively 31,4% and 18,7%.
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1. GİRİŞ
Enerji, yaşamın ve insanların ihtiyaçlarının
karşılanmasında vazgeçilmez bir unsurdur. Ülkemizin enerji talebinin yaklaşık %70’i ithal
kaynaklardan karşılandığı dikkate alınırsa bu
bağımlılığı azaltmak için enerji verimliliği açısından eski olup halen kullanılan binalarda insan sağlığından ve konforundan ödün vermeden
iyileştirmeler yapılması, ülkemiz için ciddi bir
ekonomik kazanım elde etmesi adına bir fırsat
olarak görülmelidir.
Günümüzde yeni veya mevcut yapıların enerji verimliliğini arttırmak amacıyla bina enerji
performans analizleri yapılmaktadır. Bina enerji performans analizi, bir binanın enerji tüketen
sistemlerini bilgisayar ortamında kurgulayarak
binanın enerji tüketimini ve işletme maliyetini
hesaplamaktır. Binanın tüketeceği enerji ve işletme maliyetini hesaplayabilmek, tüketeceği
enerjiyi azaltmak için yapılacak değişikliklerin
etkisini bilgisayar ortamında çabuk ve en ucuz
şekilde görmek enerji verimliliği açısından oldukça son yıllarda oldukça önem kazanmaktadır.
Bu çalışmanın amacı, mevcut binaların enerji
verimliliğinin artırılması için mimari iyileştirmelerin önerilmesi ve enerji performans analizi
yapılarak bu iyileştirmelerin etkilerinin irdelenmesidir.
2. BİNA YAPISAL ÖZELLİKLERİ
Bu çalışmada enerji performans analizleri için,
Karadeniz Teknik Üniversitesi Kanuni yerleşkesinde bulunan geleneksel yapı yaklaşımı ile inşa
edilmiş olan ve 1963’den bugüne kadar hizmet
veren Makina Mühendisliği Binası ele alınmıştır. Bina 6816 m2 alan üzerine inşa edilmiş olup,
12485 m2 kullanım alanına sahiptir [1].
Binanın bulunduğu Trabzon ili 2. bölge derece
gün illeri arasında yer almaktadır. Trabzon için
dış ortam tasarım koşulları Tablo 2.1’de verilmiştir.

Tablo 2.1. Trabzon İçin Dış Ortam Tasarım
Koşulları
Enlem
Boylam
Kış kuru termometre sıcaklığı
Kış yaş termometre sıcaklığı
Günlük sıcaklık farkı
Yaz kuru termometre sıcaklığı
Yaz yaş termometre sıcaklığı
Yaz bağıl nem

41° 00’ Kuzey
39° 43’ Doğu
-3°C
-4°C
5,8°C
31°C
25°C
%62

Isıtma ve soğutma hesaplarından önce binanın
yapı malzemeleri tanımlanmış ve bu malzemelerden oluşan yapı elemanları hesaplanmıştır.
Toplam ısıl geçirgenlik katsayısı (U) değeri
hesaplamalarında, TS 825 Isı Yalıtım Kuralları
Standardında yer alan yapı malzeme özellikleri
tablosundan (TS 825 Ek-E) alınan değerler kullanılmıştır. Isıtma, havalandırma ve iklimlendirme (HVAC) hesaplamalarında kullanılan yapı
elemanları için U değerleri Tablo 2.2’de yer almaktadır
Tablo 2.2. Yapı Elemanlarının Toplam Isıl
Geçirgenlik Katsayısı Değerleri
YAPI ELEMANI

U [W/m²K]

İç duvar 1 (10 cm tuğla duvar)
İç duvar 2 (20 cm tuğla duvar)
İç duvar 3 (betonarme duvar)
Dış duvar 1 (tuğla duvar)
Dış duvar 2 (perde-kolon)
Dış duvar 3 (toprak temaslı duvar)
Toprak temaslı döşeme
Ara kat döşeme 1 (mermer kaplı)
Ara kat döşeme 2 (açık çıkmalar)
Çatı

2,083
1,471
2,500
1,688
3,200
2,145
1,992
2,291
3,237
1,734

Hesaplamalarda dış pencereler laboratuvar mahallerinde alüminyum doğramalı; diğer mahallerde ise plastik doğramalı tek camlı olarak
alınmıştır. Dış ortama açılan bina giriş kapılarının cam kapı olmasından dolayı U değerleri dış
pencereler ile aynı olarak tanımlanmıştır. U değerleri belirlenirken TS 825 Isı Yalıtım kuralları
standardında yer alan pencere sistemlerinin Up
değerleri tablosundan yararlanılmıştır. HesaplaTesisat Mühendisliği - Sayı 162 - Kasım/Aralık 2017
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malarda kullanılan dış ve iç pencere ile kapılara
ait U değerleri sırasıyla, Tablo 2.3 ve 2.4’de yer
almaktadır.
Tablo 2.3. Dış Pencere Ve Dış Kapıların U
Değerleri
Mahaller
Akademisyen
odaları, sınıflar
ve koridorlar
Laboratuvarlar

Pencere Tipi
U [W/m2K]
Plastik doğrama
tek camlı pence- 5,2
re / Dış kapı
Alüminyum
doğrama tek
5,9
camlı Pencere /
Dış kapı

Tablo 2.4. İç Pencere Ve İç Kapıların U
Değerleri
Mahaller
Akademisyen
odaları, sınıflar
ve koridorlar
Laboratuvar iç
mahalleri ve
Bilgisayar lab.
Tüm iç pencereler

Kapı / Pencere Tipi U [W/m2K]
Ahşap iç kapı

2

Alüminyum iç kapı

2

Ahşap iç pencere

2

2.1. Bina İklimlendirme Hesap Metodolojisi
Makina Mühendisliği Bölümü binası HVAC ve
enerji simülasyonu hesaplamalarında CARRIER
HAP (Hourly Analysis Program) programı kullanılmıştır. Ayrıca, ısıtma ve soğutma hesaplamaları Dipro Ltd. MTH yazılımı ile de yapılmış
olup, sonuçlar "Bulgular" kısmında değerlendirilmiştir.
HAP programı yük hesaplamalarında ASHRAE
Transfer Fonksiyonu yöntemini kullanır. ASHRAE Transfer Fonksiyonu yönteminde, ısıtma ve
soğutma yükleri en hassas şekilde hesaplanabilmekte ve bina yapı elemanlarının zamana bağlı
olarak ısı depolama etkisi de göz önüne alınmaktadır [2]. HAP programında iklim verileri, bina
yapısal özellikleri, iç yükler (insan yükü, aydınlatma ve elektrikli cihaz yükleri), HVAC sistem seçimi, termostat ayar değerleri, taze hava
miktarları ve besleme havası parametreleri gibi

22

Tesisat Mühendisliği - Sayı 162 - Kasım/Aralık 2017

unsurlar tanımlanmıştır. HAP programı sistem
odaklı olduğundan, programda HVAC sistemi
tanımlanarak hesap yapılabilmektedir.
MTH programı (Mekanik Tesisat Hesapları),
Türkiye’de hazırlanan ticari paket program olduğu için Türkiye’de kullanılan hesap usulleri,
standartları ve katsayıları içerir. Isı yalıtım hesabında TSE 825, ısı kaybı hesabında TSE 2164
standartlarını kullanır. MTH programı, ısı yükü
hesabında ASHRAE tarafından önerilen hesap
yöntemi olan Toplam Eşdeğer Sıcaklık Farkı
Yöntemini (Total Equivalent Temperature Differencial / Time Averaging) kullanır [3].
Bu projede bina enerji performans analizi için
kullanılacak HAP (Hourly Analysis Program)
programı, sistem tasarımı ve saatlik bina enerji
analizi konusunda gelişmiş ticari bir yazılımdır.
Öngörülen tüm iyileştirmeler için programda
ASHRAE Std. 62.1-2010 standardına göre enerji
analizleri yapılarak seçilen sistemin enerji tüketimi ve işletme maliyetleri hesaplanır. Yıllık ve
aylık enerji tüketimi ve işletme giderlerinin yanında yıllık CO2 emisyon değerleri de elde edilir.
Simülasyonda HAP programında Trabzon ili
yer almadığından İstanbul iline ait hava durumu
dosyası kullanılmıştır.
2.2 Bina İklimlendirme Hesaplamaları
Hesaplamalarda ısıtma sezonunda derslikler,
akademisyen odaları iç ortam sıcaklıkları 20°C
olarak alınırken koridorlar ve laboratuvar iç ortam sıcaklıkları 18°C olarak hesaplara katılmıştır. Isıtma sezonu için iç ortam mahal tasarım
sıcaklıkları Tablo 2.5’de verilmiştir.
Tablo 2.5. Isıtma Sezonu İç Ortam Mahal
Tasarım Sıcaklıkları
Kış kuru termometre sıcaklığı (KT)
Kış yaş termometre sıcaklığı (YT)
Kış bağıl nem

18 °C ~ 20 °C
12 °C ~ 14 °C
%50

Binada soğutma döneminde akademisyen odalarında 24 °C olarak öngörülen iç ortam tasarım
sıcaklığı dersliklerde 26 °C olarak alınmıştır.
Koridorlarda ve laboratuvarlarda soğutma yapıl-
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mamıştır. Soğutma sezonu iç ortam mahal tasarım sıcaklıkları, Tablo 2.6’da verilmektedir. Bu
sıcaklıklara göre termostat ayar sıcaklığı ±1,5
°C olarak seçilmiştir.
Tablo 2.6. Soğutma Sezonu İç Ortam Mahal
Tasarım Sıcaklıkları426
Yaz kuru termometre sıcaklığı (KT) (24~26) °C
Yaz yaş termometre sıcaklığı (YT)

(17~18,8) °C

Yaz bağıl nem

%50

Soğutmayla beraber mahallerde mekanik havalandırma öngörüldüğü durumda mahale gönderilen taze havanın şartlandırılması gerekmektedir. Bu çalışmada havalandırma hesapları
programda ASHRAE Std.62.1-2010 standardı
seçilerek yapılmıştır.

Şekil 2.1. Dersliklerde öngörülen taze hava ihtiyacı
[2]

Şekil 2.2. Akademisyen odaları için öngörülen taze
hava ihtiyacı [2]

ASHRAE Std.62.1-2010 standardında mahaller
için taze hava ihtiyacı iki kısımda tanımlanmıştır. İlk kısım mahalde bulunan insanların konfor
şartlarını sağlamak için kişi başına gerekli olan
taze hava ihtiyacıdır. İkinci kısım ise mahalde
halı, mobilya vb. malzemelerden kaynaklı kirletici etkilerin bertaraf edilmesi için gerekli birim
alana düşen taze hava ihtiyacıdır. HAP programı bu iki değerin toplamını alarak mahalin taze
hava ihtiyacını hesaplamaktadır. Taze hava gereksinim miktarları için program arayüz örnekleri, Şekil 2.1 ve 2.2’de görülmektedir.

2.2.1 İç Isı Yükleri
İnsan metabolizmasının ürettiği ısı vücut yüzeyinden taşınım, buharlaşma ve solunum ile çevreye geçer. İnsanlardan kaynaklanan ısı kazancı
kişinin metabolizmasına ve etkinlik düzeyine
göre değişmekle beraber bu çalışmada kullanılan değerler ASHRAE Std.62.1-2010 değerleri
olup Tablo 2.7’de verilmiştir.
Tablo 2.7. İnsan yükü
Aktivite
Ortalama bir şahıs
istirahat halinde
Ofis işi ile uğraşan

Duyulur
ısı [W]

Gizli ısı
[W]

Toplam
ısı [W]

67,4

35,2

102,6

71,8

60,1

131,9

Aydınlatma cihazlarının gücü, türü (floresan/akkor), montaj türü (gömülü/asılı) ve havalandırma
durumu HAP programına tanıtılmıştır. Makina
Binasında mahallerde çoğunlukla floresan tipi
aydınlatmalar tercih edilmiştir. Hesaplarda aydınlatma yükü her bir akademisyen odasında 40
W gücüne sahip 4 adet floresan olduğu hesaba
katılarak toplamda 160 Watt olarak belirlenmiştir. Diğer mahallerde ise aydınlatma yükü Bina
Enerji Performansı (BEP) yönetmeliğine göre
hesaplama yöntemi esaslarında yer alan mevcut
binalar için ‘Bina tipolojilerine göre izin verilen
aydınlatma güç yoğunluğu en yüksek sınır değerleri’ tablosundan seçilip W/m 2 olarak Tablo
2.8’de verilmiştir.
Tablo 2.8. Aydınlatma Yükü
Akademisyen odaları ve Teknik per160 Watt
sonel ofisleri
Derslikler, Çalışma Salonları, Kori12,9 W/m2
dorlar

Programda, akademisyen odalarındaki bilgisayar ve yazıcıların, sınıflardaki bilgisayar ve projeksiyon cihazlarının, idari bölümdeki fotokopi
ve fax makinasının, dinlenme odasındaki buzdolabının ısı kazançları hesaplara dahil edilmiştir. Mahallerde kullanılan elektrikli cihazlardan
kaynaklanan ısı kazanç yükleri Tablo 2.9’da görülmektedir.
Tesisat Mühendisliği - Sayı 162 - Kasım/Aralık 2017
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Tablo 2.9. Elektrikli Cihaz Yükleri

Bilgisayar
Projeksiyon cihazı
Fotokopi makinesi
Bilgisayar yazıcısı
Faks makinesi
Buzdolabı

[W]
160
400
200
70
30
290

2.3. Makina Mühendisliği Binasında Enerji
Verimliliği için Öneriler
Mevcut Makina Mühendisliği Bölümü binasının
ısı kaybı sonuçları genel olarak ve kat bazında
incelendiğinde yapı elemanlarının ısı kayıplarına etkileri açıkça görülmektedir. Özellikle çatı
ve dış pencerelerden kaynaklanan ısı kayıpları,
toplam ısı kayıpları içerisinde büyük orana sahiptir. Dolayısıyla enerji tüketimini azaltarak
enerji verimliliği sağlamak için çatı ve dış pencere özelliklerinde iyileştirmeler yapmak uygun
olacaktır. Çalışma kapsamında önerilen alternatifler üç kategoride ele alınmış olup, Tablo
2.10’da yer almaktadır.
Tablo 2.10. Mevcut Bina İçin Enerji Verimliliği
Önerileri
Alternatif 1

A1

Alternatif 2

A2

Alternatif 3

A1+A2

Dış pencere sisteminin
iyileştirilmesi
Çatı yapı bileşeninin iyileştirilmesi
Dış pencere sistemi ve
çatı yapı bileşeninin iyileştirilmesi

Alternatif 1’de yer alan dış pencere sistemi, TS
825 standartlarına uygun plastik doğramalı çift
camlı pencere (U= 2,4 W/m2K ) olarak öngörülmüştür. Alternatif 2’de çatıda ısı yalıtımı için 10
cm kalınlığında taş yünü (λ = 0,040 W/mK) seçilmiştir.
Alternatif 3 kapsamında ise plastik doğramalı
çift camlı pencere (U= 2,4 W/m 2K ) ve çatıda ısı
yalıtımı için 10 cm taş yünü (λ = 0,040 W/mK)
öngörülmüştür.
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Mevcut bina ve alternatif iyileştirmelerin sonuçlarını değerlendirmek için enerji simülasyonu çalışması yapılmıştır. Bu çalışmada, yapılan
iyileştirmelerin bina enerji tüketiminin azaltılmasına ve dolayısıyla enerji verimliliğine olan
etkileri değerlendirilecektir.
HAP programında enerji simülasyonu sonucunda mevcut binanın ve yapılan iyileştirme önerilerinin sonucunda ortaya çıkan enerji tüketiminin, yıllık ve aylık enerji maliyetlerinin detaylı
tabloları çalışmanın ‘Bulgular’ kısmında; mevcut bina ile diğer alternatiflerin karşılaştırma
tabloları ise ‘Sonuç’ kısmında verilmektedir.
Makina Mühendisliği Binası için yeni tasarlanacak olan soğutma ve havalandırma sistemine
yönelik, tam havalı sabit debili (CAV) ve değişken debili (VAV) olmak üzere iki sistem öngörülmüştür. Her iki sistemin enerji simülasyonu
sonucunda, yıllık enerji tüketimleri ve işletme
maliyetleri enerji verimliliği açısından karşılaştırılacaktır. İlgili karşılaştırma tabloları ise ‘İrdeleme’ kısmında yer almaktadır.
3. BULGULAR
3.1. Makina Mühendisliği Binası Isı Kaybı
Hesaplamaları
MTH (Mekanik Tesisat Hesapları) programı ile
TS 2164 Standardına göre yapılan ısı kaybı hesapları sonucunda kat bazında birim alan için ısı
kaybı değerleri, Tablo 3.1’de verilmiştir. En fazla
ısı kaybının binanın bodrum ve ikinci katında
oluştuğu görülmektedir.
Tablo 3.1. KTÜ Makina Mühendisliği Bölümü
Isı Kaybı Değerleri
Bodrum Kat
Zemin Kat
1. Kat
2. Kat

Kat alanı [m2]
350,83
6732,6
3051,57
747,2

Isı kaybı [W/m2]
90
79
80
92

Binanın yapı bileşenlerine göre ısı kaybı yüzde olarak Şekil 3.1’de verilmiştir. Binanın yapı
bileşenleri içinde en çok ısı kaybı bina çatısından gerçekleşmektedir. Daha sonra sırasıyla dış
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pencere, toprak temaslı duvar ve dış duvarlardan
kaynaklanmaktadır. Bu yapı bileşenlerinde yapılacak iyileştirmeler ısı kayıplarının büyük ölçüde azalmasına ve enerji verimliliğinin artmasına
olanak sağlayacaktır.

3.2.2. Alternatif 1: Çift Pencere Sistemli
Binada Enerji Simülasyonu Sonuçları
Makina Mühendisliği Bölümü binasında çok
sayıda yüksek ve geniş pencere bulunmaktadır. Bina enerji verimliliği açısından ilk öneri,
mevcut pencerelerin, çift camlı pencere sistemleri (Up= 2,4 W/m2K) ile değiştirilmesidir. HAP
programı ile bu öneri için yapılan enerji simülasyon hesaplamaların sonuçları, yıllık enerji tüketim değerleri şeklinde sırasıyla, Tablo 3.3’de
verilmiştir.
Tablo 3.3. Çift Pencereli Öneri İçin Sistem
Bileşenlerinin Yıllık Enerji Tüketim Değerleri

Şekil 3.1. Tüm binanın yapı bileşeni bazında
artırımsız iletimsel ısı kaybı yüzdeleri

3.2.1. Mevcut Bina Enerji Simülasyonu
Sonuçları
KTÜ Makina Mühendisliği Bölümünün mevcut
durumu için HAP programı ile yapılan enerji
simülasyon hesaplamalarının sonucunda, enerji
kullanan bileşenlerin yıllık enerji tüketim değerleri Tablo 3.2’de verilmiştir.
Mevcut binada sadece ısıtma tesisatı bulunmaktadır. Isıtma tesisatı ve pompalarının yıllık enerji tüketimi, binanın toplam enerji tüketiminin
%78’ini oluşturmaktadır. Isıtma sistemi dışında
kalan aydınlatma ve elektrikli cihazlar ise toplam enerjinin %22’lik kısmını tüketmektedir.
Tablo 3.2. Mevcut Binada Sistem Bileşenlerinin
Yıllık Enerji Tüketim Değerleri
Bina
Bina EnerEnerji
ji Birim
Bileşen (Kaynak)
Tüketimi Tüketimi
[kWh] [kWh/m²]
Isıtma (Doğal gaz)
1.104.704
101,812
Pompalar (Elektrik)
7.545
0,695
HVAC Ara Toplam
1.112.249
102,508
Aydınlatma (Elektrik)
218.671
20,153
Elektrikli Cihazlar (Elektrik)
94.630
8,721
HVAC Dışı Ara Toplam
313.301
28,875
Genel Toplam
1.425.550
131,382

Bina
Bina EnerEnerji
ji Birim
Bileşen (Kaynak)
Tüketimi Tüketimi
[kWh] [kWh/m²]
Isıtma (Doğal gaz)
959.930
88,470
Pompalar (Elektrik)
6.614
0,610
HVAC Ara Toplam
966.544
88,079
Aydınlatma (Elektrik)
218.671
20,153
Elektrikli Cihazlar (Elektrik)
94.630
8,721
HVAC Dışı Ara Toplam
313.301
28,875
Genel Toplam
1.279.845 117,954

Çift pencere sistemli öneriye göre, ısıtma tesisatı yıllık enerji tüketiminin, toplam yıllık enerji
tüketiminin %75,52’ini kapsayacağı görülmektedir. Bir başka deyişle birim alana düşen ısıtma
tesisatı yıllık enerji tüketimi yaklaşık 88,079 kW
olarak değişmektedir. Bu öneri ile ısıtma tesisatı
enerji tüketiminin %13,1 azalacağı görülmektedir. Aydınlatma ve elektrikli cihaz enerji tüketim
miktarlarında herhangi bir değişme söz konusu
değildir. Bina için önerilen iyileştirmeler ısıtma
tesisatı enerji tüketim ve maliyetlerini kapsamaktadır.
3.2.3. Alternatif 2: Çatı Yalıtımlı Binada
Enerji Simülasyonu Sonuçları
KTÜ Makina Mühendisliği Bölümü binasının
çatı yapı bileşeninin 10 cm taş yünü ısı yalıtımlı
(λ= 0,040 W/mK) olarak iyileştirilmesi önerisi
için HAP programı ile enerji simülasyonu yapılmıştır. Bu öneride amaç ısı kayıplarını azaltarak
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binanın enerji tüketimini ve dolayısıyla işletme
maliyetlerini en aza indirmektir. Tablo 3.4’te,
10 cm çatı yalıtımı öngörülen mevcut binanın
hesaplanmış yıllık enerji tüketimi değerleri yer
almaktadır.
Tablo 3.4. Çatı Yalıtımlı Öneri İçin Sistem
Bileşenlerinin Yıllık Enerji Tüketim Değerleri

Bileşen (Kaynak)

Bina
Bina EnerEnerji
ji Birim
Tüketimi Tüketimi
[kWh] [kWh/m²]

Isıtma (Doğal gaz)
794.881
Pompalar (Elektrik)
5.783
HVAC Ara Toplam
800.664
Aydınlatma (Elektrik)
218.671
Elektrikli Cihazlar (Elektrik)
94.630
HVAC Dışı Ara Toplam
313.301
Genel Toplam
1.113.965

73,258
0,533
73,791
20,153
8,721
28,875
102,666

3.2.4. Alternatif 3: Çatı Yalıtımlı ve Çift
Pencereli Binada Enerji Simülasyon Sonuçları
KTÜ Makina Mühendisliği Bölümü binasının
çatı yapı bileşeninin 10 cm taş yünü (λ= 0,040
W/mK) ısı yalıtımlı olarak ve mevcut pencerelerinin çift pencere olarak (Up = 2,4 W/m2K) iyileştirilmesi önerisi için HAP programı ile yapılan enerji simülasyonu yapılmıştır. Tablo 3.5’de
çatı yalıtımlı ve çift pencereli öneri için binada
sistem bileşenlerinin enerji kaynaklarının yıllık
enerji tüketim değerleri verilmiştir.

Tablo 3.5. Çatı Yalıtımlı Ve Çift Pencereli
Öneri İçin Bina Sistem Bileşenlerinin Yıllık
Enerji Tüketim Değerleri
Bina Bina EnerEnerji
ji Birim
Bileşen (Kaynak)
Tüketimi Tüketimi
[kWh] [kWh/m²]
Isıtma (Doğal gaz)
660.329
60,858
Pompalar (Elektrik)
4.768
0,44
HVAC Ara Toplam
665.097
61,297
Aydınlatma (Elektrik)
218.671
20,153
Elektrikli Cihazlar (Elektrik)
94.630
8,721
HVAC Dışı Ara Toplam
313.301
28,875
Genel Toplam
978.398
90,172

Bina toplam enerji tüketim değeri 978.398 kWh
olarak hesaplanmıştır. Isıtma tesisatının toplam
enerji tüketimi 665.097 kWh olup toplam enerji
tüketimi içerisinde oranı %68 olarak belirlenmiştir.
4. İRDELEME
KTÜ Makina Mühendisliği Bölümü binası mekanik tesisatının, mevcut haline ve enerji verimliliğini iyileştirici önerilere göre HAP programı
ile enerji simülasyonu yapılmış, elde edilen bulgular aşağıda irdelenmiştir.
Mevcut binada elektrik enerjisi ısıtma pompa
grubu, aydınlatma ve elektrikli cihazlar için kullanılmaktadır. Şekil 4.1’de yer alan aylık enerji
tüketim değerlerine bakıldığında; elektrik tüketiminin sadece yaz aylarında belirgin bir azalma
gösterdiği, bu aylar dışındaki dönemlerde küçük
dalgalanmalar dışında yaklaşık olarak aynı mik-

Şekil 4.1 Mevcut bina aylık enerji tüketimi
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tarlarda kaldığı görülmektedir. Isıtma sisteminde en çok enerji harcanan aylar Aralık, Ocak ve
Şubat aylarıdır. Trabzon ilinin geçiş mevsimlerinde oldukça yağışlı olduğu düşünülürse bahar
dönemlerinde de ısıtmaya ihtiyacı olduğu açıkça
görülmektedir.
Mevcut binanın ısıtılmasında kullanılan doğalgaz tüketimine bakıldığında ise elektrik tüketiminin aksine ısıtma ihtiyacına göre yıl içinde
büyük oranda değişkenlik gösterdiği görülmektedir. Isıtma ihtiyacının yoğun olduğu kış ayları
aynı zamanda doğalgaz tüketiminin de en fazla
olduğu aylar olmaktadır. Mart ve Kasım ayları,
kış mevsimi geçiş dönemleri olup Trabzon ilinin
iklim şartlarından dolayı oldukça yağışlı ve serin
geçtiği için doğalgaz tüketiminin diğer bahar aylarına göre daha fazla olduğu aylardır. Yaz mevsimi ve Eylül ayında ısıtma ihtiyacı olmamasından dolayı doğal gaz tüketimi de olmamaktadır.
Bu çalışmada, mevcut binanın enerji tüketimini
azaltmak ve dolayısıyla binanın enerji verimliliğini arttırmak için çeşitli alternatifler önerilmiştir. Mevcut bina ve alternatifler için HAP
programı ile yapılan enerji simülasyonu sonuçları, Şekil 4.2’de verilmiştir. Enerji verimliliğini
artırmaya yönelik önerilerin doğalgaz tüketim
değerlerinde azalmayı sağladığı görülmektedir.
Aralık ayında doğalgaz tüketimi, çift camlı pencere sistemleri tercih edilirse %12; çatı ısı yalı-

tımı önerisi uygulanırsa %30; binada hem çift
camlı pencere hem de çatı ısı yalıtımı öngörülürse %41,1 oranında azalmaktadır.
Ocak ayında doğal gaz tüketimi, çift camlı pencere sistemleri tercih edilirse %13; çatı ısı yalıtımı önerisi uygulanırsa %30,3; binada hem çift
camlı pencere hem de çatı ısı yalıtımı öngörülürse %42,5 oranında düşmektedir.
Şubat ayında doğal gaz tüketiminde, çift camlı
pencere sistemleri uygulanırsa %13,2; çatı ısı yalıtımı önerisi tercih edilirse %29,3; binada çift
camlı pencere ve çatı ısı yalıtımı beraber kullanılırsa %41,6’lık azalma olmaktadır.
Binanın yılık toplam doğalgaz tüketimine baktığımızda dış pencerelerinin çift camlı pencere
sistemi ile değiştirilmesi sonucunda %13,1 azalma meydana gelecektir. Barış Yılmaz [4] tarafından yapılan benzer çalışmada enerji simülasyonu yapılan binada çift camlı pencere sistemi
kullanılması durumunda %9,37 oranında bir
enerji tasarrufu sağlanacağı ifade edilmiştir.
Mevcut bina çatı bileşeninin 10 cm taş yünü ısı
yalıtımlı olarak iyileştirilmesi sonucunda yıllık
toplam doğal gaz tüketim değerinde %28 oranında düşüş ortaya çıkmıştır. Toplu konut binaları için yapılan bir çalışmada, pencerelerin
çift camlı olması durumunda enerji tüketiminin
%6,9, duvar ve çatı yalıtımının olması durumunda %9,9 civarında azalacağı belirtilmiştir [5].

Şekil 4.2 Mevcut bina ve önerilere göre aylık doğalgaz tüketim değerleri
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Dış pencerelerin çift camlı pencere olarak değiştirildiği ve mevcut binanın çatısında 10 cm taş
yünü ısı yalıtımı öngörüldüğü takdirde ise yıllık toplam doğalgaz tüketim değerinde sağlanan
enerji tasarrufu %40,23 oranında olmaktadır.

Binada ısıtma ihtiyacından dolayı doğalgaz tüketim maliyetinin en çok olduğu Aralık, Ocak
ve Şubat aylarının binada yapılan iyileştirmeler
sonucundaki değişmeler Şekil 4.3’de gözükmektedir.

Bu sonuçlara bakıldığında çatı yapı bileşeninin
ısı yalıtımlı olarak iyileştirilmesi, dış pencere
sistemlerinin çift camlı olarak değiştirilmesinden daha fazla enerji verimliliği sağlayacaktır.
Fakat enerji tasarrufu açısından en avantajlı öneri çift camlı pencere sistemi ile çatı ısı yalıtımının beraber uygulandığı alternatiftir.

Aralık ayında doğalgaz tüketim maliyetinde dış
pencerelerinin çift camlı pencere sistemi ile değiştirilmesi sonucunda %12; çatı için 10 cm ısı
yalıtımı öngörülmesi durumunda %30; hem çift
camlı pencere sistemi hem de çatıda 10 cm ısı
yalıtımı olması durumunda ise %41,1 oranında
işletme maliyeti tasarrufu sağlanacaktır.

Makina Mühendisliği binasının enerji verimliliğini arttırmak için önerilen alternatiflerin doğalgaz tüketim maliyetine olan etkileri de Şekil
4.3’de verilmiştir.

Ocak ayında doğalgaz tüketim maliyetinde dış
pencerelerinin çift camlı pencere sistemi ile değiştirilmesi sonucunda %13; çatı için 10 cm ısı
yalıtımı öngörülmesi durumunda %30,5; hem

Şekil 4.3 Mevcut bina ve önerilere göre aylık doğalgaz tüketim maliyeti değerleri

Şekil 4.4 Mevcut bina ve önerilerin yıllık enerji tüketim maliyetleri
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çift camlı pencere sistemi hem de çatıda 10 cm
ısı yalıtımı olması durumunda ise %42,5 oranında işletme maliyeti tasarrufu sağlanacaktır.
Şubat ayında doğalgaz tüketim maliyetinde dış
pencerelerinin çift camlı pencere sistemi ile değiştirilmesi sonucunda %13,2; çatı için 10 cm ısı
yalıtımı öngörülmesi durumunda %29,3; hem
çift camlı pencere sistemi hem de çatıda 10 cm
ısı yalıtımı olması durumunda ise %41,6 oranında işletme maliyetinde azalma olmaktadır.
Makina Mühendisliği Bölümü binası için Şekil
4.4’te verilen, yıllık enerji tüketim maliyetlerine
bakıldığında, önerilen tüm alternatiflerin binanın ısı kaybı miktarını azaltmaya ve dolayısıyla
doğalgaz tüketim maliyetlerini düşürmeye yönelik olduğu görülmektedir.

Her bir öneride binanın aydınlatma ve elektrikli
cihazlardan kaynaklanan enerji tüketim maliyetleri sabittir. Tüm alternatiflerde ısıtma ihtiyacı
azalırken, ısıtma pompa grubunun kapasitesi de
azalmaktadır.
Dolayısıyla, ısıtma dolaşım pompasının tükettiği enerji de azalmaktadır. Sonuç olarak, elektrik
enerjisi maliyetinde çok az olarak görülen fark
ısıtma pompasının tüketim maliyetindeki azalmadan kaynaklanmaktadır.
Bu sonuçlara göre çatı yapı bileşeninin ısı yalıtımlı olarak iyileştirilmesi, dış pencere sistemlerinin çift camlı pencere sistemi ile değiştirilmesinden daha çok avantaj sağlamaktadır.
Makina Mühendisliği Bölümü binasında mekanik tesisat için kullanılan enerjiler elektrik ve

Şekil 4.5 Enerji tüketim maliyetleri yüzdesi

Şekil 4.6 HVAC sistemi elektrik tüketimi karşılaştırılması
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doğalgazdır. Şekil 4.5’te görüleceği üzere, çeşitli
öneriler sunarak binanın ısı kayıplarını azaltmak
suretiyle toplam enerji tüketim maliyetleri içerisinde doğalgaz tüketim maliyeti payı azaldığı
zaman elektrik tüketim maliyetlerinin yüzdelik
payı otomatik olarak artmaktadır.
Mevcut binada elektrik tüketimi; bina aydınlatmasından, elektrikli cihazlardan ve ısıtma dolaşım pompa grubundan kaynaklanmaktadır. Tam
havalı sistemlerde ise havalandırma ve soğutma
cihazları (klima santralleri, hava soğutmalı chiller cihazları, soğutma tesisatı dolaşım pompaları
vb.), ısıtma dolaşım pompa grubu, aydınlatma
ve elektrikli cihazlar binada elektrik tüketen
bileşenlerdir. Dolayısıyla, Şekil 4.6’de görüleceği, gibi tam havalı sistemlerin elektrik tüketimi
mevcut binada tüketilenden fazla olmaktadır.
CAV sistemlerinin elektrik tüketimi, VAV sistemlerinden daha fazladır. CAV sistemlerinde
hava debisi sabit ve mahal pik yüklerine göre
belirlendiğinden, HVAC sistem cihazları daha
yoğun çalışmaktadır. VAV sisteminde ise, mahallere gönderilen hava debisi ihtiyaca göre değişebilen ve klima santralinde ihtiyaca göre şartlandırılan besleme havası olduğundan ihtiyaç
oranında elektrik tüketilecektir.
Mevcut bina ve öneriler için yapılan enerji simülasyonu sonuçlarına göre, ısıtma tesisatında kullanılan doğalgazdan kaynaklanan karbondioksit
salım miktarları, Şekil 4.7’da verilmektedir. CO2
salım miktarları yılda, mevcut bina için 198,851
ton, çift camlı pencere sistemli öneri için 177,791
ton, çatısı 10 cm ısı yalıtımlı öneri için 143,082
ton ve çift camlı ve çatısı ısı yalıtımlı öneri için

ise 118,862 ton olarak hesaplanmıştır. Doğalgaz
tüketimini azaltmaya yönelik öneriler aynı zamanda CO2 salım miktarının azaltılmasını da
sağlamaktadır. CO2 salım miktarı oranları karşılaştırılmış önerilere bakıldığında en çevreci
öneri mevcut binanın çift camlı ve çatısı ısı yalıtımlı olacak şekilde iyileştirilmesidir. Bu öneri
ile CO2 salımı mevcut binaya göre %40 oranında
azalmaktadır.
5. SONUÇ VE ÖNERİLER
Bu çalışmada HAP ve MTH programları kullanılarak, KTÜ Makina Mühendisliği Bölümü binasının ısı kaybı ve ısı yükü hesaplanmış, HAP
yazılımı ile binanın enerji simülasyonu yapılarak, mevcut binada uygulanabilecek mimari iyileştirmelerin ve ısı yalıtımının enerji tüketimi ve
maliyetine olan etkileri incelenmiş ve elde edilen
sonuçlar aşağıda verilmiştir:
•

Binanın ısı kaybı ve enerji simülasyonu sonuçlarına göre, enerji tüketimini azaltmaya
yönelik öneriler getirilmiştir. Mevcut bina
pencerelerinin çift camlı olarak yenilenmesi
durumunda binanın yıllık toplam enerji tüketiminde %10,22, yıllık toplam enerji maliyetinde ise %6,1 azalma meydana gelecektir.
Bina çatısında 10 cm taş yünü ısı yalıtımı
öngörülmesiyle binanın yıllık toplam enerji tüketiminde %21,86, yıllık toplam enerji
maliyetinde ise %13 tasarruf yapılabileceği
belirlenmiştir. Çift camlı pencere sistemleri
ile çatıda 10 cm taş yünü ısı yalıtımının beraber uygulanması durumunda ise binanın
yıllık toplam enerji tüketiminde %31,4, yıl-

Şekil 4.7 Isıtma tesisatı C02 salım miktarlarının karşılaştırılması
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lık toplam enerji maliyetinde ise %18,7 oranında düşüş olacağı saptanmıştır.
•

Bina ısıtılmasında kullanılan doğalgaz tüketimi açısından bakıldığında; çift camlı pencere kullanılması durumunda %13,1, çatıda
10 cm yalıtım uygulandığında %28, hem çift
camlı pencere hem de çatı yalıtımlı durumda ise %40,23 oranında yakıt tasarrufu sağlanabilecektir.

•

Bina için öngörülen soğutma ve havalandırma sisteminin tasarımı için tam havalı sistemler tercih edilmiştir. Sabit debili (CAV)
ve değişken debili (VAV) sistemlerinin HAP
programı ile yapılan enerji simülasyonları
sonucunda, VAV sisteminin kullanılması
durumunda HVAC toplam yıllık elektrik tüketim değerinin CAV sistemine göre %23,7
daha avantajlı olduğu görülmektedir.

•

Mimari iyileştirmeler ve HVAC sistemlerinin enerji verimliliği ve işletme maliyetleri
karşılaştırıldığında; VAV sistemi enerji verimliliği açısından CAV sisteminden daha
üstün olmasına karşın, ilk yatırım maliyeti
CAV sisteminden oldukça fazladır.

•

•

Mevcut binanın ısıtılmasında kullanılan
doğal gazdan kaynaklanan CO2 salımı açısından bakıldığında; çift camlı pencere kullanılması durumunda %10,6, çatıda 10 cm
yalıtım uygulandığında %28 ve çift camlı
ve çatısı ısı yalıtımlı olacak şekilde iyileştirilmesi durumunda %40 oranında azalma
meydana gelecektir.
Kanuni Yerleşkesindeki diğer binalar için de

bu tür iyileştirmelerinin uygulanması durumunda kurumsal olarak yıllık toplam enerji
tüketiminde ve özellikle doğalgaz tüketim
maliyetlerinde ve CO2 salım miktarlarında
önemli azalmalar sağlanabilecektir.
Bu çalışmada enerji verimliliğinin önemi vurgulanmış, binalarda yapılabilecek mimari iyileştirmeler ile önemli ölçüde enerji tasarrufu sağlanabileceği belirtilmiştir. Ayrıca, seçilecek HVAC
sisteminin enerji simülasyonu yapılarak enerji
verimliliği açısından en uygun sistemin seçilmesi ve bina enerji analizinin tasarım sürecinin
ayrılmaz bir parçası olması gerektiği vurgulanmıştır. Bundan sonra yapılacak çalışmalarda burada ele alınmayan mimari iyileştirmelerin veya
farklı HVAC sistemlerinin incelenmesi yararlı
olacaktır.
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Değişik Bina Modelleri İçin Akış Alanlarının
Deneysel ve Sayısal Olarak İncelenmesi
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Sürdürülebilir ve sağlıklı binaların başlıca işlevlerinden biri iç çevrede ısıl konfor koşullarının sağlanmasıdır. Günümüzde çözüm bekleyen en önemli sorunlardan biri olan
enerji sorunu ele alındığında binalarda ısıl konforun minimum ısıtma enerjisi kullanılarak sağlanması, dolayısıyla iç ve dış ortamı birbirinden ayıran ve ısı kontrolünde büyük
bir rol oynayan bina cephelerinin ve bina yüksekliklerinin etkin olarak tasarlanması ve
yapılandırılması gerekmektedir. Bina yüksekliği arttıkça binalar üzerindeki rüzgâr etkisi de önemini artırmaktadır. Özellikle doğal salınım periyodu bir saniyenin üzerindeki
binalar rüzgârla etkileşime girebilmekte ve rüzgâr kaynaklı salınımların etkisi hissedilebilir bir hale gelebilmektedir. Bu çalışmada dört farklı bina modeli etrafındaki akış alanlarında; ortalama hız ve türbülans hız profillerinin ölçülmesi Parçacık Görüntülemeli
Hız Ölçüm tekniği (PIV) yöntemi kullanılarak deneysel olarak incelenmiş elde edilen
sonuçlar Ansys Fluent paket programı ile elde edilen sonuçlarla karşılaştırılmıştır. Deneysel ve sayısal sonuçlar karşılaştırıldığında genel olarak akış profillerinin birbiriyle
uyumlu olduğu oluşan farklılıkların bina arkasındaki bölgelerde oluştuğu görülmüştür.
Bina geometrilerine bağlı olarak bina arkasındaki girdap büyüklükleri değişmiştir. En
büyük girdap, geniş bina modelinde oluşmuştur. Deneylerde anlık hız alanları <V> elde
edilmiş, bu veriler kullanılarak zaman ortalama hız alanları <V>, akım çizgileri <Ψ> ve
girdap eş düzey eğrileri <ω> çizilmiştir.
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Experimental and Numerical Investigation of
Fluid Areas for Different Buildings Models
ABSTRACT
One of the mainly functions of sustainable and healthy buildings is to apply thermal comfort conditions in indoor environment. Nowadays, when the energy problem which is one
of the most important problems waiting for a solution is analyzed, it is required efficient
design and configuration of the building facades and heights disconnecting inner and
outer environment and acting an important role in the heat control due to the provision
of thermal comfort in buildings using a minimum of heating energy. The importance of
wind effect on the building increases with increasing the height of the building. Especially, the buildings having over the period of natural oscillation of a second are exposed to
interactions with wind and the effect of oscillations originating from wind are becoming
noticable. In this study, the measuring of time average velocity and turbulance velocity
profiles is investigated experimentally by using Particle Image Velocimetry (PIV) for
flow areas around the four different building models and the results are compared with
the obtained results from Ansys Fluent CFD program. The flow profiles are generally
comparatible with each other when the experimental and numerical the results are compared. The difference occurred in the regions behind the buiding have been observed.
The vortex sizes behind the building have changed due to the geometry of the building.
It is seen that the largest vortex has formed in a large building model. Instantaneous velocity fields have been obtained at the experiments and time average velocity fields <V>,
stream lines <Ψ> and vortex peer-level curves <ω> are plotted by using these datas.
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1. GİRİŞ
Binaların tasarım ve inşa aşamalarında atmosferik sınır tabakanın alt tarafında rüzgarın hız ve
türbülans değerlerinin değişimler göstermesi nedeniyle dikkatli olunmasını gerektirmektedir.
Bina yüksekliği arttıkça binalar üzerindeki
rüzgâr etkisi de önemini arttırmaktadır. Özellikle doğal salınım periyodu bir saniyenin üzerindeki binalar rüzgârla etkileşime girebilmekte ve
rüzgâr kaynaklı salınımların etkisi hissedilebilir
bir hale gelebilmektedir. Genel olarak, bu tip esnek yapıların tasarımında rüzgâr etkileri üç başlıkta incelenir. Konfor kriterleri diye adlandırabileceğimiz ilk başlık bina üst kat ivmelerinin
belirli sınır değerlerin altında tutulmasını içerir.
İkinci başlık ise rüzgârdan dolayı binaya etkiyen
dinamik kuvvetlerin ya eşdeğer statik yükler
olarak ya da zaman alanında tanımlı değişken
yükler olarak doğru ve rüzgârın rastgele davranışını da göz önünde bulunduran bir şekilde ifade edilmesi zorunluluğudur. Buna ek olarak son
20 yılda yapılan araştırmalar binaların rüzgâr
yönüne dik doğrultuda ve burulma salınımlarının da rüzgârla aynı yöndeki salınımlar kadar
önemli olduğunu göstermiştir. Diğer bir deyişle
eşdeğer yük hesabında rüzgârın hızının ve yönünün değişkenliği, yapının geometrisi, dinamik
davranış ve çevre yapıların etkilerinin de göz
önünde bulundurulması bir zorunluluktur [1].
Son zamanlarda dış yüzey kaplamalarının tasarımında bina yüzeyinde belirli bir alandaki ortalama basınç değerleri yerine türbülans etkilerini
de göz önünde bulundurularak lokal anlık değerlerin tespit edilerek kullanılması gerekmektedir.
Rüzgârın bina çatıları üzerinde meydana getirdiği etkiler, bina çatı geometrileri ile yakından ilgilidir. Bu nedenle, binaların çatı geometrilerindeki farklılık rüzgâr-çatı etkileşiminin de farklı
olmasına yol açmaktadır. Rüzgârların çatılar
üzerinde meydana getirdiği olumsuz etkilerin
değerlendirilebilmesi ve kalıcı çözümlerin ortaya koyulabilmesi için akış alanlarının ayrıntılı
bir şekilde bilinmesi gerekmektedir. Rüzgâr etkilerinin belirlenebilmesinde özellikle gerçek
ölçekli test binaları inşa edilmiştir. Bu binalar
üzerinde yapılan detaylı ölçümler, rüzgâr tüneli
ve parçacık görüntülemeli hız ölçüm tekniği

(PIV) deneylerinin ve nümerik çalışmaların yönlendirilmesine çok önemli katkılar sağlamaktadır. Günümüzde hem endüstriyel çalışmalarda,
hem de bilimsel araştırmalarda deneysel ve hesaplamalı çalışmalar beraber gerçekleştirilmektedir. Sağlıklı, yenilenebilir bir şehir, onu oluşturan alt ölçekteki yapıların en az enerji
gerektirecek dolayısıyla en az atık çıkarabilecek
bir iklimlendirme sistemiyle tasarlanmasıyla
olanaklıdır. Aerodinamik, rüzgârın insanların
sağlıklı ve konforlu yaşayabilmesi için oluşturulan çevrenin ısıl performansını büyük ölçüde değiştiren bir iklim elemanıdır. Yüksek binalar ve
baca sistemleri, soğutma kuleleri, köprüler, açık
denizlerdeki yapılar ve destek elemanları gibi
çok sayıda mühendislik uygulamaları üzerinde
akışlar büyük öneme sahip olmasından ötürü
araştırıcılar tarafından inceleme konusu olmuştur. Bina ve yakın çevresi arasındaki rüzgâr etkileşimiyle oluşan ayrılma bölgeleri ve çeşitli girdap grupları binalar üzerine etkiyen rüzgâr
etkilerinin belirlenmesinde ve uygun tasarım
parametrelerinin göz önüne alınmasında büyük
öneme sahiptir. Rüzgârın binalarla etkileşimi sonucu meydana gelen girdapların büyümesi ile
oluşacak titreşimler özellikle de gürültü ve hasara neden olabilmektedir. Tutar ve Oğuz [2] kare
şeklindeki bina modelini tekli ve ikili olarak yerleştirmiş olup bina modelleri etrafındaki türbülanslı akış alanını farklı rüzgâr açıları için sonlu
hacim metoduyla, farklı geometrik düzenlemeler
için hesaplamışlardır. RNG sub-grid scale modelini kullanarak yaptıkları sonuçları rüzgar tüneli
deney sonuçları ile karşılaştırmışlardır. Sayısal
ve deney sonuçları arasındaki uyumun tek bina
konfigürasyonu için özellikle bina çatısı üzerinde olduğu görülmüştür. Blocken ve Carmeliet,[3]
çalışmalarında rüzgar odaklı yağmur çökeltisi
olarak adlandırılan WDR’nin bina modelleri
üzerindeki etkileri parçacık görüntülemeli akış
ölçüm cihazı (PIV) ve rüzgar tüneli deneyleri
yapılarak sonuçlar fluent paket programı (CFD)
ile karşılaştırmışlardır. Çalışmalarında alçak bir
bina modeli, yüksek bir bina ve bu iki binanın
karşılıklı etkisi incelenmiştir. Yağmur damlası
hareketi 10 m/s referans rüzgâr hızı ile rüzgâr
akış modelinde Lagrange parçacık izleme yönteTesisat Mühendisliği - Sayı 162 - Kasım/Aralık 2017
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mi ile elde edilmiştir. İki binanın karşılıklı etkisinde her iki bina arasındaki fark 25 m olarak
alınmıştır. Rüzgâr doğrultusu bina cephesine dik
olarak alınmıştır. Alçak binaların varlığının
WDR çökeltisi ve rüzgâr tarafından çok katlı binalara bir kalkan olamadığı sabit vortex kuvvetini artırarak daha yüksek bina cephesi üzerinde
WDR yoğunluğunu artırmıştır. Blocen ve Stathopoulos [4] çalışmalarında Montreal şehri merkezinde bir grup bina çevresinde kirlilik dağılımını rüzgar tüneli deneyleri yapılarak 2 farklı
türbülans modeli için incelemişlerdir. Rüzgâr
tüneli sonuçları yüksek çözünürlüklü CFD sonuçlarıyla doğrulanmıştır. Türbülans modelleri
olarak Reynolds Ortalama Navier- Stokes
(RANS) ve Large Eddy Simulation (LES) modelleri kullanılmış olup LES yaklaşımının her
iki rüzgâr doğrultusu için CFD ve deneysel sonuçlarla uyum sağladığı görülmüştür. Blocen ve
arkadaşları [5] çalışmalarında rüzgar odaklı yağmur çökeltisi olarak adlandırılan WDR’nin basit
alçak dikdörtgen bina üzerindeki etkileri fluent
paket programı (CFD) ile çözmüşlerdir. Genel
olarak sonuçlar arasında bir uyum olmasına karşılık bina cephesinin çatı çıkıntısına yakın yerlerinde önemli farklılık oluşmuştur. Bina cephesine dik rüzgar doğrultusunda CFD, WDR
simülasyon sonuçlarının güvenilir sonuçlar sağlayabileceğini göstermişlerdir. Yoshie ve arkadaşları [6] çalışmalarında 3 farklı akış alanı oluşturularak Standart k-ε modeli, Large Eddy
Simulation (LES) modeli ve Direct Numerical
Simulation (DNS) türbülans modelleri için rüzgar tüneli deneyleri yapılarak sonuçlar fluent paket programı ile (CFD) karşılaştırılmıştır. Wang
ve Gu [7], çeşitli köşe düzenlemelerine sahip iki
boyutlu prizmalar üzerinde eş zamanlı basınç ölçümleri düşük türbülans seviyeli üniform akış
ve Reynolds sayısının 1x105’den 4,8x105'e değiştiği aralıkta gerçekleştirilmiştir. Deneysel model
olarak da bir kare prizma, üç adet pahlı köşe kare
prizma (B/D = %5, %10 ve %15, Burada B; köşe
boyutu ve D, kesit boyutu) ve altı adet yuvarlatılmış köşeli kare prizma (R/D = %5, %10, %15,
%20, %30 ve %40-R; köşe yarıçapı) kullanılmıştır. Sürükleme katsayılarının, rüzgâr basınç dağılımlarının, aerodinamik kuvvet katsayılarının
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güç tayfı ve Strouhal sayılarının deneysel sonuçları sunulmuştur. Modeller Reynolds sayısıyla
ortalama sürükleme kuvvetlerinin değişimine
göre çeşitli kategorilere ayrılmıştır. B/D ≤ %15
ve R/D ≤ %15 olan modellerin ortalama sürükleme katsayılarının Reynolds sayısından etkilenmediği görülmüştür. Bununla birlikte, her bir
model etrafındaki rüzgâr basınç dağılımları kategorize edilmiş sonuçlara göre analiz edilmiştir.
Kare prizmanın aerodinamik karakteristikleri
üzerinde köşe düzenlemelerinin etki mekanizmaları, model üzerinde rol oynayan noktasal basınçların analiz edilmesiyle elde edilebilen model etrafındaki akışın görünümünden ortaya
çıkarılmıştır. Yan ve Li [8] tarafından aerodinamik düzenlemeli ikiz süper uzun binalar arasında birbirlerini karşılıklı etkilemelerinin etkilerini araştırmak için rüzgâr tüneli deneyleri
yapılmıştır. Karşılıklı etki faktörlerinin kontur
çizimleri, rüzgâr kaynaklı tepki, noktasal yüzey
basınç katsayıları ve küresel aerodinamik yükler
üzerindeki karşılıklı etkileşim etkilerini nicel
olarak değerlendirmek için sunulmuştur. Sonuçlar, dinamik rüzgâr yükleri ve tepkilerinin ikiz
kulelerin kritik ard arda dizili ve saptırılmış düzenlemelerinde büyük miktarda arttırıldığını ve
en düşük tepe noktası negatif basınç katsayılarının yaklaşık %30 ile etkileşimsiz olanlardan büyük olduğunu göstermiştir. Akon ve Koop [9]
çalışmalarında, olması beklenen sınır tabakanın
türbülans yoğunlukları ve uzunluk ölçülerinin
az katlı bina çatıları için yüzey ortalama basınç
dağılımları ve ortalama yeniden birleşme uzunlukları üzerindeki etkileri araştırılmıştır. Az katlı bina modeli için yüzey ölçümleri boyunca çatı
ayrılma kabarcığının Parçacık Görüntüleme Hız
ölçümleri (PIV), altı farklı şekilde yukarı akım
yönünde sınır tabaka şartları için alınmıştır.
Benzer yukarı akım şartlarında ikinci bir bina
için yüzey basınç ölçümleri elde edilmiştir. Bu
verilerle, analizlerde aerodinamik veri tabanından basınç verisi kullanılmıştır. Ortalama basınç
dağılımının hem ortalama yeniden birleşme
uzunluğu hem de yukarı akım türbülans yoğunluğunun bir fonksiyonu olduğu bulunmuştur. Ölçülen yüzey basınçları ve çatı yüksekliği türbülans yoğunluğundan az katlı binaların çatıları
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üzerinde ortalama yeniden birleşme uzunluğunu
belirlemek için bir yöntem önermişlerdir. Elshaer vd. [10] tarafından yapılan çalışmada standart
yüksek bir binanın aerodinamik tepkisi LES
kullanılarak araştırılmıştır. LES, türbülans tayfı
ve uyumunun doğru tanımını veren iç akış sınır
şartı üretmek için sabit ayrık rasgele akış üretimi
(CDRFG) tekniğini kullanmaktadır.
Çalışmada bina aerodinamik davranışı iki düzenleme (izole edilmiş bir bina ve etrafındaki
karmaşık binalar tarafından çevrelenmiş bir
bina) için araştırılmış ve sonuçlar daha önce
yapılan rüzgar tüneli testi ile karşılaştırılmıştır.
En üst kat yer değişimi, en üst kat hızlanması
ve taban momentleri gibi basınç ve diğer rüzgar
kaynaklı tepkiler bulunmuş ve LES’ den elde
edilen sonuçlarla rüzgar tünelinden elde edilen
bu sonuçların uyum içerisinde oldukları görülmüştür. Çalışmada basit bir kare prizma çevresinde akış alanı, bir şehir içerisine yerleştirilmiş
yüksekliği artan bir bina çevresinde akış alanı
ve gerçek kentsel bir alanda bina kompleksleri
çevresindeki akış alanı kullanılmıştır. LES modeli kare prizma için kullanıldığında bina arkasında girdap akımları oluşmuş olup standart k-ε
modeli kullanıldığında çatıda ters bir akış alanı
oluşmuştur. Bu çalışmada bina modellerinin değişimine bağlı olarak bina çevrelerinde oluşan
girdap bölgelerinin nasıl değiştiği incelemiştir.
Deneysel çalışma iki kısımdan oluşmuştur. Birinci kısımda üstten görünüş için dört farklı bina
modeli etrafındaki akış yapıları incelenirken,
ikinci kısımda ise yandan görünüş için iki bina
modeli etrafındaki akış yapıları değerlendirilmiştir. Çalışmanın sayısal kısmında ise yandan
görünüşte kullanılan bina modelleri için Fluent
analizleri yapılmış ve deneysel sonuçlarla sayısal
sonuçlar karşılaştırılmıştır.

larak gerçekleştirilmiştir. Su kanalı fiberglas
malzemeden imal edilmiş iki adet su deposu ve
bu depolar arasına monte edilmiş deney kanalı
olarak adlandırılan şeffaf akrilik kısımdan oluşmaktadır. Deney kanalı 750 mm yükseklik, 1000
mm en ve 9000 mm boya sahiptir. İki su deposu
arasındaki suyun hareketi, 15 kW gücünde bir
adet santrifüj pompa yardımıyla ile gerçekleştirilmektedir. Farklı hızlarda deney kanalı ve test
bölgesinde deneyler yapabilmek için santrifüj
pompanın devri frekans kontrollü bir hız kontrol
ünitesi aracılığıyla değiştirilebilmektedir. Santrifüj pompa suyu, çıkıştaki su tankından emerek girişteki su tankına basmaktadır. Deneyler
esnasında deney kanal boyunca akışın üniform
olmasını sağlamak amacıyla giriş tankının çıkışına akışı düzenleyici petek sistemi konulmuş
olup aynı zamanda giriş rezervuar kısmının çıkışı ile deney kanalı birleşme yeri arası 2:1 oranında daraltılarak bağlantı sağlanmıştır. Deney
sisteminde giriş depo olarak kullanılan kısım
aynı zamanda suyun bekleme odası olarak görev
yapmakta olup su oradan akış düzenleyici bölüme geçip deney kanalına girmektedir. Ayrıca
sistemde, depo doldurulan suyu yabancı partiküllerden ve kirlerden ayrıştıran filtreleme sistemi mevcuttur. Bununla beraber su kanalının ve
partikül dolaşım sistemlerinin ısısal olarak etkileşimini en aza indirmek için; laboratuvar 22 ⁰C
nominal oda sıcaklığında tutulmaktadır. Ayrıca
laboratuvar camları, lazer ışın demetinin güneş

2. MATERYAL ve YÖNTEM
Bu çalışmada yapılan deneyler; Çukurova Üniversitesi, Makine Mühendisliği Bölümü Akışkanlar Mekaniği Laboratuvarlarında bulunan
kapalı çevrim olarak çalışan serbest yüzeyli
açık su kanalında yapılmış olup Parçacık Görüntülemeli Hız Ölçüm Tekniği (PIV) kullanı-

Şekil 1. Deney kanalının görünümü
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ışıklarından korunması için özel perdelerle kapatılmaktadır. Deney kanalının görünümü Şekil
1'de gösterilmiştir.
Genel olarak PIV tekniği ile hız ölçümü, görselleştirme ve görüntü işleme olmak üzere iki
adımdan oluşmaktadır. Akış alanına, akışı takip eden küçük parçacıklar eklenmektedir. Bu
parçacıklar ölçülmek istenen yüzeyde bir ışık
kaynağı tarafından kısa bir zaman aralığı içinde
art arda iki kez aydınlatılmaktadır. Işık kaynağının (çoğunlukla lazer) art arda aydınlatma arasındaki zaman farkı Δt, ortalama akış hızına ve
görüntülemenin büyütme ölçeğine bağlı olarak
ayarlanmaktadır. İki aydınlatma arasında geçen
sürede parçacıklar yerel akış hızı ile hareket etmektedirler. Parçacıklar tarafından saçılan ışık,
ışık tabakasına dik olarak yerleştirilmiş yüksek
çözünürlüklü bir kamera tarafından algılanmakta ve iki kare üzerine kaydedilmektedir. Elde
edilen fotografik PIV kayıtları daha sonra bir
tarayıcı yardımıyla dijital hale getirilerek bilgisayara transfer edilmektedir [11].
Akış alanına, akışı takip eden küçük parçacıklar
eklenmektedir. Bu parçacıklar ölçülmek istenen
yüzeyde bir ışık kaynağı tarafından kısa bir zaman aralığı içinde art arda iki kez aydınlatılmaktadır. Işık kaynağının (çoğunlukla lazer) art arda
aydınlatma arasındaki zaman farkı Δt, ortalama

akış hızına ve görüntülemenin büyütme ölçeğine bağlı olarak ayarlanmaktadır. İki aydınlatma
arasında geçen sürede parçacıklar yerel akış hızı
ile hareket etmektedirler. Parçacıklar tarafından
saçılan ışık, ışık tabakasına dik olarak yerleştirilmiş yüksek çözünürlüklü bir kamera tarafından
algılanmakta ve iki kare üzerine kaydedilmektedir [13]. Elde edilen fotografik PIV kayıtları
daha sonra bir tarayıcı yardımıyla dijital hale getirilerek bilgisayara transfer edilmektedir. Şekil
2’de PIV çalışma prensibi gösterilmiştir. Yapılan
deneylerde akış yapısını incelemek amacıyla şeffaf akrilik malzemeden imal edilen 4 bina modeli kullanılmıştır. Kullanılan modeller, Şekil 3’de
görülen düzlem bir platform üzerine monte edilmiştir. Deneyler boyunca su kanalında su yüksekliği 0,45 m olarak sabit alınmıştır. Düzlem
platformun ön ucu akışı bozmaması amacıyla
pah kırılarak inceltilmiştir. Türbülans etkilerden
sakınmak amacıyla silindir modeli düzlem platform üzerinde akım yönünden itibaren girişten
1,5 m uzağa monte edilmiştir. Deney alanının su
kanalı içerisindeki şematik görünüşü Şekil 3’de
verilmektedir. Deneyler serbest akım hızının 210
mm/s olması durumu için gerçekleştirilmiştir.
Bu çalışma için kullanılan bina modelleri çatısız kare bina modeli ve çatılı kısa, uzun ve geniş
binalardır. Kullanılan modellere ait üç görünüşü
verilen şekiller Şekil 4-7’de verilmiştir.

Şekil 2. PIV çalışma prensibi [12]
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3. ÖLÇÜM YÜZEYLERİ
3.1. Üst Görünüş Ölçüm Yüzeyleri

Şekil 3. Düzlem platformunun şematik görünümü

Şekil 8’de binanın karşısına üstten görünüş için
lazer binanın karşısına kamera kanalın üstüne yerleştirilmiş olup kameranın karşısına 45˚
eğimli ayna konularak deney düzeneği oluşturulmuştur. Üstten görünüş için simetri yüzeyi
z/h = 2’de alınmış Şekil 9’da gösterilmiştir. Şekil
10 ve 11’de ise deney düzeneği üzerinde lazer ve
kameranın yerleşim pozisyonları gösterilmiştir.

Şekil 4. Çatısız kare model (A)

Şekil 8. Üstten görünüş ölçümleri

Şekil 5. Çatılı kısa model (B)

Şekil 9. Üst görünüş ölçüm yüzeyi

Şekil 6. Çatılı uzun model (C)

Şekil 7. Çatılı geniş model (D)

Şekil 10. Deney düzeneği ayna ve kamera
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3.1.1. Deneysel Bulgular

Şekil 11. Deney düzeneği lazer

Yapılan deneyler sonucu bina çevresinde oluşan
akış yapısı hız vektörleri (V), akım çizgisi Ψ ve
eş yüzey eğrileri ω şeklinde gösterilmiştir. Elde
edilen verilerde hız vektörleri akışın yönünü ve
dağılımını gösterirken, akım çizgileri anlık akış
verilerinin anlaşılmasını kolaylaştırmaktadır.
Türbülanslı sınır tabaka etkisiyle eş yüzey eğrileri oluşmaktadır. Çevrinti eğrileri (eş yüzey)
renklendirme yapılarak verilmiştir. Bu renklendirme de mavi ve kırmızı renkler girdapların
merkezlerini daha net ifade etmektedir. Pozitif
(mavi renk) girdapların saatin tersi yönde hareket izlediklerini, negatifte (kırmızı renk) ise saat
yönünde bir hareket izlediklerini göstermektedir.
Şekil 12’de model boyutları 5x5x5 cm olarak alınan kare kesitli çatısı olmayan bina modeli çevresindeki akış yapısı incelenmiştir. Modelin ön
bölgesinde oluşan durma noktasından Sab itibaren akış, yukarı ve aşağı yönlü olmak üzere ikiye
ayrılmaktadır. (Şekil 12.a). Yukarı ayrılan akış,
model yan-sol köşesinden ayrılarak bir girdap
bölgesi oluşturmaktadır. (F1) Bu girdap merkezi
x = 58,36 mm ve z = 154,90 mm noktasındadır.
Bu girdabın sağ kısmında durma noktası (eyer
noktası) S1 oluşmuştur. Bu noktanın merkezi x =
82,45 mm ve z = 154,06 mm olarak belirlenmiştir. Model yan sol ayrılma bölgesi, N1 noktasına
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kadar uzanmakta olup, uzunluğu XR = 29,1 mm,
kalınlığı ise 10,1 mm olarak ölçülmektedir. Yüzeyden ayrılmanın nedeni, ayrılma noktasındaki
kinetik enerjinin, basınç enerjisine göre düşük
yoğunlukta kalmasıdır. Aşağı ayrılan akış model
yan sağ köşesinden ayrılarak bir girdap bölgesi
oluşturmaktadır. F2 bu girdap merkezi x = 58,11
mm ve z = 98,15 mm noktasındadır. Bu girdabın sağ kısmında durma noktası (eyer noktası)
S2 oluşmuştur. Bu noktanın merkezi x = 82,45
mm ve z = 104,9354 mm olarak belirlenmiştir.
Model yan sağ ayrılma bölgesi, N2 noktasına kadar uzanmakta olup, uzunluğu X R = 25,97 mm,
kalınlığı ise 9,8 mm olarak ölçülmektedir. Model
arka bölgesinde, üst yüzeyden ve alt yüzeyden
kayma tabakaları etkileşime girmekte ve üst üste
konumlanmış, simetrik girdap çiftini oluşturmaktadır. Üst tarafta konumlanmış ve saat yönünde dönen girdap F3 girdap merkezi x = 108,42
mm ve z = 143,61 mm noktasındadır. Burası aynı
zamanda negatif çevrintinin olduğu bölge olup
eş çevrinti eğrileri kırmızı çizgi olarak gösterilmiştir (Şekil 12.c). Alt tarafta konumlanmış girdap F4 merkezi x = 102,16 mm ve z = 108,88 mm
noktasındadır. Bu girdap ise saatin tersi yönde
dönmekte olup, burası da pozitif çevrintinin
meydana geldiği bölgedir. Oluşan F3 ve F4 girdap bölgeleri, modelin alt ve üst kısımlarındaki
ayrılma noktalarına bağlı enerji kayıplarının ve
sınır tabaka ayrılmasının sonucu oluşmaktadır.
Ölçüm sonucu modelin yukarı akım ve aşağı
akım bölgesi için ayrı olarak elde edilen 7326
(99x74) adet vektör Şekil 12.b’de simetri yüzeyi
y/h = 0,5 için gösterilmiştir. Bina ve taşıt gibi yüzeyler arkasındaki ayrılma bölgesinin büyüklüğü direnç kuvvetini doğrudan etkilemektedir[14]
Model arkasındaki ayrılma bölgesinin uzunluğu
50 mm olarak belirlenmiştir. Bina arkasında oluşan F3 ve F4 girdap büyüklükleri eşit olduğundan
durma noktası orta bölgede oluşmuştur. Durma
noktası XR eyer noktası ise x = 135,33 mm ve z =
127,804 mm olarak belirlenmiştir.

MAKALE

Şekil 12. Üstten görünüşte çatısız kare bina (model A) etrafındaki akış için y/h= 0,5 yüzeyindeki a) akım çizgileri
<ψ>, b) vektör alanı <V>, c) çevrinti eğrileri <ω>, minimum ve çevrinti eğrileri artış değeri <ωmin>=±4s-1 ve
Δ<ω>=2s-1

Şekil 13’de model boyutları 5x5x5 cm olarak alınan kare kesitli 30˚ eğimli bina modeli çevresindeki akış yapısı incelenmiştir. Genel olarak akış
yapıları, çatısız modele (Model A) benzer olmakla birlikte birtakım farklılıklar göze çarpmaktadır. Bina çatısından kaynaklı olarak modelin arkasında oluşan üst üste konumlanan girdaplarda
simetrik yapı bozulmuştur. Bunu sebebinin modelin çatılı olmasından ve görüntünün alındığı
yüzey açısından bina çatısına yakın olmasından
kaynaklandığı düşünülmektedir. Alttaki girdap
göreceli olarak daha küçük oluşmuştur. Modelin ön bölgesinde oluşan durma noktasından Sab
itibaren yukarı ayrılan akış, model yan-sol köşesinden ayrılan akışın oluşturduğu girdap bölgesi F1 merkezi x = 58,99 mm ve z = 152,64 mm
noktasındadır (Şekil 13.a). Ayrılma bölgesi, N1
noktasına kadar uzanmakta olup, uzunluğu X R
= 26,28 mm, kalınlığı ise 10,1 mm olarak ölçül-

mektedir. Aşağı ayrılan akış model yan sağ köşesinden ayrılan akışın oluşturduğu girdap bölgesi F2 merkezi x = 58,45 mm ve z = 97,59 mm
noktasındadır. Ayrılma bölgesi, N2 noktasına kadar uzanmakta olup, uzunluğu X R = 40,36 mm
kalınlığı ise 12,7 mm olarak ölçülmektedir. Bu
yüzeyde ayrılma bölgesinin uzunluğu ve kalınlığı da artmıştır. Bu kısımda sınır tabaka kalınlığının arttığını göstermektedir. Bina arkasında
oluşan girdap çiftinden üst tarafta konumlanmış
ve saat yönünde dönen girdap daha büyük alan
kaplamakta olup F3 girdap merkezi x = 104,04
mm z = 139,37 mm noktasındadır. Burası aynı
zamanda negatif çevrintinin olduğu bölge olup
eş çevrinti eğrileri kırmızı renkle gösterilmiştir
(Şekil 13.c). Alt taraftaki girdap ise saatin tersi yönde dönmekte olup F4 merkezi x = 103,95
mm z = 109,73 mm noktasındadır. Burası pozitif
çevrintinin olduğu bölgedir. Model arkasındaki

Şekil 13. Üstten görünüşte çatılı kısa bina (model B) etrafındaki akış için y/h= 0,5 yüzeyindeki a) akım çizgileri
<ψ>, b) vektör alanı <V>, c) çevrinti eğrileri <ω>, minimum ve çevrinti eğrileri artış değeri <ω min >=±4s-1 ve
Δ<ω>=2s-1
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girdap uzunluğu 58,19 mm olarak belirlenmiştir.
Durma noktası XR ise bina arkasından uzaklaşarak aşağı kaymakta x = 144,44 mm ve z = 119,05
mm noktalarında oluşmuştur. Bina arkasında
üstte konumlanan girdap F3 genişlemekte olup,
buna karşılık alt taraftaki girdap ise küçülmektedir. Bina arkasında oluşan girdap bölgelerinin
boyutlarında gözlemlenen değişimlere neden
olarak, model çatısından kaynaklı olarak model
cidarlarından uzaklaştıkça, girdap bölgelerinin
gelişim mesafesine olan ihtiyaç ve sınır tabaka
gelişimi gösterilebilir.
Şekil 14’de model boyutları 5x10x5 cm olarak
alınan dikdörtgen kesitli 30˚ eğimli bina modeli çevresindeki akış yapısı incelenmiştir. Genel
olarak akış yapıları, çatılı kısa modele (Model
B) benzer olmakla birlikte birtakım farklılıklar
göze çarpmaktadır. Model B’de modelin arkasında oluşan girdaplardaki simetrik yapı bozukluğu
bu modelde oluşmamıştır. Bunun sebebinin bina
yüksekliği açısından görüntünün alındığı alan
açısından çatı yüzeyinden uzak olmasından kaynaklandığı düşünülmektedir. Modelin ön bölgesinde oluşan durma noktasından Sab itibaren
yukarı ayrılan akış, model yan-sol köşesinden
ayrılan akışın oluşturduğu girdap bölgesi F1 merkezi x = 57,31 mm ve z = 156,60 mm noktasındadır. (Şekil 14a). Ayrılma bölgesi, N1 noktasına
kadar uzanmakta olup, Bu girdap uzunluğu XR
= 30,66 mm, kalınlığı ise 8,65 mm olarak ölçülmektedir. Aşağı ayrılan akış model yan sağ köşesinden ayrılan akışın oluşturduğu girdap böl-

gesi F2 merkezi x = 57,72 mm ve z = 99,00 mm
noktasındadır. Ayrılma bölgesi, N2 noktasına
kadar uzanmakta olup, uzunluğu X R = 30 mm,
kalınlığı ise 10,1 mm olarak ölçülmektedir. Bina
arkasında oluşan girdap çiftinden üst tarafta konumlanmış ve saat yönünde dönen girdap daha
büyük alan kaplamakta olup F3 girdap merkezi
x = 100,44 mm z = 146,437 mm noktasındadır.
Burası aynı zamanda negatif çevrintinin olduğu
bölge olup eş çevrinti eğrileri kırmızı renkle gösterilmiştir (Şekil 14.c). Alt taraftaki girdap ise
saatin tersi yönde dönmekte olup F4 merkezi x =
99,82 mm z = 110,86 mm noktasındadır. Burası
pozitif çevrintinin olduğu bölgedir. Model arkasındaki ayrılma bölgesinin uzunluğu 46,75 mm
olarak belirlenmiştir. Bu bölgede oluşan F3 girdabı uzunluğu ve kalınlığı azalmış buna karşılık
F4 alt girdap uzunluğu ve kalınlığı artmıştır. Bu
sebeple durma noktası yukarı kaymıştır. Durma
noktası XR ise bina arkasından uzaklaşarak yukarı kaymakta x = 134,39 mm ve z = 135,709 mm
noktalarında oluşmuştur.
Şekil 15’de model boyutları 10x5x5 cm olarak
alınan dikdörtgen kesitli 30˚ eğimli bina modeli
çevresindeki akış yapısı incelenmiştir. Modelin
ön bölgesinde oluşan durma noktasından Sab
itibaren yukarı ayrılan akış, model yan-sol köşesinden ayrılan akışın oluşturduğu girdap bölgesi
F1 merkezi x = 36,95 mm ve z = 160,55 mm noktasındadır. Ayrılma bölgesi, N1 noktasına kadar
uzanmakta olup, uzunluğu XR = 32,8 mm kalınlığı ise 7,354 mm olarak ölçülmektedir. Aşağı

Şekil 14. Üstten görünüşte çatılı uzun bina (model C) etrafındaki akış için y/h = 0,5 yüzeyindeki a) akım çizgileri
<ψ>, b) vektör alanı <V>, c) çevrinti eğrileri <ω>, minimum ve çevrinti eğrileri artış değeri <ωmin> = ±4s-1 ve
Δ<ω> = 2s-1
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Şekil.15. Üstten görünüşte çatılı geniş bina (model D) etrafındaki akış için y/h = 0,5 yüzeyindeki a) akım çizgileri
<ψ>, b) vektör alanı <V>, c) çevrinti eğrileri <ω>, minimum ve çevrinti eğrileri artış değeri <ωmin> = ±4s-1 ve
Δ<ω> = 2s-1

ayrılan akış model yan sağ köşesinden ayrılan
akışın oluşturduğu girdap bölgesi F2 merkezi x
= 42,92 mm ve z = 100,41 mm noktasındadır.
(Şekil 15.a). Ayrılma bölgesi, N2 noktasına kadar
uzanmakta olup, uzunluğu X R = 38,05 mm, kalınlığı ise 8,625 mm olarak ölçülmektedir. Bina
arkasında oluşan girdap çiftinden; üst tarafta konumlanmış ve saat yönünde dönen girdap daha
büyük alan kaplamakta olup, F 3 girdap merkezi x = 139,31 mm z = 148,69 mm noktasındadır.
Burası aynı zamanda negatif çevrintinin olduğu
bölge olup eş çevrinti eğrileri kırmızı renkle gösterilmiştir (Şekil 15.c). Alt taraftaki girdap ise
saatin tersi yönde dönmekte olup F4 merkezi x =
136,66 mm z = 118,76 mm noktasındadır. Burası

pozitif çevrintinin olduğu bölgedir. Bina arkasındaki alt tarafta konumlanmış olan girdap üst
kısımdaki girdaba göre kalınlığı daha büyüktür.
Model arkasındaki ayrılma bölgesinin uzunluğu
53,77 mm olarak belirlenmiştir. Durma noktası
S1 merkezi x = 168,8 mm ve z = 139,09 mm noktalarında oluşmuştur.
3.2. Yan Görünüş Ölçüm Yüzeyleri
PIV düzeneğinde yandan görünüş (side view)
ölçümleri alınarak deneyler yapılmıştır. Şekil 16
ve 17’de görüldüğü gibi lazer sistemi kanalın altına, CCD kamera ise kanalın karşısına yerleştirilmiştir. Yandan görünüş için ölçüm yüzeyi z/h
= 0,5’de alınmış Şekil 18’de gösterilmiştir.

Şekil 16. Yan görünüş ölçümleri

Şekil 17. Deney düzeneği içerisinde binanın
yandan görünüşü

Şekil 18. Yandan görünüş ölçüm yüzeyi
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3.2.1. Deneysel Bulgular
Şekil 19’da model boyutları 5x5x5 cm olarak
alınan kare kesit alanına sahip bina modeli çevresinde akış yapısı incelenmiştir. Şekil 19.a’da
modelin ön bölgesinde oluşan (Sa) durma noktasından itibaren akış, yukarı ve aşağı yönlü olmak
üzere ikiye ayrılmaktadır. Yukarı ayrılan akışta,
model ön-üst köşesinden ayrılarak çatı üzerinde
bir girdap bölgesi oluşturmaktadır. (F1) Burada
oluşan girdabın merkezi (38,92 mm; 56,36 mm)
olarak belirlenmiştir. Binanın ön bölgesinde oluşan bu tür akış bölgelerinin gürültü oluşumu, su
ve toz birikimi gibi olumsuz etkileri bulunmaktadır [15]. Model çatısındaki ayrılma bölgesi, Na
noktasına kadar uzanmakta olup, uzunluğu X =
0,066∙h, kalınlığı ise 0,026∙h olarak ölçülmektedir. Bina üst yüzeyinde oluşan bu akış ayrılmasının yüzeyden ayrılma noktasındaki kinetik
enerjinin basınç enerjisine göre düşük yoğunlukta olmasından kaynaklandığı düşünülmektedir.
Bina çatısının arka kısmında, akış, yüzeyin üst
tarafından itibaren ayrılmadan hareketine devam etmektedir. Model arka bölgesinde, model
yüzeyinden ayrılan kayma tabakaları nedeniyle
girdap (F2 ) oluşturmaktadır. Oluşan bu girdabın
merkezi (91,98 mm; 41,50 mm)olmakla birlikte
uzunluğu X = 0,143∙h, kalınlığı ise 0,161∙h'dır. Şekil 19.b’de ölçüm sonucu elde edilen 7326(99∙74)
adet vektör gösterilmiştir. Zaman ortalamalı hız
alanları (V) yüksek yoğunluklu hız vektörlerinin bulunduğu bölgeler hızların arttığı alanları
gösterir iken düşük yoğunluklu hız vektörlerinin
bulunduğu alanlar hızların azaldığı ve durduğu
yerleri göstermektedir. Özelikle bina üzerinde

oluşan girdap üst bitim noktalarında hızın yükseldiği bölgeleri görebiliriz. Şekil 19.c’de çevrinti eğrileri gösterilmiştir. Çevrinti eğrileri minimum <ωmin> = ±2s-1 ve çevrinti eğrileri artış
değeri <w> = 2s-1 olarak tespit edilmiştir. Eş yüzey eğrilerinin negatif değerinin daha yüksek olmasının nedeni bu bölgede hız değişiminin yüksek olmasından kaynaklandığı düşünülmektedir.
Şekil 20’de model boyutları 5x5x5 cm olan
30˚eğime çatıya sahip bina modeli çevresinde
akış yapısı incelenmiştir. Şekil 20.a’da modelin
ön bölgesinde oluşan Sa durma noktasından itibaren akış, yukarı ve aşağı yönlü olmak üzere
ikiye ayrılmaktadır. Yukarı ayrılan akış, model
çatı üzerinde küçük döngüler oluşturmuştur. Binanın arka bölgesinde daha alt kısımlardan başlayan bir ters akış oluşturarak bina arkasında F1
girdabı oluşturmuştur. Uzunluğu X R = 0,176∙h,
kalınlığı ise 0,329∙h olarak ölçülmektedir. Şekil
20.b'de zaman ortalamalı hız alanları (V) resimlerinden yüksek yoğunluklu hız vektörlerinin
bulunduğu bölgelerden hızların arttığı alanları
düşük yoğunluklu hız vektörlerinin bulunduğu
alanlarda ise hızların azaldığı ve durduğu yerleri
görebiliriz. Şekil 20.c'de eş yüzey eğrileri gösterilmiştir. Çevrinti eğrileri minumum <ωmin>
= ±2s-1 ve çevrinti eğrileri artış degeri <w> =
2s-1 olarak tespit edilmiştir. Çevrinti eğrilerinin
negatif değerinin daha yüksek olmasının nedeni
bu bölgede hız değişiminin yüksek olmasından
kaynaklandığı düşünülmektedir. Bu bina modelinde maksimum ve minimum çevrinti değerlerinin önceki çatısız modele göre artış gösterdiği
görülmüştür.

		
a				
b		
c
Şekil 19. Yandan görünüşte çatısız binaya (model A) ait a) akım çizgileri <ψ>, b) vektör alanı <V> ve c) çevrinti
eğrileri Çevrinti eğrileri minimum < ωmin> = ±2s-1 ve çevrinti eğrileri artış değeri <w> = 2s-1
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Dört farklı bina modeli için deneysel verilerden elde edilen sonuçlar Tablo 1’de özetlenerek gösterilmektedir.
Bina Modeli
Çatısız
5x5x5 cm
boyutlarında
kare model
(Model A)

Çatılı 5x5x5
cm boyutlarında 30˚
eğime sahip
kısa model
(Model B)

Elde Edilen Deneysel Sonuçlar
Akış, modelin ön bölgesinde oluşan durma noktasından itibaren yukarı ve aşağı
yönlü olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Yukarı ve aşağı ayrılan akışlar, model yan
sol ve sağ köşelerinden ayrılarak girdap bölgeleri oluşturmaktadır. Model arka bölgesinde, üst yüzeyden ve alt yüzeyden kayma tabakaları etkileşime girmekte ve üst
üste konumlanmış simetrik girdap çiftini oluşturmaktadır. Oluşan girdap bölgeleri,
modelin alt ve üst kısımlarındaki ayrılma noktalarına bağlı enerji kayıplarının ve
sınır tabaka ayrılmasının sonucu oluşmaktadır. Bina yüzeyi arkasındaki ayrılma
bölgesinin büyüklüğü direnç kuvvetini doğrudan etkilemektedir. Bina arkasında
oluşan girdap büyüklükleri eşit olduğundan durma noktası orta bölgede oluşmuştur.
Genel olarak akış yapıları, çatısız modele (Model A) benzer olmakla birlikte birtakım farklılıklar göze çarpmaktadır. Bina çatısından kaynaklı olarak modelin arkasında oluşan üst üste konumlanan girdaplarda simetrik yapı bozulmuştur. Alttaki
girdap göreceli olarak daha küçük oluşmuştur. Bina yan sağ köşesinden ayrılan akış
için bu yüzeyde ayrılma bölgesinin uzunluğu ve kalınlığı da artmıştır. Bu da sınır
tabaka kalınlığının arttığını göstermektedir. Bina arkasında oluşan girdap çiftinden üst tarafta konumlanmış ve saat yönünde dönen girdap daha büyük alan kaplamakta iken alt taraftaki girdap ise saatin tersi yönde dönmekte olup burası pozitif
çevrintinin olduğu bölgedir. Bina arkasında oluşan girdap bölgelerinin boyutlarında
gözlemlenen değişimlere neden olarak model çatısı kaynaklı model cidarlarından
uzaklaştıkça girdap bölgelerinin gelişim mesafesine olan ihtiyacı ve sınır tabaka
gelişimi gösterilebilir.

Çatılı 5x10x5
cm boyutlarında 30˚
eğime sahip
uzun model
(Model C)

Akış yapıları, genel olarak çatılı kısa modele (Model B) benzer olmakla birlikte birtakım farklılıklar göze çarpmaktadır. Model B’de modelin arkasında oluşan girdaplardaki simetrik yapı bozukluğu bu modelde oluşmamıştır. Bunun sebebinin bina
yüksekliği açısından görüntünün alındığı alanın çatı yüzeyinden uzak olmasından
kaynaklandığı düşünülmektedir. Bina arkasında oluşan girdap çiftinden üst tarafta konumlanmış ve saat yönünde dönen girdap daha büyük alan kaplamakta olup
burası aynı zamanda negatif çevrintinin olduğu bölgedir. Alt taraftaki girdap ise
saatin tersi yönde dönmekte olup burası pozitif çevrintinin olduğu bölgedir. Model
arkasında ayrılma bölgesinin olduğu bölgede üst tarafta oluşan büyük girdap uzunluğu ve kalınlığı azalmış buna karşılık alt taraftaki girdabın uzunluğu ve kalınlığı
artmıştır. Bu sebeple durma noktası yukarı kaymıştır.
Çatılı 10x5x5 Akış yapısı çatılı uzun modele (Model C) benzemekte olup bina arkasında oluşan
cm boyutgirdap çiftinden; üst tarafta konumlanmış ve saat yönünde dönen girdap daha büyük
larında 30˚
alan kaplamakta olup burası aynı zamanda negatif çevrintinin olduğu bölgedir. Alt
eğime sahip taraftaki girdap ise saatin tersi yönde dönmektedir. Burası pozitif çevrintinin olduğu
geniş model bölgedir. Bina arkasındaki alt tarafta konumlanmış olan girdabıni, üst kısımdaki
(Model D)
girdaba göre kalınlığı daha büyüktür.
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a				

b		

c

Şekil 20. Yandan görünüşte çatılı kısa binaya (model B) ait a) akım çizgileri <ψ>, b) vektör alanı <V> ve c)
Çevrinti eğrileri minimum < ωmin> = ±2s-1 ve çevrinti eğrileri artış değeri<w> = 2s-1

4. SAYISAL YÖNTEM
Çalışmanın sayısal kısmında yanlızca yandan
görünüş için iki bina modeli etrafındaki akış
yapıları incelenerek deneysel çalışma ile karşılaştırılmıştır. Tablo 1'de bina modellerine ait
kullanılan eleman sayıları verilmiştir. Bina
modeli ve hesaplama alanı Şekil 21’de gösterilmektedir. Bütün geometrik parametreler model
binanın yüksekliğine göre boyutsuz olarak ifade
edilmiştir. Model bina, kanalın simetri eksenine
yerleştirilmiştir. Kanal kesiti deneysel çalışmada
kullanılan kesitin aynısıdır. Model bina, ön yüzü
ile kanal girişi arasındaki mesafe a1 = 32h olacak
biçimde, arka yüzeyi ile kanal çıkışı arasındaki
mesafe a2 = 10h olacak biçimde kanala yerleşti-

rilmiştir. Ağ yapısı olarak piramit elemanlardan
oluşan ve yapısal olmayan ağ yapısı ANSYS
Fluent 12 programı kullanılarak oluşturulmuştur
(Şekil 22). Model bina çevresi hacim bölgelerinde, yoğun ağ parametreleri kullanılarak daha sık
bir ağ yapısı oluşturulmuştur. Analiz üç boyutlu
olarak modellenmiştir. Aşağıda verilen tabloda
sayısal modelleme için kullanılan eleman sayıları verilmiştir.
Tablo 2. Sayısal Ağ Özellikleri
Bina Modeli

Nod Sayısı

Eleman Sayısı

Çatısız

252884

1382466

Kısa

252918

1381920

Şekil 21. Bina modeli ve hesaplama alanı

Şekil 22. Üç boyutlu mesh görünümleri
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Sayısal çözümlemede türbülans modeli olarak
standart k-ε türbülans modeli kullanılmıştır. Bunun nedeni değişik problemlere cevap verebilme
kapasitesinin oldukça geniş olmasıdır. Standart
k-ε türbülans modelinde k ve ε taşınım denklemleri kararlı rejim şartlarında doğal taşınımın
ihmal edildiği, sıkıştırılamaz akış koşullarında
Eşitlik 1 ve 2'de verilmiştir.
Yukarıda verilen iki denklemlerde Gk terimi türbülans kinetik enerji terimini ifade etmektedir.
C1ε ve C2ε terimleri sabit katsayılardır. σk ve σε
terimleri k ve ε için türbülans Prantl sayılarını

ifade etmektedir. Sk ve Sε kaynak terimleridir.
Şekil 23’de Çatısız bina modeli (model A) için
bina ön, üst ve özellikle de arka bölgelerinde
oluşan akış yapısını incelemek açısından U hızının kanal yüksekliğine göre değişimi binanın
belli bölgeleri için boyutsuz olarak deneysel ve
sayısal olarak incelenmiştir. Grafikler incelendiğinde deneysel ve sayısal sonuçlar arasında bazı
bölgelerde %3 farklılık olduğu görülmüştür.
Şekil 24’de Çatılı kısa bina modeli (model B)
için bina ön, üst ve özellikle de arka bölgelerinde
oluşan akış yapısını incelemek açısından U hı(1)
(2)

Şekil 23. Çatısız bina için deneysel ve sayısal sonuçların karşılaştırılması

Şekil 24. Çatılı kısa bina için deneysel ve sayısal sonuçların karşılaştırılması
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zının kanal yüksekliğine göre değişimi binanın
belli bölgeleri için boyutsuz olarak deneysel ve
sayısal olarak incelenmiştir. Grafikler incelendiğinde deneysel ve sayısal sonuçlar arasında bazı
bölgelerde %3 farklılık olduğu görülmüştür.

lıkta çatı yüzeyine tekrar tutunmakta ve çatı
arka kenarından tekrar ayrılmaktadır. 30°
eğimli çatının ön kenarında çok kısa bir mesafede ters akış bölgesi oluşmaktadır.
5.

5. SONUÇLAR
Bu çalışmada, üstten görünüş için dört farklı bina modeli etrafındaki akış yapısı, yandan
görünüşte iki bina modeli için deneyler kapalı
devre açık yüzeyli su kanalında Parçacık Görüntülemeli Hız Ölçüm Tekniği (PIV) kullanılarak
gerçekleştirilmiştir. Bina modelleri olarak 5x5x5
cm boyutlarında çatısız (Model A), 5x5x5 cm
boyutlarında 30˚ eğime sahip çatılı kısa (Model B), 5x10x5 cm boyutlarında 30˚ eğime sahip
çatılı uzun (Model C), 10x5x5 cm boyutlarında
30˚ eğime sahip çatılı geniş (Model D) modeller
kullanılmıştır. Bu bina modelleri üzerinde akış
alanları için aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır:
1.

Gelen rüzgârın binaların kenar ve köşelerinden ayrılması sonucunda, binaların önünde,
yan duvarları boyunca, arkasında ve çatı yüzeylerinde ters akış bölgeleri meydana gelmektedir. Ters akış bölgeleri ile serbest akış
bölgesini ayıran karışım tabakasında türbülans şiddetleri artmaktadır.

2. Simetri ekseninden yan kenarlara gidildikçe sınır tabaka kalınlığı azalmaktadır. Aşağı akım yönündeki jet akışı yerini düşük
enerjili akışa bırakmaktadır. Bu nedenle
bina modeli arkasındaki ayrılma bölgesinin
uzunluğu yan kenarlara gidildikçe azalmaktadır.
3. Yüksek türbülans kinetik enerji bölgesi,
model arkasındaki ters akış bölgesinde oluşmaktadır. Simetri ekseninden yan kenarlara gidildikçe türbülans kinetik enerji daha
geniş bir bölgeye yayılmaktadır. Model arkasından aşağı akım bölgesine gidildikçe,
yakın girdap bölgesinde türbülans kinetik
enerji seviyeleri artarken uzak girdap bölgesine gidildikçe ise azalmaktadır.
4. Düz çatıda ön kenardan ayrılan akış, bina
yüksekliğinin yaklaşık 0,45 katı bir uzak-
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Deneysel ve sayısal sonuçlar karşılaştırıldığında genel olarak akış profillerinin birbiriyle uyumlu olduğu oluşan farklılıkların
bina arkasındaki bölgelerde oluştuğu görülmüştür.

6. Bina geometrilerine bağlı olarak bina arkasındaki girdap büyüklükleri değişmekte
olup en büyük girdap, çatılı geniş bina modelinde gerçekleşmiştir.
SEMBOLLER
ψ
V
ω
Δt
h
z
a1
a2
X
Na
Sa
S1
F
u,v

akım çizgisi
vektör alanı
çevrinti (Eş Yüzey)
zaman farkı [sn]
bina yüksekliği [cm]
bina genişliği [cm]
kanal başlangıcından binaya kadar olan
mesafe [cm]
bina bitiminden kanal sonuna kadar olan
mesafe [cm]
girdap uzunluğu [cm]
akış ayrılması
bina ön durma noktası
durma noktası (Saddle point)
girdap
x ve y yönündeki hız bileşenleri [m/s]
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Mutfaklarda Yangın Tehlikesi ve Bakımın
Önemi
Hande MUTLU ÖZTÜRK
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Restoran ve otel mutfakları çok sık kullanılmaları ve yeterince uygun sıklıklarla
bakım yapılmadığı için yangınlara maruz kalmaktadır. Endüstriyel mutfaklar olarak da adlandırılan bu alanlarda meydana gelen yangınlar çoğunlukla ilk kurulum
sırasında yapılan yanlışlıklar ve yeterli ve etkin bir bakımın uygun sıklıkla yapılmamasından kaynaklanmaktadır. Mutfaklarda kullanılan malzemelerin yangına dayanıklı seçilmesinin yanı sıra bakımlarının da yapılması oldukça önemlidir. Uygun
periyotlarda ve yeterince bakım yapılmaması durumunda, mutfaklarda kullanılan
davlumbaz ve bacalarda biriken yanmış yağlar ve oluşan yağlı bileşikler hem yangın uyarı sistemlerini çalışamaz duruma getirmekte hem de bu yağlar tutuşarak
yangınlara sebep olabilmektedir. Bu çalışmada, mutfaklarda oluşan yangın riskleri, nedenleri ve sonuçları tartışılarak mutfaklarda bakımın önemi vurgulanmıştır.

Anahtar Kelimeler

Mutfak, Yangın, Bakım.

Fire Hazards in Kitchens and Priority of
Maintenance
ABSTRACT
Since restaurant and hotel kitchens are frequently used and are not adequately
maintained, they are exposed to fires. These fires for the commercial kitchens are
mostly caused by mistakes made during the first installation and not being maintained adequately and effectively. Materials is very important used in kitchens, they
should be selected as fire resistance, and the maintenance should be done. In case
of insufficient and timely maintenance, kitchen hoods and burned oil and grease
accumulated in the chimneys can cause fire, and they also cause to malfunction of
fire alarm systems. This study emphasizes the importance of kitchens maintenance
by discussing the risks, causes and consequences of fire in kitchens.
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Kitchen, Fire, Maintenance.
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1. GİRİŞ
Endüstriyel mutfaklarda pişirme ekipmanlarından kaynaklanan yangınlar, bütün dünyada ve
Türkiye’de yangın sorununun en önemli parçalarından birisidir. Ticari amaçla kullanılan
pişirme cihazlarında meydana gelebilecek ve
yapısal hasar veren ve ölümlerle de sonuçlanabilen yangınların büyük çoğunluğu ilk kurulumdaki yanlışlar ve kötü bakım uygulamalarından
kaynaklanmaktadır. Standartlara uygun imalatı
yapılan mutfaklarda, eğer bakım çalışmaları da
zamanında ve etkili yürütülürse yangınların çok
büyük ölçüde önlendiği yapılan çalışmalarda görülmüştür.
Ticari mutfaklarda imalat ve kurulum sırasındaki beklenti, kullanılacak malzemelerin yangına
dayanıklı olmaları ve yangın meydana gelirse
kolayca söndürebilecek malzemelerden seçilmiş
olmasıdır. Yangınların çıkmasındaki en büyük
neden, imalat aşamasında malzeme seçiminde
yapılan yanlışlar, yangına dayanaklı olmayan
malzeme seçimi, söndürme sisteminin bakımının yapılmamış olması veya iyi bir şekilde yapılmamış olması, mutfak yağlı kanallarında biriken ve temizlenmeyen yağ birikintileri olarak
sayılabilir. Bu çalışmanın temel amacı da bu ve
bunun gibi sorunların detaylı bir şekilde incelenmesidir.

Kanada’da yapılan bir çalışmada 2007 yılında
toplam 42.753 yangın olduğu, bu yangınlarda
226 kişinin öldüğü, ölümlerin %5’inin pişirme sırasında gerçekleşen yangınlarda meydana
geldiği ve yangınların %22 ile en büyük kısmın
mutfaklarda gerçekleştiği ve %20 gibi çok büyük oranın da pişirme sırasında ortaya çıktığı
istatistiki olarak görülmüştür (15).
Bir ABD kentinde 1974 yılında yapılan başka bir
araştırmaya göre ise, toplam yangınların sadece
%11’inin bildirildiği görülmüştür (3). Yangınların çok büyük bir kısmının rapor edilmediği
anlaşılmıştır. Çok daha kapsamlı ve biraz daha
yeni bir araştırmaya (2) göre ise toplam yangınların yalnızca %4’ünün bildirildiğini ve rapor
edilmemiş yangınların çoğunun (%76,4) da mutfakta olduğunu ortaya konulmuştur (5). Mutfaklarda yangın risklerini ele alan birçok çalışma
yapılmış ve yayınlanmıştır (9, 10, 11, 16, 17). Bu
çalışmalar mutfak yangınlarının nedenlerini ve
sonuçlarını ortaya koymuştur.
Yapılan bir diğer çalışmada otel ve motellerde
gerçekleşen yangınların yarıya yakını pişirme
ekipmanlarından kaynaklanmaktadır (Şekil 1)
(6). Öte yandan mutfak yangınlarının nedenleri
ile ilgili olarak yapılan çalışmalarda ise mutfak
yangınlarının çok büyük bir kısmının (%57) da
yine pişirme ekipmanlarından kaynaklandığı

Şekil 1. Otel ve motellerde gerçekleşen yangınların sebepleri
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Şekil 2. Mutfak yangınlarının nedenleri (14)

görülmüştür (Şekil 2) (14). Bu nedenle mutfaklarda özellikle pişirme ekipmanları ile ilgili önlemlerin alınmasının gerekliliği ortadadır.
Yukarıda da belirtildiği gibi yağ buharının yağlı kanallarda birikmesi ve temizlenmemesi, endüstriyel mutfaklarda pişirme alanlarının en
ciddi tehlikelerinden birisidir. Bu tehlikenin bilinmesi durumunda önlemler kolaylıkla alınabilir, yağlı kanalların bakımının yapılması oldukça
kolay bir şekilde yapılabilir ve bu da ciddi mal ve
can kayıplarına neden olabilecek riskleri ortadan
kaldırabilir.
Pişirme sırasında yağlar, katı veya yarı katı halden sıvı halde dönüşürler. Sonrasında oluşan
yağ buharı, buharlaşmış yağlar ve yağlarla karıştırılmış su moleküllerini içerir. Bu karışımın
parçacıkları aerosol (bir katının veya bir sıvının
gaz ortamı içerisinde dağılması) olarak adlandırılır ve buğu asıltısı olarak da tanımlanabilir.
Buğu asıltısı, havalandırma sistemi tarafından
oluşturulan negatif basınç ile emilerek pişirme
alanında pişirme cihazlarının yarattığı sıcak
hava ile birlikte çekilir, davlumbazlara ve yağlı
kanallarda doğru taşınır. Oluşan duman gazları
içerisinde, hava içerisine karışmış yağ partikülleri vardır. Mutfaklarda kullanılan çok çeşitli cihazlar, pişirilen farklı ürünler ve farklı pişirilme
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şekilleri yağ partikülleri üretir ve bunları sistem
içerisine taşır. Pişirme yüzeyi sıcaklığı ne kadar
yüksek olursa, daha çok yanmış yağ buhar haline dönüşür. Kanal içerisine emilen maddeler
soğuduğunda, yoğunlaşır veya katı bir hal alır
(kimyasal olarak değişime uğramış olmasına
rağmen). Bu biriken yağ kalıntısı yanıcıdır. Tutuşma sıcaklıkları pişirme yağının ortalama ateşleme sıcaklığının biraz daha altındadır. Böylece,
havalandırma sistemleri ile ortamdan çekilen bu
yağlar, davlumbaz veya kanal içerisine yapışırlar
ve yangın tehlikesini riski taşırlar. (1)
Pişirme sırasında en fazla yağ tabakası oluşmasına neden olan gıda ürünleri patates, şeker içeren
gıdalar ve donmuş gıdalardır. Balık veya tavuk
gibi taze, pane ile kaplanmış gıda ürünleri de büyük miktarlarda ve daha yumuşak yağ tabakası
oluştururlar.
Yağ tabakası olarak adlandırdığımız (Şekil 3 ve
4) yağ birikintisi bir süre metal yüzey üzerinde
kaldıktan ve sıcaklık değişimlerine maruz kaldıktan sonra esnek karamel benzeri son derece
yapışkan bir hale gelir. Yüzey gerilimi kazıma
veya genel amaçlı temizleme kimyasalları ile kırılmaz. Uzun bir süre sonra katrana benzer şekilde kurur ve sertleşir. Yangın söndürme sistemlerindeki arızaların başlıca nedenlerinden biri
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de yağ tabakası oluşmasıdır. Söndürme sistemi
doğru bir şekilde kurulmuş olsa bile, yağ tabakası birikimi olması durumunda yangın sistemleri
düzgün çalışmayacaktır. Otel ve restoran gibi
ticari mutfaklarda, bakımın yapılarak mutlaka
bu yağ tabakasının temizlenmesi yangın uyarı
ve söndürme sistemlerinin kontrolünün yapılması gerekmektedir. Mutfak personelinin de bu
konuda uyarılması, eğitilmesi, yangın söndürme
sistemindeki yağ tabakası oluşumuna dikkat etmesinin sağlanması gereklidir. Bakım zamanları
belirlenmeli ve personel bu konuda bilgilendirilmelidir.
2. MUTFAKLARDA YANGIN
Yanma, tutuşma sıcaklığına kadar ısınmış bir
maddenin, oksijen ile birleşerek kimyasal reaksiyona uğramasıdır. Yanma eğer kontrol altına
alınamaz ise bu durum yangın olarak adlandırılır. Dolayısı ile yanma veya yangının olabilmesi

için, yakıt, hava ve ısının bir araya gelmesi gerekir.
Mutfaklarda yangınlar genel olarak iki nedenle
başlarlar;
1.

Davlumbaz veya yağlı kanal içerisindeki
yağ tabakası mevcudiyeti nedeniyle egzoz
sistemindeki yağ tabakası birikiminin alev
alması.

2. Yanıcı materyallerin (genellikle ahşap yapı
malzemeleri veya karton saklama kapları
gibi) ateşlenmesi, bu malzemelerin tutuşma
sıcaklığı genellikle metal yağlı kanalların
yüzeyinde oluşan sıcaklıklara yakındırlar.
Mutfak yangınlarının önüne geçebilmek için,
bu iki durumun da ortadan kaldırılması gerekmektedir. Mutfak yağlı kanallarının imalatında,
davlumbaz çıkışı sonrasındaki yağlı kanallarda
düşük tutuşma sıcaklığına sahip ahşap, karton,
plastik gibi malzemelerin bulunmaması mutlaka
sağlanmalıdır.

Şekil 3. Katı yakıtla piliç pişirmenin yarattığı gres örnekleri (1)

Şekil 4. Farklı yapıdaki yağ tabakası örnekleri (1)
Tesisat Mühendisliği - Sayı 162 - Kasım/Aralık 2017

51

MAKALE

3. MUTFAKLARDA YANGININ
SEBEPLERİ
Mutfaklarda yangını kolaylaştıran nedenlerin en
önemlilerinden birisi egzoz sisteminde oksijenin
(oksidan) daima bulunmasıdır. Öte yandan pişirme sırasında pişirme için kullanılan cihazlarda
(ateşleme kaynağı) yüksek alev sıcaklığı nedeniyle ısı oluşur egzoz sistemindeki yağlı kanallarda biriken yağ tabakası buharlaşma noktasına
(yanma sıcaklığına) kadar ısındığında yanma
gerçekleşir (7). Yani mutfaklarda yanmanın ya
da yangının başlaması için gerekli ortam mevcuttur. Yeterli temizlik ve bakım yapılmaması
durumunda biriken yanmış yağlar da yangını
başlatabilmektedir. İstatistikler çoğu yangının,
pişirmenin gerçekleştirildiği cihazın yakınlarında gerçekleştiği gösterilmiştir (4).
Temel mutfak egzoz sistemi, davlumbaz, kanallar ve vantilatörden oluşur. Pişirme tesisinin boyutuna bağlı olarak, birden fazla sistem de olabilir. Mutfak havalandırma sisteminde çoğunlukla
davlumbaz, egzoz fanı, kanallar, filtre sistemi,
yağlı kanal ve ortama temiz hava sağlayabilecek
bir temiz hava fanı bulunur (Şekil 5). Sistemin
imalatında ve kullanımı sırasında, yangına karşı
güvenliği mutlaka sağlanmalı ve söndürme sistemleri kullanılmalıdır (12). Endüstriyel mutfaklarda davlumbaz ve yağlı kanal sisteminin
bakımı yapılmalı, davlumbaz veya yağlı kanalda birikebilecek yanmış yağların ya da yağ tabakalarının yağlı kanalı tıkayabileceği, yangın
söndürme sistemini devre dışı bırakabileceği ve
yangına sebep olabileceği unutulmamalıdır (Şekil 6).

Endüstriyel mutfaklarda mutlaka yangın söndürme sistemi kurulmalıdır. Ancak yangın söndürme sisteminin kurulmuş olması tek başına
yeterli olmayabilir. Yangın söndürme sistemlerinin arızalanmasının başlıca nedenlerinden birisi de bakımı yapılmayan cihazlar üzerinde yağ
tabakası oluşmasıdır. Yangın söndürme sistemi
doğru şekilde monte edilmiş olsa bile, yeterli yağ
tabakası birikimi olması durumunda yangın söndürme sistemi düzgün çalışamaz (4).
Mutfak personeli yangın söndürme sistemindeki
yağ tabakası oluşumuna dikkat etmeli periyodik
olarak bakımının mutlaka yapılması sağlanmalıdır.
4. MUTFAK YANGINLARI BAŞLAMA ve
YAYILMA AŞAMALARI
Mutfakların egzoz sistemlerinde yağ tabakası
oluşumunun yanması için, biriken yağ tabakasının gaz veya buhar haline dönüşmesi gerekir.
Yeterli derecede buhar yanıcı bir karışım oluşturur. Buharın kendiliğinden tutuşma sıcaklığına
erişebilmesi için, ortamın tutuşma sıcaklığına
gelmesi gerekir. Bu ısı pişirme ortamında oluşur.
Aşağıdan gelen alevlerin etkisi ile meydana gelebilecek parlama, davlumbaza ve filtrelere temas
ettiğinde veya pişirme sırasında oluşacak yüksek
ve uzun süren sıcaklığın etkisi ile yangın başlayabilir. Ateşin etkisi, yeterince uzun bir süre
boyunca yoğunlaşırsa (yaklaşık 2 dakika) alev
çarpması, davlumbaz / kanal alanında sıklıkla
bulunan kalıntı yağ birikimlerini tutuşturabilir
bu da yangının başlamasına sebep olur.

Şekil 5. Mutfak Havalandırma Sistemi (13)
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Şekil 6. Yağlardan etkilenen ve bakımı yapılmayan yangın söndürme sistemi (1)

Davlumbaz veya yağlı kanal içinde başlayan
yangın, kanal içinde hava beslemesi devam ettiği
sürece ve yağlı kanal içinde veya davlumbazda
yağ tabakası veya yanıcı maddeler bulunduğu
sürece devam eder. Yağlı kanal içinde başlayan
yangın fanın da etkisi ile çatıya doğru ilerler.
Çatıya doğru ilerleyen yangın, yağlı kanalın

Şekil 7a. Yağlı kanal yangını

ısınmasına neden olur. Eğer yağlı kanala yakın
bölgelerde yanıcı maddeler var ise bunlar da tutuşabilir ve yangın binaya yayılabilir. Kanalın
yakınında bulunan yanıcı maddelerde ikincil
yangınların başlaması alışılmadık bir durum
değildir. İkincil alevin zamanlamasını, yoğunluğunu ve yayılmasını etkileyecek birçok değişken
vardır (Şekil 7a-b).

Şekil 7b. Pişirme yağı yangını
Tesisat Mühendisliği - Sayı 162 - Kasım/Aralık 2017

53

MAKALE

5. YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMLERİ
Yangın söndürme sistemleri iki kategoride incelenebilir.
a) Yaş Kimyasal Sistemler
Yaş kimyasal sistemi, pişirme yağı yangınlarını söndürmek için en yaygın olarak kullanılan
yangın söndürme sistemidir (Şekil 8). Bu yangın
söndürme sistemi mutfaklarda birincil yangın
söndürme sistemidir. Yaş kimyasallar, sabunlaştırma denilen bir işlemle yangını bastırır. Sabunlaşma, bitkisel veya hayvansal yağların güçlü bir
alkali ile karıştırıldığında kimyasal bir reaksiyon
sonucunda ortaya çıkar. Sabunlaşma değeri, bir
gram yağ veya yağın nötralize edilmesi için gereken potasyum hidroksit miktarının bir ölçüsüdür. Pişirme işlemi sırasında en yaygın olarak
kullanılan yağ türleri; hayvansal yağlar, bitkisel
yağlar ve yerfıstığı yağları, benzer sabunlaşma
değerlerine sahiptir. Kakao yağı gibi diğer yağlar
ise daha yüksek sabunlaşma değerlerine sahiptir
ve bu nedenle söndürülmeleri daha zordur (18).

lanıldığı yangınlarında kullanılırlar. Kuru kimyasallar, yangınlarda oksijeni keserek yanmanın
üç öğesinden birisini ortamdan uzaklaştırmış
olur. Çok amaçlı kuru kimyasal, normal yanıcı
yanarken boşaltıldığında, ayrışan mono amonyum fosfat yanan materyal üzerinde yapışkan
bir kalıntı bırakır (metafosforik asit). Bu kalıntı
oksijenden parlak materyali ayrıştırır, böylece
yangın söndürmeye yardımcı olur ve tekrar yangının başlamasını önler (18).

b) Kuru Kimyasal Sistemler
Kuru kimyasal sistemler fazla derinlikte olmayan yanıcı sıvı yangınları söndürmek için kullanılır (Şekil 9). Kuru kimyasallar iletken olmadığı
için, alevli sıvı yangınlarında ve elektrik akımının olduğu, çalışan elektrik ekipmanlarının kul-

Şekil 9. Kuru Kimyasal Sistem (18)

Şekil 8. Yaş Kimyasal Sistem (8)
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6. BAKIM ve ÖNEMİ
Egzoz ve yangın söndürme sistemlerinin bakımı
çok fazla önem verilmeyen hizmetler arasında
yer almaktadır. Bakımın önemi bir yangın sonrasında ortaya çıkar. Öte yandan, yapılan incelemelerde genel olarak personelin eğitim eksikliği
nedeni ile yangına yanlış müdahalede bulundukları ve bunun da işletmelerde çok büyük maddi
ve manevi kayıplara yol açtıkları görülmektedir.
Endüstriyel mutfaklarda aşağıdaki cihazların
bakımının mutlaka yapılması gerekir;
1.

Pişirme ekipmanları

2. Davlumbazlar
3. Yağlı kanallar (varsa)
4. Fanlar
5.

Yangın söndürme sistemleri

6. Özel atık su veya enerji kontrol ekipmanları
Bakım ve onarımlar, iyi bir çalışma şartı sağlamak için gerekli tüm ekipmanlar üzerinde ve
belli zaman aralıkları ile gerçekleştirilmelidir.
Çoğunlukla endüstriyel mutfaklarda davlumbazların otomatik yangın söndürme sistemlerinin
kurulması zorunlu olmasına rağmen kurulmamakta ve gerçekleştirilmesi gerekli bakımlar
yangın riski nedeni ile değil de yasal olarak zorunlu olduğu için yapılmaktadır.
Endüstriyel mutfaklarda bakımın önemi çalışanlara mutlaka anlatılmalıdır. Pişirme teçhizatı,
yangın söndürme sistemi veya egzoz sistemi çalışmazken veya bozulmuş iken çalıştırılmamalıdır. Yangın söndürme sistemi veya egzoz sisteminin çalışmaması veya bozulması durumunda,
sistemler uyumsuz olarak etiketlenecektir. Çalışanlar davlumbaz bakımı denildiğinde, sadece
davlumbazın dış kısmını temizlemekte, yangın
riski taşıyan davlumbaz filtresi ve yağlı kanalın
temizliğini ve bakımını yapmamaktadır. Zamanla yağlar filtre ve yağlı kanalda birikmekte
ve bu da yangınlara sebep olabilmektedir. Filtre
veya yağlı kanal bir kez yanmaya başlarsa, bu
yangın bütün baca boyunca kolayca ilerleyebilecek ve davlumbazdan çıkış bacasına kadar bütün
bölgede devam edecektir. Yağlı kanal yangınla-

rında, yağlı kanal kenarında veya yakınlarında
özellikle de çatıda bulunabilecek ahşap gibi yanıcı maddeler tutuştuğunda yangın çok kısa bir
sürede yayılabilir.
Gerekli durumlarda, denetim ve bakım sertifikaları yetkili makamlara iletilmelidir. Davlumbazlar, yangın söndürme sistemleri ve özel atık
su veya enerji kontrol ekipmanı (örn. su yıkama
ve UV davlumbaz, hava kirliliği kontrol cihazları, koku kontrolü vb.) için düzenli ve yazılı bakım sözleşmesi yapılmalıdır.
Sorumlu servis sağlayıcıların, müşterilerine
ciddi yangın tehlikeleri ile karşı karşıya kalabilecekleri ve riskleri konusunda bilgi aktarması
oldukça önemlidir. Bu tehlikeler, çeşitli koşullara bağlı olarak değişecektir. Aletler, yangın
söndürme ve egzoz sistemleri için servis gereksinimleri aşağıdaki listelenmiştir;
1.

Uygulamalı Bakımı

2. Davlumbazın Su ile Yıkanması için Mekanik Bakım
3. Ultraviyole Davlumbaz Bakımı
4. Sirkülasyon Sistemleri Bakımı
5.

Yangın Söndürme Hizmeti

6. Taşınabilir Söndürücü Hizmeti
7.

Damper Bağlantıları

8. Egzoz Temizliği
Restoranlarda kullanılan mutfak aletleri oldukça
sık kullanılmaktadır. Kullanılan ekipmanların
tasarlandığı ve kurulduğu gibi çalışmaya devam
etmesini sağlamak için düzenli olarak bakıma
tabi tutulmaları uygun olacaktır.
Yangın riskinin en yüksek olduğu davlumbazlarda söndürme sistemi kurulacağı zaman dikkat
edilmesi gereken en önemli unsur şüphesiz pişirmenin gerçekleştirildiği pişirme cihazlarıdır ve
yangın söndürme sistemi tasarım yapılacağı zaman bu cihazlar dikkate alınmalıdır. Yangın söndürme sistemi davlumbaz içine kurulduğundan,
kullanıcılar eğer eğitim eksikliği veya bilgisizlikten pişirme cihazlarının yerini değiştirdiğinde yangın başladığında söndürme sıvısı yangının çıktığı yere değil de yer değiştirme nedeni
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ile başka bir cihaz üzerine püskürtülmektedir.
Bu da telafisi güç kayıpların ortaya çıkmasına
neden olmaktadır.
Kontrol cihazları kırılmaya ve aşınmaya maruz
kalabilir; yakma sistemleri ve ısıtıcı bobinler yanıcı maddelerden arındırılmış olmalıdır. Ayrıca,
yağ tabakasının tutuşma kaynaklarının bulunduğu alanlara girmesini önleyen contalar bakımdan sonra düzgün bir şekilde muhafaza edilmeli
ve yeniden montaj sırasında takılmalıdır. Hangi
cihazın sıcaklık kontrolü periyodik olarak yapılmalı, yetkisiz kişiler tarafından yapılacak bakımın emniyet cihazlarının çalışmasını engelleyebileceği unutulmamalıdır.
Standartlar, aletlerin yangın söndürme ve egzozun tüm bileşenlerinin gerekli aralıklarla bakım
ve onarımlarının yapılmasını şart koşmaktadır.
Uygun olmayan şekilde muhafaza edilen alet ve
teçhizat, mutfak yangınlarında yangının yayılmasının en büyük nedenlerindendir.
İmalâtçılar, ekipmanları için önerilen bakım
programlarını oluşturarak kullanıcılara sunmalıdırlar. Kullanıcılar da, bakımın ertelenmesinin
yangınlara sebep olabileceği gibi, ekipman kırılıncaya kadar bakımın göz ardı edilmesi veya
bakım işleminin ertelenmesinin iş kayıplarına
da neden olabileceğini unutmamalıdırlar. Bakımın yerinde, zamanında, yetkili ve bilgili mühendisler tarafından yapılması sağlanmalıdır.
Kuruluşta mühendisler istihdam edilmiyor ise,
bakım için hizmet de satın alınabilir. Bakım işlemi yapıldığında, bakımın tam olarak yapıldığına ve kayıtlarının oluşturulduğuna emin olmak
oldukça önemlidir. Bu, yalnızca işin olması gerektiği gibi yapılmasını sağlamakla kalmaz aynı
zamanda maliyetlerin ortaya çıkarılmasına da
yardımcı olur.
7. SONUÇ
Endüstriyel mutfaklar, birçok kişinin yararlandığı kamuya açık alanlardır. Otel, restoran, catering firmalarının mutfaklarındaki bakım sıklıkla
ihmal edilir. Dünyada ve Türkiye’de yangınların
büyük bir kısmı mutfaklarda ve pişirme sırasında meydana gelmektedir. Yangın için gerekli
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olan; hava ve sıcaklık mutfaklarda sürekli vardır. Yanıcı madde de bakım yapılmadığında veya
bakım süresi geçtiğinde yağlı kanallarda birikir.
Bu üç bileşen bir araya geldiğinde ise yangın
kaçınılmaz olur. Bu nedenle, sonuçları ölümcül
ve yıkıcı olan yangın riskine karşı mutlaka endüstriyel mutfak olarak adlandırdığımız yerlerde
mutlaka bakım yapılmalıdır.
Yapılan incelemelerde, endüstriyel mutfakların
büyük bir bölümünde ekonomik nedenler öne
sürülerek davlumbazlarda bulunması gereken
söndürme sistemlerinin periyodik bakımlarını
yapmadıkları görülmüştür. Bakım denildiğinde, davlumbazın dış temizliği yapılmakta veya
yangın söndürme sistemindeki tüplerin basıncı
kontrol edilmektedir. Bu yeterli değildir. Bakımın yetkili servis elemanlarınca ve mühendisler
tarafından yapılması uygun olacaktır.
Davlumbazlarda bakım yapılacağı zaman tüp
basıncının yeterli olup olmadığı, ayrıca yangın
dedektörlerinin çalışıp çalışmadığı kontrol edilmeli eğer yağ tabakası veya yağ gibi maddelerle
kaplandıysa mutlaka temizlenmelidir. Yangın
söndürme sistemlerinde boru hatları ve yağlı kanal kontrol edilmeli, yangın söndürme hatlarında
bir kaçak olup olmadığı basınç kontrolü yapılarak test edilmelidir. Yangın bölgesine söndürme
sıvısının basıldığı nozullar, nozulların açıları,
çıkışlarının açık olup olmadığı, filtreler ve konumlarının bakımı yapılmalı kontrolleri sağlanmalıdır.
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Inverter Klimalar İle Sabit Hızlı Klimaların
Enerji Tüketimlerinin Karşılaştırılması
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Bu çalışmada inverter teknolojisi ve önemi, sezonsal verimlilik ve klimalarda yeni
enerji etiketi açıklandıktan sonra, eş kapasitede seçilen, aynı iç ve dış ortam şartlarında çalıştırılan, Inverter bir klima ile sabit hızlı bir klimanın enerji tüketiminin gerçek zamanlı karşılaştırılması yapılmıştır. Ayrıca bu klimaların sezonsal verimlilik değerleri tespit edilerek Inverter teknolojisinin ne kadar enerji tasarrufu
sağladığı ve bu teknolojiye sahip bir klimanın kendini ne kadar zamanda amorti
edebileceği gösterilmiştir.
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Comparison of Energy Consumption of Inverter
and Non Inverter Air Conditioners
ABSTRACT
In this study, after explaning the inverter technology and it’s importance, seasonal
efficiency and new energy label in air condioners then the real-time comparison of
the energy consumption of inverter and fixed speed air conditoners (same capacity)
which are operated in the same indoor and outdoor conditions is done. Furthermore, by identifiying the seasonal efficiencies of these two air conditioners, it has
been demonstrated how much energy is saved by inverter technology and how long
an air conditioner with this technology can pay itself.

Keywords

Inverter Air Conditioner, Fixed Speed Air Conditioner, On/Off Air Conditioner,
Seasonal Efficiency, SEER, SCOP.
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1. GİRİŞ
Günümüzde tüm dünyanın belki de en önemli
konularından birisi olan enerji ve enerji tasarrufu, konfor için kullandığımız hem ticari hem de
bireysel klimalarda son yıllarda çeşitli teknolojik
gelişmelerle karşımıza çıkmaktadır.
1990’lı yılların sonu ve 2000’li yılların başında
özellikle AC (Alternatif Akım) Inverter teknolojili ev tipi klimalarda başlayan yenilik, günümüzde DC (Doğru Akım) Inverter teknolojili ev
tipi klimalarla devam etmektedir.
Genel olarak Inverter klimalar; yüke, yani dolayısıyla kış aylarında ısıtma ve yaz aylarında ise

soğutma ihtiyacına göre ortamın iklimlendirmesini sağlamaktadır. Diğer bir değişle inverter olmayan sabit hızlı klimalar sürekli dur/kalk şeklinde ve aynı kapasitede ortamdaki soğutma ve
ısıtma ihtiyacını karşılamaya çalışırken, Inverter
teknolojili klimalar ortamdaki ısıtma ve/veya soğutma ihtiyacı ne kadar ise buna göre kapasite
vererek enerji tasarrufu sağlamaktadır.
Bununla ilgili olarak Şekil 1 inverter ve sabit
hızı klimaların çalışması karşılaştırmalı olarak
göstermektedir. Ayrıca yukarıdaki bahsedilen
yük/kapasite ilişkisi de yine Şekil 1 ve Şekil 2’de
inverter ve sabit hızlı klimalar için açıklayıcı olması bakımından irdelenmiştir.

Şekil 1. Inverter ve sabit hızlı klimaların çalışma prensibi – soğutma operasyonu

Şekil 2. Inverter ve sabit hızlı klimaların yük/kapasite ilişkisi ve karşılaştırması – soğutma operasyonu
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2. SEZONSAL VERİMLİLİK NEDİR?
Nominal verimlilik ile sezonsal verimlilik arasındaki farklar aşağıda belirtilmiştir. Bu iki tanım arasında 3 temel fark vardır (Şekil 3).
Bu temel farklardan birincisi sıcaklıktır. Nominal verimlilikte verim hesabı tek, sabit bir dış
hava sıcaklığına göre yapılırken (örn. soğutmada 35 °C, ısıtmada 7 °C) sezonsal verimlilik tüm
soğutma veya tüm ısıtma sezonunu dikkate alır
[1]. Şekil 4’deki grafikte görüldüğü üzere bir soğutma sezonu boyunca farklı sıcaklıklar farklı
sürelerde görülmektedir. Grafikte bu frekans
olarak belirtilmiştir. Grafiğe dikkatlice bakacak
olursak nominal verimlilik hesabında kullanılan
sabit 35 °C dış hava sıcaklığı, görülme süresi
(frekans) açısından oldukça düşük bir yüzdeye
sahiptir. Yani cihaz soğutma sezonu boyunca bu

sıcaklığa çok az bir süre maruz kalacaktır. Buna
karşılık cihaz yaklaşık 16 °C ile 25 °C arasındaki
sıcaklıklara soğutma sezonunun büyük bir bölümünde maruz kalacaktır ki bu da yaklaşık %70
civarındadır. Bu yüzden nominal verimlilik gerçek çalışma koşullarını yansıtmamaktadır. Aynı
durum ısıtma sezonu için de geçerlidir (Şekil 4).
Bir diğer fark ise yüktür. Nominal verimlilikte
cihazın %100 yükte çalıştığı koşul göz önüne
alınırken sezonsal verimlilikte ise kısmi yükler
de göz önüne alınmaktadır. Burada inverter teknolojisinin önemi devreye girer yani kompresör
çalışma frekansını yüke göre ayarlayarak enerji
tasarrufu sağlar.
Son temel fark ise sezonsal verimliliğin yardımcı
konumlardaki enerji tüketimini de dikkate almasıdır. Yardımcı konum derken burada, nominal

Şekil 3. Nominal verimlilik - sezonsal verimlilik

Şekil 4. Sezonsal verimlilik tüm ısıtma veya tüm soğutma sezonunu dikkate alır
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verimlilik hesabında dikkate alınmayan, cihazın
kapalı konumda veya bekleme konumunda tükettiği enerjiden bahsediyoruz. İlk başta bu miktar
çok az gibi görünse de bütün bir soğutma veya
ısıtma sezonu düşünüldüğünde bu miktar verim
hesabında önemli ölçüde etkili olmaktadır. Sonuç olarak sezonsal verimlilik gerçek çalışma
şartlarında daha doğru bir verim tanımı sağlar.
2.1. Sezonsal Enerji Verimliliği Oranı - SEER
Soğutmada sezonsal verimlilik yani SEER yıllık
soğutma ihtiyacının, yıllık soğutmada çekilen
güç ile yardımcı konumlarda çekilen gücün toplamına bölünmesiyle elde edilir [2].
SEER = (Yıllık Soğutma İhtiyacı) / (Yıllık Soğutmada Çekilen Güç + Yardımcı Konumlarda
Çekilen Güç)
2.2. Sezonsal Performans Katsayısı – SCOP
Isıtmada sezonsal verimlilik SCOP ise yıllık
ısıtma ihtiyacının, yıllık ısıtmada çekilen güç ile
yardımcı konumlarda çekilen gücün toplamına
bölünmesiyle bulunur [2].
SCOP = (Yıllık Isıtma İhtiyacı) / (Yıllık Isıtmada Çekilen Güç + Yardımcı Konumlarda Çekilen
Güç)
2.3. Türkiye’de Yeni Enerji Etiketi
Türkiye’de 19.07.2013 tarihinde Bilim, Sanayi
ve Teknoloji Bakanlığı tarafından "Klimalar ve
Vantilatörler İle İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım
Gereklerine Dair Tebliğ" 28712 sayılı resmi gazetede yayınlanmıştır [3]. Bu tebliğ Türkiye’de
kapasitesi 12 kW’dan küçük olan klimalar için

minimum enerji verimliliği gerekliliklerini belirlemektedir. Tebliğe göre; 01.01.2015’ten itibaren; Tablo 1 şeklinde olmak zorundadır. Belirtilen tarihlerde ilgili gereklilikleri sağlayamayan
ürünler bu tebliğin geçerli olduğu ülkeler için
(Avrupa Birliği ülkeleri ve Türkiye) üretilemeyecek ve ithal edilemeyecektir.
24.12.2013 tarihli ve 28861 sayılı resmi gazetede
ise "Klimaların Enerji Etiketlemesine Dair Tebliğ" yayınlanmıştır [4]. Bu tebliğde ısıtma sezonu
için Türkiye’nin iklim haritası çıkarılarak Türkiye 3 farklı iklim bölgesine ayrılmıştır. Şekil 5’de
görüldüğü üzere, Avrupa’da kullanılan enerji etiketiyle Türkiye’de kullanılacak olan yeni
enerji etiketi arasındaki tek fark enerji etiketinde
ısıtma bölümünde Avrupa haritası ile birlikte iklim bölgelerine ayrılmış Türkiye haritasının da
bulunmasıdır. Bu tebliğ 01.01.2014 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
3. INVERTER VE SABİT HIZLI
KLİMALARIN KARŞILAŞTIRILDIĞI
DENEY DÜZENEĞİ
Daikin Solution Plaza fuha Istanbul iklimlendirme deneyim merkezinde kurulumu yapılan bu
sistem bahsi geçen her iki farklı klima teknolojisini eş zamanlı olarak tüm parametrelerin aynı
olduğu ve aynı kapasitedeki cihazların soğutma
operasyonundaki enerji sarfiyatlarını karşılaştırmaktadır. [5]
Şekil 6’da karşılaştırma amaçlı kullanılan test
odalarının detayları görülmektedir.
Dış üniteleri aynı dış ortamda çalışan, aynı soğutma kapasitelerine sahip (2,5 kW) bir adet In-

Tablo 1. Tek Kanallı Ve Çift Kanallı Klimaların Haricindeki Klimalar İçin Asgari Enerji
Verimliliğine Dair Gerekler
SEER

SCOP
(Ortalama Isıtma Sezonu)

Soğutucu maddenin GWP’si >150, < 6 kW için

4,60 3,80

Soğutucu maddenin GWP’si ≤150, < 6 kW için

4,14 3,42

Soğutucu maddenin GWP’si >150, 6-12 kW için

4,30 3,80

Soğutucu maddenin GWP’si ≤150, 6-12 kW için

3,87 3,42
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Şekil 5. Türkiye’de yeni enerji etiketi

verter ve bir adet sabit hızlı klima, herbiri aynı
alan ve hacimde, aynı koşullarda (aynı ortam
ayar sıcaklığı, izolasyon vb. parametreler) ve eş
kapasitedeki elektrikli ısıtıcılarla ısıtılan (eş ısı
kazancı) test odalarında yine aynı sıcaklıklara
ayarlanan bu ortamları soğutmak suretiyle çalışmaktadırlar.

Inverter klimaların sabit hızlı klimalara göre
düşük elektrik tüketimi sayesinde Şekil 8’de görüldüğü gibi büyük oranda enerji ve dolayısıyla
elektrik tasarrufu sağlanmış olur.

Bu çalışma sırasında şebekeden çekilen anlık
güçler kWh olarak ölçülmekte ve kümülatif olarak da kaydedilmektedir. Böyle bir durumda her
iki farklı klima teknolojisine sahip klimaların
çekilen güçleri birbirlerine oranlanarak kıyaslanmaktadır.

Tablo 2’de Inverter ve sabit hızlı (on/off) dört
farklı kapasitedeki (2.5-3.5-5.0-6.0 kW) konut
tipi tekli split klimaların soğutma sezonu (SEER)
ve ısıtma sezonu (SCOP) için sezonsal verimliliklerinin karşılaştırılması hem deney sonuçları
hem de katalog değerleri göz önüne alınarak yapılmıştır [5]. Böylelikle toplam iki yıl boyunca
soğutma ve ısıtma sezonlarındaki Inverter klimaların sabit hızlı klimalara göre elektrik tasarrufu ve maliyet kazancı değerleri hesaplanmıştır.

Değişken dış ortam sıcaklıklarına göre anlık ve
kümülatif elektrik tüketimleri Inverter lehine
%60~%70’e varan enerji tasarrufu sağlamaktadır. Bu durum da bilgisayar yazılımında aşağıdaki ölçümlemelerde kaydedilip görüntülenmektedir.
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Şekil 6. Test odaları detay [5]
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Şekil 7. Kullanılan bilgisayar yazılımı

Şekil 8. Elektrik tüketimi ve amortisman
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Tablo 2. Sezonsal Verimlilik (SEER ve SCOP) Değerlerine Göre Elde Edilen Elektrik Tasarrufu Ve
İşletme Maliyeti Kazancı Değerleri [4].
SOĞUTMA (on/off klima)
COOLING (on/off air conditioner)
* SEER

2.5 kW 3.5 kW 5 kW 6 kW
3.15

3.03

SOĞUTMA (Inverter air conditioner)
2.5 kW 3.5 kW
COOLING (Inverter air conditioner)

3.07 3.24 * SEER

* Enerji Verimliliği Sınıfı
* Enerji Verimliliği Sınıfı
E
C
C
E
** Energy Efficiency Class
** Energy Efficiency Class
*** kWh/yıl
*** kWh/yıl
294
406 567 696
*** kWh/Annum
*** kWh/Annum
SOĞUTMA SEZONU
COOLING SEASON
SEER FARKI (INVERTER / ON/OFF)
SEER DIFFERENCE
Yıllık Tüketim Farkı (INVERTER / ON/OFF)
Annual Consumption Diffrence
Yıllık Tüketim Farkı (kWh/yıl) (ON OFF - INVERTER)
Annual Consumption Diffrence(kWh/Annum)
SOĞUTMA SEZONU
COOLING SEASON
İki yıllık tüketim farkı (kWh)
Two years consumption difference (kWh)
İki yıllık tüketim bedeli (TL)
Two years consumption cost (TL)
ISITMA SEZONU
HEATING SEASON
* İki yıllık tüketim farkı (kWh)
Two years consumption difference (kWh)
İki yıllık tüketim bedeli (TL)
Two years consumption cost (TL)
* Yılda 1400 saat çalışma
1400 working hours per year
SONUÇ
RESULT
TOPLAM İKİ YILDA ISITMA VE SOĞUTMA SEZONUNDAKİ KAZANÇ
TOTAL GAIN IN TWO YEARS BOTH COOLING AND HEATING SEASON

Tablo 2’den de görüleceği üzere inverter teknolojisini kullanan klimalar sabit hızlı klimalara göre
oldukça büyük miktarda enerji tasarrufu sağlamakla birlikte bu klimalar kendilerini çok kısa
zamanda amorti edebilecektir.
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Erişim

5 kW

6 kW

8.53

7.47

8.6

6.09

A+++

A++

A+++

A+

99

164

203

359

271%

247°%

280%

188%

66%

60%

64%

48%

195

242

364

337

390

484

728

674

140 fe

174 fe

262 fe

243 fe

2120

3066

3919

5176

763 fe 1,104 fe 1,411 fe 1,863 fe

904 t

1,278 t

1,673 t

2,106 t
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Son yıllarda nanoakışkanlar üzerine olan çalışmalar artmış ve nanoakışkanların
ısıl özelikleri ve ısı transferi kabiliyetleri önem kazanmıştır. Nanoakışkan özelliği kazandırılmış ısı transferi akışkanlarının iletkenliği, performans geliştirilmesi
için önemli bir etken olmuştur. Bu çalışmada metal ve metal oksit nanoakışkanların
içerikleri, termofiziksel özelikleri ve enerji ve yenilenebilir enerji uygulamalarında
kullanılabilirliği üzerine bilgiler verilmiştir.
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Thermal Properties of NanoFluids Used in
Energy Applications
ABSTRACT
In recent years, studies on nanofluids has increased and the thermal properties of
nanofluids and their heat transfer abilities have gained importance. Conductivity of
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1. GİRİŞ
Isı aktarımı için mühendislik uygulamalarında
geleneksel olarak kullanılan su, etilen glikol ve
motor yağı gibi düşük ısıl iletkenliğe sahip akışkanların ısıl iletkenliğinin arttırılması için birçok çalışma yürütülmüştür [1]. Isıl iletkenliğin
arttırılma çalışmalarında, Tablo 1’de verilen, ısıl
iletkenliği bu belirtilen akışkanlardan daha yüksek olan metal veya metal olmayan bazı katı veya
akışkan maddeler kullanılmıştır.
Tablo 1. Çeşitli Katıların ve Akışkanların Isı
İletim Katsayıları [2]
Malzeme

Metalik Katılar
Metalik Olmayan
Katılar

Bakır

401

Alüminyum

237

Silikon

148

Alümina (Al2O3)

Metalik Akışkanlar Sodyum (644 K)
Metalik Olmayan
Akışkanlar

Isı İletim
Katsayısı
(W/mK)

40
72,3

Su

0,613

Etilen Glikol

0,253

Makina Yağı

0,415

1881 yılında Maxwell’in teorik çalışması yayınlandığından beri bir çok araştırmacı etkili bir ısıl
iletkenlik için katı parçacık içeren süspansiyonlar üzerine çalışmışlardır. Ancak bu çalışmalar
mikrometre veya milimetre boyutunda olan süspansiyonlara uygulanmıştır [3, 4]. Önceki çalışmalarda, kullanılan büyük boyutlu materyaller
içeren süspansiyonlarda; çabuk çökme, düşük
kararlılık, akış direnci, akış kanalında erozyon,
tıkanma, kirlenme ve akışkan içerisinde basınç
düşmesi gibi problemlerin ortaya çıktığı görülmüştür [1, 2, 4, 5, 6]. Günümüzde ileri fabrikasyon teknikleri sayesinde, ısıl iletkenlikte kullanılacak olan materyaller mikro ve nano boyutlarda
katı parçacıklar üretilebilmektedir. Stephen &
Choi,100 nm çapından küçük parçacık içeren
süspansiyonlar, konvansiyonel olarak kullanılan yani mikro ve milimetre katı parçacık içeren süspansiyonlara göre farklı fiziksel özellik
gösterdiğinden bahsetmiştir [4]. Bu açıklamaya

göre; geleneksel akışkanların yani su, etilen glikol ve makina yağının içerisine, termofiziksel
özeliğin arttırılması için 100 nm çapından daha
küçük parçacık içeren süspansiyonların katılmasına nanoakışkan denilmektedir [7]. Başka bir
tanımlamaya göre, nanoakışkanlar temel akışkanların içerisinde 100 nm çapından küçük nano
büyüklüğündeki materyallerin (nanoçubuklar,
nanotüpler, nanolifler, nanoteller vs.) dağılması
ile oluşan olan yeni bir akışkan türüdür [8, 9].
Nanoparçacıklar temel akışkanlar içerisinde çok
az miktarda dahi olsalar nanoakışkanın termofiziksel özeliklerini oldukça iyileştirirler [10]. Nanoakışkanlar içerisinde nanoparçacıkarın askıda
olan konsantrasyonu %5 oranından düşük olsa
bile bu akışkan sisteminin, ısıl iletkenliğini (k)
oldukça yükselttiği gösterilmiştir [7, 11]. Nanoakışkanın temel amacı mümkün olan en az konsantrasyonda nanoparçacıklar içerecek şekilde
en yüksek ısıl iletkenlik kapasitesine ulaşmaktır.
Nanoparçacıklar moleküler yapısı sayesinde geleneksel karışımlara göre hem daha geniş alana
temas ederler, hem de temel akışkanımızın içerisinde daha düzgün karışırlar, böylelikle geleneksel olarak kullanılan büyük katı parçacıklı
karışımlara göre akışkanın ısıl kapasitesini ve
kararlılığını arttırarak, kanalda oluşan erozyonu
ve pompalama gücünü daha iyi düşürdüğü belirlenmiştir [2, 12].
Nanoakışkanların ısıl iletkenliğindeki artış, nanoparçacıkların eklenmesine ve parçacıkların en
boy oranında bağlıdır [13, 14]. Teorik olarak ısıl
iletkenliği yüksek olan nanoparçacıklar; metal
olanlar; Cu, Al, Fe, Au, ve Ag, metal olmayanlar;
Al2O3, CuO, Fe3 O4, TiO2 ve SiC ve karbon nanotüpler sıklıkla su, yağ, aseton ve etilen glikol gibi
temel akışkanlarla karıştırılmaktadır [15].
Bu çalışmada nanoakışkanların hazırlanması,
termofiziksel özeliklerinin belirtilmesi, ölçülmesi ve metal ve metaloksit nanoakışkanların
termofiziksel özeliklerindeki artış, bu konu üzerinde çalışma yapmış olan araştırmacıların çalışmaları verilmiştir. Bu çalışmanın son kısmında
ise bazı enerji ve yenilenebilir enerji uygulamalarında nanoakışkanların enerji verimliliğine etkileri üzerinde durulmuştur.
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2. NANOAKIŞKANLARIN
HAZIRLANMASI

içerisine küre biçiminde 12,5 nm çapında gümüş
nanoparçacık ürettiklerini bildirmişlerdir [22].

Nanoakışkanın üretimi için iki farklı yöntem
vardır. Bunlardan ilki tek adımlı yöntem ikincisi
ise iki adımlı yöntemdir [16]. Nanoakışkanların
en iyi şekilde hazırlanması çok önemlidir çünkü nanoakışkanların kararlı ve dayanıklı süspansiyon olması, parçacıkların az topaklanması
ve akışkanın kimyasal yapısının değişmemesi
gibi özel gerekliliklere ihtiyaç vardır. Geçirimli
elektron mikroskobu (TEM), parçacıkların akışkan içerisine dağıtılmasından önce veya sonra
gözlenmesi için yaygın olarak kullanılmıştır [17,
18].

Lazer ablasyon tekniği, herhangi bir dağıtıcı
(dispersant) eklenmeden kararlı nanoakışkanlar üretmek için kullanılan bir başka tek adımlı
süreçtir [9]. Kim ve diğerleri ‘’Pulsed laser ablation in liquids’’ tekniğini kullanarak herhangi
bir dağıtıcı (dispersant) kullanmadan 7,1-12,1 nm
boyutları arasındaki kararlı altın nanoparçacıklarını, su ile süspansiyon ederek altın-nanoparçacığı/su nanoakışkanını hazırlamışlardır [23].
Bu teknik ile çeşitli nanoakışkanlar hazırlanmıştır [24, 25].

2.1. Tek Adımlı Yöntem
Tek adımlı yöntemde parçacıklar temel sıvının
içerisine direkt olarak dağıtılır. Tek adımlı yöntem elverişli bir yöntemdir çünkü nanoparçacıkların oksidasyonunu önlemektedir [12]. Bu
yöntem içinde nanoparçacıkların kurutulması,
depolanması, nakliyesi ve dağıtılması gibi süreçler olmadığı için nanoparçacıkların topaklanması en aza indirilir. Bundan dolayı akışkanların
kararlılığı artar ve üretim maliyeti düşer. Ancak
bu yöntemin dezavantajı ise sadece düşük buhar basınçlı akışkanlara uyumlu olmasıdır ve bu
yöntemin uygulanmasını sınırlamaktadır [15].

Nano akışkan üretmek için kullanılan bir diğer
yöntem mikrodalga ışıma yöntemidir. Hui Wang
ve diğerleri 4 nm boyutunda CuO nanoparçacığını mikrodalga ışıma yöntemiyle üretmişlerdir
[26]. Mikrodalga ışımasını kullanarak üretilen
çeşitli çalışmalar bulunmaktadır. [27, 28]. Tek
adımlı süreçte kullanılan diğer yöntemler; poliol
süreci [29, 30] ve faz transfer yöntemidir [9, 31,
32].
2.2. İki Adımlı Yöntem

Tek adımlı süreçlerden biri, direkt buharlaştırmalı tekniktir. Nanoakışkan hazırlamak için
Akoh 1978’de tek adımlı süreç olan direkt buharlaştırmalı bu tekniği kullanmıştır [18]. Direkt
buharlaştırmalı teknikte kararlı nanoakışkanlar,
temel akışkan içerisinde nanoparçacıklar buharlaşarak ve yoğunlaşarak elde edilir [9, 19].
Kimyasal indirgeme yönteminde ise, Shenoy ve
diğerleri, kimyasal indirgeme yöntemini kullanarak bakır oksit nanoakışkanını sentezlediklerini rapor etmişlerdir [20, 21].

Nanoakışkan hazırlamak için en yaygın olarak
kullanılan yöntemdir [8]. Bu yönteme göre, nanoparçacıklar, nanolifler, nanotüpler veya diğer
nanomateryaller önce fiziksel veya kimyasal
yöntem ile kuru toz olarak üretilirler [8, 14]. Sonrasında pekiştirmeli (intensive) manyetik güç
çalkalayıcısı (agitation), ultrasonik çalkalayıcı
(agitation), yüksek parçalayıcı karıştırıcı, homojenleştirici ve bilyalı değirmen yardımı ile nano
boyuta getirilmiş tozlar akışkanın içerisinde dağıtılır. Nanotozlarının sentezlenmesi endüstriyel
üretim seviyelerine ölçeklendiği (scaled up) için
iki adımlı yöntem en ekonomik yöntemdir. Ancak bu yöntemin bir dezavantajı, nanoparçacıkların topaklanma eğiliminde olmalarıdır [8].

Tek adımlı yöntemlerden bir diğeri de tozaltı
nanoparçacık üretme sistemidir. 2005 yılında
Lo ve diğerleri tarafından yayınlanan rapora
göre bu tek adımlı yöntemi kullanarak 49,1 nm
boyutunda bakır oksit (CuO) nanoparçacığını
üretmişlerdir [21]. 2007 yılında ise Lo ve arkadaşları yine bu yöntemi kullanarak etilen glikol

İki adımlı nanoakışkan hazırlama yöntemi ile
yakından ilgili olan kararlılık, büyük bir önem
taşımaktadır. Tozlar arasında güçlü Van Der Waals kuvveti olduğu için tozlar kolaylıkla topaklanabilirler [33]. Topaklanma nanoakışkan sentezinde ısıl iletimi azaltan başlıca bir sorundur.
Parçacıklarda topaklanmayı azaltmak için sık
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sık (ultra-sonication) veya karıştırma süreci uygulanır [12]. Ayrıca sürfaktanların (yüzey aktif
madde) kullanımı nanoparçacıkların kararlılığını arttıran bir diğer tekniktir [8].
Oksitli nanoakışkanları iki adımlı yöntem ile hazırlamak, metal içerikli nanoakışkanları hazırlamaktan daha uygun olduğu, bazı araştırmacılar
tarafında onaylanmıştır [14].
3. NANOAKIŞKANLARIN
TERMOFİZİKSEL ÖZELİKLERİNİN
ÖLÇÜLMESİ
Son yıllarda nanoakışkanların termofiziksel
özellikleri literatürde tartışılan bir konu olmuştur. Bunun sebebi, Brinkman (1952) gibi klasik
modellerin, nanoakışkanların ısıl iletkenlikleri-

nin ve dinamik viskozitelerinin tahminlerinde
yetersiz olmalarıdır. Araştırmacılar nanoakışkanların termofiziksel özelliklerini belirlemede
önemli miktarda deneysel bağlantılar geliştirilmişlerdir. Geliştirilen klasik modeller ve deneysel bağıntılar Tablo 2 ile verilmiştir [34].
Nanoakışkanların performansına etki eden başlıca termofiziksel özelikler; ısıl iletkenlik, viskozite, özgül ısı ve ısı transfer katsayısı olarak
bilinmektedir [35].
Isıl iletkenlik, ısı transfer akışkanının ısı transfer
performansının arttırılmasında önemli bir parametredir. Katı metallerin bu akışkanlardan daha
yüksek iletim katsayısı olduğu için akışkan içerisinde süspansiyonlanan bu parçacıkların, akışkanların ısıl iletkenliği ve ısı transfer performan-

Tablo 2. Alümina (Alüminyum Oksit)-Su Nanoakışkanlarının Termofiziksel Özeliklerine Ait
Bağıntılar [34]
Bağıntılara ait İsimler

Bağıntılar

Brinkman ve Maxwell
Bağıntıları

Pak ve Cho Bağıntıları

Maiga Bağıntıları

Palm Bağıntıları

Williams Bağıntıları

Venerus Bağıntıları
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sını arttıracağı beklenmektedir [27]. Oksitlerde
Al2O3, CuO,TiO2, Fe2 O3, SiO2 gibi metallerde
Cu, Ag gibi küçük miktarlarda nanoparçacık
içeren su, etilen glikol, propilen glikol, motor
yağı gibi akışkanlarla süspansiyon oluşturması
neticesinde ısıl iletkenliğin arttığı gözlenmiştir
[12]. Nanoakışkanların ısıl iletkenliğinin bağlı
olduğu parametreler Şekil 1 ile verilmiştir [36].
[Not: k, ısı iletim katsayısı [W/(mK)]; kbf, temel
akışkanın ısı iletim katsayısı [W/(mK)]; kp, nanoparçacığın ısı iletim katsayısı [W/(mK)]; ϕ, konsantrasyon; μ, dinamik viskozite [kg/(ms)]; μbf
temel akışkanın dinamik viskozitesi [kg/(ms)];
T, sıcaklık (K)]
Bazı çalışmalar nanoparçacığın konsantrasyonunun sürekli artışı, nanoakışkanın ısıl iletkenliğin de doğrusal artışını gözlemlerken, bazı
araştırmacılar ise doğrusal artışın olmadığını
gözlemlemişlerdir. Isıl iletkenliği etkileyen bir
diğer parametre ise nanoparçacık boyutudur ve
boyut küçüldükçe ısıl iletkenliğin arttığı birçok
araştırmacı tarafından kanıtlanmıştır. Nanoparçacık şekli ise ısıl iletkenliği etkileyen bir diğer
etmendir. Parçacığın boy-çap oranının artması ısıl iletkenliğinde artması anlamına geldiği
araştırmacılar tarafından gösterilmiştir ve kanıt
olarak ise aynı akışkan içerine dağıtılan silindi-

rik nanoparçacığın küresel olandan daha iyi ısıl
iletim sağladığı kanıtlanmıştır. Araştırmacılar
daha yüksek ısıl iletkenliğe sahip nanoparçacıkların kullanılması nanoakışkanın ısıl performansını daha çok artacağını göstermişlerdir. Bir
başka araştırmacı ise MgO (40 nm) ve Al2O3 (13
nm) nanoparçacıklarını kullanarak yaptığı araştırmada MgO parçacıklı nanoakışkanın daha iyi
ısıl iletkenlik performansının olduğunu göstererek aslında ısıl iletkenliğin parçacık boyutundan daha etkili olduğunu göstermiştir. Bir başka
araştırmacı ise metal içerikli nanoakışkanların
oksit içerikli olanlara göre daha iyi ısıl iletkenlik performansına sahip olduğunu yayınlamıştır.
Şekil 2 ile bazı malzemelerin ısıl iletkenlikleri
gösterilmiştir. Isıl iletkenliği etkileyen bir diğer
parametre ise temel akışkan tipidir. Araştırmacılar aynı nanoparçacıklı farklı temel akışkan kullanarak yaptıkları araştırmada temel akışkanın
ısıl iletkenliği ile ısıl iletkenlik performans artışının ters orantılı olduğunu göstermişlerdir. Yani
bu durumda düşük ısıl iletkenliğe sahip temel
akışkanın kullanılması ısıl iletkenlik performansının daha yüksek olması anlamına gelmektedir.
Nanoakışkanın sıcaklığının artması ile ısıl iletkenliğinin de arttığı birçok araştırmacı tarafından kanıtlanmıştır [36].

Şekil 1. Nanoakışkanların ısıl iletkenliğinin bağlı olduğu parametreler [36]
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Şekil 2. Bazı akışkanların ve katıların ısıl iletkenliğinin karşılaştırılması (MY:
Makina Yağı, EG: Etilen Glikol) [37]

3.1. Isıl İletkenliğin Ölçülmesi
Geçici sıcak tel yöntemi; bu tekniği 1931 yılında
ilk öneren kişiler Horrocks ve McLaughlin olarak bilinmektedir. Birçok araştırmacı bu tekniği
daha doğru ölçüm yapabilmek için kullanmışlardır [37]. Geçici sıcak tel yöntemi ısıl iletkenliği
ölçmek için kullanılan en yaygın yöntemdir [38].
Bu yöntemde, ölçüm için platinyum tel kullanılır. Çünkü sıcaklık ve direnç arasındaki ilişki geniş sıcaklık aralığındadır. Platinyum tel
çapı 76,2 μm ve uzunluğu 215 mm’dir. Telin ısı
kaynağı olarak kullanılabilmesi için çapı küçük
tutulmuştur ve uzunluk/çap oranı 2821’dir. Deney kabının hacim kapasitesi 80 mL ve çapı 20
mm’dir. Deneyde, nanoakışkanın ısıl iletkenliğini ölçmek için sıcak tel hücresinin içerisine nano-

akışkan konulur. Deney oda sıcaklığında ve oda
basıncında gerçekleştirilir. Şekil 3 ile gösterildiği gibi öncelikle kaynaktan R4’e akım gönderilir
ve telde akım değişimi meydana gelir. Başlangıçta "wheatstone bridge" devresi, ayarlanabilir
dirençler ve (A/D) analogdan dijitale çevrilen giriş panelinin toprak direnci tarafından ayarlanır.
Voltaj değişimi olmadığında devre dengededir.
Daha sonra DC güç kaynağı açıldığında akım
R4 direncine oradan wheatstone devresine giderek sıcak telde voltaj değişimini ortaya çıkartır
ve devreyi dengesiz konuma getirir. Bu dengesiz
voltaj A/D çevirici tarafından bilgisayara kaydedilir. Giriş voltajı da aynı zamanda kayıt edilir.
Daha sonra ölçülen bu voltaj değişimlerinin analizleri sonucunda nanoakışkanın ısıl iletkenliği
ölçülebilir [39].

Şekil 3. Geçici tel yönteminin şematik gösterimi [39].
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3.2. Kararlı Durum Paralel Levha Yöntemi
Wang ve Xu; su, etilen glikol, yağ ve vakum
pompası akışkanı kullanarak Al2O3 ve CuO nanoparçacığı bazlı nanoakışkanları ölçmek için
bu yöntemi kullanmışlardır. Bu yöntemde; %99
saflıkta iki bakır levha arasına gaz baloncuğu
oluşturmadan numune akışkan hücreye yerleştirilir. Şekil 4 ile verildiği gibi deney boyunca
ısıtıcı 1, üst levhadan alt levhaya doğru ısı akışı
sağlamaktadır. Isıtıcı 4, alt levhadaki ısıyı muhafaza etmektedir. Isıtıcı 3 ve 4 alüminyum hücreyi ısıtmaktadır. Bunun sebebi üst bakır levhada
oluşan taşınım ve ışınım kayıplarını elemektir.
Bu nedenle ısıtıcılar dikkatli bir şekilde ayarlanmalıdır. Böylelikle ısıl iletkenlik iki bakır levhaya geçer ve buradan akışkanın ısıl iletkenliği
hesaplanabilir [40].
3.3. Diğer Isıl İletkenlik Ölçüm Yöntemleri
Nanoakışkanın ısıl iletkenliğini ölçmek için
ısıl sabitler analiz yöntemi [41], silindirik hücre
yöntemi [42], sıcaklık salınım tekniği [43], 3w
yöntemi [44] ve ısıl karşılaştırıcı yöntemi [45]
yöntemleri diğer yöntemlerdir. Ayrıca G. Paul ve
arkadaşları nanoakışkanların ısıl iletkenliklerinin ölçülmesi üzerine bir derleme çalışması da
yapmışlardır [37].
3.4. Isıl İletkenlik Performansının Arttırılması
Üzerine Yapılan Çalışmalar
Araştırmacılar ısıl iletkenlik performansını geliştirmek için çeşitli nanoparçacıklar kullanarak değişik parçacık konsantrasyonlarında nanoakışkanlar hazırlamışlardır ve ısıl iletkenlik

performanslarını ölçmüşlerdir. Hong ve Yang,
boyutu 10 nm olan Fe/Etilen Glikol nanoakışkanını geçici sıcak tel tekniğini kullanarak %0,55
parçacık konsantrasyonunda, nanoakışkanın lineer olmayan bir şekilde %18’e kadar arttığını
keşfetmişlerdir [38]. Murshed, Leong ve Yang,
10 nm×40 nm çubuk şeklindeki TiO2 nanoparçacığını deiyonize suda hazırlamıştır. Geçici tel
tekniği kullanılarak %5 konsantrasyonda temel
akışkana göre çubuk şekilli nanoparçacıkta %33,
küresel şekillide %30’a yakın temel ısıl iletkenlik artış oranı yakaladıklarını göstermişlerdir
[39]. Wang, Xu ve Choi, %3 konsantrasyonda
kararlı durumlu paralel plaka yöntemi kullanarak akışkanın 28 nm Al2O3 ve 23 nm CuO iki
nanoparçacığı su, vakum pompa akışkanı ve
Etilen Glikol ile nanoakışkanlar hazırlayarak nanoakışkanların ısıl iletim performansları ölçülmüşlerdir. Sonuç olarak Al2O3 /su nanoakışkanı
ile %12 ısıl iletkenlik artışı sağlandığını onaylamışlardır [46]. Yu ve Li, 10-20 nm nanoparçacık
içeren ZnO-Etilen Glikol nanoakışkanı geçici
kısa sıcak tel tekniği ile %5 parçacık konsantrasyonunda %26,5 oranında lineer olmayan şekilde artırdığı gözlemlenmiştir [47]. Asirvatham
ve diğerleri, 80 nm Ag nanoparçacığının geçici
sıcak tel tekniği ile suda %0,9 hacim Ag parçacığı ilavesi ile ısı transfer katsayısının %69,3
artırdığını gözlemlemişlerdir [48]. Eastman ve
diğerleri, Al2O3, CuO ve Cu nanoparçacıklarını
su ve yağ içerisinde nanoakışkanları hazırlayarak geçici sıcak tel tekniği kullanarak yaptıkları
deneysel çalışma sonucunda CuO parçacığının
%5 konsantrasyonunda, ısıl iletkenliğinde %60
artış sağlandığını göstermişlerdir [49] .

Şekil 4. Kararlı durum paralel levha yönteminin şematik gösterimi [40].
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3.5. Viskozite
Son zamanlarda yayınlanmış olan birçok çalışma, ısı transferi davranışı ve nanoakışkanların
kararlılığı üzerine yoğunlaşmıştır. Viskozite,
nanoakışkanların en önemli özeliklerinden biridir. Viskozitenin mühendislik sistemlerinde ısıl
iletkenlik kadar kritik olduğuna inanılmaktadır
[15]. Heris ve diğerleri yaptığı deneysel çalışmada su bazlı CuO nanoakışkanın artan hacim
oranında su bazlı Al2O3 nanoakışkanına göre
viskozitesinin daha fazla arttığını ve bu durumun CuO geniş parçacık boyutunun sonucu olabileceğini göstermişlerdir [50]. Lee ve diğerleri,
%0,01-%0,3 hacimsel konsantrasyon aralığında
Al2O3 /Su nanoakışkanı kullanarak salınım tipli
(oscillation type) viskozimetre kullanarak sıcaklıkla birlikte efektif viskozitenin düştüğünü ve
artan yüzde konsantrasyon ile viskozitenin arttığını yayınlamıştır [1]. Nanoakışkanın viskozitesinin belirlenmesi, ısı transferi uygulamalarında
pompalama maliyetlerinin optimize edilmesi bakımından önemlidir [10].
3.6. Özgül Isı
Özgül ısı, bir maddenin bir birim kütlesinin sıcaklığını bir derece yükseltmek için gereken
enerji olarak açıklanabilir. Bu açıklamaya göre,
kütlelerin sıcaklıklarını bir derece yükseltmek
için farklı miktarda ısı enerjisine ihtiyaç duyulduğu anlamına gelir. Nanoakışkanlar için daha
az sayıdaki özgül ısı sayısı, sıcaklığını yükseltmek için daha az enerji tüketmesi anlamına
gelmektedir [51]. Özgül ısı kapasitesi, enerji ve
ekserji analizleri için önemli bir termofiziksel
özeliktir ve özgül ısı hesaplama modelleri için
önemli bir parametredir [52].
Vajjha ve diğerlerinin, SiO2/Deiyonize Su ve
60:40 kütle oranında etilen glikagol ve su bazlı ZnO, Al2O3 parçacıkları ile yaptığı çalışmada özgül ısı değerinin, nanoparçacıkların artan
hacimsel konsantrasyonla düştüğünü ve ayrıca
artan sıcaklıkla arttığını tespit etmişlerdir [53].
3.7. Isı Taşınımı
Wang ve Mujumdar [2] tarafından yapılan çalışmada ve Putra ve diğerlerinin hazırladıkları
deneysel çalışmada, Al2O3 ve CuO/Su nanoa-

kışkanları yatay silindir içinde doğal taşıma şartında bir tarafından ısıtıldığını diğer tarafından
soğutulduğunu ve sonucun zorlanmış ısı transferinden farklı olarak doğal ısı transferinin sistematik ve kesin bozulduğunu bulduklarından ve
bu bozulmanın (deterioration) parçacık yoğunluğuna, konsantrasyona ve silindirin en boy oranına bağlı olduğundan bahsetmişlerdir. Bu bozulmanın parçacık konsantrasyonuyla arttığını ve
durumun CuO nanoakışkanında daha belirgin
olduğu sonucundan bahsetmiştir.
Bajestan ve diğerleri, güneş enerjili ısı değiştiricileri uygulamaları üzerine, ısıtılmış boruda
akan TiO2/Su nanoakışkanı kullanarak yaptıkları teorik ve deneysel çalışmada ısı transfer
katsayısını %21 arttırdıklarını yayınlamışlardır. Nanoakışkanın ısı transfer katsayısı, artan
parçacık konsantrasyonu, Reynold sayısı ve ısıl
iletkenliği ile artmaktadır ancak parçacık çapı
ısı transfer katsayısına ters etki yaparak düşüş
yaratmaktadır [54]. Wen ve diğerleri, 27-56 nm
boyutunda Al2O3 nanoparçacığı ve deiyonize su
kullanarak hazırladığı nanoakışkanını laminer
rejimde bakır boru içerisinde konvektif ısı transferi bakımından incelemişlerdir. Sonuç olarak,
Al2O3 parçacığı su içinde dağıldığında konvektif
ısı transferinin, yükselen Re sayısında ve artan
konsantrasyonda arttığını belirlemişlerdir [55].
4. NANOAKIŞKANLARIN
ENERJİ ve YENİLENEBİLİR
ENERJİ UYGULAMALARINDA
KULLANILMASI
Yenilenebilir enerji alanında nanoteknolojinin
kullanılması, ısıtma ve aydınlatmada verimlilik
atışı, elektriksel depolama kapasitesindeki artışa,
bu verim artışı sebebiyle de enerji kullanımında
kirlilik miktarında azalma gibi avantajlara sebep
olmaktadır. Nanoteknoloji yenilenebilir enerji
kaynaklarını da geliştirebilir. Örnek olarak, rüzgar enerjisi de nanoteknoloji kullanılarak daha
güçlü rüzgar türbini rotor kanatları elde edilebilir. Gelgit enerjisinde ekipmanların korozyonunu önlemek için nano-kaplama kullanılabilir. Bir
diğer örnek jeotermal enerjide sondaj makinası
yapmak için nanokompozitler kullanılmaktadır.
[56].
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4.1. Güneş Kolektörleri Uygulamaları
Güneş kolektörleri, güneş enerjisi ve su ısıtma
sistemlerinin en önemli düzeneklerinden birisidir. Güneş kolektörleri, güneş ışığındaki enerjiyi, güneş ısıl uygulamalarında ısıl enerjiye veya
PV yani fotovoltaik uygulamalarda direk elektrik enerjisine çeviren çevre dostu ısı transferi
düzenekleri olarak da tanımlanabilirler. Güneş
kolektörlerinin asıl görevi, güneş ışınını absorbe ederek toplanan enerjiyi ısı enerjisine çevirmek ve bu ısı enerjisini akan akışkana transfer
etmektir. Bu yüzden güneşten gelen enerjinin
ısı ve elektrik enerjisine çevirme verimliliğinin
arttırılması asıl önemli konudur. Güneş enerjisi
kolektörlerinin performansı, çalışma akışkanının özelliklerine bağlıdır.
Nanoakışkanların güneş kolektörlerinde kullanılmasının yararları ve avantajları aşağıda verildiği gibi özetlenebilir:
1.

Katı nanoparçacıklar, parçacık boyutlarının
çok küçük olması nedeniyle akışkanın yüzey alanını ve ısı kapasitesini arttırır.

2. Katı nanoparçacıklar baz sıvısının ısıl iletkenliğini çarpıcı bir şekilde arttırır ve sonuç
olarak güneş kolektörlerinin verimliliğini
arttırır çünkü nanoakışkanın konsantrasyonu ve sıcaklığı arttıkça ısıl iletkenlik artar.
3. Nanoakışkan, temel akışkan kıyasla daha
yüksek bir emilim katsayısına sahiptir.
4. Nanoakışkanlar, temel akışkanların ışınım
özelliklerini oldukça geliştirir ve güneş kolektörlerinin verimliliğini arttırır.
5.

Nanoparçacıkların çok küçük boyutları nedeniyle, kolektör pompasında, tüplerinde
veya herhangi bir ekipmanında birikinti
veya kirlilik oluşmaz.

6. Saf suyun optik özellikleri nanoparçacıklar
eklenerek önemli ölçüde geliştirilebilir.
7.

Nanoakışkanlar kullanarak güneş kolektöründe istenen çıkış sıcaklığını etkili bir biçimde yakaladığımız için kolektör boyutu
küçültebilir ve üretim maliyeti azaltılabilir.

8. Nanoakışkanlar, yoğunluğunun yüksek ol-
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ması, nanoparçacıkların düşük özgül ısıya
sahip olması ve yüksek taşınımlı ısı transfer katsayısı nedeniyle kolektör verimliliğini
artırır.
9.

Nanoakışkanlar geleneksel kolektörde karşılaşılan taşınımdan ve emisyondan kaynaklanan ısı kaybını azaltmak için etkili bir şekilde kullanılabilir [57].

Chaji ve diğerleri TiO2/Su nanoakışkanı kullanarak düzlemsel güneş kolektörü üzerinde yaptıkları çalışmada, kolektör toplam verimliliğini,
%2,6 ve %7 arasında arttırmayı başarmışlardır
[58]. Roy ve diğerlerinin deneysel çalışmasında, Ag/Su nanoakışkanı kullanarak düzlemsel
güneş kolektörünün ısı karakteristiğini araştırmışlardır. Sonuç olarak, %0,04 hacim konsantrasyonunda ve 25000 Re sayısında ısı taşınım
katsayısında maksimum artış %18,4 sağlanmıştır. Ayrıca %0,04 parçacık hacim konsantrasyonunda ve 6 L/dakika debide sistemin maksimum
veriminin %70 olduğu gösterilmiştir [59]. Yousefia ve diğerleri, yaptıkları deneysel çalışmada
15 nm Al2O3 /Su nanoakışkanını %0,2 kütlesel
oranında kullanarak suya göre güneş kolektörünün verimini %28,3 arttırmışlardır. Ayrıca artan
kütlesel debi ve artan Re sayısı ile güneş kolektörünün veriminin arttığını sonucuna ulaşmışlardır [60].
Faizal ve diğerlerinin, düzlemsel güneş kolektörlerinde kullanılan metaloksit (CuO, SiO2, TiO2
ve Al2O3) nanoakışların üzerinde enerjik, ekonomik ve çevresel analizleri sonucunda;
1.

Nanoakışkanların yoğunluklarının artan
parçacık hacimsel oran ile arttığını, CuO
parçacık içerikli nanoakışkanının yoğunluğunun diğerlerine göre daha fazla olduğunu,

2. Nanoakışkanların özgül ısılarının artan hacimsel oran ile azaldığını,
3. CuO içerikli nanoakışkanın karşılaştırılan
diğer nanoakışkanlara göre en yüksek yoğunluğa ve ısıl verimliliğe ayrıca en düşük
özgül ısıya sahip olduğu,
4. CuO nanoakışkanı kolektör verimliliğini
%38,5, Al2O3, SiO2 ve TiO2 nanoakışkanları
ise suya kıyasla %28,8 arttırdığı,
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5.

Nanoakışkanlı güneş kolektörlerinin daha
az CO2 emisyonu ürettiğini ve çevresel zararın nanoakışkan bazlı kolektörlerde geleneksel kolektörlere göre daha az olduğu sonucuna ulaşmışlardır [51].

4.2. Rüzgar Enerjisi Uygulamaları
Nanoteknoloji ile rüzgâr türbinin de enerji kayıplarına sebep olan dişli kutusunda sürtünme
aşınmaları gibi tribolojik durumlar azaltılarak
verimlilik arttırabilir. Bu durum nano-yağlarla
sağlanabilmektedir. Bu nedenle artan mekaniksel özellik ile rüzgâr türbininin ömrü de uzamış
olur [56].
Greco ve diğerleri dişli yağı ve %1 kütle oranında nanokolloidal bor nitrür parçacıkları kullanarak rüzgar türbini dişli kutusu uygulamaları
için sürtünme ve aşınma davranışlarını deneysel
olarak incelemişlerdir ve tribolojik özelliklerde
iyileştirme sağlamışlardır [56, 61].
4.3. Jeotermal Enerji Uygulamaları
Jeotermal enerji uygulamalarında yer kabuğundaki ısıya ulaşabilmek için yüksek derinliklerde
çalışılması gerekmektedir. Derinlik arttıkça sıcaklık da artar. Bu nedenle, nanoakışkanlar bu
yüksek sıcaklıklara maruz kalan boruları soğutmak için bir soğutma akışkanı olarak kullanılabilirler. Ayrıca nanoakışkanlar, yüksek sürtünme ve yüksek sıcaklık ortamında çalışan sondaj
makinalarında, sensörler ve elektronik parçaları
soğutmak için de kullanılmaktadırlar. Nanoakışkanlar için yer kabuğundan enerjiyi çıkartmak,
jeotermal enerji santraline yönlendirmek ve
yüksek miktarlarda enerji üretmek için çalışma
akışkanı olarak kullanılabilirler. Jeotermal enerji kullanımında karşılaşılan en büyük zorluk,
genellikle titremelere, sarsıntılara veya depremlere neden olan derin delmelerin gerekliliğidir.
Nanoakışkanlar, normal ısıl akışkanlara kıyasla
önemli derecede yüksek enerji salınımlarını (titreşimleri ve sarsıntıları) emebilirler. [56]

5. SONUÇ
Isı transferi ve enerji uygulamalarında nanoakışkanların, geleneksel olarak kullanılan akışkanlara kıyasla ısıl performansının hangi ölçüde iyileştirebileceğini yapılan çalışmalar ve
araştırmalar neticesinde belirgin olarak gözler
önüne serilmektedir. Bu çalışmada gösterildiği
gibi nanoakışkanların enerji uygulamalarında
kullanılma amacı sadece ısıl özellikleri arttırma
yeteneğiyle sınırlı değildir. Aynı zamanda nanoakışkanlar, hareketli parçaların mekanik özellikleri iyileştirilmesi ve ömrünü uzatması gibi
özellikleri de vardır. Bu açıdan nanoakışların
gelecekte enerjinin bir çok uygulamasında etkin
olarak kullanılacağı görülmektedir.
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Doğal Soğutma Sisteminin Bir Endüstriyel
Soğutma Prosesinde Enerji Verimliliği ve
Maliyet Etkisinin İncelenmesi
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Endüstriyel proseslerde soğutma sistemlerine bağlı enerji tüketim potansiyeli
toplam enerjinin yaklaşık %30’unu karşılamaktır. Bu tüketim bazı tekstil ve kalıp
sektörüne ilişkin uygulamalarda %50’lere ulaşmaktadır. Bu yönüyle işletmelerin
enerji yönetimlerinde verimliliğin değerlendirilmesi gereken proseslerin başında
gelmektedir. Türkiye iklimlendirme uygulamalarında doğal soğutma (free-cooling)
uygulamaları gibi enerji etkin çözümlerin geliştirilmesinde uygun iklim bölgelerine sahiptir. Özellikle enerji tüketim maliyetleri yüksek endüstriyel uygulamalarda
bu tür çözümler enerji verimliliğini yükselttiği gibi çevresel emisyon etkilerini de
azaltmaktadır.
Bu çalışmada Bursa’da bir endüstriyel proses için geliştirilmiş bir doğal soğutma
prosesinin öncelikle enerji performans analizleri yapılmış ve verimliliği incelenmiştir. Çalışmada proses verimliliğini etkileyen iklimsel veriler yıllık analizler ile
şekillendirilmiştir. Çalışmada mevcut prosesin 3 olan SEER değeri, önerilen doğal
soğutma prosesi ile 5 SEER’e kadar çıkartılabildiği görülmüştür. Ayrıca prosesin
soğutma kapasitesi 3,44 arttırılırken, enerji maliyetleri %56,08 azaltılmıştır. Çalışmanın sonunda sistemin enerji yük tüketimlerine göre tasarruf etkisi ve bu tasarrufun CO2 emisyon yük potansiyeline etkileri de değerlendirilmiştir.
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Investigation of Effect on Energy Efficiency and Cost
of Natural Refrigeration System in an Industrial
Cooling Process
ABSTRACT

Energy consumption potential based on cooling system in the industrial process
is to meet about 30% of the total energy. This consumption is about 50% of applications that involve some textile and mold industry. With this aspect, in energy
management of the business, the cooling application is one of the processes to be
assessed efficiency. Turkey has the suitable climate region in the development of
energy efficient solutions such as free cooling in air conditioning applications. Particularly, in industrial applications having high energy consumption costs, such
solutions provide to reduce the environmental impact of emissions as well as improving energy efficiency.
In this study, firstly, energy performance analyses of the free cooling process developed for an industrial process in Bursa were made and then efficiency was examined. Climatic data affecting the efficiency of processes were shaped by years of
analysis. It is observed that SEER value with 3 of existing process is raised, 5 with
the free cooling process proposed in the study. Besides, when cooling capacity of
process is increased 3.44 times, the energy cost is decreased 56.08%. At the end of
the study, saving effect according to the energy load consumption of the system and
CO2 emission load potential effects of these savings were also evaluated.
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1. GİRİŞ
Sanayide üretim proseslerinde enerjinin etkin
kullanımı ve enerji verimliliği, enerji maliyetlerin ve çevresel sınırlamaların etkisiyle her geçen
gün önemini daha da arttırmaktadır. Sektörel
farklılıklar olsa da imalat sanayinde işletmeler
için üretim süreçlerinde havalandırma ihtiyacı önemli bir ihtiyaçtır. Ancak işletmelerde bu
ihtiyacın karşılanması, bakım onarım, işletme
ve enerji maliyetlerini doğrudan etkilediği için
yeterince etkin kullanılamamaktadır. Özellikle
ısıl işlem süreçlerine sahip üretim süreçlerinde
ortam sıcaklığının çalışma koşullarında sağlanması, üretim sistemlerinin ve donanımlarının
termal sınır koşulları dikkate alınarak çalıştırılması, bu tür sistemlerin önemini ortay çıkartmıştır.
Havalandırma çoğunlukla, üretim süreçlerinde
lokal (cihaz bazlı) uygulamalarla veya üretim
sürecini etkilemeyecek tavandan havalandırma uygulamalarıyla sağlanmaktadır. Üretimde
öncelikle üretim fikri değer kazandığı için, bu
tür sistemlerin etkinliği dikkate alınmamaktadır. Ancak uygulama problemleri, sistem tercihi ve kapasite hataları, yüksek enerji tüketimi
nedeniyle etkin çalıştırılmaması, bakım onarım
maliyetlerinin neden olduğu problemler, enerji
verimliliği ve havalandırma etkinliğinin sağlanmasında problem noktalar olarak görülebilir. Bu
sistemlerde, enerji verimliliği ve işletme maliyet
avantajları yönüyle doğal soğutma-havalandırma
(free-cooling)uygulamaları, son yıllarda öne çıkan çözüm yöntemi olarak değerlendirilebilir.
Türkiye bulunduğu iklim şartlarına göre doğal
soğutma ve havalandırma için %40’lara varabilecek oldukça önemli bir potansiyele sahiptir.
Özellikle işletmelerde soğutma sıvısı ihtiyacı,
hidrolik yağ soğutma, havalandırma gibi üretimi doğrudan etkileyen noktalar dikkate alındığında, doğal havalandırma uygulamaları, enerji
tüketiminde mali tasarruf olarak da değerlendirilebilir.
Doğal havalandırma-soğutma uygulamalarında
en önemli parametre, iklimsel verilerdir. Özellikle proseslerin kapasite hesaplamalarında,
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(klasik uygulama)mevsimsel ortalamalar ve pik
değerler referans alınır. Son yılları kapsayan literatür çalışmalarında, özellikle kapasite hesaplamaları için iklimsel anlık değerlerin ortalamalara göre oldukça farklılık gösterdiği görülmüştür.
Bu tür proses analizlerinde de anlık değerler
kullanılmaktadır. Bu değerler BIN değerleri olarak ifade edilir. BIN değerleri bir yerin belirli bir
dönemi için dış hava sıcaklıklarının değerini ve
bu dönem için belirlenen her bir sıcaklık değerinin kaç saat olduğunu tanımlayan değerlerdir [1,
2]. BIN değerleri ve işletmelerin çalışma saatleri
dikkate alınarak yapılan analiz çalışmalarında,
sistemlerin enerji kapasite hesapları oldukça etkilenmiştir.
Bu çalışma öncelikle, sanayi sektörleri içinde
önemli bir yeri olan pres ve talaşlı imalata sahip bir işletmede soğutma ve havalandırma ihtiyacının enerji etkin ve doğal yöntemlerle (freecooling) yapılabileceği bir proje tabanlı çalışma
olarak değerlendirilmelidir. Çalışmada yüksek
soğutma ve havalandırma ihtiyacının mekanik
veya lokal yöntemler yerine enerji etkin ve freecooling uygulamalarla sağlanabileceğini tanımlayan karşılaştırmalı analizler sunulmuştur. Ayrıca etkin enerji verimliliği ile sistemde sağlanan
enerji verimlilik potansiyeli ile bunun çevresel
tasarruf potansiyeli de incelenmiştir.
2. DOĞAL SOĞUTMA (FREE-COOLING)
SİSTEMLERİ
Doğal soğutma sistemleri çoğunlukla bir merkezi soğutma grubundan üretilen soğutma su
maliyetinin azaltılması veya enerji tüketimlerinin azaltılması amacıyla kullanılan enerji etkin
uygulamalardır. Bu sistemler kısaca düşük dış
ortam sıcaklıklarının avantajlarından yararlanılarak bir kompresör veya çiller grubunun çalışmasına bağlı kalmaksızın proseslerde su kaynaklı istenilen soğutmayı sağlayan sistemlerdir.
Su kaynaklı doğal soğutma uygulamalar temelde
iki kategoride sınıflandırılır.
•

Evoparatif soğutma uygulamaları

•

Açık devre (direct free-cooling coil) soğutma kulesi uygulamaları
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•

Kapalı devre (indirect free-cooling) soğutma kulesi uygulamaları

•

Isı değiştiricili soğutma uygulamaları

•

Entegre (integrated free cooling coil) soğutma bataryası uygulamaları

•

Kuru ve ıslak/kuru (dry and wet/dry cooler)
soğutucu uygulamaları [3, 4]

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. Bu sistemlerin maliyet
analizleri yapılırken soğutma kapasitesi, chillerin çalışma zamanı ve çalışma süreçleri, doğal
soğutma maliyeti ve geri ödeme süreci, sistemde
diğer ekipmanların etkileri, bölgesel değerler ve
enerji maliyetleri göz önüne alınır.
3. DOĞAL SOĞUTMA VE
HAVALANDIRMA MODELİ
Sanayide üretim süreçleri dikkate alındığında,
lokal veya bütüncül olarak havalandırma, soğutma ihtiyacı olan pek çok yapıya sahiptir. Bu yönüyle havalandırma veya soğutma ihtiyaçlarının
karşılanmasında süreklilik dikkate alındığında
yüksek işletme maliyetler göze çarpmaktadır.
Bu maliyetlerin içinde enerji maliyetleri önemli

bir yer alır. Özellikle yaz ayları ve mevsim geçişlerinde bu ihtiyaç belirli oranlarda çevreden
karşılanabilir.
Bu çalışma soğutma ve havalandırma ihtiyacı
olan bir işletmenin proses soğutma ihtiyacı ile
iç ortam konfor sıcaklığının konfor çalışma sıcaklığında korunması istenmiştir. Yapılan incelemede, özellikle proses soğutma sıvısı içi lokal
özümler uygulanmış ve buna rağmen talebin ancak 1/5’inin karşılandığı görülmüştür. Bir diğer
önemli problem özellikle iç ortam sıcaklığının
yüksek yoğunluklu çalışan prosesler ve üretim
hattı nedeniyle 45 °C’nin üzerine çıktığı görülmüştür. Ayrıca fabrika içinde 21 lokal soğutma
prosesleri iç ortamın kontrol edilemez ısınmasına katkı verdiği görülmüştür. Tüm bu değerlendirmeler dikkate alınarak öncelikle proses için
yeni bir havalandırma ve soğutma sistem tasarımı değerlendirilmiştir. Çalışmada Proses için
yeterli soğutma suyu ihtiyacının karşılanması
ve çalışma ortam sıcaklığının 28 °C’de korunması hedeflenmiştir. Çalışmada havalandırma
ve soğutma ihtiyacı doğal soğutma destekli bir
sistemle sağlanırken, tesisin ısıtma ihtiyacında
mevcut kullanılan radyant ısıtma sisteminin kullanılmasına devam edilecektir. Bu amaçla proses
soğutma kapasitesi işletme öngörüleri ile birlikte
1500 kW kapasite ile 13 °C ile 18 °C arasında
çalışan bir soğutma prosesi planlanmıştır. Çalışmada düşük deplasmanlı difüzörler ile çalışma
ortamında iş güvenliği ve sağlığı içi etkin konfor
havalandırma ve soğutma hedeflenmiştir. Bu verilere göre projelendirilen işletmenin plan şeması
ve uygulaması Şekil 1’de verilmiştir.

Şekil 1. Havalandırma ve soğutma sistem plan şeması
Tesisat Mühendisliği - Sayı 162 - Kasım/Aralık 2017
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Yapılan çalışma Bursa ili iklim verileri üzerinden BIN değerleri dikkate alınarak hesaplanmıştır. Bursa ili dış sıcaklık değişimleri ve aralıklarına göre yapılan incelemede doğal soğutma
yeterliliği yaklaşık %42 olarak bulunmuştur.
Tablo 1’de Bursa ili doğal ve mekanik soğutma
dağılımı verilmiştir. 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 2’de görülmektedir.
Bursa ili Nisan-Ekim dönemi için referans aylık
dış ortam sıcaklığı 12,14 °C ile 23,54 °C aralı-

ğında 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
2’de verilmiştir.
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.

Şekil 2. Bursa merkezi dış hava sıcaklıklarına göre doğal soğutma dağılımı

Tablo 1. Bursa İli Dış Hava Sıcaklığına Göre Doğal ve Mekanik Soğutma Dağılımı [5]
Sıcaklık
Aralığı
Sıcaklık
tekrar
sıklığı
(saat/yıl)

<-15 -15/-12 -12/-9 -9/-6
0

0

2

5

-6/-3

-3/0

0/3 3/6

36

237

568 810 1028 961

%100 Doğal Soğutma

Çalışma
Yöntemi

6/9

9/12 12/15 15/18
942
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Kısmı Soğutma
Mekanik soğ
Bölgesi
Mek. Soğ. Bölgesi
20% 45% 72% 100%

80% 55% 28%
Doğal soğutma
bölgesi
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4. DOĞAL SOĞUTMA (FREE-COOLING)
UYGULAMALARDA YÜK VE ENERJİ
ANALİZLERİ
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;
∑ Eg = ∑ Eç

(1)

dır [6]. Burada ∑ Eg proses soğutmada sistemde
alınması gereken ısı yükü, ∑ Eç proses soğutmada soğutucu akışkanın çektiği ısıl yük olarak
görülebilir. Birim enerjide kinetik ve potansiyel
etkiler ihmal edildiği durum için sistemin entalpiye bağlı enerji dağılımı;
ṁsı ∙ (hsı,g − hsı,ç) = ṁsog ∙ (hsog,ç − hsog,g)

(2)

dır. Burada ṁ her iki devre için proses sıvısı ve
soğutucu akışkanın kütlesi, h ise her bir nokta
için tanımlanmış entalpi değerleridir [6]. Proses soğutma akışları sürekli değişken ve farklı
sıcaklıklarda olabilir. Proses sıvılarının yük değerlerini bulmak için her bir akışkan devresinin
enerji yüküne göre enerji dengesi;
ṁsı ∙ Cp,sı (Tsı,g − Tsı,ç) = ṁsog ∙ Cp,sog (Tsog,ç − Tsog,g)
(3)
dir. Burada Cp,sı proses sıvısının özgül ısı kapasitesi, Cp,sog 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. Bir
soğutma çevrimi için kompresör güç tüketimi
sıcak kaynak ve soğuk kaynak yük farkı olarak
tanımlanabilir.
W komp = Qh − QL		

(4)

Burada W komp kompresörün güç tüketimi, Qh

sıcak kaynak yükü, QL soğuk kaynak yüküdür
[10].
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 [5].
∑ Wfree-cooling = ∑ n h,BIN ∙ Qcooling

(5)

5. BULGULAR VE
DEĞERLENDİRMELER
Proje çalışması işletmenin talaşlı imalat ve preslerin soğutma ihtiyaçlarının karşılanması, işletmenin üretim süreçlerinde de havalandırma
ihtiyacının karşılanması olarak planlanmıştır.
Mahal içinde mevcutta 21 makine için lokal
soğutma uygulaması yapılmaktadır. Proses soğutma için çalışma öncelikle 45 makine olacak
şekilde ve daha sonra kapasite artış eğilimi dikkate alınarak planlama yapılmıştır. Bu amaçla
merkezi soğutma için 2x750 kW soğutma prosesi
free-cooling özellikli projelendirilmiş ve prensip
şeması Şekil 3’te verilmiştir.
Çalışma öncelikle soğutma hattını beslerken havalandırma için kullanılan 4 klima santrali için
doğrudan besleme hattı olarak kullanılacaktır.
Çalışma bu bölümde free-cooling ve soğutma
prosesi dikkate alınarak verilecektir. Bu amaçla öncelikle mevcut soğutma tanımlanmıştır. 21
adet farklı özellikte lokal soğutma prosesi 291
kW soğutma kapasitesi ile anlık yükte 97 kWh
ile toplam yıllık 849720 kWh elektrik tüketimi
söz konusudur. Özellikle iç ortam sıcaklığının 45
°C’ye ve cihaz sayısının 45’e çıkması, öncelikle
proses soğutmada kapasite yetersizliğini tanımlamaktadır. Mevcut yapının ortalama EER değeri yaklaşık 3 olarak alınmıştır.
Mevcut 21 adet lokal soğutma yerine merkezi
soğutma hattı oluşturulmuştur. Böylece lokal
sistemlerden kaynaklı iç ortam ısı yükselmesi
de engellenmiştir. Çalışmada 2 adet 750 kW soğutma grubu tercih edilmiş, bunların çalışmada
ESEER 4, kısmi yükte ise 5 olarak bulunmuştur.
Prosesin mekanik soğutma ve free cooling enerji
yük dağılımları Tablo 2'de verilmiştir.
Tesisat Mühendisliği - Sayı 162 - Kasım/Aralık 2017
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Şekil 3. Proses soğutmada free-cooling uygulama [7]

Tablo 2. Prosesin Mekanik Soğutma Ve Free Cooling Enerji Yük Dağılımları
PROSES SOĞUTMA ENERJİ GİDERİ
Toplam Soğutma Yükü
1.000
Soğutma Grubu
Kapasitesi
750
Miktarı
2
ESEER
4
Kısmi Yük ESEER
5
Çalışma Zamanı
4603
Toplam Soğutma Miktarı
4603000
Sirkülasyon Pompaları
Soğutma Grubu Sirkülasyon Pompası
7
Proses Soğutma Sirkülasyon Pompası
15
Elektrik Tüketimi
1051786
Elektrik Birim Fiyatı
0,17283
Tutar
181780,1
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kW
kW
Ad

Saat
kWh
kW
kW
kWh
TL/kWh
TL

FREE COOLING SOĞUTMA
Dry Cooler Fanları
45
Fan Kontrolü Çarpanı
0,6
Free Cooling Unit Pompası
7
Proses Soğutma
Sirkülasyon
Pompası
14,5
Çalışma Zamanı
4157
Toplam Soğutma Miktarı
4157000
Elektrik Tüketimi
230.714
Elektrik Birim Fiyatı
0,17283

Tutar

kW
kW

kW
Saat
kWh
kWh
TL/kWh

39874,21 TL
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Bu tür uygulamalarda prosesin neden olduğu
emisyon tasarruf potansiyeli de ayrıca değerlendirilmiştir. Prosesin mevcut tüketimde kWh başına emisyon yükü 0,16 kgCO2 /kWh iken, doğal
soğutma destekli sistemde bu yük 0,07 kgCO2/
kWh olarak bulunmuştur. Bu toplam yükte yaklaşık %56,08’lik bir CO2 emisyon tasarrufunu
göstermektedir.
6. SONUÇLAR
Bu çalışmada proses soğutma ihtiyacı duyan bir
işletme için, doğal soğutmanın sağladığı enerji
çevre ve maliyet etkinliği verilmiştir. Uygulaması yapılan projenin işletme tüketim maliyetleri üzerindeki etkisi çevresel etkiler ile birlikte değerlendirilmiştir. Çalışmada elde edilen
sonuçlar aşağıda verilmiştir. Doğal soğutma
uygulaması, yaklaşık %42’lik potansiyeli olan
Bursa için, işletmede birim kWh tüketim 0,333
kWh’ten, 0,146 kWh’e düşürülmüştür.
Proseslerde doğal soğutma uygulamasına bağlı tasarruf maliyeti, proje öncesi tüketime göre
birim soğutma yük için 0,032 TL/kWh olarak
bulunmuştur.
Doğal soğutmaya bağlı işletmenin toplam Emisyon tasarruf potansiyeli enerji tüketim indeks ile
birlikte %50,08 olarak bulunmuştur.
Proses soğutma bu tür işletmeler için en çok kullanılan süreçlerden biridir. Bursa örneğinde görüleceği gibi bu sistemlerde doğal soğutma prosesinin etkinliği öncelikle doğru projelendirme
ve uygulamaya bağlıdır. Sistemde sınır şartların
sağlanması ile birlikte doğal soğutma uygulamalar iklimsel veriler dikkate alınarak %50’leri
aşan tasarruf potansiyeline sahip olduğu görülmüştür. Bu tür enerji etkin çözümler işletmelere
maliyet ve çevresel etki yönüyle önemli katkılar
sağlayabileceği değerlendirilmiştir.
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Panjur Kanatlı Isı Değiştiricilerinin
Performansının Deneysel ve Hesaplamalı
Akışkanlar Dinamiği Yaklaşımı İle İncelenmesi
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Bu çalışmada faklı panjur açılarında ve Reynolds sayılarında panjurlu-kanatlı ısı
değiştiricilerinin ısı transferi ve basınç düşüşü karakteristikleri deneysel ve sayısal olarak incelenmiştir. Deneylerde akış yapısını incelemek için kapalı döngü bir
su tünelinde boya ile akış görselleştirme yöntemi kullanılmıştır. Panjurlu kanatlı
ısı değiştiricilerinin ısıl ve hidrolik karakteristiklerini farklı panjur açılarında ve
çalışma şartlarında incelemek için sayısal çalışmalar ANSYS Fluent yazılımı ile
gerçekleştirilmiştir. Sonuçlar, sıcaklık eş düzey eğrileri, akım çizgileri, sürtünme
faktörü f, Colburn j faktörü ve bunların oranı olan j/f olarak sunulmuştur. Elde
edilen sonuçlar, en yüksek ısıl-hidrolik performansa, panjur açısının 20° olduğu
durumda ulaşıldığını göstermiştir.
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Investigation of Louvered Fin Heat Exchangers
Performance via Experimental and Computational Fluid
Dynamics Approach
ABSTRACT
In this study, heat transfer and pressure drop characteristics of louvered-fin heat
exchangers for various louver angles and Reynolds numbers were investigated experimentally and numerically. In the experiments, a flow visualization method via
dye injection in a closed-loop horizontal water tunnel was used to examine the flow
structure. Numerical studies were carried out with ANSYS Fluent software to investigate the thermal and hydraulic characteristics of louvered fin heat exchangers
for different louver angles and operating conditions. The results are presented as
temperature contours, streamlines, friction factor f , Colburn J factor and goodness
factor j/f. According to the obtained results, when the louver angle is 20 the thermal-hydraulic performance is the highest.
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1. GİRİŞ
Isı değiştiricilerinde ısıl direncin (%85 veya
daha fazla) en çok olduğu kısım ısının hava akışkanı ile değiştirildiği yerdedir [4]. Isı değiştiricilerinde yüksek kompaktlık özelliği istendiğinde
karmaşık kesintili kanat yapıları kullanılmaktadır. Zira bu tür kanatlar kalın sınır tabaka oluşumunu engellemekte ve akışta kararsızlıklar
oluşturmaktadır. Panjurlu kanatlar sıklıkla hava
koşullandırma cihazlarında, ısı pompalarında,
araç radyatörlerinde ve soğutma sistemlerinde
kullanılmaktadır. Bu kanat tipi gelen akışa açılı olarak yerleştirilmiş bir dizi düz plakalardan
(panjurlardan) oluşmaktadır. Düşük Reynolds
sayılarında kalın sınır tabaka panjurlar arasındaki akışkan geçişini engellemekte ve akışı düz
doğrultuda akmaya zorlamaktadır. Reynolds sayısı arttıkça sınır tabakası incelmekte ve böylece akış panjurların doğrultusuna yönelerek akış
yolunu genişletmektedir. Meydana gelen bu akış
olaylarının ısı transferinde artış sağladığı bilinmektedir. Ancak, akış yolu genişledikçe sürtünmeden kaynaklı basınç düşüşü de artış göstermektedir. Basınç düşüşü ısı değiştiricilerinde
gerekli fan gücünü artırdığı için istenmeyen bir
durum olarak karşımıza çıkmaktadır. Kanatlar
üzerindeki panjurların performansı akış yapısı
açısından değerlendirildiğinde akışın panjurları
takip edebilme yeteneği "akış kalitesi" olarak
adlandırılır [4]. Tek bir panjur boyunca gerçekleşen ısı transferi temelde iki etmene bağlıdır. Bu
etmenlerden birincisi panjurun etrafındaki akış
alanıdır. Akış alanı panjur yüzeyi boyunca sınır
tabakanın gelişimini belirler. İkinci etmen ise
panjur yüzeyi ile akışkan arasındaki ısı transfer
potansiyelini belirleyen ısıl alandır. Reynolds sayısından sonra ise akış kalitesi büyük miktarda
panjur geometrisine bağlıdır. Kesintili yüzeyler
ısıl sınır tabakayı yeniden başlatır. Ortalama sınır tabaka kalınlığı kısa levhalar için uzun levhalara göre daha ince olduğundan ortalama ısı
transferi katsayısı kesintili yüzeylerde sürekli
yüzeylere göre daha yüksek olmaktadır. Ayrıca bazı kritik Reynolds sayılarının üzerindeki
akışlarda, kesintili yüzeyler ısı transferini artırabilecek girdap kopmaları oluşturmaktadır. Literatürdeki panjurlu kanatlı ısı değiştiricileri ile

ilgili yapılmış çalışmalara ilişkin bazı örnekler
aşağıda sunulmuştur.
Wang ve ark. [2] yuvarlak borulu ve panjur tipi
kanatlı ısı değiştiricilerinde genel ısı transferi ve
sürtünme direnci ile ilgili korelasyonlar elde etmişlerdir. Korelasyonları türetmek için panjur
adımı, panjur yüksekliği, uzunlamasına boru
uzunluğu, yanlamasına boru adımı, boru çapı,
kanat adımı gibi farklı geometrik parametreleri
içeren 49 farklı panjurlu kanatlı-borulu ısı değiştiricisi örneği kullanmışlardır. Zhang ve Tafti [3]
çoklu panjurlu-kanatlı ısı değiştiricilerinde gerçekleşen iki farklı ısıl art izi girişimi olayını sınıflandırmışlardır. Buna göre kanat arası (Interfin) girişimi panjurların komşu satırları arasında
meydana gelmekte; yüksek akış verimlerinde ve
akış panjur doğrultusundayken baskın olmaktadır. Kanat içi (Intra-fin) girişimi ise aynı kanat
ya da satırın bir sonraki panjurunda veya kanadında ortaya çıkmakta; düşük akış verimlerinde
veya akış kanal doğrultusunda olduğunda gerçekleşmektedir. Isı transfer kapasitesindeki artış
düşük adım oranlarında daha yüksektir. Isı
transfer katsayısının belirlenmesinde kullanılan
deneysel yöntemlerin yüksek akış verimlerinde
büyük hatalara neden olmazken düşük akış verimlerinde %100’e varan hatalara neden olabildiğini belirtmişlerdir. Kim ve Bullard [5] çoklu
panjurlu-kanatlı ve düz plaka kanatlı-borulu ısı
değiştiricilerinin hava tarafı ısı transferi ve basınç düşüşü karakteristiklerinin araştırıldığı deneysel bir çalışma gerçekleştirmişlerdir. Deneylerde 45 farklı ısı değiştiricisi kullanılmış, panjur
açısı 15-29° arasında, hava tarafı Reynolds sayısı
100-600 arasında değiştirilmiş, kanat adımı 1.0,
1,2 ve 1,4 mm, akış derinliği 16, 20 ve 24 mm
olarak alınmış ve boru içi su debisi 0,32 m3/s olarak sabit tutulmuştur. Hava tarafı ısıl performansı karşıt akış ve akışkanların karışmadığı kabulü
ile NTU etkinlik yöntemini kullanarak analiz
etmişlerdir. Farklı geometrik yapıdaki ısı değiştiricilerindeki ısı transfer katsayısı ve basınç düşüşü performansları Colburn j-faktörü ve sürtünme faktörü f olarak panjur adımına göre
tanımlı farklı Reynolds sayıları için rapor edilmiştir. Panjur açısının ısı transferine etkisi akış
derinliğine, kanat yerleşimine ve Reynolds sayıTesisat Mühendisliği - Sayı 162 - Kasım/Aralık 2017
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sına göre farklılıklar göstermiştir, ancak kanat
yerleşiminin etkisi diğer parametrelere kıyasla
küçük olmuştur. Basınç düşüşü panjur açısı ve
akış derinliği ile artmakta, kanat adımının artması ile azalmaktadır. Kanat yerleşiminin basınç
düşüşüne etkisi kanat açının artması ile düşmüştür. DeJong ve Jacobi [6] panjurdan panjura gerçekleşen kütle transferi verilerini (ısı ve kütle
transferi benzeşimi kullanarak) Reynolds sayısının 130’dan 1400’e kadar olan değerleri için elde
etmişlerdir. Kütle transferi için naftalin süblimleşme tekniğini kullanmışlardır. Basınç düşüşü
verileri düşük hızlı rüzgâr tünelinde elde edilmiş, ısı değiştiricisi içerisindeki yerel akış yapıları da su kanalında boya ile görselleştirme yöntemi kullanılarak görselleştirilmiştir. Girdap
kopma olayının ısı transferi iyileştirmesine olan
etkisi üzerine ayrıntılı araştırma yapmışlardır.
Girdap kopmasının panjurlu kanat dizileri üzerinde daha az etkili olduğu bulunmuştur. Dejong
ve Jacobi [7] sınır duvarlarının akış üzerine ve
panjur kanat dizilerindeki ısı transferine etkisini
naftalin süblimleşme tekniği ve akış görselleştirme ile deneysel olarak araştırmışlardır. Kütle
transferi ve ısı transferi benzeşimi ile, naftalin
kaplanmış yüzeydeki süblimleşen naftalin miktarı ısı transferi hesabında kullanılmıştır. Cidar
yakınındaki akış karakteristiklerinin ısı transferi üzerinde olumsuz etkileri olmuştur. Büyük
ayrılma bölgeleri düşük Reynolds sayılarında ısı
transferinde düşüşe neden olurken (sınır cidarlarından uzaktaki panjurlarla karşılaştırıldığıda),
yüksek Reynolds sayılarında akış kararsızlıkları
ısı transferinde artışa neden olmuştur. Lyman ve
ark. [4] panjurlu kanatların kompakt ısı değiştiricilerinin basınç düşüşünde önemli bir artışa neden olmadan ısı transferi performansını artırmak için etkili bir yöntem olduğunu
belirtmişlerdir. Deneylerini birçok sayıda büyük
ölçekli panjur modellerinde, farklı panjur adımları ve panjur açıları için bir dizi farklı Reynolds
sayısı değerlerinde gerçekleştirmişlerdir. Yapmış oldukları çalışmada, akış sıcaklığı ve adyabatik cidar sıcaklığı gibi farklı referans sıcaklıklarını kullanarak panjurdaki ısı transfer
katsayısını belirlemek için bir yöntem sunmuşlardır. Bu çalışmadan elde edilen sonuçlara göre
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belirli bir panjuru çevreleyen ısıl alan panjurdan
gerçekleşen ısı transferi üzerinde güçlü bir etkiye sahiptir. Perrotin ve Clodic [8] tek sıra borulu
araç yoğuşturucusu için elde ettikleri Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği (HAD) sonuçlarını
literatürdeki farklı kanat tasarımı ve akış şartlarını kapsayan korelasyonlarla ve deneysel sonuçlarla karşılaştırmışlardır. Üniform ve sabit kanat
sıcaklığı şartlarında yapılan iki boyutlu analizler
sonucunda çok abartılı ısı transfer katsayısı sonuçları (%80 daha fazla) elde edilmiştir. Borunun etkilerini, taşınım ve kanatlardaki iletimle
gerçekleşen bileşik ısı transferini de dikkate alarak yaptıkları üç boyutlu hesaplamaların sonuçları ise deneysel verilerle daha uyumlu (%13
daha fazla) değerler vermiştir. Ancak, HAD sonuçları ile deneysel sonuçlar arasında bazı farklılıklar olsa da HAD sonuçlarının eğilimi akış alanındaki yerel bölgelerin akış fiziği hakkında
daha iyi bilgi edinme açısından kompakt ısı değiştiricileri için deneysel sonuçlarla karşılaştırılabilecek yapıdadır. Ayrıca daha gerçekçi kanat
verimleri ve daha düşük eleman boyutları ile yapılan hesaplamalarla daha az farka sahip sonuçların elde edilebileceği belirtilmiş, bunun ise
daha fazla hesaplama süresine yol açacağı vurgulanmıştır. Hsieh ve Jang [9] art arda artırılan
ya da azaltılan panjur açılarının ısı transferine ve
akış yapısına etkilerini üç boyutlu sayısal analiz
yaparak araştırmışlardır. Mevcut sonuçlar göstermiştir ki ısı değiştiricilerine uygulanan art
arda değişken açılı panjur yerleşimi ısı transfer
performansını artırmaktadır. Huisseune ve ark.
[10] akış görselleştirme çalışmalarını altı kat büyütülmüş panjurlu kanatlı ve dairesel borulu ısı
değiştiricisi modelinde bir su kanalında gerçekleştirmişlerdir. Düşük Reynolds sayılarında
akım yolları boru yüzeyini takip ederken yüksek
Reynolds sayılarında boruların ön kısmında at
nalı girdapları oluşmuştur. Bunun sonucunda
oluşan iki adet akım yönündeki girdap uzantıları
aşağı akım panjurları tarafından bozulmuştur.
Bu bozulma özellikle yüksek Reynolds sayılarında ve görece küçük kanat adımları ve panjur
açılarında daha çok olmuştur. Reynolds sayısının yanında, kanat aralığı da at nalı girdabı gelişimini etkilemektedir; kanat aralığı arttıkça
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daha büyük ve daha güçlü at nalı girdapları oluşmuştur. Bu göstermiştir ki kanat aralığı azaldıkça mekanik blokajdan ve sürtünmeden kaynaklı
girdapsal hareket yok oluşu artmıştır. Ayrıca
ikinci boru dizisindeki girdap şiddeti ve dönüm
sayısı birinci boru dizisinden daha fazladır. Vaisi
ve ark. [11] kompakt ısı değiştiricilerinde panjurlu kanatların üzerindeki akışın hava tarafı ısı
transferi ve basınç düşüşü karakteristiklerini deneysel olarak araştırmışlardır. Panjurlu kanatların simetrik yerleşimi asimetrik yerleşime göre
kıyaslandığında ısı transferi performansında
%9,3 artış ve basınç düşüşünde ise %18,2 azalış
olduğu gözlemlenmiştir. Ayrıca, sabit bir ısı
transferi ve basınç düşüşü için kanat yüksekliğinde kanatların simetrik yerleştirildiği durumda %17,6 düşüş olurken ısı değiştiricisinin toplam boyutunda ve maliyetinde kayda değer bir
düşüş gerçekleşmiştir. Sonuçlar göstermiştir ki
panjurun ısı transferi ve basınç düşüşüne etkisinde en önemli parametre panjurların yerleşimidir.
Başka bir ifadeyle panjurlu kanatların panjur açısı, panjur yüksekliği ve panjur adımı gibi ana
yapısında hiçbir değişiklik yapmadan ısı transferi ve basınç düşüşü karakteristikleri boru sıraları
üzerindeki panjurların yerleşimi değiştirilerek
iyileştirilebilmektedir. Okbaz ve ark. [12] panjur
kanatlı ısı değiştiricilerinin deneysel modelleri
tasarlanırken gerçek ölçekli ısı değiştiricilerinde
meydana gelen akış yapısını simule edebilmek
için gerekli panjurlu kanat sıra sayısının belirlenmesi amacıyla sayısal bir çalışma gerçekleştirmişlerdir. Panjurlu kanat sıra sayısının 10’dan
az olması durumunda akışın periyodik özellik
göstermediğini, yerel olarak kanal doğrultulu
akış yapılarının oluştuğunu ve kenar etkilerinin
fazla olduğunu belirtmişlerdir. Okbaz ve ark.
[13] panjur kanatlı-borulu ısı değiştiricilerinde
ısı transferi ve basınç düşüşü karakteristiklerini
farklı panjur uzunlukları ve panjur açıları için
sayısal olarak araştırmışlardır. Okbaz ve ark.
[14] kanat adımının farklı panjur açılarında ve
Reynolds sayılarında ısı transferi ve basınç düşüşü üzerine etkilerini Hesaplamalı Akışkanlar
Dinamiği yaklaşımı ile araştırmışlardır.

Yapılan literatür taramasında panjurlu kanatlı
ısı değiştiricilerinin ısı transferi ve basınç düşüşü ile ilgili karakteristik özelliklerini inceleyen
çalışmalar ortaya konmuştur. Farklı çalışma koşullarında ve geometrik yapılarda farklı panjur
açıları daha iyi performans göstermiştir. Özellikle kanat adımları panjur açısının ısı transferi
üzerine etkisini büyük miktarda etkilemektedir.
Bu çalışmada ise, farklı panjur açılarının ısıl ve
hidrolik performansı hesaplamalı akışkanlar dinamiği yaklaşımı ile incelenmiş, elde edilen performansı en yüksek tasarım için bir su tünelinde
akış görselleştirme çalışması yapılmış ve akış
verimleri hesaplanmıştır.
2. DENEYSEL ve SAYISAL YÖNTEM
2.1. Deneysel Yöntem
Deneyler akrilik malzemeden imal edilmiş kapalı sistem su tünelinde boya akıtma yöntemi kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Su akışı frekans
kontrollü bir pompa vasıtasıyla sağlanmıştır.
Tünelin test bölümü modelin yerleştirilebilmesi
için üst bölümü açılır-kapanır şekilde 15,24 cm
x 5,24 cm boyutlarında imal edilmiştir. Deneysel çalışmada gerçek ısı değiştiricisinin 10 kat
ölçekli büyütülmüş modeli kullanılmıştır. Akış
görselleştirme deneylerinde kullanılan model
saydam bir polimerden stereolitografi yöntemi
ile imal edilmiştir. Deneylerde gerçek boyutlardaki panjurlu kanatlı ısı değiştiricisinde olan
akış olaylarını simule etmek için 10 adet panjur
sıralı model kullanılmıştır. Akış görselleştirmede kullanılan boya, kanalın merkezinden ilk panjurun 1,5 cm yukarı akım yönünden akıtılmıştır.
Belirli Reynolds sayılarıyla çekilen fotoğraflar, akış verimliliği değerlerini elde etmek için
Adobe PhotoShop fotoğraf editörü yazılımı kullanılarak işlenmiştir. Akış verimliliği, panjurun
akışı ne kadar yönlendirildiğinin bir ölçüsüdür
ve Sahnoun ve Webb (1992) tarafından Denklem
1 ile belirtilmiştir;
(1)
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Tablo 1. Akış Görselleştirme Deneyinde
Kullanılan Modelin Ölçüleri
Kanat
adımı
F(mm)

Panjur
adımı H
(mm)

F/H

20

16

1,25

Kanat
kalınlığı
tf (mm)
1,5

al kısımlarına periyodik sınır şartı tanımlanmış,
yan yüzeye ise simetri sınır şartı uygulanmıştır.

Panjur
açısı
P(derece)
20

2.2. Sayısal Yöntem
Şekil 2: Geometrik parametreler

Bu çalışmada 3 boyutlu akış hacmini ve ısı transferini çözmek için FLUENT 16 paket yazılımı
kullanılmıştır. Ağ oluşturma sırasında ağ yapılarının kalitesi dikkate alınmıştır. Bütün durumlar
için sonuçların ağ sayısından bağımsızlığı kontrol edilmiştir. Sonuçların ağ yapısından bağımsızlığını kontrol etmek için Colburn faktörü j ve
boyutsuz sürtünme faktörü f sonuçları dikkate
alınmış, farklı ağ sayılarındaki sonuçlar arasında %1’lik fark elde edilinceye kadar ağ sayıları
değiştirilmiştir.
Sayısal çözümleme yapılırken akış sürekli kabul edilmiş bazı panjur açıları ve akış hızlarında
laminer çözüm yapılırken bazılarında ise türbülanslı çözüm yapılmıştır. Panjur açısı ve akış hızı
arttıkça akış türbülanslı yapıya geçmiş, laminer
çözümlemelerde yakınsama elde edilememiştir.
Türbülanslı akışı çözmek için ise sınır tabaka
akışlarında ve düşük Reynolds sayılarında başarılı sonuçlar veren Realizable k-e türbülans
modeli kullanılmış ve kanat üzerindeki laminer
bölgeyi hassas bir şekilde dikkate alabilmek için
"Enhance Wall Treatment" yöntemi kullanılmıştır. Girişte türbülans yoğunluğu %5 olarak kabul
edilmiştir. Panjur kanat üzerinde ağ tabakasındaki birinci katmanda y+<1 olarak elde edilmiştir.
Momentum denklemlerindeki basınç gradyanı
ikinci dereceden ayrıklaştırma yöntemi ile çözülmüştür. Süreklilik denklemlerinde yakınsama kriteri değeri 10-6 olarak alınmıştır. Havanın
termo-fiziksel özellikleri ortalama sıcaklık değerlerine göre sabit olarak kabul edilmiştir: Cp=
1,007 (kj/kg K), 0.00001895 (kg/ms), k= 0,02625
(W/mK). Hava yoğunluğu ise sıkıştırılamaz ideal gaz denklemine göre belirlenmiştir. Girişte hız
sınır şartı uygulanmış, çıkışta gösterge basıncı
0 Pa olarak ayarlanmıştır. Akış hacminin üst ve

90

Tesisat Mühendisliği - Sayı 162 - Kasım/Aralık 2017

Şekil 3. 3B akış hacmi ve sınır şartları

Şekil 4. Kanatlar etrafındaki ağ yapısı
Tablo 2. Sayısal Çalışmalarda Kullanılan
Geometrik Parametreler ve Çalışma Şartları
Panjur adımı (H)
Kanat adımı (F)
Panjur açısı (p)
Kanat kalınlığı (tf)
Akış uzunluğu (L)
Giriş sıcaklığı
Hava hızı (U)
Panjur sıcaklığı

1,6 mm
2 mm
15°- 40°
0,15 mm
17,2 mm
303.15 K
1-6 m/s
313,15 K

2.2.1. Sayısal Yöntem Verilerinin İşlenmesi
Reynolds sayısı:
Re =

ρ∙U∙H
μ

(2)

Burada U hava giriş hızı ρ havanın yoğunluğu
H panjur kanat uzunluğu μ ise viskozitedir. Col-

MAKALE

burn faktörü j ve sürtünme faktörü f:
j=

f=

Nu
Re∙Pr

2/3

ΔP
1/2∙ρ∙U

2

h

=

ρ∙U∙Cp
∙

H
4L

∙ Pr2/3

(3)

(4)

Burada L panjurlu bölgenin giriş ve çıkışı arasındaki uzunluktur.
3. SONUÇ
Panjur kanatlı ısı değiştiricilerinde ısıl–hidrolik
performansın iyileştirilmesi ve değerlendirilmesi için akış görselleştirme yöntemi iyi bir olanak sağlamaktadır. Akış yapısının bütün çözüm
hacmi için anlaşılması daha ayrıntılı bir bakış
açısına sahip olmayı olanaklı kılmaktadır. Bu
nedenle akım çizgileri, hız vektörleri, sıcaklık
eş düzey eğrileri, Colburn j faktörü ve sürtünme
faktörü f ile birlikte sunulmuştur.
Şekil 5’te farklı panjur açılarında ve farklı Re
sayılarında Colburn faktörü j (I), sürtünme faktörü f (II) ve j/f oranları (III) sunulmuştur. Isı
transferi karakteristiği olan Colburn faktörü j
sonuçları incelendiğinde bütün Re sayılarında en
yüksek j değerleri panjur açısının p= 20° olduğu
durumda elde edilmiştir. Isı transferi performansının en zayıf olduğu durum ise panjur açısının
p=15° olduğu durumdur. Diğer açılar arasında j
değerlerinde kayda değer bir fark ortaya çıkmamıştır. Panjur açısı p= 15°’den p= 40°’ye doğru artırıldığında ısıl performans 20°’de ani bir
artış göstermiş daha sonra ise tekrar düşmeye
başlamıştır. Basınç düşüşleri ise panjur açısının
artması ile artmaya devam etmiştir. En yüksek
basınç düşüşü panjur açısının p= 40° olduğu

durumda oluşurken en az düşüş panjur açısının
p= 15° olduğu durumda elde edilmiştir. Basınç
düşüşü ve ısı transferi performanslarının birlikte değerlendirildiği j/f oranları panjur açısının
toplam performans üzerine etkisi hakkında daha
gerçekçi bilgiler sunmaktadır. Elde edilen sonuçlar göstermiştir ki en yüksek j/f oranı değerlerine
panjur açısının 20° olduğu durumda ulaşılırken
en düşük değerlere panjur açısının 40° olduğu
durumda ulaşılmıştır. Panjur açılarının p= 20°,
25°, 30° ve 35° olduğu durumlarda Re sayısının
300 değerinden sonra ısıl- hidrolik verimin düşmeye başladığı görülmüştür. Panjur açısının 15°
olduğu durumda ise j/f oranı Re sayısı ile artmaya devam etmiştir.
Şekil 6’da Reynolds sayısı Re= 400 ve en yüksek
ısıl-hidrolik performansın elde edildiği panjur
açısı p= 20° için akım çizgileri (I) ve boya ile akış
görselleştirme (II) sonuçları sunulmuştur. Akım
çizgileri ve boya akış görselleştirme sonuçları
akış yapısının deneysel ve sayısal sonuçlar için
örtüştüğünü göstermektedir. Şekil 7’de Re=400
ve panjur açısı p= 20° için sıcaklık eş düzey eğrileri gösterilmiştir. Panjurlar kanatlar arasında
akışın hareket edebilmesini ve sıcak akışkanla
soğuk akışkanın daha iyi karışmasını sağlamaktadır. Kesintili yüzey oluşturan panjur yapıları
ısıl sınır tabakasının sürekli olarak büyümesini
engelleyerek incelmesini sağlamakta dolayısıyla
taşınımla olan ısı transferini artırmaktadır. Şekil
8’de panjur açısı p= 20° için farklı Re sayılarında akış görselleştirme sonuçlarından elde edilmiş akış verimleri sunulmuştur. Akış verimleri
akışın panjurlar tarafından ne kadar yönlendirilebildiğini gösteren nicel bir ifadedir. 20° panjur
açısında Re sayısı arttıkça akış veriminin arttığı
görülmüştür.

Şekil 5. Panjur açısı p=20° için Colburn faktörü j (I), sürtünme faktörü f (II) ve j/f oranları (III)
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Şekil 6. Re=400 panjur açısı p=20° için akım çizgileri (I) ve boya ile akış görselleştirme (II) sonuçları

Şekil 7. Re=400 panjur açısı β=20° için sıcaklık eş düzey eğrileri

Şekil 8. Panjur açısı p=20° için farklı Re sayılarında akış görselleştirme sonuçlarından elde edilmiş akış
verimleri
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Sürdürülebilir enerji kavramının bina ölçeğinde uygulanmasını amaçlayan ve ilk
kez 2002 yılında A.B.D. Enerji Bakanlığı (DOE) tarafından başlatılan öğrenci proje
yarışması Solar Decathlon’un 2018 yılında Çin’in Dezhou kentinde yapılacaktır.
Bu yarışmaya Türkiye’yi İstanbul Teknik Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi ve
İstanbul Kültür Üniversitesi konsorsiyumundan oluşan Teamİstanbul takımı temsil
edecektir.
Teamİstanbul yarışmada "AlgaeTECT Evi" ismiyle bir konut tasarım önerisi sunuyor. Diğer tasarımlardan farklı olarak evsel atıklarla beslenen bir sistemle yosunlardan ve organik atıktan elde edilen biyogazı evin ihtiyacı olan elektriğin üretiminde kullanmayı amaçlamaktadır. Elektrik üretimine biyogazdan elde edilen enerjinin
yanı sıra fotovoltaik paneller aracılığıyla binanın elektrik ihtiyacı karşılanacaktır.
"AlgaeTECT Evi" projesinde ısıtma ihtiyacı çanak tip parabolik güneş kollektörü
ile sağlanırken evaporatif soğutma, çeşitli doğal havalandırma stratejilerinin uygulanması, çatı ve duvar bahçeleri, etkin gölgeleme elemanlarının ve faz değiştiren
malzemelerin kullanımı gibi özellikleriyle de inovatif açıdan ön plana çıkmaktadır.
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First Microalgae Based Energy Generating
House Design and Application of Turkey AlgaeTECT House
ABSTRACT
Solar Decathlon student competition, which was done first time in 2002 by the US
Ministry of Energy aimed that the concept of sustainable energy, was implemented
for the building scale, will be held in 2018 in Dezhou, China. Teamİstanbul consisting of ITU, YTU and IKU consortium is going to represent Turkey in SDC China’18.
TeamIstanbul offers a residential design proposal under the name "AlgaeTECT
House" in the competition. Unlike other designs, it aims to use the biogas obtained
from algae and organic waste with a system that is fed with domestic wastes in the
production of electricity, which house needs. In addition to the energy generated by
biogas power generation, the electricity demand will be provided by photovoltaic
panels. In the "AlgaeTECT House" project, while the heating requirement is provided by the dish type parabolic solar collector, the concept of evaporative cooling,
the application of various natural ventilation strategies, the use of roof and wall
gardens, efficient shading elements and phase change materials are also in the foreground from the innovation point of view.
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1. GİRİŞ
İlki 2002’de, ABD Enerji Bakanlığı himayesinde
Washington, DC’de düzenlenen Solar Decathlon yarışması üniversite öğrencilerinden oluşan
ekiplerinin sürdürülebilir konut alanındaki tasarımlarını değerlendirmek amacı taşımaktadır.
Yarışma yıllar içinde dünyanın Çin, Latin Amerika, Avrupa ve Ortadoğu gibi farklı bölgelerinde de düzenlenmeye başlanmıştır. 2018’de gerçekleşecek olan SDChina’18’e 9 farklı ülkeden
22 takım katılmakta. ABD Enerji Bakanlığı’nın
koyduğu kurallara göre yarışmada takımlar 10
farklı kategoride (mimari, pazar potansiyeli, mühendislik, bilim-toplum etkileşimi, inovasyon, su
kullanımı, sağlık ve konfor, donanım, ev hayatı
ve enerji dengesi) puan toplamaya çalışacaklardır. Temel olarak eğitime ve bilime katkı sağlarken aynı zamanda sosyal bilincin oluşturulmasını hedefleyen organizasyonun bu yarışmadan
beklentileri aşağıdaki şekilde sıralanmaktadır;
Eğitime katkı:
•

Üniversitelerin iş birliği,

•

Üniversitelerin ilgili bölümlerinde dersler
ile entegrasyon,

•

Öğrencilerin süreç içerisindeki aktif katılımları ile onlara uygulama imkanı sağlama,

•

Üniversite-Sektör iş birliği.

Bilime katkı:
•

İnovasyon,

•

Yeni araştırma ve geliştirme projeleri,

•

Patentler ve yayınlar,

Sosyal bilincin oluşturulması:
•

Tanıtım faliyetleri,

•

Ekolojik bilincin oluşturulması.

Solar Decathlon yarışmalarında değerlendirmeler ABD Enerji Bakanlığı DOE’nin oluşturduğu
10 ayrı kriter üzerinden yapılmaktadır. Bu yarışma kriterleri Şekil l’deki gibi sıralanmış olup puanlama her bir alanda 100 puan üzerinden yapılacak ve takımların tasarladıkları sürdürülebilir
konut tasarımları değerlendirilecektir.
Ülkemizin önde gelen üniversitelerinden İstanbul Teknik Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniver-

Şekil 1. Solar Decathlon Yarışma Kriterleri

sitesi ve Kültür Üniversitesi öğrenci ve akademisyenlerinin oluşturduğu, Akım Mühendislik,
Anel Elektrik ve DKM İnşaat gibi profesyonellerin desteklediği, Teamİstanbul ekibi Prof.
Dr. Nilüfer Eğrican başkanlığında 2017 yılında
Çin’in Dezhou kentinde düzenlenecek olan Solar Decathlon yarışmasının ön eleme aşamasını
geçerek Türkiye’yi temsilen yarışmaya katılma
hakkı kazanmıştır.
Solar Decathlon_Çin ilk kez 2013 yılında yapılmış 13 ülkeye ait 35 üniversiteden gelen öğrencilerin oluşturduğu 22 takımın katıldığı 2013
yarışmasının birincilik ödülünü Avustralya’dan
Wollongong Üniversitesi almıştır. 2013’teki yarışmayı 230.000’in üzerinde kişi öğrencilerin
oluşturduğu enerji etkin ev tasarımlarını görmek
üzere ziyaret etmiştir.
TOBB İklimlendirme Meclisi ve İSİB tarafından
desteklenen Teamİstanbul’un yarışmaya yönelik
hazırlıkları 10’u aşkın alanda sürmektedir. "AlgaeTECT Evi" ismiyle tasarım önerisi sunulan
ev, diğer tasarımlardan farklı olarak evsel atıklarla beslenen bir sistemle yosunlardan ve organik atıktan elde edilen biyogazı evin ihtiyacı
olan elektriğin üretiminde kullanıyor. Bunun
yanı sıra evaporatif soğutma, çeşitli doğal havalandırma stratejilerinin uygulanması, çatı ve
duvar bahçeleri, etkin gölgeleme elemanlarının
ve faz değiştiren malzemelerin kullanımı gibi
inovatif özellikleriyle ön plana çıkmaktadır.
Teamİstanbul tarafından tasarlanan ve teknolojik tasarım süreçleri devam eden sürdürülebilir
evin 2017 yılı Temmuz ayında ülkemizde inşa ve
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teşhir edilmesi planlanmaktadır. Solar Decathlon komitesince açıklanan yarışma takvimine
göre takip eden Ekim 2018 Temmuz ayında ise
Dezhou’da inşa edilip yarışmaya iştirak edecektir.
Solar Decathlon katılımıyla, Türkiye’nin sürdürülebilir/yeşil/yaklaşık sıfır enerjili (nZEB) bina
ve konut tasarımında bilinirliğini ve görünürlüğünü arttırması, sektörümüzün inovatif içerikli
ürünlerini dış pazara tanıtması hedeflenmektedir.
2. ALGAETECT EVİ VE KULLANILAN
İNOVATİF TEKNOLOJİLER
2.1. Esnek Mimari Tasarım
AlgaeTECT evinin mimari tasarımında modülerlik, basitlik ve sadelik ana prensipler olarak
belirlenmiştir. Metrekareye dayalı bir mimari

tasarımdan anlayışı yerine, evin farklı mekânsal
ihtiyaçlarına yönelik olarak farklı yükseklikler öngörülerek hacme dönük bir tasarım esas
alınmıştır. Evin çatı bacası bölümünde şeffaf
yüzeyler ile doğal aydınlatmadan ve doğal havalandırmadan faydalanılmıştır. Bunun yanında
evin güneye bakan cephesinde güneş kontrolü
yapılarak kışın ısınmaya katkı, yazın ise ısı kazanımının düşürülmesi amaçlanmıştır.
‘AlgaeTECT Evi’ ismi Latince ‘su yosunu’ anlamına gelen ‘Algae’ kelimesi ile İngilizce mimarlık anlamındaki ‘architecture’ kelimelerinden
türetilmiştir. Tasarımda öne çıkan en yenilikçi
özellik konutun ismini aldığı yosunlardan ve diğer evsel organik atıklardan metan gazı üretimi
ile bu metan gazının yakılmasıyla elektrik üretilirken meydana gelen CO2 emisyonunun yine
yosunlar tarafından arıtılmasıdır. Yosunların
üretimi aşamasında eşit birim alanda büyüyen

Şekil 2. AlgaeTECT Evi (Perspektif)

Şekil 3. AlgaeTECT Evi
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karasal bitkilere oranla 5 kat daha fazla üretilen
O2 ve bu üretimde kullanılan CO2 sayesinde kent
atmosferinin kalitesinin yükselmesine katkı sağlanmaktadır.
Alglerin beslenmesi için kullanılmış su, rezervuarlarda ve bahçe sulamasında kullanıma elverişli
olacağından AlgaeTECT Evi atıksuyun arıtılması dışında, suyun yeniden ve akıllı kullanılması
konusunda da fark yaratmaktadır. Tasarlanan yapıya ait imajlar Şekil 2 ve 3’de verilmiştir.
Yosundan enerji elde etmek bağlamında AlgeaTECT Evinde iki kişinin sarı su ve organik
atıkları evin enerjisinin tamamını karşılamaya
yetmeyeceği için Algeatect Evinin enerji ihtiyacının ancak 6-8 konutun atığı ile sağlanabileceği
ortaya konulmuştur.
AlgaeTECT Evinde gerekli enerjinin konutsal
atıklardan sağlanması düşünülmüştür. İki kişinin yaşayacağı büyüklükte tasarlanan yapının
sarı su miktarının sınırlı olduğu düşünüldüğünde yapılan enerji hesapları Algeatect Evi’un 6-8
konutun atığını dönüştürmesi fikrini ortaya koymuştur. Bu nedenle Algeatect Evi, müstakil bir
yapı olarak tasarlandığı gibi mevcut bir yapıya
ek (parazit yapı) veya yeni bir tasarım kompleksinin bir modülü olarak da uyarlanabilir.
Mevcut şehirlerde yüksek yoğunluklu yapı bloklarında önerilen sistemin yaygın olarak uygulanabilmesi halinde, evsel atıkların geri dönüştürülmesine, yerinde enerji üretimine ve üretilen
yan ürün olarak O2 sayesinde şehirlerdeki hava
kirliliğinin azaltılmasında önemli katkılar sağlayacağı öngörülmektedir.

TeamIstanbul, piyasa alternatifleri yaratmak için
farklı modüler kombinasyonlarda tasarlanabilen
esnek bir mimari plan üzerinde yoğunlaşmıştır.
Açık plan olarak tasarlanan yapının kullanımı
çeşitli kültürel yapılara adaptasyon sağlanabilmektedir. Küçük veya büyük hacimlerin şema
içinde kolayca ilavesi mümkündür. Bu bağlamda, yapının tasarımdaki esneklik, küçük uyarlamalarla farklı iklimlerde kullanılabilen bir konut
anlamına gelir. Yarışma için, iki kişilik konut
modülü hazırlanmaktadır. İç mekan perspektifleri Şekil 4’te gösterildiği gibidir.
AlgeaTECT Evi çatıda bulundurduğu yosun havuzunun daha büyük yüzey ihtiyaçları için günışığı alan kentsel çevrenin herhangi bir yüzeyine adapte edilebilir. Algeatect Evi mevcut bir
bina üzerine adapte edileceğinden veya yeni bir
kompleksin parçası olacak, hafiflik ve prefabrikasyon mimari tasarımda iki önemli parametre
olarak karşımıza çıkmaktadır. Buna ek olarak,
farklı iklim koşullarında, enerji dengesi olarak
kendi kendine yeten bir ev oluşturmak için Güneş Bacası, Faz Değişen Materyaller, Çevrim
Enerji, Termal Kütle, Fotovoltaik Paneller, Rüzgar kapanı, gibi birçok enerji çözümünü bünyesinde barındırmaktadır.
2.2. Atık Minimizasyonu ve Enerji Stratejileri
2.2.1. Atık Ayrımı Ve Atıktan Enerji Yaklaşımı
AlgaeTECT Evi organik mutfak atıklarının ayrı
toplanması ve atıksu akımlarının sarı, gri ve
siyah su olmak üzere ayrılması açısından atık
minimizasyonu ve atık artımı açısından yeni-

Şekil 4. AlgaeTECT Evi (İç mekân perspektifleri)
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likçi teknolojiler barındırmaktadır. Metabolik
kaynaklı atıksu akımlarının (tuvalet atıklarının)
ayrılmasında ECOSAN (eco-sanitation) yaklaşımından yararlanılarak tasarlanan klozetlerin kullanılması planlanmaktadır. Bu klozetler
yardımıyla siyah (dışkı) ve sarı su (idrar) kaynağında birbirinden ayrılarak toplanacak; azot
açısından zengin sarı su çatıdaki yosun havuzuna gönderilirken siyah su biyogaz reaktörüne
atılacaktır. Yine kaynağında ayrı toplanan organik mutfak atıkları biyogaz reaktörüne kaynak
oluştururken, uygun sıhhi tesisat akımları ile
ayrı toplanarak bir paket arıtmadan geçirilen gri
suyun bir kısmı yosun havuzunda geriye kalan
kısmı ise sulama amaçlı ve sifonlarda kullanılacaktır. Kullanılması planlanan bu stratejiler ile
su tüketiminin azaltılması, atıktan enerji eldesi
ve CO2 emisyonunun azaltılıp atmosfere O2 salınımı ile hava kalitesinin iyileştirilmesi amaçlanmaktadır. Yosundan enerji elde eden konut
yaklaşımı, ARUP’un International Building Exibition fuarında sunduğu Solar Leaf-Bioreactor
Facade isimli projesinde görülmektedir [1]. Ancak bu projede biyogaz elde edilmek için üretilen
yosunlar kimyasal gübreler kullanılarak cam ve
kapalı yüksek maliyetli biyoreaktörlerde üreti-

miştir. TeamIstanbul’un yo yosun üretme stratejileri ise eş zamanlı olarak atık arıtımını da hedefleyen, kompleks yapılı olmayan havuzlarda
biyokütle üretimi üzerine kurulmuştur. Ekosan
yaklaşımıyla ayrı toplanmış insan idrarında yosun büyütme çalışmaları İTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü’nde gerçekleştirilmiştir [2]. Yapılan
çalışmalardan elde edilen sonuçlar ışığında tasarlanan sistem için, tüm atık akımlarının ayrım
ve arıtımlarının gösterildiği akım şeması Şekil
5’te gösterildiği gibidir.
2.2.2. Enerji Verimliliği Yaklaşımları
2.2.2.1. Mikro-Kojenerasyon Sistemi
AlgaeTECT Evi’nde yer alan enerji verimli mekanik sistemlerin en önemli ayağı olan atıkların
değerlendirilmesi, mikrokojenerason sistemiyle
gerçekleştirilecektir. Çatıda yer alan havuzda
üretilen mikroalg biyokütlesi ile mutfak ve tuvalette oluşacak organik atıkların mekanik odada yer alan biyogaz reaktöründe çürütülmesiyle
metan gazı elde edilecektir. Metan gazı mikrokojenerasyon ünitesinde yakılarak elektrik ve ısı
enerjisi elde edilecektir. Elektrik enerjisi fotovoltaiklere destek olurken ısı enerjisi ısıtma ve sıcak su sistemine destek olacaktır. Yanma sonucu

Şekil 5. Atık akımları ve arıtma stratejileri
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Şekil 6. Mikrokojenerasyon sistemi

Şekil 7. CSP sisteminden ısıtma ve sıcak su eldesi

açığa çıkan egzoz gazı çatıdaki havuza verilerek
mikro alg üretimi için gerekli olan CO2 ihtiyacını karşılanacaktır. Sistemin şematik gösterimi
Şekil 6’da gösterildiği gibidir.
2.2.2.2. Çanak Tip Parabolik
Kollektörü Kullanılması

Güneş

Atıkların geri dönüştürülmesinin yanında güneş
enerjisinden de maksimum oranda faydalanmak
adına tasarlanan evin ısıtma ve sıcak su ihtiyacının karşılanmasında çanak tip parabolik güneş kollektörü CSP teknolojisinin kullanılması
öngörülmüştür. Geleneksel CSP sistemlerinden
farklı olarak parabolik aynalar yerine düzlemsel
aynaların kullanıldığı sistemde, güneş ışınları

aynalardan yansıtılarak ısı enerjisi bir odak noktasında toplanıp burada bir ısı eşanjörüyle kızgın
yağa aktarılmaktadır. Kızgın yağ, mekanik odada bulunan akümülasyon tankına giderek içerdiği ısı enerjisini buradaki suya aktarmaktadır.
Güneş enerjisi yeterli olduğu sürece tüm ısıtma
ve sıcak su ihtiyacının buradan karşılanması
öngörülmüştür. CSP sisteminin yetersiz kaldığı
durumlarda ve sistemin bakım dönemlerinde ısı
pompası sisteminin ısıtma ve sıcak su ihtiyacını karşılaması öngörülmüştür. CSP sisteminden
ısıtma ve sıcak su eldesinin şematik gösterimi
Şekil 7'dedir.

Tesisat Mühendisliği - Sayı 162 - Kasım/Aralık 2017

99

MAKALE

2.2.2.3. Akümülasyon Tankı ve Faz Değiştiren
Madde Kullanımı
AlgaeTECT Evi’nin ısıtma ve sıcak su ihtiyacını
karşılayacak olan CSP ve ısı pompası sistemlerinden elde edilen enerji akümülasyon tankındaki suya aktarılacaktır ve sıcak su ile ısıtma ortak
bir yerden ayrı serpantinler aracılığıyla dağıtılacaktır. Böylece sıcak su için ayrı bir boyler
veya elektrikli ısıtıcı kullanılmasının önüne geçilecektir. Ayrıca her ihtiyaç olduğunda ana cihazların devreye girmesi engellenerek, enerjide
tasarruf sağlanacaktır. Akümülasyon tankı içine konulacak faz değiştiren maddeler ile tankın
depolama kapasitesi bir miktar daha artırılarak
enerji tasarruf miktarının da artırılması hedeflenmektedir.
2.2.2.4. HVAC Sistemleri
Projenin ana unsurlarından birisi de bina üzerine uygulanacak iklimlendirme sistemleridir. Bu
kapsamda iklimlendirme sistemi ısıtma ve soğutma olarak iki başlıkta incelenmektedir. Her
sistem kendi içerisinde alternatifli ve/veya yük
paylaşımlı olarak dizayn edilmiştir. Binanın ısıtma ve soğutma yüklerinin bulunması ve enerji
analizi aşamalarında Carrier HAP paket programı kullanılmaktadır. Yarışma kapsamında ön
görülen iklim koşulları organizasyon ekibi ta-

rafından Şekil 8’de iklim verileri bulunan Jinan
kenti olarak belirlenmiştir. Bunun temel nedeni
ise yarışmanın yapılacağı Dezhou şehrinin iklim verilerine en yakın iklim verilerin bu şehre
ait olmasıdır. Programdan çıkan sonuçlara bağlı
olarak cihaz kapasiteleri belirlenmiştir. (Şekil 8)
Projenin ısıtma sistemi güneş takip esaslı çalışan
parabolik çanak tip güneş kollektörü ve havadan
suya ısı pompası ile sağlanması planlanmaktadır. Genel olarak ısıtma uygulamalarında güneş
enerjisine bağlı enerji kullanımı düz, parabolik
ve parabolik çanak tip olmak üzere üç tip güneş
kollektörü ile sağlanmaktadır. Güneş enerjisi temelinde yapılan ısıtma uygulamalarda düz güneş
kollektörleri istenen ısı yüklerini sağlamak için
oldukça fazla alana ihtiyaç duymaktadır. Bunun
ana nedenlerinden biri akışkanın istenen yeterli sıcaklığa ulaşamamasıdır. Yüksek sıcaklık ve
yüksek enerji ihtiyacı olması durumunda yoğunlaştırıcı tip güneş kollektörlerini kullanmak
önemli bir avantajdır. Bu tür kollektörlerin verimleri yutucu yüzeyde birim alana düşen ışınım
miktarı düz kollektöre göre daha çok olduğundan daha fazladır [3].
Güneş enerjisi ısıl uygulamaları çalışma sıcaklıklarına göre üçe ayrılır;
•

Düşük sıcaklık uygulamaları (20-110 0C)

Şekil 8. Jinan şehrinin iklim verileri
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•

Orta sıcaklık uygulamaları (110-400 0C)

•

Yüksek sıcaklık uygulamaları (>400 0C)

Orta sıcaklık uygulamaları genellikle proses buharı, sıcak su üretimi, güneş enerjisi ile soğutma
gibi uygulamalardır. Yüksek sıcaklık uygulamaları da kızgın buhar sağlayan böylelikle hem ısıtma hem de soğutma proseslerinde kullanılabilir
sistemlerdir. Orta ve yüksek sıcaklık uygulamalarında ön görülen sıcaklıkları düzlemsel kolletörler ile sağlamak pek mümkün olmadığında her
iki uygulama için de yoğunlaştırıcı kollektörlere
ihtiyaç vardır [4, 5]. Projede kullanılması planlanan parabolik çanak tip kollektörlerin çalışma
prensibi temel olarak yüzeylerine gelen güneş
radyasyonunu noktasal olarak odaklarında yoğunlaştırma esasına dayalıdır. Bu kollektörlerin
yüzeyleri yansıtıcı aynalarla kaplanmıştır [6].
Parabolik çanak tip kollektörler genel olarak
yüksek verim, eğilme ve rüzgar yüklerine karşı
dayanıklılık, modülerlik, nem ve sıcaklık değişimine karşı dayanıklılık, uzun dönemde düşük
bakım maliyetleri, uzun ömürlü olması, yüksek
enerji yoğunluğu açısından oldukça avantajlıdır.
Bu yüzden gelecekte elektrik üretimi ile ısıtmasoğutma uygulamalarında yenilebilir enerji kaynaklarının kullanımının en iyi çözümlerinden
biri olabilir [7].
Parabolik çanak tip güneş kolektörü ısıtma yükünü karşılayan birincil sistem olarak düşünülmektedir. Ancak güneş kolektörünün yetersiz
kaldığı durumlarda ek olarak ısı pompası da devreye girecek şekilde sistem planlanmıştır. Hem

parabolik güneş kolektörü hem de ısı pompası
sistemi ısı enerjilerinin bir akümülasyon tankına
transfer etmektedir. Binanın ısıtma ihtiyacı akümülasyon tankından çekilen ısının "fan coil" sistemi aracılığıyla ısıtma mahaline aktarılması ile
sağlanacaktır. Akümülasyon tankı içerisine faz
değiştiren maddelerin yerleştirilmesi öngörülmektedir. Bu sayede daha uzun süre daha kararlı ısı transferinin sağlanması planlanmaktadır.
Aynı şekilde binanın sıcak su ihtiyacı da aynı
akümülasyon tankında bulunan bir ısı değiştirici
ile karşılanmaktadır.
Binanın soğutma yükü ise ısı pompasının soğutma modunda çalışması ve indirek evaporatif
soğutma ile karşılanacaktır. İndirect evaporatif
soğutma Şekil 9’da görüldüğü gibi yapılacaktır.
Şekilde görülen numaralandırmalar sırasıyla
aşağıdaki gibidir;
1.

Taze hava,

2. Soğutulmuş ortam havasını,
3. Egzoz edilen havayı,
4. Soğutulan taze havayı,
5.

Ortam havası

Sistemin çalışma prensibi (1) şartlarında nemlendiriciye giren dış hava nemlendiriciyi (2)
şartlarında yaş termometre sıcaklığı sabit olmak
üzere terk etmektedir. Adyabatik nemlendiricide
havanın sıcaklığı düşerken özgül nemi artmaktadır. Böylelikle soğutulan hava plaka tip ısı geri
kazanım ünitesine gönderilir. Yaklaşık olarak

Şekil 9. Evaporatif soğutma çalışma şeması
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dış havanın yaş termometre sıcaklığına kadar soğutan hava yardımı ile plaka tip eşanjörde soğuk
bir yüzey oluşur, dışarıdan alınan hava soğutulmuş plaka yüzeyi ile indirekt olarak temas ederek soğumaya başlar, soğuma prosesi sabit özgül
nem doğrusu boyunca devam eder [8].
Isı pompası soğutma modunda çalışırken COP’
sini yükseltmek amacı ile dış ünitenin önünde
ayrı bir evaporatif soğutma kullanılması planlanmaktadır. İndirek evaporatif soğutmadan
geçen hava, hava kanalları yardımı ile mahale verilecek olup; soğutma modunda çalışan ısı
pompası yine "fan coil" sistemini besleyerek
soğutma yükü karşılanacaktır. Z. Duan vd. indirect evaporatif soğutma üzerine yaptıkları derleme çalışması sonucunda bu teknolojinin konveksiyonel soğutma sistemlerine iyi bir alternatif
olacağını belirtmişlerdir [9].
Bina içindeki kabul edilebilir hava kalitesini
sağlamak için mahale çeşitli sensörler yerleştirilecektir. Sıcaklık, karbondioksit, karbon monoksit ve nem sensörleri HVAC otomasyon sistemine ilgili bilgileri sağlayacaktır. HVAC sistemi
bu bilgiler ile çalışma şartlarını düzenleyerek

maksimum konfor ve sağlıklı iç hava kalitesini
sağlayacaktır. Ayrıca toz vb. yabancı maddelerin ortama girmemesi için ana hava kanallarına
HEPA filtre takılması öngörülmektedir.
Ayrıca konfor şartlarının sağlanması amacıyla
yaz ve kış aylarında bir termostat yardımıyla "fan
coil" sistemi kontrol edilerek evin içinde istenen
sıcaklık sağlanacaktır. Fan coil sisteminin fan
hızları ısıtma ve soğutma yüklerini karşılamak
için belli sınırlar içinde değişebilir olarak planlanmıştır. Yaz sezonunda, nem kontrolü fan coil
ve evaporatif soğutmanın fan hızlarının kontrol
edilmesi ile sağlanacaktır. Nemi düşürmek için
evaporatif soğutmadan gelen havanın nemi daha
fazla olduğu için evaporatif soğutmanın fanın
hızı azaltılıp fan coil sisteminin fan hızları arttırılacaktır. Ayrıca mutfaktan gelen nem yükü bir
aspiratör yardımıyla dışarı atılacaktır.
Gri Su Sistemi
AlgaeTECT evinde duş ve lavaboların pis suyu
ayrı toplanarak bir paket gri su arıtma sisteminde arıtılarak arıtılan suyun bahçe ve peyzaj sulaması ile klozetlerde kullanılması öngörülmüştür.

Şekil 10. Algaetect Evi’nde kullanılan enerji verimli stratejilerin akım şeması
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Şekil 11. Ters kanatlı Venturi

Yağmur Suyu Kazanım Sistemi
Çatıdan toplanacak yağmur suyu bir tanka alınarak sulama amaçlı kullanılacaktır.
AlgaeTECT Evi kapsamında kullanılan tüm
enerji verimli stratejilerinin gösterildiği akım
şeması aşağıdadır:
Doğal Havalandırma
AlgaeTECT evinin doğal olarak havalandırılıp, atık havanın atılması için rüzgâr kapanı ile
bütünleşik venturi bacası sistemi kullanılması düşünülmüştür. Evin doğal havalandırması
kapsamında çalışmalar iki metodoloji üzerinden yürümektedir. Bunlardan ilki Hesaplamalı
Akışkanlar Dinamiği (HAD) paket programları
kullanarak, yukarıda bahsi geçen rüzgâr kapanı ve venturi bacasının optimum geometrisinin
oluşturulması ile ilgilidir. İkinci metodoloji ise
bu alanda yürütülen deneysel çalışmalardır.
Rüzgâr
kapanları
İran
coğrafyasında
Ortaçağ’dan bu yana kullanılmakta olan geleneksel doğal havalandırma yapılarıdır. Günümüzde daha çok İran’ın Yezd şehri gibi çok kuru
ve doğal olarak atmosferde fazla miktarda asılı
partikül barındıran bölgelerde kullanımları sürmektedir [10]. Kule şeklindeki kapanlar yaşam
mekânlarının iki-üç katı kadar yüksekliklere
ulaşırlar ve dağlardan esen temiz rüzgarları yapının içine yönlendirirler. Yapı içinde görevini
tamamlayan havanın dışarı atılması söz konusu olduğunda ise hava çekiş bölgelerine ihtiyaç
duyulur. Söz konusu bu deşarj delikleri yapının
çevresinde dış havanın yerel hareketi sayesinde
oluşan düşük basınç bölgelerine açılmalıdırlar.

Şekil 12. Rüzgâr kapanının art
bölgesindeki negatif basınç alanı

Alçak basınç bölgeleri binanın esen rüzgâra göre
konumuna bağlı oldukları kadar, bina dış kabuğunda oluşturulabilecek Venturi bacası benzeri
yapı elemanları ile de oluşturulabilirler.
AlgaeTECT evi tasarımı kapsamında yürütülen
HAD çalışmasının ilk adımında yarışmanın yapılacağı Dezhou kentine ait hâkim rüzgâr yönü
belirlenmiştir. Rüzgâr kapanının bu yöne (güney-güneybatı) bakmasına karar verilmiştir. Bu
noktada üzerinde durulması gereken kapanın
geometrisinden ziyade, hava deşarj bölgesi ve
geometrisinin belirlenmesidir. İlk denemelerde
evin herhangi bir yerinde oluşturulacak bir bacanın üzerinde Venturi etkisi yaratarak bir yerel alçak basınç bölgesi oluşturulması düşünülmüştür
(Şekil 11). Bu amaçla kullanılan ters kanat profili
evin hemen üzerinde yerel bir negatif basınç katsayısı alanı oluşturmakta ve bu sayede evin içinde bulunan atmosfer basıncındaki havayı deşarj
etmek mümkün olmaktadır [11]. Bu geometriyle
ilgili HAD çalışmaları sürmekteyse de, ikinci
bir alternatif olarak benzer bir bölgenin rüzgâr
kapanının hemen art bölgesinde de oluşacağı göz
önünde bulundurularak Şekil 12’de görülen geometri üzerinde de çalışmalara başlanmıştır.
Fotovoltaik Panel Sistemleri
Binanın elektrik enerjisi ihtiyacını karşılamak
için iki ayrı sistem kullanılacaktır. Bunlar PV
Panel sistemi ve yosun havuzundan beslenen kojenerasyon sistemidir. Evde kullanılan elektrikli
cihazların ihtiyacını karşılamak için her birinin
gücü ortalama 250 W olan 30 adet PV Panel Sistemi ve alg sisteminin enerji çıkışı düşünülmek-
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tedir. PV paneller maksimum gücü elde etmek
için evin kurulacağı alanın enlem değerlerine
göre açılandırılıp ve güneş yönünde şekilde de
gösterildiği gibi ayrı bir çelik konstrüksiyon ile
binanın çevresine yerleştirilmiştir. Bu düzeneğe
ek olarak invertör, regülatör ve depolama amaçlı aküler kullanılacaktır. Bina içinde yaşayacak
insanların konforu da gözetilerek bina içerisinde elektrik enerjisini kullanan tüm cihazların
sınıfının en az enerji tüketen ürün olmasına ve
aydınlatmanın temel olarak LED tarzı az enerji
tüketen armatürlerle sağlanması öngörülmektedir. İlgili cihazların elektrik tüketimlerine bağlı
olarak seçilen fotovoltaik panel sayısını belirlemek ve aylık bazda elektrik enerjisi üretim simülasyonunu yapmak amacıyla BlueSol paket
programı kullanılmıştır.
Otomasyon Sistemleri
Projede akıllı ev teknolojisi, enerji verimliliği,
güvenlik ve konfor açısından evin içinde enerjiyi kullanacağımız tüm alanlarda kullanılacaktır.
Bu alanda her geçen gün gelişen teknoloji takip
edilerek en uygun akılı ev otomasyon sistemi
evin büyüklüğüne, içinde yaşayacak olan maksimum insan sayısına ve evin yapılacağı alanın
coğrafi şartlara göre belirlenmiştir.
Ev içinde rutin olarak tekrarlanacak olan işlemler KNX otomasyon sistemleri kullanılarak
kendiliğinden gerçekleşecektir. Evin içinde kolay ulaşılabilir bir alana konumlandırılacak olan
Touch panel sayesinde, iklimlendirme kontrolü,
elektrikli cihaz kontrolü, aydınlatma kontrolü,
perde kontrolü ve müzik sistemi kontrolü ister
manuel olarak touch panel üzerinden verilecek
komutlarla istenirse de önceden yazılmış belir-

li bir senaryoya bağlı kalınarak kendiliğinden
kontrol edilebilecek. Bu işlemler Touch Panel
üzerinden yapılacağı gibi yine internet üzerinden
de kontrol edilebilecek. Bu senaryolar genellikle
gündüz ya da gece olmasına, ev sahiplerinin işte
ya da tatilde olmasına, evde çocuklar ve ya yaşlı bireylerin olmasına göre ayrı ayrı yazılacaktır. Evde yaşayan küçük çocukları tanıyacak ve
evde yalnız kalmaları durumunda daha önceden
yazılmış güvenlik protokülü gereği ütü, fırın ve
ocak gibi tehlikeli olabilecek elektrikli cihazları
devre dışı bırakabilecek.
Aydınlatma otomasyonu, konfor ve güvenlik için
yeterli şartlar sağlanacak şekilde tasarlanacaktır.
Yeterliliği belirleyen şartlar şu şekilde özetlenebilir; evden ayrılırken kapı yanında bulunan tek
bir anahtar ile tüm evin ışıklarını kapatabilmek,
tatile çıkıldığında evin ışıklarının rastgele açılıp
kapanması böylelikle evde biri varmış hissi yaratılarak hırsızların uzak tutulması, kullanılacak
floresan lambaların dimmable (Aydınlık seviyesinin ayarlanması) olması, kullanılacak gün ışığı
sensörü ile hava karardığında bahçe aydınlatmalarının ve ev içinde istenilen özel alanların aydınlatılması şeklinde sıralanabilir.
Evdeki perde ve müzik yayın sistemi kontrollü
yine touch panel veya internet üzerinden kontrol
edilebilecek. Hareket sensörleri (motion sensor)
ve manyetik sensörler yardımı ile ev güvenlik
açısıdan kontrol altında tutulacaktır. Eve bilgi
dışında bir müdahale gerçekleştiğinde ev sahiplerine sesli ve yazılı bilgi verilecektir.
Ses İzolasyonu
Projede konfor koşullarının önemi de büyük olduğundan, gerek mekanik oda sesleri gerek ise iç

Şekil 13. Ses izolasyon malzemelerinin uygulama alanları
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ve dış hacimler arası ses aktarımının azaltılması
da amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda 2.
Kalite kauçuk atıklarından nanoteknoloji kullanılarak üretilen yenilikçi malzemelerle ses yalıtımı yapılması planlanmaktadır. Kullanılması
öngörülen yalıtım malzemelerinin kullanım
alanları şap altı, mekanik hacim ve parke altı olmak üzere Şekil 13’te gösterildiği gibidir.
3. SONUÇ
Solar Decathlon katılımının;
•

Eğitime katkı sağlarken sektör tecrübesinin
öğrencilere aktarımına fırsat vermesi,

•

Üniversite sanayi iş birliğinde yenilikçi ArGe fikirlerinin önünü açması,

•

Türkiye’nin sürdürülebilir/yeşil/yaklaşık sıfır enerjili (nZEB) bina ve konut tasarımında
bilinirliğini ve görünürlüğünü arttırması,

•

Sektörümüzün inovatif içerikli ürünlerini
dış pazara tanıtması,

•

Enerji verimli bina tasarım projelerine teşvik edici bir örnek oluşturması,

•

Güneş enerjisinin ve evsel atıkların yosun
yetiştirilmesinde kullanılması,

•

Yosunların ve evsel organik atıkların, kompost elde edilerek, gübre olarak kullanılmaları,
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