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Derginin Amacı ve Kapsamı

Yayın İlkeleri

Makina Mühendisleri Odası Tesisat Mühendisliği Dergisi, tesisat
mühendisliği alanındaki güncel gelişmeleri içeren makaleler, sektörle ilgili haberler, sektöre yönelik akademik çalışmalar ve duyuruları ile bu alanda çalışan makina mühendisleri arasında iletişimi
ve bilgi birikimi aktarımını sağlamak üzere çıkarılan bir yayındır.

1. MMO adına İstanbul Şube tarafından 2 aylık periyotlarla hazırlanarak basımı gerçekleştirilen Tesisat Mühendisliği Dergisi,
Tesisat alanında çalışmakta olan üyelerimiz için 1993 yılından
beri yayınlanan hakemli bir dergidir. Dergimiz, 1993 yılından
bu yana düzenli olarak yayımlanan ulusal hakemli bir dergidir.
2. Makaleler internet ortamında da yayınlanmaktadır.
3. Makale metinleri ve öz üzerinde yer alan her türlü görüş, düşünce ve yazım hatası açısından sorumluluk tamamen yazarlara aittir.
4. Makalelerde, bölümler (giriş, tanımlamalar, incelemeler, araştırmalar, gelişmeler, sonuçlar, şekiller ve değerlendirmeler vb.)
bir bütünlük içinde olmalıdır.
5. Dergimizde, Türkçe dilinde yazılmış özgün niteliği olan orijinal araştırma kategorisindeki veya derleme makaleler yayımlanır. Bu kategorideki makalelerin; üretilen bilginin yeni olması,
yeni bir yöntem öne sürmesi ya da daha önce var olan bilgiye
yeni bir boyut kazandırmış olması gibi niteliklere sahip olması
beklenir.
6. Makalelerde kullanılan bütün birimler SI birim sisteminde olmalıdır. Gerekli görüldüğü takdirde farklı birim sistemindeki
değerleri parantez içinde verilmelidir.
7. Makalenin üslubu, formatı ve dili etkinlik yapısına ve mühendislik etiğine uygun olmalıdır.
8. Makalelerde belirli bir grup, sınıf veya toplumu oluşturan tabakalardan herhangi birinin, firma veya firma topluluklarının
menfaati ön plana çıkartılmamalı, bu konuda reklam ve propaganda yapılmamalıdır. Makalelerde herhangi bir firmanın,
ürünün (veya sistemin), cihazın veya markanın reklamı yapılmamalıdır. Şekil, resim ve tablolarda ticari bir kuruluşun adı,
logosu yer almamalıdır.
9. Makaleleri değerlendiren hakemlerin isimleri yazarlara bildirilmez (blind peer review). Hakemlerin de yazar isimlerini görmeden (double-blind peer review) makaleleri değerlendirmeleri
gerçekleştirilir.
10. Hakemlere gönderilen makalelerin 30 gün içerisinde değerlendirilmesi beklenir. Bu sürenin aşılması durumunda editörler
yeni hakem ataması yaparak eski hakemden isteği geri çekerler.
11. Makale hakkında kabul-ret kararı editörler tarafından verilir.
Hakem önerileri doğrultusunda yeterli görülmeyen makalelere geliştirilmesi hususunda major (değerlendirme için yeniden
gönder) ya da minor (düzeltme gerekli) revizyon kararı verilir.
İstenilen seviyeye ulaşmayan ve bilimsel açıdan yeterli görülmeyen makaleler reddedilir.
12. Yayımlanmak üzere gönderilen makalelerin herhangi bir yerde
yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere herhangi bir dergiye
gönderilmemiş olması zorunludur.
13. Dergimizde yayımlanmak için gönderilen makalelerden herhangi bir değerlendirme ve başvuru ücreti alınmamaktadır.

MMO adına İstanbul Şube tarafından 2 aylık periyotlarla hazırlanarak basımı gerçekleştirilen Tesisat Mühendisliği Dergisi, Tesisat
alanında faaliyet gösterenler için 1993 yılından beri yayınlanan
hakemli bir dergidir.
Derginin baskı adedi 1.500 olup, Serbest Mühendislik Müşavirlik
Bürolarına (SMM), ülke çapında Makina Mühendisleri Odası üyelerine, firmalara, İstanbul il ve ilçe belediyelerine, sanayi ve ticaret
odalarına, üniversitelerde konu ile ilgili öğretim üyelerine, kamu
kurum ve kuruluşlarına ücretsiz olarak gönderilmektedir.

Yazarlara Bilgi
Makale Hazırlama: Dergimizde yayınlanacak makaleler, “Öz ve
Makale Yazım Kuralları”nda belirtilenlere uygun olarak Microsoft
Word programında hazırlanmalıdır.
Makalenin Dergimize İletilmesi: Dergide belirlenen yazım kurallarına uygun bir şekilde düzenlenmiş makale, http://omys.mmo.
org.tr/tesisat/ adresinde yer alan online makale yönetim sistemine
yüklenmelidir.
Hakem Değerlendirme Süreci: Tüm yazılar, kimliği kapalı olarak
bir hakem değerlendirme sürecinden geçirilir ve editör tarafından
belirlenen, konusunda uzman en az iki adet hakeme değerlendirilmek üzere gönderilir. En az iki hakemden basım için onay alınan
makaleler basım için kabul edilir; bir kabul, bir red durumunda
üçüncü bir hakemin görüşüne başvurulur; iki olumsuz hakem raporu makalenin basılamayacağını belirler.
Değerlendirme süreci sonunda olumlu görülen makaleler en kısa
sürede yayımlanmak üzere baskı sıralamasına alınır ve makale sahibine bildirilir. Yazarlar, basımdan önce hakem raporunda yer alan
düzeltmeleri yapmak ve derginin yazım kurallarına göre yazılarını
düzenlemekle yükümlüdürler. Dergi yazım kurallarının yazar veya
yazarlarca dikkatle uygulanması gerekmektedir. Dergi gerekli gördüğü yerlerde uygun redaksiyon yapma hakkını saklı tutar.

Etik Kurallar
• Dergiye gönderilen makalelerde COPE (Committee on Publication Ethics)’un Editör ve Yazarlar için Uluslararası Standartları
dikkate alınmalıdır.
• Dergiye gönderilen makalelerde etik kurul kararı gerektiren
klinik ve deneysel insan ve hayvanlar üzerindeki çalışmalar
için ayrı ayrı etik kurul onayı alınmış olmalı, bu onay makalede
belirtilmeli ve belgelendirilmelidir.
• Sunulan kaynakların ve verilerin doğruluğundan yazarlar sorumludur. Hatalı¸ aldatıcı veya yanlış yönlendirici bilgilerin varlığı fark edildiğinde editör makaleyi bilimsel literatürden çekme
ve bunu duyurma hakkına sahiptir.
• Dergimizde yayınlanan veya yayınlama amacı ile gönderilen yazılarda intihal ve izinsiz veri kullanımına ilişkin tüm sorumluluk
çalışmanın yazar ya da yazarlarına aittir. Böyle bir durumda Tesisat Mühendisliği dergisi herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
• Tüm yazarların gönderilen makaleye akademik ve bilimsel açıdan katkıları bulunmalıdır. Yazarlar gönderilen yayının herhangi bir şekilde öncelikli hale getirilmesini isteyemez.

2

* Bilindiği üzere, araştırmacı, bilim insanı ve akademisyenlerin bilimsel çalışmalarındaki isim/kurum benzerliklerinden kaynaklanan bazı sorunların
önüne geçilebilmesi amacıyla araştırmacı kimlik numaraları kullanılmaktadır. TÜBİTAK ULAKBİM ve YÖK arasındaki işbirliği ile yürütülen çalışmalar
kapsamında, ORCID bilgisinin kullanılmasına karar verilmiştir. Bu bağlamda, makale yazarlarının uluslararası geçerliliği de bulunan “ORCID” bilgisine makalelerde yer verilmesi gerekmektedir. ORCID, Open Researcher
ve Contributor ID’nin kısaltmasıdır. ORCID, Uluslararası Standart Ad Tanımlayıcı (ISNI) olarak da bilinen ISO Standardı (ISO 27729) ile uyumlu 16
haneli numaralı bir URL’dir. http://orcid.org adresinden bireysel ORCID için
ücretsiz kayıt oluşturabilirsiniz.
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Öz ve Makale Yazım Kuralları
•
•
•
•

•

•
•
•

Makaleler, Open Office veya Microsoft Word belgesi şeklinde Windows
ortamına uygun şekilde hazırlanmalıdır.
Makaleler sayfada solda 3,5 cm, üstte, altta ve sağda 2,5 cm boşluk
bırakılarak yazılmalıdır.
Makale metinleri, kaynaklar ve şekiller dâhil en fazla 15 sayfadan oluşmalıdır.
Makale başlığı en fazla 15 sözcük veya iki satırı geçmeyecek şekilde
oluşturulacaktır. Başlıklar 14 punto Times New Roman yazı tipi kullanılarak yazılmalıdır.
Makale başlığının ardından; yazar isimleri, yazarların çalıştığı kurumlar, yazara ait ORCID* bilgisi ve varsa e-posta adresleri bilgilerine yer
verilmelidir.
Yazar isimlerini takiben makalenin İngilizce başlığı, Türkçe ve İngilizce öz
(abstract) ve anahtar kelimeler (keywords) bilgileri yer almalıdır.
Makale öz metninin 200 sözcükten fazla olmamasına dikkat edilmelidir.
Makale metinlerinin tamamı 9 punto Times New Roman yazı tipi kullanılarak yazılmalıdır.

•

•
•
•
•

•

•

Makalelerde yer alan resim, çizim, program ekran görüntüsü, şekil, tablo,
grafik ve formüllerin yerleşimi metin akışına uygun olarak metin içinde olmalı ve refere edilmelidir.
Tablo içermeyen bütün görüntüler (fotoğraf, çizim, diyagram, grafik, harita
vs.) şekil olarak isimlendirilmelidir.
Makalelerde ana konu başlıkları 1., 2., 2.1., 2.1.1. vb. şeklinde numaralandırılmalıdır.
Kullanılan semboller ve indisler kaynaklardan önce 8 punto ve italik olarak
verilmelidir.
Makalede geçen kaynaklar veya alıntılar [1], [2] vb. parantezler arasında
gösterilmelidir. Makale sonunda “Kaynaklar” başlığı altında [1], [2] şeklinde verilmelidir.
Makaleler: [1] yazar(lar) soyadı, adının baş harfi, makalenin açık adı, derginin açık adı, cilt numarası, sayfa aralığı, basım yılı. Kitap: [2] yazar (editör) soyadı, adının baş harfi., kitabın açık adı, basım evi, basım yeri, basım
yılı. Tez: [3] yazar soyadı, adının baş harfi, tezin açık adı, tezin yapıldığı
üniversite, tezin basıldığı yer/ülke, basım yılı düzeninde yazılmalıdır.
Makale metinlerinin elektronik kopyaları e-posta ve Online Makale Yönetim Sistemi üzerinden (http//omys.mmo.org.tr/tesisat) gönderilmelidir.
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Merhaba Değerli Meslektaşlarımız,
Bu sayımızda; Bir Gizli Isıl Enerji Depolama Tankının Akış Modülünün 2 Boyutlu Sayısal İncelenmesi, Konut Binaları İçin Isı
Yalıtım Malzemesinin ve Optimum Yalıtım Kalınlığının Belirlenmesine Yönelik Yeni Bir Yaklaşım, Klima Cihazı Üfleme Çıkış
Açısının Isıl Konfor Üzerindeki Etkisinin Nümerik Olarak İncelenmesi, Açık LibR-su Nem Alma Sisteminde Akış Hızlarının
ve Dolgu Kanal Açılarının Sistem Performansı Üzerine Etkisi, Grafen Oksit Nanoparçacıkları İçeren Nanoakışkanın Taşınım
Isı Transferi ve Basınç Düşüşü Artışı Üzerindeki Etkisinin Düz Bir Boruda Deneysel Olarak Araştırılması, Bir Endüstri Tesisinde, Enerji Risk Analiz ve Yönetimi: ISO 50001 Bakışıyla Bir Çalışma Örneği başlıklı makalelerin yanı sıra Oda Yönetim
Kurulu Başkanı Yunus Yener ile TESKON üzerine yapılan röportaja, iklimlendirme sektörünün 7-8 Aralık 2018 tarihlerinde
gerçekleştirdiği BIM Çalıştayı haberine ve 2018 yılında Tesisat Mühendisliği Dergisi’nde yayınlanan makalelerin listesine
ulaşılabilmektedir.
Dergimiz www.mmo.org.tr internet sitemizde yer alan “Yayınlar” bölümünden takip edilebilmektedir.
				*

*

*

*

47. çalışma döneminde yapacağımız merkezi kongre, kurultay, sempozyum etkinliklerinin hazırlıklarını sürdürüyoruz. Öğrenci Üye Kurultayı 2019, 9 Mart 2019 tarihinde, “Eğitim, Örgütlenme ve Üniversitelerde Yaşanan Sorunlar” ana temalarıyla Ankara’da yapılacak. Bu etkinliğin ardından 14. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi/TESKON, 17-20 Nisan 2019
tarihlerinde “Mekanik Tesisatta Gerçekler ve Gelecek” ana temasıyla İzmir’de yapılacak. Diğer merkezi etkinliklerimiz ise
Ekim ayından itibaren yapılacak. TESKON hakkındaki ayrıntılı bilgilere https://www.mmo.org.tr/etkinlik/14-ulusal-tesisatmuhendisligi-kongresi-ve-teskonsodex-fuari bağlantısından ulaşılabilmektedir.
				*

*

*

*

TMMOB adına Odamızın sekretaryalığında 13-14 Aralık 2019 tarihlerinde Ankara’da yapılacak olan Sanayi Kongresi 2019’un
ana teması, Düzenleme ve Yürütme Kurullarının toplantılarında “Bunalım, Sanayi ve Mühendisler” olarak belirlendi; kongreye Odaların raporlar hazırlaması ile Türkiye genelinde meslektaşlarımızla bir anket yapılması kararları alındı.
				*

*

*

*

TMMOB’nin üyesi olduğu FEANI (European Federation of National Engineering Associations - Avrupa Ulusal Mühendislik
Birlikleri Federasyonu) tarafından verilen EUR-ING (Avrupa Mühendisliği) Belgesi başvuru kriterlerinde önemli değişikliklere
gidilerek başvurularda önemli ölçütlerden biri olan “FEANI Index” koşulunda düzenlemeler yapıldı. Böylece artık bütün
TMMOB üyeleri EUR-ING belgesi almak için başvurabilecek! Başvuru ile ilgili detaylı bilgilere https://www.tmmob.org.tr/
sayfa/eur-ing sayfasından ulaşılabilmektedir.
				*

*

*

*

Odamızın asli işlevleri arasında yer alan meslek içi eğitimler konusuna bu çalışma döneminde daha özel bir önem veriyoruz.
Eğitimde yeni alanlar açmak, eğitimlerin tüm meslek alanlarımızı kapsamasına yönelik özel çalışmalar yapmak, eğitim
gerekliliklerinin yeni mezunları kapsaması, seminer, söyleşi vb. etkinliklerini MİEM eğitimlerine giriş olarak organize etmek
için özel çalışmalar yapıyoruz. Bu kapsamda MİEM Çalışma Grubumuz, Oda Yönetim Kurulu ile eşgüdüm içinde yeni eğitim
alanları ve konularını belirlemekte; kurs ve eğitimleri nicelik ve nitelik olarak geliştirmek için önemli adımlar atmaktadır.
				*

*

*

*

1990’larda Odamızın yeniden örgütlenmesinde büyük emeği bulunan, Oda Yönetim Kurulu Sekreter Üye görevini sürdürürken 29 Ocak 1993 tarihinde bir Oda görevi gezisi sırasında trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Suat Sezai Gürü’yü, ölümünün 26. yılında İstanbul’da mezarı başında ve Ankara’da Oda merkezinde yakın çalışma arkadaşları ve çalışanlarımızla
birlikte andık. Suat Sezai Gürü ve aramızdan ayrılan bütün değerlerimizi saygı ve sevgiyle anıyor, mücadelelerini kararlılıkla
sürdüreceğimizi bir kez daha belirtmek istiyoruz.
Ülkemiz, halkımız, mesleğimiz, meslektaşlarımız ve örgütlülüğümüz için; Cumhuriyet, demokrasi, laiklik ve kamucu planlama, sanayileşme, kalkınma politikaları için mücadelemiz 2019 yılında da sürecektir. Mücadelemiz hepimizin katılımıyla
büyüyebilecektir. Bu bilinçle bütün üyelerimizin yeni yılını tekrar kutluyor, esenlikler diliyoruz.
TMMOB Makina Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu
Şubat 2019
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Bir Gizli Isıl Enerji Depolama Tankının Akış
Modülünün 2 Boyutlu Sayısal İncelenmesi
Nazım Haydar YILDIRIM

ÖZ

Makina Mühendisi
Dokuz Eylül Üniversitesi

Bu çalışmada, güneş enerjisi kaynaklı GIED sisteminin ön analizi sunulmaktadır.
Güneş kolektöründen elde edilen yüksek sıcaklıktaki iş akışkanı (su) depolama tankı içerisinde bulunan küresel kapsüller üzerinden akmakta ve kapsüllerin içindeki
FDM erimektedir. İçe doğru erime problemine akış Reynolds sayısı ve küre sayısının etkisi parametrik olarak incelenmiştir. İndirgenmiş model silindirik bir kanal ve
kürelerden oluşmaktadır. Sayısal analiz bulguları hidrodinamik ve ısıl olmak üzere
iki kısımda sunulmuştur. Üç küreli sistem için yüksek Reynolds sayılarında küreler
arasında oluşan sirkülasyon hücrelerinin boyutlarının arttığı tespit edilmiştir. Artan akış Reynolds sayısına bağlı olarak tek ve üç küreli sistemde FDM’nin erimeye
başlama süreleri azalmakta ve buna bağlı olarak akış süresi sonunda kürelerin toplam erime yüzdeleri artmaktadır.
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2D Numerical Investigation of
the Flow Modul of a Latent Heat
Thermal Energy Storage Tank
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In this study, preliminary analysis of solar energy based LHTES system is presented. The high temperature working fluid (water) from the solar collector flows over
the spherical capsules in the storage tank and the PCM in the capsules melts. The
effect of the Reynolds number and the number of sphere on the flow to the problem
of inward melting was studied parametrically. The reduced model consists of a
cylindrical channel and spheres. Numerical analysis findings are presented in two
parts as hydrodynamic and thermal. It has been found that the size of the circulation
bubbles formed between the spheres in the high Reynolds numbers for the system
with three sphere increases. Due to the increased flow Reynolds number, the start
times of PCM start to decrease in systems of single and three spheres and accordingly, the total melt percentages of the spheres increase at the end of the flow period.
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1. GİRİŞ
Dünyamızın giderek artan enerji ihtiyacı, fosil yakıtların gün geçtikçe azalması ve bunların neden
olduğu ekolojik problemler yenilenebilir enerji
kaynaklarına olan ilgiyi her geçen gün artırmaktadır. Bu nedenle, yenilenebilir enerji kaynaklarının
etkin bir şekilde kullanımının yaygınlaşmasına yönelik çalışmalar farklı alanlarda yürütülmektedir.
Yapılan çalışmalar ışığında bu kaynakların kullanıldığı enerji sistemlerinin sayısı artmakta ve fosil
yakıtların kullanımı kademeli olarak yerini yenilenebilir kaynaklara bırakmaktadır.
Yenilenebilir enerji kaynaklarının uygulanması
noktasında en önemli sorun enerji kaynağının sürekliliğidir. Rüzgâr ve güneş gibi enerji kaynaklarından elde edilen enerji periyodik olarak değişkenlik göstermektedir. Özellikle güneş enerjisi
yoğunluğu gün içinde değişiklik gösterirken, gece
kullanım dışıdır. Bu nedenle güneş ve rüzgâr gibi
değişkenlik gösteren enerji kaynaklarının ek bir
depolama ünitesi olmaksızın enerji ihtiyacını sürekli karşılaması imkânsızdır [1].
Isıl enerji depolama (IED) sistemlerinde, ısıl enerji
kaynağının aktif olduğu zaman diliminde enerji depolanmakta, enerji kaynağının bulunmadığı
dönemde ise depolanan enerji kullanılmaktadır.
Böylece süreksiz enerji kaynağının kesintisiz bir
şekilde kullanımına imkân sağlanmaktadır. Yenilenebilir enerji kaynakları gibi sürekli olmayan
enerji sistemlerine entegre edilen IED sistemleri
yardımıyla doğal kaynakların etkin bir şekilde kullanımı sağlanabilir. Örnek olarak gün içerisinde
güneş enerjisinin aktif olduğu zaman dilimlerinde
ısıl enerji depolanabilir ve gece saatlerinde güneş
destekli ısıtma, soğutma veya güç üretim sisteminin devamlılığı sağlanabilir. IED sistemlerinde depolanan enerji miktarı doğrudan kullanılan depolama malzemesinin iç enerji değişimiyle ilgilidir.
Malzemenin iç enerjisi nükleer, kimyasal, duyulur
ve gizli enerji formlarında olabilir. Duyulur ısıl
enerji depolama yöntemi en eski ve yaygın uygulanan depolama yaklaşımı olmakla birlikte birim
hacim başına ısı depolama kapasitesinin düşük
olması nedeniyle yüksek miktarda enerji ihtiyacı
olan sistemlerde veya sınırlı hacme sahip uygulamalarda kullanılabilir değildir. Termokimyasal
enerji depolama ise son yıllarda üzerinde çalışılan
en ilgi çekici depolama yöntemi olsa da uygulamada henüz karşılığı yoktur. Sıralanan yöntemler

8

içerisinde yenilenebilir enerji kaynaklarına entegrasyon açısından umut vadeden yöntem gizli ısıl
enerji depolamadır.
Gizli IED sistemlerinde (GIEDS), duyulur ısıl
enerji depolama sistemlerine kıyasla çok daha küçük bir hacimde daha yüksek enerji depolanabilir.
Bunun altında yatan sebep, GIEDS enerji depolamanın faz değişimi tarafından sağlanmasıdır.
Bu sistemlerde kullanılan depolama malzemeleri,
işlem sırasında faz değiştirdiğinden faz değişim
malzemesi (FDM) olarak bilinirler. Bu malzemelerdeki faz değişimleri sıvı-gaz veya katı-sıvı şeklinde olabilir. Ancak sıvı-gaz faz değişimi yüksek
basınç değişikliğine karşı dirençli depolama tankı
gerektirdiğinden kullanım alanı kısıtlıdır. Buna
karşın katı-sıvı faz değişimi küçük hacim farklarıyla enerji depolama ya da aktarma hususunda geniş kullanım alanına sahiptir.
GIEDS uygulamalarında iki temel zorluğun üstesinden gelmek gerekmektedir. Bunlardan birincisi
ısı transfer akışkanı (ITA) ve FDM arasında daha
yüksek ısı aktarım hızı sağlayabilecek uygun bir
ısı değiştiricisi tasarlanması, ikincisi ise depolama
veya geri kullanım sürelerini azaltmak için gelişmiş ısıl özelliklere sahip uygun bir FDM geliştirilmesidir. Literatürde, ısı transfer akışkanının (ITA)
çalışma koşullarının ve faz değişim malzemelerinin karakterizasyonuna yönelik çok sayıda araştırma yapılmıştır. Erek ve Ezan [2] suyun FDM olarak
kullanıldığı gerçek boyutlu bir GIEDS tasarlamış,
bununla ilgili Fortran dili ile sayısal kod geliştirmiş
ve deneysel ölçümlerle, sayısal bulguları mukayese
etmiştir. Farklı akış debileri ve giriş sıcaklıklarına
bağlı olarak toplam depolanan enerjinin zamana
göre değişimini elde etmişlerdir. Erek ve Dinçer
[3, 4] ise tek borulu bir enerji depolama sisteminin
entropi ve ekserji analizini gerçekleştirmek için
yeni bir metot önermiştir. Tümden yaklaşım yerine, sistem içerisindeki yerel sıcaklık değerleri üzerinden sayısal hesaplama gerçekleştirilmiştir. Ezan
ve Erek [5] gerçek boyutlu bir GIEDS sisteminde
katılaşma ve erime periyotlarını deneysel olarak
farklı ısıl ve akış sınır koşulları için incelemiştir.
Spiral borular üzerinde oluşan buzun içten ve dıştan erimesi ayrı ayrı incelenmiş ve farklı ısıl yükler
altında performansları karşılaştırılmıştır. Depolama tankının veya sistem çalışma parametlerinin
yanı sıra GIEDS’nde kullanılan faz değişim malzemesinin ısıl özellikleri de sistem performansına
etki etmektedir. Bu nedenle özellikle son yıllarda
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FDM’lerin ısıl özelliklerin geliştirilmesine yönelik
çalışmalara olan ilgi artmaktadır. Bu uygulamalarda genellikle temel FDM içerisine yüksek ısı
iletimi katsayısına sahip malzemeler mikro veya
nano boyutta dağıtılmakta ve oluşturulan yeni
malzemenin ısıl özelikleri iyileştirilmektedir. Seki
vd. [6], adipik asit ve sebasik asitten oluşan yeni
bir ötektik FDM geliştirmiştir. Önerilen FDM’nin
erime sıcaklığı 116 °C’dir. Ötektik karışımın ısı
iletkenliği, grafen nano-düzlem (GND) yüklenerek
geliştirilmiştir. Seki vd. [7] ve İnce vd. [8], sırasıyla
araşidik asit (AA) ve mristik asit (MA) kullanan
nano-katkılı FDM’ler hazırlamışlardır. Elde edilen
sonuçlara göre %2 GND katkısıyla AA’nın ısı iletim katsayısı %2 oranında artmıştır. Aynı oranda
GND katkısı için MA’nın ısı iletim katsayısı %38
oranında iyileştirilmiştir.
FDM’ler, genel olarak kartezyen, silindirik
veya küresel geometrili kapsüllere yerleştirilir.
Bédécarrats vd. [9], kullanımı kolay ve FDM ile
ITA arasında daha efektif bir yüzey alanına sahip
olduğu için, küresel kapsülün diğer geometriler
arasında en iyi performansa sahip olduğunu iddia
etmiştir. Bédécarrats vd. [10], çeşitli çalışma koşulları altında katılaşma ve erime periyotları sırasında kapsüllü bir enerji depolama biriminin performansını deneysel olarak araştırmıştır. Veerappan
vd. [11], küresel bir kapsül içindeki faz değişimini
incelemek için bir boyutlu bir matematiksel model
geliştirmişlerdir. Bir boyutlu modelin çözüm doğruluğunu iyileştirmek ve doğal taşınım etkilerini

analize dâhil etmek için etkin ısı iletim katsayısı
tanımı kullanılmıştır. Etkin ısı iletim katsayısı kullanılması durumunda benzeşim sonuçlarının deneysel ölçümlere yaklaştığı belirtilmiştir. Ezan vd.
[12], küresel kapsül içerisindeki içe doğru erime
probleminin çözümünde kullanılmak üzere etkin
ısı iletim katsayısı formülü geliştirmiştir. Türetilen
bağıntı, sıcaklık farkı ve arayüzey konumuna bağlı
olup, önerilen bağıntının doğruluğunu test etmek
için deneysel karşılaştırma sunulmuştur.
Bu çalışmada güneş enerjisi destekli binanın ısıtma sistemine ait ısı depolama tankına ait ön analiz
sonuçları sunulmuştur. Ele alınan tank geometrisi
iki boyutlu ve simetrik bir modüle indirgenerek
tek küre ve üç küre için içe doğru erime problemi
Ansys Fluent paket programında çözümlenmiştir.
Küre üzerinden geçen ITA’nın akış Reynolds sayısı farklılaştırılarak FDM’nin erime hızı ve basınç
düşümüne etkisi irdelenmiştir.

2. MATERYAL ve METOD
2.1. Problemin Tanımı
Güneş enerjisinin sürekliliğini sağlamak amacıyla
güneş enerjisinin etkin olduğu gündüz saatlerinde
güneş kolektöründen elde edilen sıcak su, GIED
sistemi içerisinden geçirilerek FDM’nin erimesi
sağlanır. Tank içerisindeki kapsüllerde depolanan
gizli ısı, gece iç ortamın ısıtılması amacıyla kullanılabilir. Sistemin hem depolama hem de geri kullanım performansının iyileştirilmesi için sistemde

Şekil 1. Bina entegreli GIDS sisteminin çalışma şeması
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dolaşacak ITA’nın çalışma koşulları, tank içerisindeki kapsül geometrileri veya yerleşimleri detaylı
bir şekilde incelenmelidir. Bu çalışmada, GIED
tankındaki küresel kapsüllerin etrafındaki akış ve
ısı transferi problemi ele alınmıştır. Şekil 1’de bir
GIED sisteminin örnek çalışma şeması gösterilmiştir.
GIED tankı içerisindeki zamana bağlı faz değişimini incelemek için tankın tamamını modellemek
yerine, akış yönünde bir modül içerisindeki küre
veya kürelerin ısıl davranışı incelenebilir. İndirgenmiş model silindirik bir kanal ve kürelerden
oluşmaktadır. Şekil 2’de tek küre ve üç küre içeren
silindirik kanal geometrileri verilmektedir. Kapsül
çapı Dküre = 0,1 m olarak alınmış ve diğer tüm geometrik boyutlar çap cinsinden elde edilmiştir.
Matematiksel problemin çözümünde kullanılan sınır koşulları şu şekildedir:
•
•
•

•

Küre yüzeyinde kaymama sınır koşulu etkindir (V = 0),
Başlangıçta küre ve akışkan bölgesi aynı sıcaklıktadır (z = 0 → T= Tbaşlangıç),
Girişte üniform eksenel hız ve sıcaklık kabul
edilmiştir (z = 0 → T = Tgiriş, z = 0 → Vz = Ugiriş,
z = 0 → Vr = 0),
Eksenel simetriden dolayı, hesaplamalarda

•

•

akış alanının yarısı göz önüne alınmıştır. Eksende, radyal hız bileşeni ile radyal yöndeki
gradyanlar sıfırdır (Vr = 0, ∂Vr/∂z =0, ∂Vz/∂z
= 0),
Bu çalışmada, kanal duvarının akışkanın giriş
hızıyla aynı hızda hareket ettiği varsayılmıştır.
(r = Dkanal/2 → Vz = U, Vr = 0),
Kanal duvarının adyabatik olduğu kabul edilmiştir (∂T/∂r = 0).

Kürelerin içerisinde 53 °C erime sıcaklığına sahip
FDM bulunmaktadır. FDM’nin ve ITA’nın (su) ısıl
özelikleri Tablo 1’de verilmektedir. Çalışmada güneşten alınan ısıl enerjinin depo içerisinde depolama periyodu incelendiğinden 5,5 saatlik bir süre
için analizler yapılmıştır. FDM ve ITA’nın başlangıç sıcaklığı 27 °C, akışkanın sisteme giriş sıcaklığı ise 65 °C alınmıştır.
Tablo 1. Malzemelerin Isıl Özelikleri
Termal Özellikler

ITA

FDM [13]

ρ (kg/m )

998,46

800

μ (kg/ms)

0,001015

-

k (W/mK)

0,602308

0,2

c (kJ/kgK)

4,182385

2

Pr

7

-

hsf (kJ/kg)

-

200

3

Şekil 2. Küre/kürelerin akış kanalı içerisindeki konumları

10
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2.2. Çözüm Yöntemi ve Doğrulama

Re = ρ

Küresel kapsül içerisindeki faz değişiminin zamana bağlı elde edilmesi için aşağıdaki diferansiyel
denklemler Ansys Fluent paket programında çözümlenmiştir:
Süreklilik:
4V = 0 		

(1)

Momentum:
ρ DV = −4P + μ4 2V
dt

(2)

Enerji:
ρc DV = k4 2T
dt

(3)

Tek küre ve üç küre içeren akış bölgeleri için toplam mesh sayıları sırasıyla 231671 ve 462273’tür.
Zamana bağlı analizlerde zaman adımı büyüklüğü 2 saniye olarak tanımlanmıştır. Mevcut hızların düşük olması nedeniyle, sonuçların hassasiyeti
açısından yakınsama kriteri tüm korunum denklemleri için 10 -6 alınmıştır. Momentum ve enerji
denklemlerindeki taşınım terimlerinin ayrıklaştırılmasında “Second Order Upwind” yöntemi seçilmiştir. Süreklilik ve momentum denklemlerinin
çözümünde ise SIMPLE çözüm algoritması kullanılmıştır.
Küre üzerindeki akışın doğruluğunu test etmek
için Maheswari vd. [14] tarafından gerçekleştirilen
sayısal analizler tekrarlanmıştır. Maheswari vd.
[14] tek ve üç küre etrafındaki akış ve ısı transferi problemini farklı Reynolds sayıları için sürekli
rejimde incelemiştir. Akış Reynolds sayısı ve küre
yüzeyindeki ortalama Nusselt sayısı aşağıdaki gibi
tanımlanmaktadır.

Nu =

Ugiriş Dküre
μ
q"

Dküre
k │Tküre − Tgiriş│

(4)
(5)

Şekil 3’te referans çalışma ve mevcut analizlerde
elde edilen Nusselt değişimleri tek küre için karşılaştırmalı olarak sunulmaktadır. Analizler Re=10
ile 100 arasında gerçekleştirilmiştir. Artan Re sayısı için Nusselt sayısının da arttığı görülmektedir.
Mevcut çalışmada elde edilen Nusselt sayıları ile
referans makaledeki değerler birbiriyle uyum içinde olup fark %5’lik hata bandı içerisinde kalmaktadır.

3. BULGULAR
Sayısal analiz bulguları hidrodinamik ve ısıl olmak
üzere iki kısımda sunulmuştur. Şekil 4’te Re=10,
50 ve 100 için tek ve üç küre çevresinde oluşan
akım çizgileri gösterilmektedir. Tek ve üç küre
için Reynolds sayısına bağlı olarak kürelerin arka
kısmında oluşan sirkülasyon bölgelerinin benzer
yapıda değiştiği söylenebilir. Re=10 değerinde akış
çevresinde ayrılma oluşmazken Re=50 ve üzerindeki akış Reynolds sayılarında kürenin arkasında
sirkülasyon hücreleri belirgin olmaktadır. Artan
Reynolds sayısı ile akış, küre üzerinden daha erken ayrılmaktadır. Bu nedenle küre arkası bölgede
ısı transferi hızının azalması beklenmektedir. Üç
küreli sistem için yüksek Reynolds sayılarında küreler arasında oluşan sirkülasyon hücrelerinin boyutlarının arttığı da tespit edilmiştir.
Şekil 5’te tek küreli sistemde farklı akış Reynolds
sayılarına bağlı olarak küredeki zamana bağlı erime grafiği verilmiştir. Akış Reynolds sayısının

Şekil 3. Küre üzeri akış için yöntemin doğrulanması
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artması küre içerisindeki FDM’nin erimeye başladığı süreyi azaltmakta ve aynı süre sonunda küre
içerisinde oluşan sıvı FDM miktarı da artmaktadır.
Reynolds 10, 40, 70 ve 100 için erimenin ilk gözlemlendiği akış süreleri sırasıyla 2000, 550, 300 ve
200 saniyelerdir. Benzer şekilde Reynolds 10, 40,
70 ve 100 için 20000 saniye sonundaki erime yüzdeleri sırasıyla %85, %92, %93 ve %94 olarak elde
edilmiştir.
Şekil 6’da üç küreli enerji depolama sistemi için
farklı akış Reynolds sayılarında küreler içerisindeki erime yüzdesinin zamana bağlı değişimleri
sunulmuştur. Öngörüldüğü gibi her bir küre için
artan akış Reynolds sayısına bağlı olarak kürelerin erimeye başladığı süre kısalırken akış süresi
sonunda kürede meydana gelen erime miktarında
artış gözlemlenmiştir. Bu grafiklerden yola çıkarak, sırasıyla Reynolds 10, 40, 70 ve 100 sayılarında kürelerin yaklaşık olarak erimeye başladığı zamanı ve akış süreleri sonunda kürelerde meydana
gelen erime miktarları aşağıdaki gibi sıralanabilir:
a.

b.

c.

1. kürelerin yaklaşık olarak erimeye başladığı
zamanlar sırasıyla; 2000., 550., 300. ve 200.
saniyelerdir. Toplam akış süresi sonunda kürelerde meydana gelen erime miktarları sırasıyla; %83, %92, %92,5 ve %93’tür.
2. kürelerin yaklaşık olarak erimeye başladığı
zamanlar sırasıyla; 3400., 1200., 800. ve 600.
saniyelerdir. Toplam akış süresi sonunda kürelerde meydana gelen erime miktarları sırasıyla; %73, %88, %90 ve %91’tür.
3. kürelerin yaklaşık olarak erimeye başladığı
zamanlar sırasıyla; 4500., 1600., 1000. ve 800.
saniyelerdir. Toplam akış süresi sonunda küre-

Şekil 5. Tek küreli sistem için akış Reynolds sayına
bağlı erime yüzdesi değişimi

lerde meydana gelen erime miktarları sırasıyla; %64, %85, %88 ve %89’tür.
Şekil 7’de Re=40 için üç küreli sistemde her bir
küre içerisindeki FDM’nin erime yüzdesinin zamana bağlı değişimi verilmiştir. Giriş kesitine yakın olan 1. kürede erime daha erken başlamış ve
akış süresi sonunda çok daha yüksek erime yüzdesine ulaşılmıştır. Akış yönünde oluşan akış ayrılması ve sıcaklık düşümünden dolayı ikinci ve
üçüncü küreler içerisindeki FDM’nin erime hızı
düşük kalmaktadır. Birinci küre ile diğer iki kürelerin erime yüzdeleri arasındaki fark ilk anlarda
yüksek olmasına rağmen ilerleyen zamanla birlikte
bu fark azalmaktadır. Kısa süreli depolama gerektiren ısıl sistemlerde bu fark göz önünde tutularak
arka sıralardaki küreler için ısı geçişini arttırıcı
yöntemlerin uygulanması gerekmektedir.

Re = 10

Re = 50

(a) Tek Küre

12

Re = 100

(b) Üç Küre
Şekil 4. Küreler üzerindeki akım çizgileri
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(a) 1. Küre

(b) 2. Küre

(c) 3. Küre
Şekil 6. Üç küreli sistemde farklı akış Reynolds sayılarına bağlı, kürelerdeki erime miktarının zamanla değişimi

Şekil 7. Üç küreli sistemde FDM’nin erimesinin zamanla değişimi (Re = 40)
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4. SONUÇLAR
Bu çalışmada, güneş enerjisi kaynaklı GIED sisteminin ön analizi sunulmaktadır. Güneş kolektöründen elde edilen yüksek sıcaklıktaki iş akışkanı
(su), depolama tankı içerisinde bulunan küresel
kapsüller üzerinden akmakta ve kapsüllerin içindeki FDM erimektedir. İçe doğru erime probleminde akış Reynolds sayısı ve küre sayısının etkisi
parametrik olarak incelenmiştir. Elde edilen ana
çıktılar şu şekilde sıralanabilir:
•

•

•

Artan akış Reynolds sayısına bağlı olarak tek
ve üç küreli sistemde FDM’nin erimeye başlama süreleri azalmakta ve buna bağlı olarak
akış süresi sonunda kürelerin toplam erime
yüzdeleri artmaktadır.
Tek küreli ve üç küreli her iki sistemde de akış
Reynolds sayılarının erimeye olan etkisi incelendiğinde akış Reynolds sayısının 40’dan
büyük olduğunda, akış Reynolds sayısının
erimeye olan etkisinin azaldığı görülmektedir.
Artan Reynolds sayısı küre üzerinden geçen
akışkan ile yüzey arasındaki ısı taşınım katsayısını arttırmakta ve ısı transfer hızı da iyileşmektedir. Ancak FDM ile akışkan arasındaki
toplam direnç düşünüldüğünde ısı taşınım katsayısının yanı sıra malzeme içerindeki iletim
dirençleri de ısı geçişi üzerinde önemli etkiye sahiptir. Artan Reynolds sayısı ile taşınım
direnci azalmakta ve Re=40 üzeri değerlerde
ısı transferi taşınım katsayısı değişiminden bağımsız olmaktadır.
Üç küreli sistemde, giriş kesitine yakın küre
ile diğer küreler arasında ısı transferi hızı açısından önemli farklar görülmüştür. İkinci ve
üçüncü küre içerisindeki ısı transfer hızının
arttırılması için farklı tasarım çözümlerine
gidilebilir. Örnek olarak, akış yönündeki kürelerin çapları küçültülerek FDM miktarları
akış yönünde azaltılabilir veya farklı erime
sıcaklıklarına sahip FDM kullanılarak erime
hızı iyileştirilebilir.
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Konut Binaları İçin Isı Yalıtım Malzemesinin ve
Optimum Yalıtım Kalınlığının Belirlenmesine
Yönelik Yeni Bir Yaklaşım
Kemal Ferit ÇETİNTAŞ
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Dünya genelinde gerçekleşen enerji tüketimi ve sera gazı salımının önemli bir kısmının binalardan kaynaklandığı bilinmektedir. Binalarda enerji verimliliğinin sağlanması, enerji tüketimi kaynaklı gerçekleşen çevresel ve ekonomik sorunların etkisinin azaltılmasında büyük önem
taşımaktadır. Bina kabuğunun termofiziksel özellikleri binanın enerji tüketimi ve sera gazı
salımı üzerinde önemli etkiye sahiptir. Bina kabuğuna ısı yalıtımı uygulanması enerji tasarrufu sağlanması açısından sıklıkla başvurulan stratejilerden biri olarak karşımıza çıkmaktadır.
Bu alanda yapılan çalışmaların büyük bir kısmını ısı yalıtım malzemesi kalınlığının enerji
verimliliği ve maliyet açısından optimum yalıtım kalınlığının bulunmasına yönelik çalışmalar
oluşturmaktadır. Ancak gerek söz konusu çalışmalar gerekse enerji verimliliği ve ısı yalıtımına yönelik standartlar bina kabuğunun ısı iletim katsayısına odaklanmakta ısı yalıtım malzemesinin yaşam döngüsü sürecinde gerçekleşen enerji tüketimi ve sera gazı salımı gibi önemli
hususları dikkate almamaktadır. Isı yalıtım malzemelerinin oluşum enerjilerinin ve üretim
aşamasında gerçekleşen karbon salımları açısından ciddi farklar olduğu bilinmektedir. Bu nedenle, bu çalışmada ısı yalıtım malzemesinin ve optimum yalıtım kalınlığının yaşam döngüsü
enerji tüketimi, karbon salımı ve maliyet açısından değerlendirerek optimum sonuçların elde
edileceği yeni bir yaklaşım geliştirilmiştir. Geliştirilen yaklaşım çok katlı bir konut binasına
uygulanarak İstanbul, İzmir ve Erzurum gibi farklı iklim bölgeleri için yaşam döngüsü enerji
tüketimi, karbon salımı ve maliyet açısından optimum değerlere sahip yalıtım malzemesi ve
kalınlığı belirlenmiştir. Çalışma sonuçlarına göre, İstanbul ve İzmir için XPS ve cam yünü,
Erzurum için ise taş yünü ısı yalıtım malzemeleri optimum yaşam dönemi performansına sahip malzemeler olarak ön plana çıkmıştır. Ayrıca çalışma sonuçlarına göre ısı yalıtım ve binalarda enerji performansına yönelik standartların, malzemelerin yaşam döngüsünü dikkate
alacak şekilde revize edilmesi tavsiye edilmektedir.
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A New Approach for Determination Optimum
Thermal Insulation Thickness and Material for
Residential Buildings
ABSTRACT
Energy-efficient retrofitting of buildings is an important topic for the world’s future. Adding
thermal insulation to the building envelope is the most common and well-known measure, but
existing strategies for energy-efficient retrofits do not consider life cycle energy consumption
and carbon emissions of the insulation. This paper introduces a new approach for selecting
the most suitable insulation material based on its thickness and life cycle energy, carbon emission, and cost. This approach was applied to a multi-storey residential building located in
Turkey’s three different climate regions and the results have been summarized in this paper.
Results suggest that optimum insulation materials are XPS and glass wool in İstanbul (mild
and humid climate) and İzmir (hot and humid climate) and stone wool in Erzurum (cold climate). These results also suggest that insulation standards be revised to take into account the
life cycle effects of insulation materials.
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1. GİRİŞ
Teknolojik gelişmeler enerjiye olan talebi her geçen
gün arttırmaktadır. Enerji tüketimindeki artış ve
enerjinin yenilemeyen kaynaklardan temini ciddi
çevresel ve ekonomik sorunlara neden olmaktadır.
Söz konusu sorunlar dünyanın ve insanlığın geleceği açısından büyük önem taşımaktadır. Bilindiği üzere, dünyada gerçekleşen enerji tüketiminin
%40’ı, sera gazı salımının ise %30’u binalarda
gerçekleşmektedir [1]. Bu nedenle binalarda enerji
verimliliğinin sağlanması ekonomi, çevre kirliliğinin önlenmesi ve sürdürülebilir kalkınma açısından büyük önem taşımaktadır. Dünyada yer alan
binaların önemli bir kısmını konut binaları oluşturmaktadır. Bina kabuğuna ısı yalıtımı uygulanması
ve/veya ısı yalıtım kalınlığının arttırılması özellikle konut binalarında en sık başvurulan enerji etkin
iyileştirme yaklaşımlarının başında gelmektedir
[2]. Enerji verimliliği açısından optimum ısı yalıtım kalınlığının belirlenmesi çoğu bilimsel çalışmada farklı yöntemlerle irdelenmiş ve irdelenmekte olan konu olarak karşımıza çıkmaktadır. Ancak
söz konusu çalışmalar optimum yalıtım kalınlığı
ve binanın enerji performansı analizlerinde binanın kullanım döneminde tükettiği enerjiyi dikkate
almakta enerji tüketimini yaşam döngüsü perspektifinden dikkate almamaktadır. Özellikle yapı malzemelerinin yaşam döngüsü süreci dikkate alındığında sürecin farklı aşamalarında enerji tüketimi
ve buna bağlı olarak farklı miktarda sera gazı salımı gerçekleştiği bilinmektedir. Tablo 1’den görüleceği üzere ısı yalıtım malzemelerinin oluşum
enerjisi ve oluşum karbon salım değerleri arasında
ciddi farklar söz konusudur. Söz konusu fark, ısı
yalıtımı uygulaması ile binalarda enerji verimliliğinin sağlamasına yönelik çalışmaların büyük bir
kısmında dikkate alınmamaktadır. Ayrıca binalarda enerji verimliliği ve ısı yalıtımı ile ilgili standart
ve yönetmeliklerde de malzemelerin oluşum enerjisi ve oluşum karbon salımı değerleri dikkate alınmamaktadır. Standart ve yönetmelikler optimum

yalıtım kalınlığını, malzemelerin oluşum enerjisi
ve karbon salımı değerlerinden bağımsız olarak ele
almaktadır.
Bu çalışmada, yukarıda sözü edilen eksiklikten
yola çıkılarak binalar için ısı yalıtım malzemesinin
ve optimum yalıtım kalınlığının belirlenmesinde
yaşam döngüsü sürecinde enerji tüketimi, karbon salımı ve maliyeti dikkate alan bir yaklaşım
geliştirilmiştir. Söz konusu yaklaşım tüm binalara uygulanabilecek şekilde geliştirilmiştir. Ancak
uygulama çalışmasının bir bina tipolojisi ile kısıtlanmasından dolayı yaklaşım ve uygulama konut
binaları üzerinden anlatılacaktır. Geliştirilen yaklaşım Türkiye’nin sıcak nemli (İzmir), ılımlı nemli
(İstanbul) ve soğuk (Erzurum) iklim bölgelerinde
yer alan örnek bir konut binasına uygulanarak, elde
edilen bulgular ve sonuçlar sonraki bölümde yer
almaktadır.

2. KONUT BİNALARI İÇİN ISI
YALITIM MALZEMESİNİN ve
OPTİMUM YALITIM KALINLIĞININ
BELİRLENMESİNE YÖNELİK YENİ
BİR YAKLAŞIM
Bina kabuğu sahip olduğu yüzey alanı nedeniyle
binaların enerji performansı üzerinde önemli etkiye sahiptir. Bu nedenle binaların enerji etkin iyileştirilmelerinde, yapı kabuğuna ısı yalıtımı uygulanması veya mevcut yalıtım kalınlığının arttırılması
en sık başvurulan yaklaşımların başında gelmektedir. Ancak ısı yalıtım malzemesinin ve kalınlığının
belirlenmesinde malzemenin termal performansı
dikkate alınmakta, oluşum enerjisi ve oluşum aşamasında gerçekleşen karbon salımı gibi parametreler dikkate alınmamaktadır. Bu çalışmada bina
kabuğunda kullanılacak ısı yalıtım malzemesinin
ve yaşam döngüsü enerji tüketimi, karbon salımı
ve maliyet açısından optimum yalıtım kalınlığının
belirlenmesine yönelik bir yaklaşım geliştirilmiştir. Geliştirilen yaklaşım tüm bina tipolojileri ne

Tablo 1. Çeşitli Isı Yalıtım Malzemelerinin Oluşum Enerjisi ve Oluşum Karbonu Değerleri [3-5]
Malzeme
EPS
XPS
Cam yünü
Taş yünü

16

Isıl iletkenlik(λ:w/mk) Yoğunluk (kg/m3) Oluşum enerjisi (Mj/kg) Oluşum karbonu (ton/CO2 ton)
0,03-0,04
0,03-0,04
0,04
0,035

16
24
20
30

74
96
20
30

2,51
2,55
1,35
1,05
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uygulanabilir. Ancak yaklaşımın uygulanmasında
çalışmanın bir bina tipolojisi ile kısıtlanması uygun
görülmüştür. Mevcut binaların önemli bir kısmını
konut binalarının oluşturmasından dolayı çalışma
konut binası ile kısıtlanmıştır. Bu nedenle geliştirilen yaklaşım ve uygulama çalışması konut binaları
üzerinden anlatılacaktır. Yaklaşım detayları aşağıda verilen beş adımdan oluşmaktadır. Söz konusu
adımlar ise:
a.
b.

c.
d.
e.

Uygulama yapılacak binanın belirlenmesi ve
binaya ilişkin mimari verilerin elde edilmesi,
Yaşam döngüsü enerji analizi (YDEA), yaşam döngüsü karbon salımı (YDKS) ve yaşam
dönemi maliyetine (YDM) ilişkin analiz yöntemlerinin seçilmesi, ihtiyaç duyulan verilerin
elde edilmesi ve kabullerin yapılması,
Isı yalıtım malzemesi ve kalınlık alternatiflerinin belirlenmesi,
Hesaplamaların yapılması ve bulguların elde
edilmesi ve
Bulguların değerlendirilerek optimum performansı gösteren seçeneklerin elde edilmesi
şeklindedir.

2.1. Uygulama Yapılacak Binanın
Belirlenmesi ve Binaya İlişkin Mimari
Verilerin Elde Edilmesi
Yaklaşımın ilk adımında uygulama çalışmasının
yapılacağı binanın belirlenmesi ve binaya ait mimari verilerin elde edilmesi yer almaktadır. Uygulama çalışmasında Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Türkiye’nin çeşitli

Şekil 1. Uygulama çalışmasının yapıldığı konut
binasının tip kat planı [6]

illerinde uygulanmış olan çok katlı bir konut yapısı
uygulamanın yapılacağı bina olarak belirlenmiştir.
Uygulama binası C tipi olarak tanımlanan her katta 4 adet bağımsız konut ünitesinin yer aldığı çok
katlı konut yapısıdır [6]. Yapı bir bodrum, zemin ve
11 kattan oluşmaktadır. Binaya ait mimari çizimler
Şekil 1’de görülmektedir. Her bağımsız konut ünitesi 3 adet yatak odası, servis mekânları ve salondan oluşmaktadır. Konut binasının ve binayı oluşturan yapı elemanlarının fiziksel özellikleri Tablo
2 ve 3’de yer almaktadır. Uygulama çalışması için
seçilen konut binasının sıcak nemli (İzmir), ılımlı
nemli (İstanbul) ve soğuk (Erzurum) iklim bölgelerinde yer aldığı kabulü yapılmıştır.

Tablo 2. Uygulama Çalışmasının Yapıldığı Konut Binasının Mimari Özellikleri [6]
Kat sayısı
Taban alanı
Kat yüksekliği

1 bodrum, 1 zemin, 11 normal kat
26 m x 23 m, toplam: 576 m2
279 cm

Konut sayısı
Konut büyüklüğü
Bina yüksekliği

Her katta 4 adet
130 m2
37,5 m

Tablo 3. Uygulama Çalışmasının Yapıldığı Konut Binasının Yapı Elemanlarını Oluşturan Katmanlar [6]
Yapı Elemanı
Dış duvar
Çatı

Katmanlar
Dış cephe boyası, çimento sıva (2 cm), tuğla (19 cm), çimento sıva (2 cm), U= 1,57 Wm-2K-1
Çakıl (5 cm), su yalıtımı (1 cm), şap (3 cm), ısı yalıtımı (EPS 8 cm), betonarme döşeme (20 cm),
sıva (1 cm), U= 0,55 Wm-2K-1
Döşeme (iç)
Seramik kaplama (1 cm), şap (1 cm), betonarme döşeme (20 cm), sıva (1 cm), U= 3,44 Wm-2K-1
Döşeme (toprağa Seramik kaplama (1 cm), şap (3 cm), ısı yalıtımı (EPS 8 cm), betonarme temel (20 cm), su yalıtımı
oturan)
(1 cm), grobeton (10 cm), blokaj (10 cm), U= 0,6 Wm-2K-1
İç Duvar
Sıva (1 cm), tuğla (8,5 cm), tuğla (1 cm), U= 2 Wm-2K-1
Pencere
Hava dolgulu çift berrak camlı PVC doğrama (3 x 13 x 3 mm), U= 2,4 Wm-2K-1
Saydamlık oranı 25%
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2.2. Yaşam Döngüsü Enerji Analizi (YDEA),
Yaşam Döngüsü Karbon Salımı (YDKS)
ve Yaşam Dönemi Maliyetine (YDM)
İlişkin Analiz Yöntemlerinin Seçilmesi,
İhtiyaç Duyulan Verilerin Elde Edilmesi ve
Kabullerin Yapılması
Yaklaşımın ikinci adımında yaşam döngüsü sürecinde gerçekleşecek olan enerji tüketimi, karbon salımı ve maliyet analizlerine ilişkin yöntem
seçimi, ihtiyaç duyulan verilerin elde edilmesi ve
kabullerin yapılması yer almaktadır. Yaklaşım ile
ısı yalıtım malzemesi ve optimum kalınlığının
belirlenmesinde yaşam döngüsü sürecinde enerji
tüketimi, karbon salımı ve maliyet parametreleri
dikkate alınmaktadır. Söz konusu parametrelere
ilişkin yöntem ve kabuller sırası ile aktarılacaktır.
2.2.1. Yaşam döngüsü enerji analizi için yöntem
seçimi, verilerin toplanması ve kabullerin
yapılması
Yaşam döngüsü enerji analizi (YDEA), yaşam döngüsü değerlendirme yönteminden yola çıkılarak
oluşturulan ve bir ürün veya hizmetin yaşam döngüsü sürecinde tükettiği toplam enerji miktarının
analiz edilmesine yönelik bir yaklaşımdır. CEN/
TC 350 Standardı’nda bir binanın yaşam döngüsü;
yapı öncesi evre, yapı kullanımı evresi ve yapı sonrası evre olmak üzere toplam üç evreden oluşmaktadır [7]. Söz konusu evreler kendi alt aşamalarını
içermektedir. Yapı öncesi evre; yapıyı oluşturmak
için kullanılacak malzemeleri oluşturan ham maddelerin temini, üretim tesisine nakliyesi, üretimi,
şantiye ortamına nakliyesi ve binanın inşası aşamalarını içermektedir. Yapı kullanımı evresi ise
yapının inşaatının tamamlandıktan sonra kullanım dönemini ve süreç içerisinde ihtiyaç duyduğu
bakım ve onarım aşamalarını içermektedir. Yapı

sonrası evre ise yapının hizmet ömrünü tamamladıktan sonra yıkılmasını ve oluşan atıkların bertaraf edilmesi gibi aşamaları kapsamaktadır. K.
Adalberth 1997 yılında yaptığı çalışma ile YDEA
yönelik bir yöntem geliştirmiştir [8]. Söz konusu
yöntem binanın yaşam döngüsü sürecinde tükettiği
enerji yaşam döngüsü sürecini oluşturan evrelerde gerçekleşen enerji tüketiminin toplamına eşittir, ilkesine dayanmaktadır. Bu çalışmada YDEA
için yöntem olarak K. Adalberth’in geliştirdiği
yöntem kullanılmıştır. Yaşam döngüsü uzun bir
süreci kapsamaktadır. Söz konusu süreç içerisinde
gerçekleşen enerji tüketiminin hesaplanabilmesi,
çeşitli verilerin elde edilmesine ve çeşitli kabullerin yapılmasına bağlıdır. YDEA ile ilgili ilk kabul
yaşam döngüsü aşamalarının hangilerinin hesaplamalara dâhil edileceği hangilerinin ihmal edileceğine ilişkindir. Tablo 4’de bu çalışma kapsamında
yaşam döngüsü sürecinin hangi aşamalarının hesaplamalara dâhil edildiği görülmektedir.
Tablo 4’den görüldüğü üzere yapı sonrası evre
haricinde yapı öncesi ve yapı kullanım evreleri
hesaplamalara dâhil edilmiştir. Yapı sonrasında
gerçekleşen enerji tüketiminin hesaplanmasının
karmaşık ve zor olması ile tüm süreç içerisinde ihmal edilebilecek bir büyüklüğe sahip olduğu daha
önceki çalışmalarda ortaya konulduğundan dolayı
hesaplamalara dâhil edilmemiştir. Yapı öncesi ve
yapı kullanım evresinde yer alan yapım ile bakım/
onarım aşamaları da yine aynı sebeplerden dolayı
hesaplamalara dâhil edilmemiştir.
Oluşum enerjisinin hesaplanması
Önceki bölümde bahsedildiği üzere bir binayı çeşitli yapı malzemelerinin belirli bir sistem dâhilinde
bir araya getirilmesi oluşturulmaktadır. Her yapı
malzemesinin üretimi için enerjiye ihtiyaç duyul-

Tablo 4. Yaşam Döngüsü Aşamalarına İlişkin Kabuller
Evre
Yapı öncesi evre

Yapı kullanım evresi
Yapı sonrası evre

18

Modül
Hammadde temini
Nakliye
Üretim
Nakliye
Yapım
Kullanım dönemi enerji tüketimi: Isıtma, soğutma, aydınlatma ve sıcak su temini
Yıkım
Nakliye
Geri dönüşüm
Bertaraf

Kapsam
Evet
Evet
Evet
Hayır
Hayır
Evet
Hayır
Hayır
Hayır
Hayır
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maktadır. Yapı malzemesinin ham maddesinin
çıkartılmasından üretimine kadar geçen süreçte
tükettiği enerji miktarı ise oluşum enerjisi olarak
tanımlanmaktadır. Bina düzeyinde oluşum enerjisi
ise binayı meydana getiren tüm malzemelerin oluşum enerjisinin toplamına eşittir ve 2.1’de yer alan
eşitlik yardımı ile hesaplanabilir [8]. Bir binanın
oluşum enerjisinin hesaplanmasında binayı oluşturan tüm yapı malzemelerinin miktarları hesaplanmalı ve oluşum enerjisi her malzeme için ayrı
ayrı hesaplanmalıdır. Yapı malzemelerinin oluşum
enerjisi için oluşum enerjisi değerlerinin yer aldığı
veri tabanlarından yararlanılabilinir [3-5].
w
n
Qoluşum = ∑ i=1 mi ∙ (1 + i ) ∙ Mi
(2.1)
100
Qoluşum: Yapı malzemesinin oluşumu için tüketilen
toplam enerji miktarı (kWh)
n: yapı malzemelerinin sayısı
i: ilgili yapı malzemeleri
mi: yapı malzemesinin miktarı (ton)
wi: yapının inşası sırasında kullanılan malzeme
fire faktörü (%)
Mi: inşaat malzemesinin üretimi için kullanılan
enerji (kWh/ton)
Nakliye enerjisinin hesaplanması
Nakliye enerjisi, bina üretiminde kullanılacak yapı
malzemelerinin fabrikadan şantiye ortamına taşınması esnasında tüketilecek enerji miktarını tanımlamaktadır. Nakliye enerjisi aşağıda yer alan eşitlik
yardımı ile hesaplanabilir [8].
w
n
(2.2)
Qnakliye = ∑ i=1 mi ∙ (1 + i ) ∙ di ∙ Tc
100

nemi enerji tüketimi, kullanım süreci içerisinde
binanın ısıtılması, soğutulması, aydınlatılması ve
sıcak su ihtiyacı için tüketilecek enerji miktarını
kapsamaktadır. Kullanım dönemi enerji tüketimi
aşağıdaki eşitlik yardımı ile hesaplanabilir [8].
Qkullanım= Qkullanım yıllık x Bina hizmet ömrü

(2.3)

Qkullanım: Bina kullanım dönemi operasyonel enerji
tüketimi (kWh)
Qkullanım yıllık: Bina yıllık operasyonel enerji tüketimi
(kWh)
Bina hizmet ömrü: Binanın hizmet süresi (yıl)
Eşitlikte bina hizmet ömrü ile ifade edilen değer
ülke şartlarına, inşaat pratiklerine ve inşaat kalitesine bağlı olarak değişkenlik göstermektedir.
Bina hizmet ömrü konut binaları için ortalama 50
yıl olarak kabul edilmektedir. Binalarda konfor
koşullarının sağlanması için gerçekleşen enerji
tüketiminin hesaplanmasında aylık/mevsimsel statik hesaplama, basit saatlik dinamik hesaplama ve
detaylı dinamik hesaplama yöntemleri bulunmaktadır. Sözü edilen hesaplama yöntemlerinin uygulanmasında enerji performansı benzetim yazılımlarından yararlanılmaktadır. Bu çalışmada Design
Builder adlı enerji performans analiz benzetim yazılımı kullanılmıştır. Enerji tüketimi hesaplamaları
ısıtma, soğutma, aydınlatma ve sıcak su eldesi için
tüketilen birincil enerji miktarı cinsinden gerçekleştirilmiştir. Enerji performans hesaplamaları için
kullanıcılara, binanın ısıtma, soğutma ve aydınlatma sistemine ilişkin kabuller detaylı olarak Tablo

Qnakliye: Nakliye için tüketilen enerji miktarı (kWh)
n: yapı malzemelerinin sayısı
i: ilgili yapı malzemeleri
mi: yapı malzemesinin miktarı (ton)
wi: yapının inşası sırasında kullanılan malzeme
fire faktörü (%)
di: Malzemenin üretildiği fabrika ile şantiye arasındaki mesafe (km)
Tc: Nakliye aracının tükettiği enerji miktarı ortalama (kWh/ton km)
Kullanım enerjisinin hesaplanması
Kullanım dönemi enerji tüketimi, binanın kullanım dönemi içerisinde konfor koşullarının sağlanması için bina alt sistemleri tarafından tüketilen
enerji miktarını ifade etmektedir. Kullanım dö-

Şekil 2. Uygulama yapılan konut binasının ısıl
bölgeleri
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5’de verilmiştir. Söz konusu kabullerin yapılmasında bu alanda yapılan çalışmalar ve yürürlükte
olan standart ve yönetmeliklerden yararlanılmıştır
[9-11]. Uygulama çalışması yapılan konut binasının termal bölgeleri Şekil 2’de görülmektedir. Her
bağımsız konut ünitesinin termal bölge olduğu ve
bina sirkülasyon çekirdeğinin ise mekanik sistemler ile iklimlendirilmeyen ve otomatik olarak aydınlatılan bir termal bölge olduğu kabul edilmiştir.
2.2.2. Yaşam döngüsü karbon analizi için
yöntem seçimi, verilerin toplanması ve
kabullerin yapılması
Binaların enerji tüketimlerine bağlı olarak çevreye
farklı alanlarda etkilerinin olduğu bilinmektedir.
Çevresel etkiler içerisinde, enerji tüketimine bağlı
olarak gerçekleşen sera gazı salımı, neden olduğu
küresel ısınma ve iklim değişikliği gibi uzun vadeli çevresel etkiler nedeniyle ön plana çıkmaktadır.
Sera gazı salımı içerisinde karbonmonoksit (CO) ve
karbondioksit (CO2) çevresel etkisi en yüksek olan
gazlardır. Söz konusu gazlar ısı depolama kapasiteleri nedeniyle küresel ısınma üzerinde önemli
etkiye sahiptir. Bu nedenle bu yaklaşım içerisinde
binaların çevresel etkileri karbon salımı bağlamında ele alınmıştır. Yaşam döngüsü karbon analizi
(YDKA), YDEA yönteminden yola çıkarak binaların yaşam döngüsü sürecinde gerçekleştirdikleri
karbon salımlarının analiz edilmesini sağlayan bir
yaklaşımdır. YDEA’de olduğu gibi YDKS analizinde yaşam döngüsü sürecindeki tüm evrelerde
gerçekleşen karbon salımı ayrı ayrı hesaplanarak

toplanmaktadır. Söz konusu evrelerde gerçekleşen
karbon salımının analizinde ise Uluslararası İklim
Değişikliği Paneli (IPCC) tarafından geliştirilen
yöntem kullanılabilir [12]. Bu çalışmada karbon
salımı analizleri IPCC tarafından geliştirilen yöntemin ikinci tipi (tier 2) kullanılarak gerçekleştirilmiştir.
Oluşum sürecinde gerçekleşen karbon
salımının hesaplanması
Yapı malzemesinin oluşum süreci içerisinde gerçekleşen karbon salımı 2.4 numaralı eşitlik yardımı ile hesaplanabilir [12]. Oluşum sürecinde
gerçekleşen karbon salımının hesaplanması, yapı
malzemelerinin oluşum enerjisinin hesaplanması gibi karmaşık ve detaylı veri ihtiyacına dayalı
bir süreçtir. Yapı malzemelerinin oluşum karbon
değerlerinin hesaplanmasında bu alanda yapılan
çalışmalar ve veri tabanları referans alınabilir [35]. Oluşum karbonunun hesaplanması binayı oluşturan her yapı malzemesi için ayrı ayrı yapılarak
toplam değeri alınmalıdır.
n

Koluşum = ∑ i=1mi ∙ Ki ∙ Tc

(2.4)

Koluşum: Yapı malzemesinin üretiminde gerçekleşen
karbon salımı (ton CO2/ton)
n: Yapı malzemelerinin sayısı
i: İlgili yapı malzemeleri
mi: Yapı malzemesinin miktarı (ton)
Ki: Birim yapı malzemesinin birim başına karbon
salımı (ton CO2/ton)

Tablo 5. Uygulama Çalışması Binanın Enerji Performans Analizi İçin Yapılan Kabuller [9-11]
ÖRNEK KONUT BİNASI
Kullanıcılar
Kullanıcı sayısı
Kullanım yoğunluğu
Kullanıcı kaynaklı iç kazançlar
Aydınlatma sistemi
Aydınlatma elemanı
Aydınlatma elemanı gücü
Aydınlatma sistemi kullanım dönemi
Otomatik kontrol
Mekanik sistemler
Isıtma sistemi tasarım sıcaklığı
Soğutma sistemi tasarım sıcaklığı
İnfiltrasyon katsayısı (ach)
Cihazlardan kaynaklanan iç kazançlar ve kullanım yoğunluğu
Isıtma sistemi ve verimi
Soğutma sistemi ve performansı

20

Kabuller
4 kişi/bağımsız konut ünitesi
Referans [11]
Referans [11]
Kabuller
Floresan lamba [10, 11]
20 W floresan lamba [10, 11]
Referans [10, 11]
Hareket duyarlı sensörlü açma kapama özellikli
Kabuller
20 °C Referans [9, 10]
26 °C Referans [9, 10]
0,5 Referans [10]
19 kWh/m2 Referans [10, 11]
Sıcak su kazanlı doğal gaz yakıtlı kombi verim: 0,85
Elektrikli bireysel tip klima COP= 3
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Nakliye sürecinde gerçekleşen karbon
salımının hesaplanması
Nakliye sürecinde gerçekleşen karbon salımı yapı
malzemelerinin üretildiği fabrikadan şantiye ortamına olan mesafesi, nakliye aracı ve aracın yakıt
tüketimine bağlı olarak hesaplanmaktadır. Hesaplamada 2.5’de yer alan eşitlik kullanılmaktadır
[12]. Nakliye sürecinde gerçekleşen karbon salımı
her mesafe için ayrı ayrı hesaplanmalıdır. Nakliye araçlarının yakıt tüketim değerleri ise, nakliye
aracının türüne bağlı olarak benzer araçların kilometre başına düşen yakıt tüketimi değerlerinin ortalaması alınması suretiyle elde edilebilir.
c

K nakliye = ∑ n=1 m n ∙ dy ∙ fCO₂yakıt

(2.5)

K nakliye: Yapı malzemesinin üretiminde gerçekleşen
karbon salımı (ton CO2/ton)
n: nakliye sayısı
c: ilgili nakliye tipi
m n: Nakliye mesafesi (km)
dy: Nakliye aracının birim mesafede yakıt tüketimi
(lt/km)
fCO₂yakıt: Yakıt cinsine göre karbon salımı dönüşüm
katsayısı (ton CO2/ton, kWh, lt)
Kullanım sürecinde gerçekleşen karbon
salımının hesaplanması
Kullanım sürecinde gerçekleşen karbon salımı, süreç içerisinde binada konfor koşullarını sağlamak
için bina alt sistemlerinin ihtiyaç duyduğu enerjiyi üretmesi için mekanik sistemler tarafından tüketilen yakıt türüne bağlı olarak aşağıdaki eşitlik
yardımı ile hesaplanabilir. Kullanım döneminde
tüketilen yakıt tipine bağlı olarak karbon salımı
dönüşüm katsayısı değerleri için ulusal standartlarda yer alan değerlerden yararlanılmıştır [10].
K kullanım= ∑(Et,yakıt ∙ fCO₂yakıt)

(2.6)

K kullanım: Kullanım sürecinde gerçekleşen karbon
salımı (ton CO2/ton)
Et,yakıt: Tüketilen yakıt miktarı (ton, kWh, lt)
fCO₂yakıt: Yakıt cinsine göre karbon salımı dönüşüm
katsayısı (ton CO2/ton, kWh, lt)
2.2.3. Yaşam dönemi maliyet analizi için
yöntem seçimi, verilerin toplanması ve
kabullerin yapılması
Enerji verimliliği açısından yapılacak uygulamaların ekonomik boyutu günümüzde önem kazanmak-

tadır. Uygulamaların enerji verimliliği sağlaması
kadar ekonomik açıdan da verimli olması beklenmektedir. Yaşam dönemi maliyeti (YDM) analizi
uygulamaların ekonomik yönünü yaşam dönemi
perspektifinden analiz eden bir yaklaşımdır. YDM
analizi ilgili çeşitli yaklaşımlar bulunmaktadır. Bu
çalışmada Binalarda Enerji Performansı (EPBD)
önerilen yöntem kullanılmıştır. Binalarda Enerji
Performansı Direktifi (EPBD) 2002 yılında Avrupa Birliği’ne üye ülkelerde yürürlüğe girmiştir.
Direktif 2010 yılında revize edilerek bina enerji
performansı gereksinimlerinin optimum maliyet
düzeyinin belirlenmesi zorunluluk haline getirilmiştir [13]. Söz konusu optimum maliyet düzeyinin
belirlenmesi için EPBD’de YDM’ni referans alan
bir hesaplama yöntemi önerilmektedir. Avrupa
Birliği’ne üye ülkelerin söz konusu yöntemi kendi
ülke koşullarına uyarlayarak ülkesel bazda enerji gereksinimlerinin optimum maliyet düzeyinin
belirlenmesi istenmiştir. EBPD’de yaşam dönemi
maliyet hesaplamaları net bugünkü değer yöntemi
ile yapılmaktadır. Net bugünkü değer yöntemi; gelecek yıllar için gerçekleşecek olan kazanç ve maliyetler bulundukları yıla ait indirim faktörü ile çarpılarak söz konusu kazanç ve maliyetlerin bugünkü
değerlerinin elde edilmesidir. Maliyet analizlerinin
yapılmasında binanın enerji performansına etki
eden maliyetler dikkate alınarak hesaplamalara
dâhil edilir, bunun dışında kalan maliyetler ise hesaplamalara dâhil edilmez. Maliyet hesaplamaları
kamu binaları için 20 yıl, konut ve diğer binalar
için 30 yıllık süre için gerçekleştirilmektedir. Hesaplama için, finansal ve makroekonomik yöntem
olmak üzere iki farklı yaklaşım bulunmaktadır.
Finansal yaklaşımda, binanın ilk yatırım maliyeti, enerji gideri, yenileme/onarım gideri ve binanın
ömrü sonundaki bedeli gibi maliyet kalemleri hesaplamaya dâhil edilmektedir. Finansal yaklaşım
ile maliyet hesaplamasında aşağıda yer alan eşitlik
kullanılmaktadır.
τ

Cg(τ)= CI + ∑ j (∑i=1 (Cα,i(j) x Rd(i)) - Vf,τ(j))

τ: hesaplama süresi (yıl)
Cg(t): toplam maliyet (TL)
CI: İlk yatırım maliyeti (TL)
Cα,i(j): Yıllık giderler (TL)
Vf,τ(j): binanın, hesaplama süresi sonundaki bedeli
(TL)
Rd(i): i yılı için indirim oranı, eşitlik 2.8 ile hesaplanır.
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Rd(p) = (1/[(1+r)/100])p

(2.8)

r: reel indirim oranı
p: hesaplama başlangıç yılından itibaren geçen yıl
sayısı
Makroekonomik yaklaşımda ise, finansal yaklaşımda hesaba katılan maliyet kategorilerinin dışında sera gazı salımı maliyetleri de dikkate alınırken
vergiler hesaba katılmamaktadır. Makroekonomik
yaklaşım ile yapılacak hesaplamalarda ise aşağıdaki eşitlik kullanılmaktadır.
τ

Cg(τ)= CI+∑ j (∑i=1 (Cα,i(j)xRd(i)+Cc,i(j))-Vf,τ(j)) (2.9)
Cc,i(j): karbon salımı fiyatı (TL)
YDM analizinin gerçekleştirilebilmesi için temel
olarak iki tür veriye ihtiyaç duyulmaktadır. Birincil olarak elde edilmesi gereken binanın maliyetinin hesaplanmasında ihtiyaç duyulan verilerdir.
Bina maliyetinin hesaplanmasında ihtiyaç duyulan birim fiyatlar, bu alanda hazırlanmış ve kamu
inşaat işlerinde referans alınan birim fiyatlardan
elde edilebileceği gibi, piyasada faaliyet gösteren
inşaat firmalarından binanın mimari özelliklerine
göre teklif alınması suretiyle de elde edilebilir. Bu
çalışmada ihtiyaç duyulan veriler Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 2015 yılı için yayınladığı inşaat birim fiyatlarından elde edilmiştir [14]. Ayrıca
binanın kullanım döneminde gerçekleşen enerji
tüketimine bağlı maliyetler de hesaplamalarda yer
aldığından enerji tüketiminin birim fiyatlarına ihtiyaç duyulmaktadır. Binada yakıt olarak kullanılan elektrik ve doğal gazın birim fiyatları referans
konut binasının yer aldığı ildeki enerji dağıtım
şirketinin birim fiyatlarından elde edilmiştir [1520]. YDM analizleri için ihtiyaç duyulan ikincil
grup veri ise makroekonomik verilerdir. Hesaplamaların gerçekleştirilebilmesi için enflasyon oranı, faiz oranı vb. verilere ihtiyaç duyulmaktadır.
Söz konusu veriler Türkiye Cumhuriyeti Merkez
Bankası’nın 2015 yılı için derlediği ekonomik verilerden elde edilmiştir [21].

2.3. Isı Yalıtım Malzemesi ve Kalınlık
Alternatiflerinin Belirlenmesi
Yaklaşımın üçüncü adımı ısı yalıtım malzemesi ve
kalınlık alternatiflerinin belirlenmesi işlemlerini
içermektedir. Isı yalıtım malzemesinin belirlenmesinde ülkedeki inşaat pratikleri ve malzemelerin
tedarik durumu gibi ölçütler dikkate alınabilir. Ya-

22

lıtım malzemesinin kalınlık alternatiflerinin alt ve
üst sınırlarının belirlenmesinde ise yine inşaat pratikleri ve ısı yalıtım standartlarından yararlanılabilir. Bu çalışmada seçilen ısı yalıtım malzemeleri ve
kalınlık alternatifleri Tablo 6’da görülmektedir. Üç
farklı iklim bölgesi (sıcak nemli, ılımlı nemli ve soğuk) için toplamda 72 adet alternatif belirlenmiştir.
Tablo 6. Alternatiflerin Listesi
Malzeme
EPS
XPS
Cam yünü
Taş yünü

4

Kalınlık
Yalıtımsız
3 cm
5 cm
7 cm
9 cm
10 cm
6

İklim bölgesi
İstanbul
İzmir
Erzurum

Toplam

72
3

Önceki bölümde belirlenen alternatiflerin belirlenen yöntem ve yapılan kabuller dâhilinde yaşam
döngüsünde enerji tüketimi, karbon salımı ve maliyeti açısından performans analizleri yapılarak elde
edilen bulgular bu bölüm içerisinde aktarılacaktır.
Tablo 7’de farklı iklim bölgelerinde bulunan örnek
konut binasının kullanım döneminde yıllık birincil
enerji tüketimi görülmektedir. Örnek konut binasının kullanım dönemi enerji tüketimi açısından
değerlendirildiğinde en yüksek tüketimin soğuk
iklim bölgesi olan Erzurum ilinde, en düşük tüketimin ise ılımlı nemli iklim bölgesi olan İstanbul
ilinde gerçekleştiği görülmektedir. Örnek binanın
aynı fiziksel özelliklere sahip olmasına karşın İstanbul ve Erzurum gibi farklı iklim bölgelerinde
yer alması durumunda birincil enerji tüketiminde
yaklaşık %20’lik bir fark söz konusudur. Erzurum
gibi soğuk iklim bölgesinde ısıtma enerjisi ihtiyacının yüksek olması toplam birincil enerji tüketimini önemli ölçüde arttırmaktadır.
Tablo 7. Örnek Konut Binasının Kullanım Dönemi
Birincil Enerji Tüketimi kWh/(m2 yıl)
İstanbul
29,14
31,43
23,70

İzmir
15,37
53,80
22,95

Erzurum
72,43
5,14
25,38

Sıcak su hazırlama

17,12

17,12

17,12

kWh/(m2 yıl)
Toplam kWh/(m2 yıl)

101,38

109,23 120,06

Isıtma kWh/(m2 yıl)
Soğutma kWh/(m2 yıl)
Aydınlatma

kWh/(m2 yıl)
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Karbon salımı

Enerji tüketimi

Tablo 8. Örnek Konut Binasının Yaşam Döngüsü
Enerji Tüketimi ve Karbon Salımı
İstanbul
4,83
0,45

Oluşum enerjisi
Nakliye enerjisi
Kullanım enerjisi
101,38
(yıl)
Toplam
106,66
(kWh/m2 yıl)
Oluşum karbonu
0,59
Nakliye karbonu
0,01
Kullanım karbonu
3373,20
(yıl)
Toplam
3373,80
(kg CO2/m2 yıl)

İzmir
4,83
0,45

Erzurum
4,83
0,45

109,23

120,06

114,51

125,34

0,59
0,01

0,59
0,01

4688,92

1882,16

4689,52

1882,76

Tablo 8’de ise örnek konut binasının yaşam döngüsü sürecinde enerji tüketimi ve karbon salımı
performansı görülmektedir. Oluşum enerjisi hesaplamalarında sadece ısı yalıtım malzemesi alternatiflerinin oluşum enerjisi dikkate alınmış binaya
ait diğer sabit oluşum enerjisi tüketimi hesaplamaya dâhil edilmemiştir. Tablo 8’den görüleceği
gibi yaşam döngüsü sürecinde enerji tüketimi en
yüksek Erzurum’da bulunan konut binası iken yaşam döngüsü karbon salımı açısından en yüksek
salım İzmir’de bulunan konut binasında gerçekleşmektedir. Tablo 7’den görülebileceği gibi İzmir ve
Erzurum’da bulunan konut binalarının ısıtma ve
soğutma enerjisi tüketimleri arasında ciddi farklar
söz konusudur. İzmir’de bulunan konut binasının
soğutma enerjisi tüketimi Erzurum’da bulunan konut binasının soğutma enerjisi tüketiminin yakla-

şık 11 katı, ısıtma enerjisi tüketiminin ise yaklaşık
%75’i kadardır. Soğutmada yakıt olarak elektrik
kullanılması ve elektriğin karbon dönüşüm faktörünün doğal gazın 3 katı olmasından dolayı enerji
tüketimi konusunda en yüksek tüketime sahip Erzurum’daki konut binası karbon salımı açısından
en düşük karbon salımı performansını göstermektedir. Özellikle sıcak nemli iklim bölgelerinde
yüksek soğutma enerjisi tüketimi ve soğutmada
yakıt olarak elektriğin kullanılması soğutma enerjisi tüketimine bağlı olarak gerçekleşen karbon
salımını arttırmaktadır. Bu nedenle karbon salımının azaltılmasında özellikle sıcak nemli iklim bölgelerinde soğutma enerjisi tüketiminin azaltılması,
soğutmanın verimi yüksek mekanik sistemler ile
karşılanması ve yakıt olarak kullanılan elektriğin
yenilenebilir enerji kaynaklarından temin edilmesi
büyük önem taşımaktadır.
Şekil 2’de farklı ısı yalıtım malzemesi ve kalınlığı
alternatiflerinin oluşum enerjisi ve oluşum karbon
salımı açısından karşılaştırılması görülmektedir.
Oluşum enerjisi açısından en düşük tüketime sahip
seçenek 1,63 kWh/m 2 tüketim ile 3 cm kalınlığında cam yünü, en yüksek tüketime sahip seçenek
ise 9,40 kWh/m2 tüketim ile 3 cm kalınlığında
XPS’dir. Yalıtım kalınlığı ile oluşum enerjisi arasında lineer bir ilişki olup yalıtım kalınlığı arttıkça
oluşum enerjisi de artmaktadır. Örneğin cam yünü
ısı yalıtım malzemesinde yalıtım kalınlığı 3 cm’den
10 cm’ye arttırıldığında oluşum enerjisi 1,63 kWh/
m2’den 5,44 kWh/m2’ye artmaktadır. Seçenekler oluşum karbonu açısından karşılaştırıldığında
benzer sonuçlar görülmektedir. En düşük oluşum
karbonuna sahip seçenek 0,40 kg CO2/m2 ile 3 cm

Şekil 2. Isı yalıtım malzemesi ve kalınlığı alternatiflerinin oluşum enerjisi ve oluşum karbon salımı açısından
karşılaştırılması
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Şekil 3. Yalıtım kalınlığının iklim bölgelerine bağlı olarak ısıtma ve soğutma enerjisi tüketimi
üzerindeki etkisi

kalınlığında cam yünü iken, en yüksek oluşum
karbonu salımı 0,90 kg CO2/m2 ile 3 cm kalınlığında XPS’de gerçekleşmektedir. Oluşum karbonu
da oluşum enerjisi gibi yalıtım malzemesinin kalınlığına bağlı olarak artmaktadır. Yapı kabuğunda ısı yalıtım malzemesi olarak XPS yerine cam
yünü tercih edilmesi durumunda oluşum enerjisi
açısından 7,77 kWh/m2, oluşum karbonu açısında
0,50 kg CO2/m2 tasarruf gerçekleştirme potansiyeli
bulunmaktadır.

Isı yalıtım kalınlığındaki artışın iklim bölgelerine bağlı olarak ısıtma ve soğutma enerjisi tüketimi üzerindeki etkisi Şekil 3’de görülmektedir.
Yalıtım kalınlığındaki artış iklim bölgesine bağlı
olarak enerji tüketim performansını farklı şekilde
etkilemektedir. Isı yalıtımı bulunmayan konut binasına 10 cm ısı yalıtımı uygulanması durumunda
ısıtma ve soğutma enerji tüketimi birincil enerji
cinsinden ılımlı nemli iklim bölgesi İstanbul’da
60,56 kWh/m2’den 53,87 kWh/m2’ye, sıcak nem-

Şekil 4. Yalıtım kalınlığının karbon salımı üzerindeki etkisi
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li iklim bölgesi İzmir’de 69,17 kWh/m2’den
63,64 kWh/m2’ye, soğuk iklim bölgesi Erzurum’da
77,57 kWh/m2’den 55,51 kWh/m2’ye düşmektedir.
Isı yalıtımı kalınlığının arttırılması ılımlı nemli iklim bölgesinde %10, sıcak nemli iklim bölgesinde
%8 ve soğuk iklim bölgesinde yaklaşık %30 enerji
tasarrufu gerçekleştirmektedir. Isı yalıtım kalınlığının arttırılması Erzurum gibi soğuk iklim bölgelerinde daha etkili enerji tasarrufu sağlarken sıcak
nemli iklim bölgelerinde söz konusu tasarruf daha
kısıtlı kalmaktadır. Isı yalıtım kalınlığındaki artış
sıcak nemli iklim bölgelerinde özellikle gece soğutmasına kısıtladığından dolayı soğutma enerjisi
tüketiminde artışa neden olmaktadır. Soğutmada
yakıt olarak elektrik kullanılması ve elektriğin birincil enerji dönüşüm katsayısının 2,36 gibi yüksek
bir değer olması toplam birincil enerji tüketimini
önemli ölçüde arttırmaktadır. Bu nedenle sıcak
nemli iklim bölgelerinde ısıtma enerjisi tüketimden sağlanan tasarruf soğutma enerjisi tüketimdeki artış nedeniyle toplam enerji tasarrufunun
kısıtlı seviyede gerçekleşmesine neden olmaktadır.
TS 825 Binalarda Isı Yalıtım Yönetmeliği enerji
performansı açısından ısıtma enerjisi tüketimi ve
yapı kabuğunun toplam ısı geçirgenlik değerine
odaklanmaktadır. Ancak yukarıdaki analizlerden
görülebileceği gibi malzemelerin oluşum enerjisi,
oluşum karbonu ve soğutma enerjisi tüketimi gibi
parametrelerin dikkate alınması binalarda enerji
verimliliği açısından önem arz etmektedir.

Şekil 4’de yalıtım kalınlığındaki artışın iklim bölgesine bağlı olarak karbon salımı üzerindeki etkisi görülmektedir. Yalıtım kalınlığındaki artışın
birincil enerji tüketimindeki etkisine benzer etki
karbon salımı üzerinde de görülmektedir. Yalıtım
kalınlığının artması Erzurum gibi soğuk iklim bölgesinde karbon salımını azaltırken İzmir gibi sıcak
nemli iklim bölgesinde karbon salımındaki azalma
soğuk iklim bölgesine göre daha sınırlı seviyede
gerçekleşmektedir. Soğutma enerjisi tüketimindeki artış birincil enerji tüketimini önemli ölçüde
etkilediği gibi karbon salımını da etkilemektedir.
Soğutmada yakıt olarak elektriğin kullanılması
ve elektriğin yenilemeyen enerji kaynaklarından
üretilmesi yüksek miktarda karbon salımına neden
olmaktadır. Bu nedenle yalıtım kalınlığındaki artış özellikle sıcak nemli iklim bölgelerinde ısıtma
kaynaklı karbon salımını azaltırken soğutma kaynaklı karbon salımını önemli ölçüde arttırmakta,
toplamda karbon salınınındaki azalmanın sınırlı
seviyede kalmasına neden olmaktadır. Şekil 3 ve
4’te yer alan veriler birlikte değerlendirildiğinde
yalıtım kalınlığı enerji tüketimini ve buna bağlı
gerçekleşen karbon salımını iklim bölgesine bağlı
olarak farklı seviyede etkilemektedir. Örnek konut
binası aynı fiziksel özelliğe sahip olmasına karşın
iklim bölgesine bağlı olarak farklı seviyede birincil
enerji tüketimi ve karbon salımı performansı göstermektedir.

Şekil 5. İzmir’de EPS ısı yalıtım malzemesinin yaşam döngüsü enerji tüketimi karbon salımı üzerindeki
etkisi
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Şekil 6. Erzurum’da EPS ısı yalıtım malzemesinin yaşam döngüsü enerji tüketimi karbon salımı üzerindeki
etkisi

Şekil 5 ve 3, farklı kalınlıklardaki EPS ısı yalıtım
malzemesinin sırasıyla İzmir ve Erzurum’da yaşam döngüsü enerji tüketimi ve karbon salımına
etkisini göstermektedir. Önceki paragrafta aktarıldığı üzere yalıtım kalınlığının arttırılmasının
yaşam döngüsü enerji tüketimi ve karbon salımına
olan etkisi iklim bölgesine bağlı olarak değişkenlik
göstermektedir. Örneğin sıcak nemli iklim bölgesi
olan İzmir ele alındığında yalıtım kalınlığı arttırıldıkça toplam birincil enerji tüketimi düşmekte
ancak söz konusu düşüş 7 cm kalınlıktan 10 cm

kalınlığa kadar sınırlı şekilde gerçekleşmektedir.
Ancak aynı iklim bölgesinde 3 cm’den itibaren
arttırıldığında karbon salımı da artmaktadır. Söz
konusu artışın nedeni soğutma enerjisi tüketimindeki artıştır. EPS ısı yalıtım kalınlığının arttırılması yaşam döngüsü enerji tüketimi ve karbon salımı
açısından soğuk iklim bölgesi olan Erzurum’da
farklı performans göstermektedir. Erzurum’da
yalıtım kalınlığının arttırılması yaşam döngüsü
enerji tüketimi ve karbon salımını azaltmaktadır.
Soğuk iklim bölgelerinde gerçekleşen düşük sevi-

Şekil 7. İstanbul’da farklı ısı yalıtım malzemelerinin yaşam döngüsü enerji tüketimi ve maliyeti performansı
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yedeki soğutma enerjisi tüketimi nedeniyle yalıtım
kalınlığının artması toplam birincil enerji tüketimi
ve karbon salımına olumlu yönde etki etmektedir.
Özellikle sıcak nemli iklim bölgelerinde enerji korunumu ve karbon salımının indirgenmesi açısından soğutma enerjisi tüketim seviyesi büyük önem
taşımaktadır. Daha önce belirtildiği üzere yüksek
seviyede gerçekleşen soğutma enerjisi tüketimi ve
soğutmada yakıt olarak elektriğin kullanılması birincil enerji tüketimi ve karbon salımını olumsuz
yönde etkilemektedir. Birincil enerji dönüşüm katsayısı doğal gaz için 1, elektrik için 2,36’dır [10].
Bu nedenle soğutmada yakıt olarak elektrik kullanılması toplam birincil enerji tüketimini ve buna
bağlı olarak gerçekleşen karbon salımını önemli
ölçüde arttırmaktadır.
Yaşam dönemi maliyeti analizi yapı sektöründe
karar verme aracı olarak kullanılan analizlerden
biridir. Özellikle enerji etkin bina tasarımı veya
yenilenmesinde seçeneklerin değerlendirilmesi ve
karşılaştırılmasında kullanılmaktadır. Isı yalıtım
malzemeleri farklı ilk yatırım maliyetine sahiptir.
Ayrıca ısı yalıtım malzemelerinin binanın enerji
tüketimi performansı üzerindeki etkisi farklı seviyededir. YDM hesaplamalarında binanın kullanım
dönemindeki enerji tüketiminin ekonomik boyutu
YDM performansı üzerinde önemli etkiye sahiptir.
Şekil 7’de farklı ısı yalıtım malzemelerinin yaşam
döngüsü enerji tüketimi ve maliyet analizi performansları görülmektedir. YDM açısından en düşük
maliyete sahip seçenek 5 cm kalınlığında EPS
malzemesi iken en yüksek maliyete sahip seçenek
5 cm kalınlığında taş yünü malzemeden olan seçenektir. YDM açısından en düşük ve yüksek maliyete sahip seçenekler arasında 4,70 TL/m2 fark söz
konusudur. Ancak yaşam dönemi maliyeti enerji
tüketimi ile birlikte değerlendirildiğinde farklı bir
sonuç çıkmaktadır. YDM açısından en düşük maliyete sahip EPS seçeneği yaşam döngüsü enerjisi
tüketimi açısından en yüksek tüketime sahiptir. Bu
nedenle ısı yalıtım malzemesinin ve kalınlığının
belirlenmesinde enerji tüketimi üzerindeki etkisi,
karbon salımı üzerindeki etkisi ve yaşam dönemi
maliyeti gibi parametrelerin dikkate alınması gerekmektedir.
Çeşitli kalınlıklarda EPS ısı yalıtım malzemelerinin üç farklı iklim bölgesi için yaşam döngüsü
enerji tüketimi ve maliyet performansı Şekil 8,
9 ve 10’da görülmektedir. Örnek konut binasında farklı kalınlıklarda EPS ısı yalıtım malzemesi

kullanılması durumda yaşam döngüsü enerji tüketimi ve maliyet performansı iklim bölgesine göre
değişkenlik göstermektedir. Soğuk iklim bölgesi
olan Erzurum’da yalıtım kalınlığının artmasıyla
yaşam dönemi enerji tüketimi ve maliyetinin düşüş gösterdiği görülmektedir. Erzurum’da 9 cm ısı
yalıtım kalınlığından sonra yalıtım kalınlığındaki
artışın yaşam döngüsü enerji tüketimi ve maliyeti
üzerindeki tasarruf etkisinin sınırlı seviyede kalmaktadır. Bu nedenle Erzurum için yaşam döngüsü enerji tüketimi ve maliyet açısından optimum
yalıtım kalınlığı 9 cm olarak kabul edilebilir. İstanbul ve İzmir’de belirli bir yalıtım kalınlığından
itibaren yaşam döngüsü enerji tüketiminin azaldığı
ancak yaşam dönemi maliyetinin arttığı görülmektedir. Ilımlı nemli ve sıcak nemli iklim bölgelerinde soğutma enerjisi tüketimi yüksek seviyede
gerçekleşmektedir. Soğutma sistemlerinde yakıt
olarak elektriğin kullanılması ve elektriğin birim
fiyatının doğal gaza göre daha yüksek olması yaşam dönemi maliyetini arttırmaktadır. Önceki paragraflarda bahsedildiği üzere yalıtım kalınlığının
artması özellikle ılımlı nemli ve sıcak nemli iklim
bölgelerinde soğutma enerjisi tüketimin artmasına
dolayısıyla elektrik kullanımı kaynaklı yaşam dönemi maliyetinin artmasına neden olmaktadır. Şekil 8 ve 9’da yer alan farklı kalınlıklardaki EPS ısı
yalıtımı malzemesine sahip konut binasının yaşam
döngüsü enerji tüketimi ve maliyet performansı incelendiğinde enerji tüketimi ve maliyet açısından
optimum yalıtım kalınlığı İstanbul ve İzmir için
5 cm olarak kabul edilebilir. Ancak bu bölüm içerisinde sözü edilen optimum kalınlık seçenekleri,
yaşam döngüsü enerji tüketimi ve maliyeti açısından karşılaştırılmasından elde edilen bulgulardır.
Yaklaşımın son adımı önceki adımda elde edilen
bulguların derlenerek değerlendirilmesi ile yaşam
döngüsü enerji tüketimi, karbon salımı ve maliyet
açısından optimum performansı gösteren seçeneklerin elde edilmesi yer almaktadır. Yürürlükte olan
binalarda ısı yalıtım kuralları standardı TS 825, ısı
yalıtımı uygulamaları açısından yapı kabuğunun
ısı geçirgenlik katsayısına (U: W/(m 2K)) odaklanmaktadır. Tablo 9’da çalışmada yer alan iklim bölgeleri için TS 825’e uygun yalıtım kalınlıklarında
farklı ısı yalıtım malzemelerinin yaşam döngüsü
enerji tüketimi, karbon salımı ve maliyet performansları ile en düşük ve en yüksek performanslar
arasındaki fark yer almaktadır. Tablodan görüldüğü üzere ısıl iletkenlik değerleri ve kalınlıkları
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Şekil 8. Çeşitli kalınlıklardaki EPS ısı yalıtım malzemesinin YDET ve YDM performansı (İstanbul)

Şekil 9. Çeşitli kalınlıklardaki EPS ısı yalıtım malzemesinin YDET ve YDM performansı (İzmir)

28

Şekil 10. Çeşitli kalınlıklardaki EPS ısı yalıtım malzemesinin YDET ve YDM performansı (Erzurum)
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aynı olmasına karşın ısı yalıtım malzemelerinin
konut binasının yaşam döngüsü enerji tüketimi,
karbon salımı ve maliyet gibi hususlarda performansına etkisi farklı şekillerde gerçekleşmektedir.
En düşük ve yüksek performans arasındaki fark
iklim bölgesine göre değişkenlik göstermektedir.
Seçilen ısı yalıtım malzemesinin oluşum enerjisi,
oluşum karbonu, termal özellikleri ve maliyeti gibi
parametreler konut binasının performansını doğrudan etkilemektedir. Bu nedenle ısı yalıtım malzemesinin ve kalınlığının belirlenmesinde yaşam
döngüsü enerji tüketimi, karbon salımı ve maliyet
gibi parametrelerin de dikkate alınması gerekmektedir. Geliştirilen yaklaşımın Türkiye’nin farklı iklim bölgelerinde bulunan örnek bir konut binasına
uygulanması ile yaşam döngüsü enerji tüketimi,
karbon salımı ve maliyet açısından optimum performans gösteren seçenekler, İstanbul için ve İzmir
için XPS ve cam yünü, Erzurum için taş yünü olarak belirlenmiştir.

SONUÇ
Yapı kabuğu binaların enerji performansı üzerinde
önemli etkisi olan bir yapı elemanıdır. Yapı kabuğuna ısı yalıtımı uygulaması da binalarda enerji
verimliliği bağlamında en sık başvurulan uygulamaların başında gelmektedir. Özellikle ülkemizde
binalarda enerji verimliliği ve ısı yalıtımı uygulamaları konuyu bütüncül bir bakış açısı ile ele almamakta sadece kullanım döneminde gerçekleşen
enerji tüketimine veya yapı kabuğunun ısı geçirgenlik değerine odaklanmaktadır. Bu çalışmada,
bu alanda yapılan çalışmalar ile yürürlükte olan
standart ve yönetmeliklerin eksik olduğu düşünülen bütüncül bakış açısına sahip bir yaklaşım
geliştirilmiştir. Geliştirilen yaklaşım ısı yalıtım
malzemesi ve yalıtım kalınlığının belirlenmesinde
konunun yaşam döngüsü perspektifinden ele alınarak enerji tüketimi, karbon salımı ve maliyet açısından değerlendirilmesini önermektedir. Geliştirilen
yaklaşımın örnek bir konut binasına uygulanmasından elde edilen bulgulardan görülebileceği gibi

Tablo 9. Seçilen İklim Bölgelerinde TS 825’e Göre Minimum Yalıtım Kalınlığı Seçeneklerinin Performansı
Malzeme
EPS 5 cm
XPS 5 cm
Cam yünü 5 cm
Taş yünü 5 cm
Fark
Malzeme
EPS 3 cm
XPS 3 cm
Cam yünü 3 cm
Taş yünü 3 cm
Fark
Malzeme
EPS 9 cm
XPS 9 cm
Cam yünü 9 cm
Taş yünü 9 cm
Fark

Yaşam Döngüsü Enerji Tüketimi
(YDET) kWh/m2 (30 yıl)
2906,86
2898,55
2890,81
2873,83
33,03 kWh/m2

İSTANBUL
Yaşam Döngüsü Karbon Salımı
(YDKS) kgCO2/m2 (30 yıl)
1321,60
1323,91
1322,30
1332,88
11,28 kgCO2/m2

Yaşam Dönemi Maliyeti
(YDM) TL/m2 (30 yıl)
291,83
293,11
294,54
296,53
4,7 TL/m2

Yaşam Döngüsü Enerji Tüketimi
(YDET) kWh/m2 (30 yıl)
3198,58
3188,28
3185,68
3163,50
35,08 kWh/m2

İZMİR
Yaşam Döngüsü Karbon Salımı
(YDKS) kgCO2/m2 (30 yıl)
1605,85
1605,84
1605,44
1615,58
10,14 kgCO2/m2

Yaşam Dönemi Maliyeti
(YDM) TL/m2 (30 yıl)
315,05
316,33
316,56
320,26
5,21 TL/m2

Yaşam Döngüsü Enerji Tüketimi
(YDET) kWh/m2 (30 yıl)
2983,41
2954,23
2945,30
2900,03
83,38 kWh/m2

ERZURUM
Yaşam Döngüsü Karbon Salımı
(YDKS) kgCO2/m2 (30 yıl)
1056,22
1050,56
1051,13
1046,58
9,64 kgCO2/m2

Yaşam Dönemi Maliyeti
(YDM) TL/m2 (30 yıl)
327,24
327,92
331,07
329,19
3,83 TL/m2
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ısı yalıtım malzemelerinin ısıl geçirgenlik katsayılarının birbirine yakın olmasına karşın binanın yaşam döngüsünde gerçekleşen enerji tüketimi, karbon salımı ve maliyet performansına direkt etkisi
büyük ve iklim bölgesine bağlı olarak değişkenlik
göstermektedir. Çalışma ile elde edilen bulgulardan görülebileceği gibi yürürlükte olan standart ve
yönetmeliklerin bütüncül bir bakış açısı ile revize
edilmesi büyük önem arz etmektedir. Çalışma kapsamında elde edilen bulgular ve sonuçların çalışma
kapsamına alınan parametreler dâhilinde elde edilen sonuçlar olduğu, ileride yapılacak çalışmalarda
farklı parametrelerin dâhil edilmesi ile farklı sonuçlar elde edileceği unutulmamalıdır.
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Klima Cihazı Üfleme Çıkış Açısının Isıl
Konfor Üzerindeki Etkisinin Nümerik Olarak
İncelenmesi
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Bu çalışmada bir oda içerisinde bulunan klimanın hava üfleme doğrultuları değiştirilerek farklı açılarda üflenen havanın oda içindeki sıcaklık ve hız dağılımına
ayrıca ısıl konfora etkisi nümerik olarak incelenmiştir. Analizlerde kullanılan oda,
üç boyutlu olarak modellenmiş ve hesaplamalar sonlu hacim yöntemi kullanılan bir
paket program kullanılarak sürekli rejim şartları kabulünde yapılmıştır.
Analizlerde türbülans modeli olarak RNG k-ε, duvar yaklaşımı olarak ise Standard
Wall Function kullanılmıştır. Oda içindeki bölgesel sıcaklık, hız ve türbülans yoğunluğuna bağlı cereyan etkisini ifade eden yüzde memnuniyetsizlik (PD) değeri
çalışmada ısıl konfor parametresi olarak tanımlanmıştır.
Klima cihazının farklı üfleme açıları için mahal içinde sıcaklık, hız ve PD dağılımları elde edilerek uygun ve uygun olmayan bölgeler tespit edilmiştir.
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Numerical Investigation of the Effect of Air
Conditioner Outlet Angle on Thermal Comfort
ABSTRACT
In this study, while changing the blowing direction of the air conditioner which
is located in a room, the effect of the blowing angle into the temperature, velocity
distribution and also thermal comfort was examined numerically. The room used in
the analyzes was modeled in three dimensions and the calculations were made on
the assumption of steady state conditions using a packet program using the finite
volume method. RNG k-ε was used as the turbulence model and Standard Wall
Function was used as the wall approach in the analyzes. The Percent Dissatisfaction (PD) value, which expresses the effect of the local temperature, velocity and
turbulence intensity, is defined as the thermal comfort parameter in the study. Temperature, velocity and PD distributions were obtained for different blowing angles
of the air conditioner and it was determined comfortable and uncomfortable zones.

Keywords

Computational Fluid Dynamics, Thermal Comfort, Percent Dissatisfaction, Air
Conditioning.
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1. GİRİŞ
Enerji verimliliği mühendislik uygulamalarında en
önemli dizayn kriterlerinden birisidir. Evlerde kullanılan aletler geniş bir pazara sahiptir ve enerji tüketilmesinde önemli bir etkiye sahiptir. Bu yüzden
üreticiler tasarım ve üretim süreçlerinde standartlara uygun çözümler bulmak zorundadırlar. Öte
yandan tüketiciler yaşam kalitelerini artırabilmek
için daha verimli ürünlere ihtiyaç duymaktadırlar.
Diğer ev aletleri uygulamaları ile birlikte son zamanlarda yüksek verimli split klimalara olan talep
hızla artmaktadır. [1]
Isı değiştiriciye ait ısı transfer verimi split klimaların iç ünitesinin performansının nasıl geliştirileceği ile ilgili ana konulardan birisidir. Split klimaların ısıl performansının geliştirilmesi günümüzde
önemli bir çalışma konusudur. Bu yüzden farklı
hava akış yapılarına sahip klimalar ısı transfer performansının artırılması için yeniden dizayn edilmelidir. Literatürde yapılan birçok çalışmada hava
akış karakteristiklerini optimize etmek için farklı
yöntemler kullanılmaktadır. Deneysel çalışmalar
zaman ve maliyet açısından olumsuzluklara neden
olduğu için çalışmalar daha çok nümerik olarak
gerçekleştirilmektedir. Nümerik metot kullanılarak elde edilen sonuçlar daha sonra deneysel veriler
ile karşılaştırılmaktadır [2]. Chen [3] yaptığı çalışmada 5 farklı türbülans modelini karşılaştırmıştır
ve yalnızca iç hava akış problemlerinde RNG k-ε
modelinin uygun olduğunu iddia etmiştir. Cheong
ve ark. [4] yaptıkları çalışmada RNG k-ε modelini
ısıl konfor parametrelerinin tespit edilmesinde kullanmışlardır. Elde ettikleri sonuçların deneysel veriler ile uyumlu olduğunu tespit etmişlerdir. Gebremedhin ve Wu [5] yaptıkları çalışmada
5 farklı türbülans modelini Phoenics
kodu kullanarak çözmüşlerdir. Ortam
akış karakteristiğini tanımlamada en
uygun modelin RNG k-ε modeli olduğunu belirtmişlerdir. Gabi ve Klemm
[6] klimadaki fan akışının aerodinamik
analizini deneysel ve nümerik olarak
incelemişlerdir. Toffolo [7] CFD kodu
kullanarak klima içi hava akışını nümerik olarak modellemiştir. Geometrik
yapı ile hava fanı performansı arasındaki ilişkiyi incelemiştir. Tuztas ve Egrican [8] farklı şekildeki ısı değiştiricilere ait deneysel dataları rüzgâr tüneli
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kullanarak elde etmişlerdir. Hu ve ark. [9] 4 farklı
geometriye sahip klimadan çıkan havanın sesini ve
akış hacmini incelemişlerdir. Kuas ve Başkaya [10]
bir ofis içerisine verilen soğutma havasını türbülanslı akış durumu için incelemişlerdir. Çözümlerini sonlu hacim metodunun kullanıldığı Phoenics
kodu ile yapmışlardır. Menfez konumlarının ısıl
konfor üzerindeki etkilerini araştırmışlardır. Başkaya ve Eken [11] Phoenics yazılımını kullanarak
türbülanslı koşullarda ortam içerisindeki hava
akışını 2 boyutlu olarak araştırmışlardır. Yüce ve
Pulat [12] yaptıkları çalışmada oda havalandırmasında ısıl konforun etkilerini nümerik olarak incelemişlerdir. Akış analizlerini farklı hava koşulları
için gerçekleştirmişlerdir. Nümerik analizleri için
Ansys Fluent paket programını kullanmışlardır.
Posner ve ark. [13] deneysel olarak bir odanın hava
miktarını tespit ettikten sonra nümerik çözüm ile
deneysel verilerden elde ettikleri sonuçları karşılaştırmışlardır.
Bu çalışmada ise, bir oda içerisinde var olan klima cihazının farklı üfleme çıkış açıları için, oda
içindeki ısıl konfor durumu nümerik olarak incelenmiştir. Bunun yanı sıra oda içerisindeki sıcaklık
ve hız dağılımları da elde edilmiştir.

2. MODELLEME ve ÇÖZÜM YÖNTEMİ
2.1. Geometrik Model
Yapılan çalışmada 3x3x4 metre boyutlarındaki oda
ve oda içerisinde bulunan klima SolidWorks katı
modelleme programında oluşturulmuştur (Şekil 1).
Oda; 2 adet penceresi ve 1 adet kapısı olacak şekilde modellenmiştir. Analizlerin yapıldığı odanın bir

Şekil 1. İçerisinde klima bulunan odanın katı modeli

Tesisat Mühendisliği - Sayı 169 - Ocak/Şubat 2019

Tesisat-169-05022019.indd 32

6.03.2019 10:41

ARAŞTIRMA MAKALESİ
apartmanın ara katında olduğu varsayılmış buna
bağlı olarak pencerenin olduğu duvarlar dış duvar,
diğer duvarlar ise iç duvar olarak tanımlanmıştır.
Klima üfleme açıları 10°, 30°, 50° ve 70° olacak
şekilde 4 farklı model oluşturulmuştur. Daha sonra
analizler yapılmak üzere 3 boyutlu modeller Ansys
Fluent programına aktarılmıştır.

2.2. Ağ Yapısı
Ağ yapısı tetrahedral eleman yapısıyla oluşturulmuştur (Şekil 2). Meshten bağımsızlık çalışması
yapılmış ve son olarak 378205 eleman sayısına
sahip ağ yapısında ısı transferinin yoğun olduğu
bölgeler daha fazla elemana bölünmüştür (Şekil 3).

2.3. Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği
Yöntemi İle Çözüm Yöntemi
Bu çalışmada hesaplamalı akışkanlar dinamiği
yazılımı olan Ansys’in Fluent modülü kullanılarak sistem çözülmüştür. Yapılan analizlerde akışın
türbülanslı, sıkıştırılamaz, üç boyutlu ve sürekli
rejimde olduğu kabul edilmiştir. Çalışmada, oda
içindeki hava akışı üç boyutlu Reynolds Ortalamalı Navier Stokes (RANS-Momentum), enerji ve
süreklilik denklemlerini sayısal yöntemlerle çözen
Ansys Fluent 16 kullanılmıştır. Bu denklemler aşağıda gösterilmiştir.

Şekil 2. Ağ yapısı

Şekil 3. Klima üfleme ağzındaki sık mesh
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Kütlenin Korunumu Denklemi

2.4. Başlangıç ve Sınır Koşulları

∂
(ρu i ) = 0
∂x i

Çalışma senaryosunda yaz ayında sıcak çevre koşulları altında klima cihazı ile soğutma yapılmak
istenmiştir. Dış ortam sıcaklığı 32 °C, klima üfleme sıcaklığı ise 19 °C olarak seçilmiştir. Analizlerde pencerelere cam, kapıya tahta, duvarlara ise
alçı malzemesi tanımlanmıştır. Bu malzemelerin
termofiziksel özellikleri Tablo 2’de gösterilmiştir.
Kapı kalınlığı 10 cm, pencerelerdeki cam kalınlıkları 15 cm, duvar kalınlıkları ise 35 cm kabul
edilmiştir.

Türbülanslı Momentum Denklemi
∂P
∂ ⎡ ⎛ ∂u i ∂uj ⎞ ⎤
∂
⎢µ ⎜
(ρu iu j ) = −
−
+
⎟ ⎥ − g (ρ − ρref )
∂x i ∂x j ⎢ ef ⎝ ∂x j ∂x i ⎠ ⎥ i
∂x j
⎣
⎦

Türbülanslı Enerji Denklemi

∂
∂ ⎡ ⎛ ∂T ⎞ ⎤
⎢Γ ⎜
(ρu iT) = −
⎟⎥
∂x j
∂x j ⎢ ef ⎝ ∂x j ⎠ ⎥
⎣
⎦
Türbülans Kinetik Enerjisi Denklemi

∂
∂ ⎡ µ ef ∂k ⎤
(ρu ik) = −
⎢
⎥ + G K + G B − ρε
∂x i
∂x i ⎣ σ k ∂x i ⎦
Analizlerde RNG k-ε modeli türbülans modeli olarak seçilmiştir. Literatürde k-ε modelinin geniş bir
uygulama yelpazesi olduğu görülmekte ve oda içi
havalandırmada da sıklıkla kullanıldığı görülmektedir. Yapılan çalışmalarda bu modelin deneysel
çalışmalara çok benzer sonuçlar verdiği görülmüştür. [12] RNG k-ε türbülans modelinde kullanılan sabitler şu şekildedir: Cμ= 0,0845, C1ε= 1,42,
C2ε=1,68, Pr wall= 0,85.

Klima alt kısmından hava çıkışı, üst kısmında ise
hava emiş menfezi olacak şekilde modellenmiştir.
Pencere, kapı, iç duvar, dış duvar, hava girişi ve
hava çıkışı ile ilgili sınır koşulları Tablo 2’de gösterilmiştir (Şekil 4).
Tablo 2’deki sınır koşulları sabit olmak koşuluyla 4
farklı klima üfleme açısı için analizler yapılmış ve
oda içerisindeki yüzde memnuniyetsizlik, sıcaklık
ve hız dağılımları elde edilmiştir.

Analizde süreklilik, 3 boyuttaki hızlar, k ve epsilon değerleri için yakınsama kriterleri 1.10 -5, enerji
için ise 1.10 -6 olarak seçilmiştir.

Şekil 4. Giriş, çıkış menfezlerinin, pencerelerin ve
kapının model üzerinde gösterimi

Tablo 1. Malzemelerin Termofiziksel Özellikleri
Cam
Alçı
Tahta

Yoğunluk (kg/m3)
2500
2320
700

Özgül Isı (J/kgK)
800
1138
2310

İletkenlik (W/mK)
0,8
0,5
0,178

Tablo 2. Sınır Koşulları
Giriş menfezi
Çıkış menfezi
Dış ortam (pencerelerin dışı)
Kapının dışı
İç ortama bakan duvarların dışı
Dış ortama bakan duvarların dışı
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Sıcaklık (°C) Hız (m/s) Basınç (Pa) Isı Taşınım Katsayısı (W/m2K)
19
0,5
0
32
25
25
8
25
8
32
25
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3. HESAPLAMALAR VE BULGULAR

T = Hava sıcaklığı (°C) (20-26)
V = Lokal ortalama hava hızı (m/s)

3.1. Yüzde Memnuniyetsizlik
Bulunduğu ortamın sıcaklığı kişinin dilediği konforun üzerinde ise kişi cereyanı (hava akımı) hoş
bir esinti olarak algılayabiliyorken, üşüyen bir kişi
ise aynı şartlarda cereyan, çok rahatsız edici bulabilir.
Cereyan literatürde yüzde memnuniyetsizlik ya da
cereyan oranı şeklinde ifade edilen ve 1 nolu eşitlikte gösterilen bir formül ile matematiksel olarak
tanımlanabilmektedir. Fänger 1989 yılında yayınladığı makalesinde cereyanı aşağıdaki gibi ifade
eder; [15]
PD = (34 − T)(V − 0,05)0,62(0,37V Tu + 3,14)
PD = Memnuniyetsizlik yüzdesi (%)
Tu = Türbülans şiddeti (%) (%10-60)

(1)

(1) nolu denklemde ifade edilen eşitliğin kullanımı
bazı durumlarda kısıtlıdır. Daha açık bir ifade ile
hava hızı 0,05 m/s’den küçük ise bu hız 0,05 m/s’ye
eşitlenmelidir. Ayrıca sıfırın altında çıkan PD değerleri de sıfıra eşitlenir. PD %100’ün üzerine
çıktığında ise değer %100’de sabitlenir. ASHRAE
Standardı’na göre PD değeri %15 ve altı için konforlu kabul edilmiştir.
10°, 30°, 50° ve 70° üfleme açıları için YZ düzleminden, baş hizasından, farklı XY kesitlerinden
elde edilen yüzde memnuniyetsizlik (PD) dağılımları sırasıyla Şekil 5, Şekil 6 ve Şekil 7’de gösterilmiştir. Bundan sonra verilen şekillerde sol üst;
10°, sağ üst; 30°, sol alt; 50°, sağ alt; 70° için olan
dağılımları ifade etmektedir.

Şekil 5. Oda içerisinde farklı üfleme çıkış açıları (10°, 30°, 50° ve 70°) için elde edilen PD dağılımları (YZ
düzlemi)

Şekil 6. Oda içerisinde farklı üfleme çıkış açıları (10°, 30°, 50° ve 70°) için elde edilen PD dağılımları (Baş hizası)
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Şekil 7. Oda içerisinde farklı üfleme çıkış açıları (10°, 30°, 50° ve 70°) için elde edilen PD dağılımları (XY
kesitleri)

Şekil 8. Oda içerisinde farklı üfleme çıkış açıları (10°, 30°, 50° ve 70°) için elde edilen sıcaklık dağılımları (YZ
düzlemi)

Şekil 9. Oda içerisinde farklı üfleme çıkış açıları (10°, 30°, 50° ve 70°) için elde edilen hız dağılımları (YZ
düzlemi)

36
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Şekil 10. Oda içerisinde farklı üfleme çıkış açıları (10°, 30°, 50° ve 70°) için elde edilen akış çizgileri (YZ
düzlemi)

Şekil 5, Şekil 6 ve Şekil 7’den klima üfleme açısı
arttıkça konforsuz bölgelerin yere daha yakın bölgelerde ve klimanın bulunduğu duvara daha yakın
yerlerde oluştuğu da görülmektedir.

3.2. Sıcaklık ve Hız Dağılımları
10°, 30°, 50° ve 70° üfleme açıları için YZ düzleminden elde edilen sıcaklık ve hız dağılımları sırasıyla Şekil 8 ve Şekil 9’da gösterilmiştir. Ayrıca
yine YZ düzleminden akış çizgileri de elde edilip
Şekil 10’da gösterilmiştir.
Şekil 10’a bakıldığında 10°, 30°, 50° üfleme açılarında toplamda iki adet girdaplı bölge gözükürken,
70° üfleme açısında ise bir adet girdaplı bölgenin
oluştuğu görülmektedir.

4. SONUÇLAR
Yapılan bu çalışmada 4 farklı klima üfleme açısı
için cereyan değerleri nümerik olarak hesaplanmıştır. Sıcaklık ve hız dağılımları, cereyan değerleri ve akış çizgileri seçilen farklı düzlemlerde gösterilmiştir. Ortalama bir insanın baş hizası
civarında, oda boyunca (4 m) cereyan değerinin
değişimi elde edilmiştir ve bu değerler aşağıdaki
grafikte gösterilmiştir. Z ekseninin 0 olduğu nokta
klimanın bulunduğu duvarı temsil etmektedir.
Daha önce bahsedildiği üzere ASHRAE
Standardı’na göre PD değeri %15 ve altı konfor-

lu kabul edilmektedir. Buna göre grafikten oda
boyunca hangi bölgelerin hangi üfleme açısında
konforlu veya konforsuz olduğu anlaşılmaktadır.
PD= 15 çizgisinin üzerinde kalan bölge ısıl konfor
açısından yetersizdir. Ayrıca bir odadaki hava hızı
0,05 m/s’den daha düşük ise o odadaki havalandırmanın ve iç hava kalitesinin yetersiz olduğu söylenebilir. İlk olarak ortalama bir insanın baş hizasından alınan oda içindeki hava hızı ortalamalarına
bakılmıştır ve Tablo 3’den de görüldüğü gibi dört
açıda da 0,05 m/s hava hızı şartı yakalanmıştır.
Cereyan değerlerine bakıldığında 10 °C üfleme
açısında konforsuz bölgenin (1,2-1,85 m arası) daha
çok olduğu gözükmektedir. Buna karşın 70° üfleme açısında ise 0,3-0,6 m dışında kalan bölgede ısıl
konfor şartı sağlanmaktadır. Ayrıca oda içerisinde
farklı üfleme çıkış açılarında (10°, 30°, 50° ve 70°)
farklı XY kesitleri için elde edilen PD dağılımlarına bakıldığında üfleme açısı 70° olduğunda daha
az bölgede cereyan oluştuğu görülmektedir. Bu veriler ışığında, verilen şartlardaki optimum üfleme
açısının 70° olduğu görülmektedir.
Tablo 3. Baş Hizasındaki Ortalama Hava Hızları
Baş Hizası Ortalama Hız (m/s)
0,073
0,066
0,060
0,073

Klima Üfleme Açısı (°)
10
30
50
70
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Şekil 11. Baş hizasında, oda boyunca PD değerinin değişimi
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Açık LiBr-su Nem Alma Sisteminde Akış Hızlarının ve
Dolgu Kanal Açılarının Sistem Performansı Üzerine
Etkisi
Barış KAVASOĞULLARI

ÖZ

Arş. Gör.
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Makine Mühendisliği
bkavasogullari@osmaniye.edu.tr

Artan yaşam standartlarıyla beraber mekânlarda insanların iç konfor ihtiyacı da
artmaktadır. Günümüzde iç konfor şartları yaygın olarak konvansiyonel buhar
sıkıştırmalı sistemlerle yapılmasına karşın, bu sistemlerin yüksek oranda elektrik
enerjisine bağımlı olması, sınırlı nem kontrolü sağlaması ve iç havayı temizlemede
yetersiz olması dikkat çekmektedir. Konvansiyonel buhar sıkıştırmalı soğutma sistemlerinde havanın gizli ısısını gidermek için havayı çiğ noktasının altına kadar soğutmak gerekmektedir. Bu da havanın nemi alınırken hem yüksek miktarda elektrik
enerjisi harcanmasına, hem de soğutma sisteminin COP değerinin düşmesine sebep
olmaktadır. Bu çalışmada mekanik nem alma sistemlerinin yerine kullanılabilecek,
nem alma ve rejenerasyon kolonlarında, daha önce kullanılmamış, polikarbonat
dolgu malzemesi kullanılan bir açık sıvı nem alma sistemi deneysel olarak incelenmiştir. Sıvı kurutucu (nem alıcı) olarak kütlece %45’lik LiBr-su (lityum bromür-su)
çözeltisi kullanılan sistemde dolgu malzemeleri, 10 mm kalınlıklarındaki polikarbonat levhaların 30°, 45° ve 60° kanal açısı oluşturacak şekilde kesilmesiyle oluşturulmuştur. Sözü geçen kanal açılarının, hava hızının ve sıvı kurutucu debisinin
sistemin nem alma verimine, elektriksel ve ısıl performans katsayısına etkisi incelenmiştir.
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Effects of Flow Rates and Packing Channel Angles on
System Performance of LiBr-aq Open Liquid Desiccant
Dehumidification System
ABSTRACT
Human indoor comfort requirements in places increase with increasing life standarts. Nowadays, despite indoor comfort conditions are provided by conventional
vapor compression systems, it is noteworthy that these systems are highly dependent on electrical energy, limited humidity control and inadequate air cleaning. in
conventional vapor compression refrigeration systems, it is necessary to cool air
below dew point to remove latent heat. This causes both large amount of electricity
consumption and low coefficient of performance in system. in this study, an open
liquid desiccant dehumidification system, using polycarbonate packing material in
dehumidification and regenerator columns, has not been used previously, which
can be used instead of mechanical dehumidification systems, was experimentally
investigated. The packing material of the system, using 45 mass percent LiBr-aq
(lithium bromide-water) solution as desiccant, was formed by cutting polycarbonate sheets 10 mm thickness to form 30°, 45° and 60° channel angles. The effect
of these channel angles, air velocity and liquid desiccant flow rate on dehumidification efficiency, electrical and thermal coefficient of performance were investigated.
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1. GİRİŞ
Artan yaşam standartlarıyla beraber insanların
enerji tüketimi de günden güne artmaktadır. Tüketilen enerjinin büyük bir kısmı (yaklaşık %75)
fosil yakıtlardan karşılanmaktadır. Fosil yakıtların
pek uzak olmayan bir gelecekte tükenecek olması,
insanları alternatif enerji kaynaklarına ve enerji
tasarrufu arayışlarına yönlendirmektedir. Tüketilen toplam enerjinin büyük bir kısmının iklimlendirme (alan ısıtması/soğutması) uygulamalarına
harcanması, araştırmacıları bu alanda çalışmaya
yönlendirmektedir. Günümüzde yaygın olarak
iklimlendirme uygulamalarında kullanılan konvansiyonel buhar sıkıştırmalı soğutma sistemleri
enerji tüketimi açısından dezavantajlı sistemlerdir.
Bu sistemlerin kullanımı yüksek enerji tüketiminin yanında, bulundurduğu ozon delici ve yüksek
oranda sera etkisi içeren CFC/HCFC (kloroflorokarbonlar) gazları sebebiyle çevresel tartışmaları
da beraberinde getirmektedir. Bu sebeple bu sistemlere alternatif olabilecek iklimlendirme sistemleri üzerinde çalışmalar yapılmış ve hala yapılmaktadır [1-2].
Bağıl nemin fazla olduğu bölgelerde, özellikle soğutmada, iç hava konforunun iyileştirilmesinde soğutma işlemi kadar havanın neminin kabul edilebilir bir düzeye getirilmesi yani havadaki gizli ısının
da giderilmesi önem taşımaktadır. Konvansiyonel
buhar sıkıştırmalı soğutma sistemlerinde havanın
gizli ısısı, hava buharlaştırıcıda çiğ noktasına kadar soğutularak giderilebilmektedir. Bu uygulama,
hem gizli ısının giderilmesine harcanan enerjinin
yüksek olmasına, hem de sistem performansının
(COP) düşmesine sebep olmaktadır. Bu durum
sıcaklık kontrolünden bağımsız nem kontrolünün
yapılmasını gerekli kılmaktadır. Havanın gizli ısısının daha az enerji harcanarak giderilebilmesi ve
bağıl nem oranının gerekli düzeye getirilebilmesi
için sıvı kurutucu nem alma sistemleri geliştirilmiştir.
Sıvı kurutucu nem alma sistemlerinin çalışma
prensibi, yüzey buhar basıncı havadan düşük olan
bir malzeme kullanılarak, havadaki su buharının
soğurulup gizli ısının duyulur ısıya dönüştürülmesine dayanır. Bu şekilde, havadaki gizli ısı herhangi bir mekanik enerji harcanmadan ya da çok az
miktarda mekanik enerji harcanarak duyulur ısıya
çevrilmiş olur. Sıvı kurutucu nem alma sistemlerinin konvansiyonel buhar sıkıştırmalı soğutma sis-
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temleriyle beraber kullanılması durumunda, %35’e
varan enerji tasarrufu sağlanabileceği [3], sistem
performans katsayısının (COP) ise %50 arttırılabileceği belirtilmiştir [4].
Sıvı kurutucu nem alma sistemlerinin konvansiyonel buhar sıkıştırmalı soğutma sistemlerine göre
oldukça önemli avantajları bulunmaktadır. Birincisi, bu sistemlerin kullanımıyla daha düşük enerji
tüketimiyle nem kontrolü sağlanır ve nemi alınmış
hava ile iç hava kalitesi önemli ölçüde arttırılır. Bir
diğer avantajı ise, daha iyi nem kontrolü yapılarak, nemden dolayı yapılarda meydana gelebilecek
küf, mantar ve çürüme gibi olumsuzlukların önüne geçilebilir. Son olarak, sıvı kurutucu nem alma
sistemleri evaporatif soğutma sistemleri ile kullanıldığında CFC gazlarının kullanımı tamamen giderilebilecek, konvansiyonel soğutma sistemleri ile
kullanılması durumunda ise CFC kullanımı önemli ölçüde azaltılabilecektir [5]. Bu ve buna benzer
diğer avantajlar sıvı kurutucu nem alma sistemlerinin kullanımını cazip hale getirmektedir.
Bu çalışmada, mekanik nem alma sistemleri yerine
kullanılabilecek, nem alma ve rejeneratör kolonlarında dolgu malzemesi olarak, daha önce kullanılmamış, polikarbonat levhalar kullanılan bir sıvı
kurutucu nem alma sisteminin tasarımı ve performans analizi yapılmıştır. Sıvı kurutucu olarak
LiBr-su çözeltisi kullanılan sistemde dolgu kanal
açılarının ve akış hızlarının sistemin nem alma verimine, elektriksel ve ısıl performans katsayılarına
(COP) etkisi incelenmiştir.

2. MALZEME ve YÖNTEM
Çalışmada önerilen sıvı kurutucu nem alma sistemi, temel olarak, Şekil 1’de görüldüğü gibi hava
fanlarından, nem alma ve rejeneratör kolonlarından, sıvı pompalarından ve plakalı ısı değiştiricilerden oluşmaktadır. Sistemde ölçüm yapabilmek
için çeşitli noktalara hız, sıcaklık ve bağıl nem sensörleri yerleştirilmiştir.
Deney düzeneğinde nem alma ve rejeneratör kolonları 10 mm kalınlığında şeffaf pleksiglas levhaların, kolon boyutları 30x30x120 cm olacak
şekilde yapıştırılmasıyla imal edilmiştir. Kolonlarda kullanılan polikarbonat dolgu malzemesi ise
2x6 m boyutlarındaki büyük polikarbonat levhaların 30°, 45° ve 60° kanal açısı oluşturacak şekilde,
30x30 cm boyutlarında kesilmesiyle oluşturulmuştur. Polikarbonat dolgu malzemesinin oluşturulma
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Şekil 1. Sıvı kurutucu nem alma sistemi ve üzerindeki sensörler

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

Şekil 4’te sistem şematik olarak gösterilmiştir.
Sistemde nemi alınacak hava nem alma kolonuna
hava fanı (1) ile gönderilmektedir. Nem alma kolonuna (absorber) gönderilen nemli havanın nem
alma kolonunda derişik sıvı kurutucu çözeltisiyle
bir miktar nemi alınmaktadır. Havadan bir miktar
su buharı alan çözelti seyreltik hale geçer. Seyreltik sıvı kurutucu çözeltisi, (6) noktasındaki sıvı
pompası yardımıyla ısıtılmak üzere ısı değiştiriciye gönderilir. Sıvı kurutucu çözeltisi sıcaklığı bir
miktar arttırılarak rejeneratör (desorber) kolonuna
gelir ve burada (3) noktasından hava fanı yardımıy-

Şekil 2. Polikarbonat levhaların hazırlanması ve kolonlara
yerleştirilmesi

Şekil 3. 30°, 45° ve 60° kanal açılı
polikarbonat levhalar
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Tablo 1. Polikarbonat Dolgu Malzemesi Ortalama Yüzey Alanı ve Gözeneklilik Değerleri
Kalınlık

10 mm

Kanal Açısı

30°

45°

60°

Yüzey alanı yoğunluğu (m /m )

370±1

371±1

369±3

Gözeneklilik (%)

89±1,1

88±0,7

88±0,7

2

3

Şekil 4. Sıvı kurutucu nem alma sistemi şematik görünümü

la kolona gönderilen hava ile çözeltiden bir miktar
su buharı giderilir. İçerisinden su buharı alınan fakat hala yüzey buhar basıncı yüksek olan çözelti,
yüzey buhar basıncının düşürülebilmesi için (5)
noktasındaki sıvı pompası ile soğutulmak üzere ısı
değiştiriciye gönderilir. Isı değiştiriciden çıkan çözelti tekrar kullanılmak üzere nem alma kolonuna
gönderilir ve bu şekilde çevrim tamamlanır.

3. SİSTEM PERFORMASININ
HESAPLANMASI
Sistemde kolon girişleri ve çıkışlarında havadaki
su buharının doyma basıncı Antonie denklemi ile
bulunmuştur:

ln Pwsat = A −

B
(kPa)
T+C

(1)

Burada, A= 16,3872, B= 3885,7 ve C= 230,17 sabit
katsayılar olup su buharı için Antonie parametreleridir [6]. Havanın mutlak nemi ise aşağıdaki eşitlik
ile tanımlanmıştır:
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w = 0,622

Pwsat
(kg/kg)
PT − Pwsat

(2)

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

ηab = 100

ω1 − ω 2
ω1 − ω sat

(3)

Eşitlik (3)’te ω1 (kg/kg) ve ω2 (kg/kg) sırasıyla havanın nem alma kolonu girişindeki ve çıkışındaki mutlak nemini göstermektedir, ωsat (kg/kg) ise
LiBr-su çözeltisi ile dengede olan havanın mutlak
nemi olup, çözeltinin bulunduğu sıcaklıktaki buhar
basıncı kullanılarak Eşitlik 2 ile hesaplanmıştır.
Birim zamanda kazanılan buharlaşma ısı enerjisi
ise Eşitlik (4) ile hesaplanmıştır.

! =m
! a (ω1 − ω 2 )(h1 − h 2 )
Q
b

(4)

Eşitlik 4’te ṁa (kg/s) havanın nem alma kolonu için-
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deki kütlesel debisini, h1 (kJ/kg) ve h2 (kJ/kg) ise
sırasıyla havanın nem alma kolonu girişindeki ve
çıkışındaki entalpilerini göstermektedir. Sistemde
birim zamanda harcanan ısıl enerji ise Eşitlik 5 ile
belirlenmiştir:

! =m
! hw ⋅ cp hw ⋅(Thw,g − Thw,ç )
Q
h

(kW)

(5)

Burada, ṁ hw (kg/s) ısıtma suyunun ısı değiştiricideki kütlesel debisini, cphw (kJ/kg.K) ısıtma suyunun
ortalama özgül ısısını, Thw,g (K) ve Thw,ç (K) ise sırasıyla ısıtma suyunun ısı değiştiriciye giriş ve çıkış
sıcaklıklarını göstermektedir.
Sistemin ısıl performans katsayısı Eşitlik 6 ile hesaplanmıştır:

COPth =

!
Q
b
!
Qh

(6)

Elektriksel performans katsayısı ise Eşitlik 7 ile
bulunmuştur:

!
Q
COPe = b
!
W
e

(7)

Eşitlik 7’de Ẇe (kW) birim zamanda harcanan
elektrik enerjisini göstermektedir.

3.1. Belirsizlik Analizi
Önerilen sıvı kurutucu nem alma sisteminde nem
alma verimi, ısıl ve elektriksel performans katsayıları deneysel veriler temel alınarak hesaplandığından sistemde belirsizlik analizi yapılması gerekmektedir.
Tablo 2’de ölçüm aletlerinin ölçüm hassasiyeti değerleri verilmiştir. Bu hassasiyet değerlerine göre
nem alma veriminin belirsizliği Eşitlik 8 ile hesaplanmıştır [8]:
2

2

⎛ δω ⎞ ⎛ δω ⎞ ⎛ δω ⎞
δηAb
= ⎜ 1 ⎟ + ⎜ 2 ⎟ + ⎜ sat ⎟
ηAb
⎝ ω1 ⎠ ⎝ ω 2 ⎠ ⎝ ω sat ⎠

2

(8)

Burada ω1 ve ω2 değerleri, ölçülen sıcaklık, bağıl
nem ve basınç değerlerine bağlı oldukları için δω1
ve δω2 belirsizlik değerleri, Tablo 2’de 1. satırda bulunan hassasiyet değerleri temel alınarak hesaplanmıştır. ωsat değeri ise K tipi ısıl çift ile ölçülen çözelti sıcaklığına ve çözelti konsantrasyonuna bağlı
olduğundan belirsizlik δωsat değeri, Tablo 2’de 4.
satırdaki hassasiyet değeri kullanılarak hesaplanmıştır.
Aynı şekilde Q̇ b ve Q̇ h değerlerinin belirsizlikleri
sırasıyla Eşitlik 9 ve 10 ile hesaplanmıştır:
2

2

2

2

!
⎛ δω ⎞ ⎛ δω ⎞ ⎛ δh ⎞ ⎛ δh ⎞ ⎛ δm a ⎞
δQ
b
= ⎜ 1⎟ +⎜ 2 ⎟ +⎜ 1⎟ +⎜ 2 ⎟ +⎜
!
Q
⎝ ω1 ⎠ ⎝ ω 2 ⎠ ⎝ h1 ⎠ ⎝ h 2 ⎠ ⎝ m a ⎟⎠
b

2

(9)
2

2

!
⎛ δT ⎞ ⎛ δT ⎞ ⎛ δm hw ⎞
δQ
h
= ⎜
⎟ +⎜
⎟ +⎜
⎟
!
Qh
⎝ Thw,g ⎠ ⎝ Thw,ç ⎠ ⎝ m hw ⎠

2

(10)

Isıl ve elektriksel performans katsayılarının belirsizliği Eşitlik 9 ve 10’da hesaplanan Q̇ b ve Q̇ h değerlerinin belirsizliğinden yola çıkılarak aşağıdaki
eşitliklerle belirlenmiştir:
2

! ⎞ ⎛ δQ
! ⎞2
⎛ δQ
δCOPth
b
= ⎜
+⎜ h⎟
⎟
!
! ⎠
COPth
Q
⎝ b ⎠ ⎝ Q
h

(11)

! ⎞2
⎛ δQ
δCOPe
= ⎜ b⎟
! ⎠
COPe
⎝ Q
b

(12)

Hesaplanan tüm değerlerin belirsizlik analizi EES
yazılımı yardımıyla bulunmuştur. Ölçüm cihazlarının hassasiyetinden kaynaklanan hatalar dikkate
alınarak bağıl hatalar hesaplanmıştır.

4. BULGULAR ve TARTIŞMA
Önerilen LiBr-su sıvı nem alma sisteminde, 10 mm
kalınlığındaki 30°, 45° ve 60° üç ayrı kanal açılı
polikarbonat levhalar kullanılarak deneyler gerçekleştirilmiştir. Yapılan deneylere ait bazı parametreler Tablo 3’te gösterilmiştir.

Tablo 2. Sistemdeki Ölçüm Aletleri ve Hassasiyetleri
Tip
VAISALA HMT120
KIMO-CTV210
CF Signet Capteur 515
K tipi ısıl-çift

Ölçüm Yeri
Kolon giriş-çıkış hava sıcaklığı ve bağıl nemi
Kolon giriş hava hızı
Kolon giriş sıvı kurutucu hızı
Isı değiştiriciler su giriş-çıkış sıcaklıkları, sıvı kurutucu
kolon giriş sıcaklıkları

Hassasiyet
±%1,5 Bağıl Nem, ±0,2 °C Sıcaklık
±%0,3
±%0,5
%0,4 °C
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Tablo 3. Deneysel Parametreler
Parametre adı
Sıvı kurutucu
Dolgu yüksekliği, cm
Ortalama hava kütlesel debisi, m3/h
Ortalama çözelti kütlesel debisi, kg/s
Hava fanı dönme frekansı, Hz
Sıvı pompası dönme frekansı, Hz
Soğutma suyu ortalama giriş/çıkış sıcaklıkları
Isıtma suyu ortalama giriş/çıkış sıcaklıkları
Ortalama çözelti sıcaklığı (nem alma kolonu)
Ortalama çözelti sıcaklığı (rejeneratör)

Ölçülen/Belirlenen Değer
Kütlece %43 LiBr Çözeltisi
60
400, 680, 1000
1,42, 1,85
20, 34, 50
20, 26
14/22°C
59,1/50,2 °C
28,7 °C
45,8 °C

Şekil 5. 30°, 45° ve 60° kanal açılı dolgu malzemesinde nem alma veriminin değişimi

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

44

düşürmüştür.
Şekil 6, 30°, 45° ve 60° kanal açılı dolgu malzemeleri için hesaplanan ısıl performans katsayısı
değerlerini göstermektedir. Hava ve sıvı hızlarının
artması tüm kanal açılarında ısıl COP değerinde
olumlu etki yaratmıştır. Her üç kanal açısı için en
yüksek ısıl COP değeri 0,13 olarak 60°’lik polikarbon levhada, 1000 m3/h hava ve 1,85 kg/s sıvı kurutucu debisinde hesaplanmıştır.
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Şekil 6. 30°, 45° ve 60° kanal açılı dolgu malzemesinde ısıl performans katsayısının değişimi

Şekil 7. 30°, 45° ve 60° kanal açılı dolgu malzemesinde elektriksel performans katsayısının değişimi
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Tablo 4. Literatürdeki Bazı Sistemlerin Isıl Performans Katsayıları
Kaynak
Agyenim vd. [9]
Enteria vd. [10]

Sistem
Açık sıvı kurutucu sistemi LiBr/H20
Çift kademeli açık sıvı absorpsiyon hava şartlandırma sistemi, CaCl2
ve LiCI
Al-Farayedhi ve Gandhidasan [11] Hibrit mekanik sıkıştırmalı ısı pompası ile açık sıvı kurutucu sistemi
Gommed ve Grossman [12]
Açık çevrim absorpsiyon hava şartlandırma sistemi
Crofoot ve Harrison [13]
Açık sıvı kurutucu sistemi
Hassan ve Mohamad [14]
Açık sıvı kurutucu sistemi
Heilman ve Grossman [15]
Açık sıvı kurutucu sistemi
Collier [16]
Açık sıvı absorpsiyon soğutma sistemi
Liu vd. [17]
Açık sıvı kurutucu sistemi, LiCI ve LiBr
Lo wen stein [18]
Açık sıvı kurutucu sistemi
Tua vd. [19]
Açık sıvı kurutucu sistemi, LiCI 65 °C sıcaklık kaynağı ile
Kan oğlu vd. [20]
Açık sıvı kurutucu sistemi, sayısal çalışma
Zeidan vd. T211
Açık sıvı kurutucu sistemi, CaCl2

Tablo 4’te literatürdeki bazı benzer çalışmalarda
elde edilen ısıl COP değerleri gösterilmiştir. Önerilen açık sıvı kurutucu nem alma sisteminde ise en
yüksek ısıl COP değeri 0,13 olarak elde edilmiştir.
Literatürdeki verilerle karşılaştırıldığında önerilen
sistemin ısıl COP değerinin düşük olduğu görülmektedir.
Sistemin performans parametreleri için bağıl hata
değerleri ise, nem alma verimi ηab değeri için %4,5,
Q̇ b değeri için %3,2, Q̇ h değeri için %3,8, COPth
değeri için %5,1 ve COPe değeri için %2,1 bulunmuştur.

5. SONUÇ
Bu çalışmada, kolonlarda dolgu malzemesi olarak,
daha önce kullanılmamış, polikarbonat dolgu malzemesi kullanılan bir LiBr-su açık sıvı kurutucu
nem alma sisteminin tasarımı yapılarak, hava ve
sıvı kurutucu çözeltisi akış hızlarının ve dolgu kanal açılarının sistem performansına etkisi incelenmiştir.
Grafiklerden de anlaşılabileceği gibi sistem için
belirlenen performans kriterleri, yüzey alanları
yoğunluğu birbirine yakın olması sebebiyle dolgu
kanal açılarından çok fazla etkilenmemektedir.
Buna karşın sıvı kurutucunun hızının artması kütle transferi katsayısını arttırdığından özellikle ısıl
COP ve elektriksel COP değerlerinde önemli derecede artış sağlamıştır. Sıvı hızının artması 30°
ve 60° kanal açılı dolgu malzemelerinde nem alma
verimini de iyileştirmiştir. Hava hızının artması
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Isıl COP
0,58
0,73
1,25
0,8
0,47
0,24 - 0,28
0,43
0,45
0,47
0,40-0,48
0,55
0,35
0,35

ise nem alma veriminde, hava-sıvı kurutucu temas
süresinin azalmasından dolayı, bir azalışa sebep
olmuştur. Buna karşın elektriksel COP ve ısıl COP
değerlerinde, hava hızının artması, önemli bir iyileşme sağlamıştır.
Elde edilen sonuçlara bakıldığında açık sıvı kurutucu nem alma sisteminin performansının, sıvı
hızlarından ve hava hızlarından yüksek oranda etkilendiği görülebilmektedir. Bunun yanında daha
yüksek yüzey alanlarına sahip polikarbonat levhalar kullanılarak, sistemin teorik analizleriyle optimum dolgu yüksekliği ve kanal açısı belirlenerek
sistem performansı daha da iyileştirilebilecektir.
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Grafen Oksit Nanoparçacıkları İçeren Nanoakışkanın
Taşınım Isı Transferi ve Basınç Düşüşü Artışı
Üzerindeki Etkisinin Düz Bir Boruda Deneysel Olarak
Araştırılması
Koray KARABULUT

ÖZ

Dr. Öğr. Üyesi
Cumhuriyet Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Makine Mühendisliği
Sivas
kkarabulut@cumhuriyet.edu.tr

Bu çalışmada, grafen oksit (GO)-su nanoakışkanının taşınım ısı transferi, uniform duvar
ısı akılı dairesel bir bakır boru boyunca laminer akış için deneysel ve sayısal olarak
incelenmiştir. Deneysel çalışmada, grafen oksit-su nanoakışkanının ısı transferi artışı
ve basınç düşüşü özellikleri değerlendirilirken, sayısal çalışmada korunum denklemleri
üç boyutlu olarak sonlu hacim yöntemi olan CFD paket programının (Ansys Fluent 15.0)
kullanılmasıyla tek fazlı akışkan kabulüyle çözülmüştür. Taban akışkanı olarak kullanılan saf suyun ısı transfer katsayısı ve basınç düşüşü ölçülmüş ve ilgili bağıntıdan elde
edilen sonuçlarla karşılaştırılmıştır. Sayısal çalışmada elde edilen boru yüzey sıcaklık
değerleri nanoakışkan için deneysel sonuçlarla karşılaştırıldığında ortalama %2 hata
ile birbiriyle uyumlu olduğu görülmüştür. Çalışmada, %0,02 hacimsel konsantrasyonlu
GO-su nanoakışkanının ısı transferi artışında ısı akışı, nanoparçacık hacimsel konsantrasyonunun ve hacimsel debinin etkileri sunulmuştur. %0,02’lik konsantrasyonda GOsu nanoakışkanının ısı taşınım katsayısı artışı değeri (hnf /hbf ), 1,5 l/dak’lık debi (Re=
2023) ve 2536,62 W/m2 (350 W) ısı akışı değerinde %13,9 olmaktadır. Bununla birlikte,
yük kaybı (hK ) ve sürtünme faktörü için en yüksek artışlar %0,02 GO ve 1,5 l/dak’lık
debide sırasıyla %8,37 ve %7,95’dir. Sonuçlar, GO nanoakışkanının ısı transferi uygulamalarında geleneksel çalışma akışkanlarına iyi bir alternatif olarak kullanılabileceğini
göstermektedir.
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Anahtar Kelimeler

Nanoakışkan, Grafen Oksit (GO), Taşınım Isı Transfer Katsayısı.

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

In this paper, convective heat transfer of graphene oxide-water (Graphene oxide) nanofluid in a laminar flow through a circular copper pipe with uniform wall heat flux is investigated experimentally and numerically. in experimental investigation, it is evaluated
the heat transfer characteristics and the pressure drop of the graphene oxide (GO)-water nanofluid when in numerical study, the finite volume method (Ansys Fluent 15.0) is
employed to solve the conservation equations (continuity, momentum and energy equations) in three dimensional domains by assuming single phase flow. The heat transfer
coefficient and pressure drop of the Dl (distilled)-water used as base fluid is measured
and compared with the corresponding data from the correlation. The datas of nanofluid
for surface temperature of the tube is satisfied within a 2% error for the numerical work
compared with experimental results. The effects of the heat flux, volumetric concentration and flow rate on the enhancement of the heat transfer of GO-water nanofluid are
presented in the study. The value of convective heat transfer coefficient enhancement
(hnf /hbf ) of the GO with 0,02% volumetric concentration and flow rate of 1,5 l/min (Re=
2023) is 13,9% for the heat flux value of 2536,62 W/m2 (350 W). However, the max. increases in head loss and friction factor with 0,02% GO and 1,5 l/min are 8,37% and
7,95%, respectively. Finally, the results reveals that the GO-water nanofluid can be used
as a good alternative conventional working fluids in heat transfer applications.
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1. GİRİŞ
Isı değiştiriciler, güneş ısıtıcıları, nükleer reaktörler, soğutucular ve hidrojen depolama üniteleri gibi
ısı transferi sistemlerinin performansı temel olarak
su, etilen glikol ve yağ gibi geleneksel ısı transferi
akışkanlarının termofiziksel özelliklerine bağlıdır.
Su, yağlar ve glikoller ise düşük ısıl iletkenlikleri
nedeni ile zayıf ısı transfer performansına sahiptirler. Günümüzde de akışkanların ısı transferi özelliklerini iyileştirmek için araştırma ve geliştirme
çalışmaları yapılmaktadır. İlk başlarda, mikrometre hatta milimetre boyutlu katı parçacıklar süspansiyon oluşturmak için taban akışkanlarına karıştırılmıştır. Bununla birlikte, bu büyük boyutlu katı
parçacıklar, mikro kanalların tıkanması, boru hatlarının aşınması ve pratik uygulamaları kısıtlayan
basınç düşüşünün artması gibi can sıkıcı sorunlara
yol açmıştır. Aslında, sıvı süspansiyonlar başlarda
yalnızca teorik bir ilgi alanı iken bir takım araştırmacılar tarafından yapılan çalışmalar küçük başarılar göstermiştir. Parçacıkların boyutunun büyük
olması ve küçük boyutlu parçacıkların üretimindeki zorluklar diğer sınırlayıcı faktörler olmuştur. Bu
nedenle, Maxwell'in önderliğinde 1881 yılında başlatılan ve ısı iletkenlik değerini arttırmak için geleneksel ısı transferi akışkanlarına katı parçacıkların
eklenmesi yenilikçi bir fikirdir [1,2]. Bu akışkanların özelliklerindeki iyileşmeler kritik bir öneme
sahip olduğu için nanoakışkan olarak adlandırılan
yenilikçi çalışma akışkanı üzerindeki araştırmalar
da son zamanlarda ilgi odağı haline gelmiştir [3,4].
Nanoakışkan, 100 nm ve daha küçük boyuttaki metal, metal oksit, karbon nanotüp veya grafen parçacıkların genelde Newton kuralına uyan akışkanlar
içerisine düşük konsantrasyonlarda eklenmesiyle
oluşturulan süspansiyon şeklindeki akışkanlara
denilmektedir. Nanoakışkanlar, ısıl yayılım ve ısıl
iletkenlik gibi termofiziksel özellikleri iyileştirirken, mükemmel bir kararlılık ve taşınım ısı transfer katsayısı sağlamaktadırlar ve ayrıca basınç düşüşü ve pompalama gücünde, taban akışkanında
çok az bir artış meydana getirmektedirler [5,6,7].
Birçok araştırmacı, çeşitli metal [5,8] ve metal
oksit nanoparçıklardan [6,9], karbon nanotüpler
[10], grafit [11] ve grafen nanoparçacıklar [12,13]
gibi karbon tabanlı nanoparçacıklardan elde edilen
nanoakışkanların termofiziksel özellikleriyle ilgilenmişlerdir. Geleneksel akışkanlara nanoparçacıkların eklenmesinin ana fikrinin ısıl iletkenlikte
iyileştirme yapılarak çalışma akışkanının ısı trans-

feri performansını artırmak olduğu düşünüldüğünde araştırmaların yüksek ısıl iletkenlik özelliğine
sahip yeni malzemelere doğru odaklanması normal
kabul edilmektedir. Metal ve metal oksitlerle karşılaştırıldığında karbon malzemelerin yüksek ısıl
iletkenliği ve düşük yoğunluğu onları ilgi çekici
hale getirmektedir [14,15,16,17].
Karbon tabanlı malzemelerden olan grafen, nanoteknolojinin çeşitli alanlarında yaygın bir şekilde
kullanılan en yeni nanoparçacıklardan biridir. Karbon elementinin bal peteği örgülü yapısı olan grafen, iki boyutlu düzlemsel yapıların çok ender örneklerinden biri olarak kabul edilmektedir. Bilim
dünyasında oldukça fazla heyecan yaratan grafen
aslında çok nadir bulunan bir malzeme değildir.
Kullandığımız kurşun kalemlerin içindeki grafit,
grafen tabakalarının üst üste binmesinden oluşmaktadır. Grafen, karbon atomlarının tek düzlemde altıgen yapıda dizilmesiyle oluşan iki boyutlu,
bir atom kalınlığında, karbon allotropu bir yapıdır
[18]. Grafen bu yapısı sayesinde olağanüstü mekanik, ısıl ve elektriksel özellikler göstermektedir ve
bu nedenle çoğu araştırmacının ilgisini çekmiştir
[19]. Grafen, ısıyı çok iyi ileten bir malzemedir.
Tek tabakalı grafen nanotabakasının oda sıcaklığındaki ısıl iletkenliği 5000 W/mK ve yüzey alanı
2630 m2/g’dır [20].
Grafenin yüksek ısıl iletkenliği, diğer nano yapılarla hatta karbon nanotüplerle karşılaştırıldığında
çok daha iyi bir performans sergilemektedir. Bu
nedenle, grafen nanotabakaları içeren nanoakışkanların ısıl performans çalışması daha fazla ilgi
görmektedir. Grafen suyu sevmez özelliğe sahiptir.
Grafit oksitlenerek grafen oksite dönüştüğünde ısıl
iletkenliği grafitten daha düşük olmaktadır. Fakat grafen oksit suyu sever özellikte olduğundan
kullanıldığı nanoakışkanda stabilite (kararlılık)
artmakta ve çökelme olmamaktadır [21]. Bu üstün özelliklerinden ötürü ve ayrıca grafen-oksit/su
nanoakışkanı hakkında literatürdeki çalışma sayısının oldukça az olması nedeniyle deneysel olarak
grafitten sentezlenen grafen oksit nanoparçacığı
kullanılmıştır.
Nanoakışkanları ısı transfer sistemlerinde kullanabilmek için termofiziksel özelliklerinin yanında ısı
taşınımı özelliklerinin de araştırılması gerekmektedir. Farklı tiplerdeki borular boyunca akan nanoakışkanlar için taşınım ısı transfer katsayısının
deneysel olarak araştırılması değişik çalışmalarda
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uygulanmış [22] ve bunlarda oksitleri, nitridleri,
metalleri, elmas ve karbon tabanlı nanoparçacıkları içeren farklı tipteki parçacıklar nanoakışkanların hazırlanmasında kullanılmıştır [23,24]. Bu
çalışmalardan başka, Ding vd. [25] yatay bir boru
boyunca CNT tabanlı nanoakışkanların taşınım ısı
transferini araştırmışlardır. Laminer akışta ve sabit duvar ısı akışı sınır şartında en yüksek taşınım
ısı transfer katsayısı artışını Re= 800’de 970 mm
uzunluk ve 4,5 mm iç çaplı boruda kütlece %0,5
konsantrasyonda %350’nin üzerinde bulmuşlardır.
Wang vd. [26] ise 0,952 mm iç çaplı boruda karbon
nanotüplü nanoakışkan ile yaptıkları çalışmada
%0,24’lük konsantrasyonda Re= 120’de %190 artış
elde etmişlerdir. Abreu vd. [27] ise 6 mm iç çap ve
1200 mm uzunluğundaki boruda 80 mm dış çap
ve 20x10 -3 nm uzunluğa sahip çok katmanlı CNT
için Re= 1650’de %0,25 konsantrasyon için Nu
sayısında %23’lük artış elde etmişlerdir. Karabulut vd. [28] çalışmalarında 8 mm iç çaplı ve 1830
mm uzunluklu bakır bir boruda %0,01 konsantrasyonlu MWCNT-su nanoakışkanının taşınım ısı
transferi artışında ısı akışı ve hacimsel debinin etkilerini araştırmışlardır. Re= 2753’de en yüksek ısı
akışı değerinde taban akışkanına göre ısı taşınım
katsayısında %20’lik artış elde etmişlerdir. Baby
ve Ramaprabhu [29] grafen-su nanoakışkanının
artan taşınım ısı transferi hakkında deneysel bir
araştırma yapmışlardır. %0,05 konsantrasyon için
25 °C ve 50 °C sıcaklıklarda ısıl iletkenlikte sırasıyla %16 ve %75’lik artışlar elde etmişlerdir. Ayrıca, ısıl iletkenlikle karşılaştırıldığında Nusselt sayısında daha fazla artışlar olduğunu görmüşlerdir.
Üniform olarak ısıtılmış dairesel bir boruda farklı
konsantrasyonlarda grafen-su nanoakışkanının
türbülanslı taşınım ısı transferi Akhavan-Zanjani
vd. [30] tarafından çalışılmıştır. Nusselt sayısının
genellikle nanoparçacıkların eklenmesiyle azaldığını ve ısı taşınım katsayısındaki %6,04’lük en
yüksek artışın Re= 10850’de %0,02’lik hacimsel
konsantrasyonda olduğunu saptamışlardır. Akhavan-Zanjani vd. [31] yaptıkları bir diğer çalışmada
grafen-su nanoakışkanının ısıl iletkenlik, viskozite ve ısı taşını mı katsayısını deneysel olarak ölçmüşler ve bu değişkenler üzerinde parçacık konsantrasyonunun ve Reynolds sayısının etkilerini
araştırmışlardır. Isı taşınım katsayısını ölçmek için
sabit ısı akışı sınır şartı altında iç çapı 4,2 mm, dış
çapı 6 mm ve uzunluğu 2740,2 mm olan düz bir
bakır boru kullanmışlardır. Re= 1850’de %0,02’lik
konsantrasyonda en yüksek artışları sırasıyla ısıl
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iletkenlik için %10,3 ve ısı taşınım katsayısı için
%14,2 olarak elde etmişlerdir. Mirzaei vd. [32]
içerisine tel bobin yerleştirilmiş dairesel bir boru
boyunca sabit ısı akışı sınır şartında grafen oksitsu nanoakışkanının ısı transferi ve basınç düşüşü
özelliklerini çalışmışlardır. %0,12’lik hacimsel
konsantrasyonda taşınım ısı transfer katsayısında
yaklaşık %77’lik artış sağlamışlardır.
Bu çalışmada, %0,01 ve %0.02 hacimsel konsantrasyonda taban akışkanı olarak saf su kullanılarak
elde edilen grafen oksit (GO)-su nanoakışkanın ısı
transferi ve basınç düşüşü özelliklerini belirlemek
amacıyla 20 mm iç çap, 24 mm dış çap ve 1830 mm
uzunluğa sahip yatay bakır bir boruda sabit duvar
ısı akışı sınır şartında laminar bir akış için deneyler gerçekleştirilmiştir. Çalışmada ayrıca sayısal
hesaplama sonuçları tek fazlı akışkan kabulüyle
Navier-Stokes ve enerji denkleminin sonlu hacim
yöntemi olan Ansys Fluent 15.0 programı kullanılarak çözülmesiyle zamandan bağımsız olarak elde
edilmiştir. Deneysel çalışmada 0,9 l/dak, 1,2 l/dak,
1,5 l/dak olmak üzere üç farklı hacimsel debi ile
çalışılmış ve boru dış yüzeyine uygulanan sabit
ısı akışı değerleri ise 1811,873 W/m2 (250 W) ve
2536,62 W/m2 (350 W)’dir. Deneylerde, akışkanın
boruya giriş sıcaklığı ise 30 °C’dir. Hacimsel debinin, nanoparçacık hacimsel konsantrasyonunun ve
ısı akışının grafen oksit-su nanoakışkanının taşınım ısı transfer katsayısı ve basınç düşüşü üzerindeki etkileri deneysel olarak araştırılmış ve taban
akışkanı olan saf suyla karşılaştırılmıştır. Sonuçlar, farklı debi ve ısı akışı değerlerinde h nf /hsu ve
Nunf /Nusu değişimi olarak sunulmuş ve ayrıca boru
duvar yüzey sıcaklığının değişimi sayısal ve deneysel karşılaştırmalı olarak da incelenmiştir.

2. DENEYSEL YÖNTEM
2.1. GO Nanoakışkanının Sentezlenmesi ve
Hazırlanması
Deneylerde kullanılan GO (Şekil 1), grafitten sentezlenerek elde edilmiştir. GO sentezlenirken grafit, nitrit ve sülfirik asit ve ayrıca sodyum nitrat,
hidrojen peroksit ve potasyum permanganat gibi
çeşitli kimyasallarla işleme tabi tutulmuştur. Daha
sonra saf suyla yıkanarak asitten ve kimyasallardan ayrıştırıldıktan sonra fırında kurutularak GO
nanoparçacığı elde edilmiştir [33,34]. Sentezlenen
GO’den iki aşamalı yöntem (two-step method)
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kullanılarak GO-su nanoakışkanı hazırlanmıştır.
İki aşamalı nanoakışkan hazırlama yöntemi, geniş
çapta kullanılan bir işlem olup, doğrudan taban
akışkanıyla nanoparçacıkların bir araya getirilmesi ve nanoparçacık kümeleşmesinin önlenmesi
amacıyla ultrasonifikatör cihazıyla ultrasonik titreşimler meydana getirilerek karıştırılmasından
oluşmaktadır. Bu amaçla çalışmada istenen hacimsel konsantrasyona göre GO nanoparçacığı 0,1 mg
hassasiyete sahip hassas terazide tartılmıştır. Nanoparçacık tartım işleminden sonra kütlesel oranlar Eşitlik 1 ile hacimsel orana çevrilmiştir. Yapılan deneylerde kullanılmak üzere hacimce %0,01
ve %0,02’lik iki ayrı konsantrasyonda nanoakışkan
hazırlamak amacıyla 4 lt saf suya 0,4 g ve 0,8 g
GO nanoparçacığı katılmıştır. Tartım işlemi yapılan GO nanoparçacığının taban akışkanı olan saf
su ile karıştırılarak elde edilen nanokışkanın kararlılığının sağlanabilmesi için nanoakışkan 5 saat
boyunca 50 Hz’lik frekansa ve 230 W’lık maksimum güce sahip ultrasonifikatör cihazında bekletilmiştir. Hazırlanan nanoakışkan uzun bir süre
kararlılığını koruyabilmektedir. Ayrıca nanoakışkanın kararlılığının sağlandığına gözlemsel ve zeta
potansiyel ölçümleri sonunda karar verilmektedir
[35]. Bunun yanı sıra burada anlatılan grafen oksitin (GO) sentezlenmesi ve nanoakışkanın hazırlanması işlemleri Cumhuriyet Üniversitesi Nanoteknoloji Araştırma Merkezi’nde gerçekleştirilmiş
olup, deneylerde kullanılan nanoakışkan buradan
temin edilmiştir.

lanma eğilimindedirler. zeta potansiyeli 40-60 mV
arası olan nanoakışkanların mükemmel bir kararlılığa sahip olduğuna inanılmaktadır [35]. Deneylerde kullanılan GO nanoakışkanının zeta potansiyel
değeri ise 45-65 mV aralığındadır ki, kararlılık kriteri değeri olan 25 mV un oldukça üzerinde olduğu
görülmektedir.
Deney öncesi ve deney sonrası %0,01 hacimsel
konsantrasyondaki GO nanoakışkanına ait fotoğraflar, Şekil 2a ve Şekil 2b’de gösterilmektedir. Şekil 2a ve 2b’de de görüldüğü gibi deney sırasında
havadaki oksijenle temas eden nanoakışkanın rengi karararak daha koyu bir renk almaktadır.

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

mp
vp
m p rf
vp
rp
					
v nf

=

v f +v p

=

mp

m
+ f
rp
rf

=

m p rf +m f rp

(1)

Eşitlik 1’deki, mp nanoparçacığın kütlesi, mf taban
akışkanın kütlesi, ρf ve ρp ise sırasıyla taban akışkanının ve parçacığın yoğunluklarıdır.
Nanoakışkanın kararlılığının belirlenmesinde
gözlemleme yöntemi dışında sık kullanılan yöntemlerden biri olan zeta potansiyel ölçümü, parçacıkla temasta olan durgun akışkan tabakası ve
taban akışkanı ortamı arasındaki yük farkıdır. zeta
potansiyel, dağılımda aynı yüklü parçacıklar arasındaki itmenin derecesini göstermektedir. Yüksek
zeta potansiyelli (negatif veya pozitif) süspansiyonlar elektriksel olarak dengedeyken, düşük zeta
potansiyelli süspansiyonlar pıhtılaşma veya topak-

Şekil 1. Deneylerde kullanılan grafen oksit (GO)
nanoparçacığına ait fotoğraf

2.3. GO Nanoakışkanın Termofiziksel
Özellikleri
Kütlesel olarak hazırlanan nanoakışkanların reolojik analizi Pro koni ve plaka gerilim kontrollü
reometre ile yapılmıştır. Isıl iletkenlik ölçümü için
literatürde de çok sık kullanılan sıcak tel yöntemi
kullanılmış ve bu amaçla deneysel olarak KD2 Pro
ısıl iletkenlik ölçer cihazı kullanılmıştır. NanoaTesisat Mühendisliği - Sayı 169 - Ocak/Şubat 2019
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a)
b)
Şekil 2. %0,01 hacimsel konsantrasyonda grafen oksit (GO) nanoakışkanına ait fotoğraflar
a) deney öncesi b) deney sonrası

kışkanın yoğunluk ölçümü deneysel olarak DMA
4200 yoğunlukölçer cihazı ile yapılmıştır.
Özgül ısı, Pak ve Cho, [37] tarafından önerilen analitik modellerle belirlenmiştir.
(2)

c nf =(1-φ)c pbf +φc pp

Eşitlik 2’de nf, p ve bf sırasıyla nanoakışkan, parçacık ve taban akışkanını belirtmektedir.
Nanoakışkan ve taban akışkanı olan saf suyun ısıl
özellikleri Tablo 2’de gösterilmektedir. Ayrıca taban akışkanı olarak kullanılan saf su ve %0,01 ve
%0,02 hacimsel konsantrasyondaki GO nanoakışkanlarına ait termofiziksel özellikler Tablo 1’de
gösterilmektedir.
Tablo 1. 30 °C Sıcaklıkta Akışkanların
Termofiziksel Özellikleri
Akışkan

k
(W/mK)
Saf su
0,6172
GO (%0,01) 0,6696
GO (%0,02) 0,678

ρ
(kg/m3)
995,8
996,1
996,1

Cp
(J/kgK)
4178,4
4178,4
4178,4

μ
(Ns/m2)
803,4x10-6
1000x10-6
1060x10-6

2.4. Deneysel Sistem ve Kalibrasyon
Şekil 2’de gösterilen taşınım ısı transferi ve basınç
düşüşünü ölçmek için oluşturulan deneysel sistem
temel olarak pompa, test bölümü, veri kaydetme
bölümü, toplama tankı ve soğutma bölümünden
oluşmaktadır. Test bölümündeki bakır malzemeden üretilen 1830 mm uzunluğundaki yatay borunun iç çapı 20 mm olup, boru et kalınlığı 2 mm’dir.
Test kısmında boru yüzey sıcaklıklarını ölçmek
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amacıyla yerleştirilen kalibre edilmiş 13 adet J tipi
yüzey termokuplu Şekil 3’de gösterildiği gibi giriş
kısmından belli uzaklıkta yerleştirilmiştir. Ayrıca
bakır borunun giriş ve çıkış kısımlarında akışkan
sıcaklıklarını ölçmek için yine kalibre edilmiş J tipi
daldırma tip termokupl kullanılmıştır. Basınç farkını ölçmek amacıyla ise test bölümünde giriş ve
çıkışta 400 mbar’a kadar ölçüm yapabilen basınç
sensörleri kullanılmıştır. Bakır boru sabit ısı akışı
sınır şartını sağlamak amacıyla (en fazla 500 W) ısı
yükü 50 W/m olan nikel krom telden imal edilmiş
rezistans ısıtıcı ile sarılmıştır. Direnç telinin üzeri
çevreye olan ısı kaybını azaltmak için ısı yalıtım
malzemesi olarak kullanılan 15 mm kalınlıklı cam
yünü ile sarılarak yalıtılmıştır. Şebekeden alınan
gerilim (voltaj) değeri rezistans kontrollü ayarlanabilir güç ünitesi ile değiştirilerek elde edilen watt
değeri priz wattmetre ile ölçülmektedir. Sisteme
sağlanan debi değeri, by-pass vanası ile ayarlanarak dijital debimetreden görülmektedir. Sistemdeki
debi değeri, yüzey ve akışkan giriş-çıkış sıcaklıkları, basınç değerleri veri toplama sistemi ile her
5 sn’de bir okunup bilgisayara gönderilerek veriler
kayıt altına alınmaktadır. Test akışkanının sistemdeki dolaşımı sirkülasyon pompası ile sağlanmaktadır. Toplama tankı, 10 l hacminde olup paslanmaz çelikten imal edilmiştir. Soğutma bölümü ise
15 I kapasiteye sahip olup içerisinde 5,5 m boyunda
6 mm iç çapa sahip soğutma yüzey alanını artırmak amacıyla spiral şekline getirilmiş bakır boru
bulunmaktadır. Test akışkanı bu spiral şeklindeki
bakır borudan geçerken şebeke hattından gelen ve
test akışkanını soğutmakta kullanılan su, soğutma
bölümündeki giriş ve çıkış kısımlarından geçerek
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sistemi terk etmektedir. Deney düzeneğinin bu kısmından sonra sisteme giriş yapan test akışkanının
istenilen sabit sıcaklıkta sisteme girmesi sağlanmaktadır.
Kalibrasyon süreci için seçilen çalışma akışkanı
saf sudur. Tüm deneysel sistemin güvenilirlik seviyesini artırmak için sisteme üç tip kalibrasyon testi
uygulanmıştır.
1) Isıtma devresi kapalıyken sistemin kararlığına
bakılmış ve her bir termokupl arasındaki sapmanın %3’den daha az olduğu bulunmuştur. 2) Sistemin enerji dengesi açısından kararlılığına bakmak
amacıyla borunun dış yüzeyinin adyabatik olduğu
varsayılarak sistem çalışılan ısı yüklerinde (250 W,
350 W) test edilmiştir. Sisteme sağlanan enerjide
ortalama olarak en fazla %8 sapma belirlenmiştir. 3) Deneysel sistem, sabit ısı akışı altında (Re
< 3000) daimi akış için Shah denklemini [38] göz
önüne alarak kalibre edilmiştir. Bu kalibrasyon yapılırken termokupl ve borunun dış duvarı arasındaki temas direnci ve boru duvarı boyunca iletim
direnci göz önüne alınarak bu etkiyi yok etmek
amacıyla yapılmıştır. Boru boyunca her bir sıcaklık ölçüm yeri için elde edilen kalibrasyon sabitleri,

farklı nanoakışkanlarla deney yapılırken ilgili sıcaklık yerindeki ölçüm noktalarına uygulanmıştır.
Shah denklemi gözetilerek yapılan kalibrasyonlarda bu denklemden olan deneysel sapmanın yaklaşık %6 civarında olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca,
deneylerde kararlı koşullara ulaşılması için 25-35
dakika kadar bir zaman aralığı kadar beklenmesi
gerekmektedir. Aynı zamanda zamanla bu özelliklerin değişimine bakıldığında değişimin %0,2’nin
altında olduğu görülmüştür.

2.5. Taşınım Isı Transferinin Hesaplanması
Test borusuna sağlanan ısı transferi;
(3)

Q sis = V ⋅ I

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

q′′ =

Q sis
Q sis
=
A s πD oc L

(4)

Eşitlik 4’de, As ısı transfer yüzey alanını, Doc ve L
ise sırasıyla borunun dış çapı ve boru uzunluğudur.

Şekil 2. Taşınım ısı transfer katsayısının ölçülmesi için kurulan deneysel düzenek

Şekil 3. Deneysel test bölümünün kesit olarak gösterimi
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Nanoakışkana olan ısı transferi;

! nf c nf (To − Ti )nf
Q nf = m

(5)

Nanoakışkanın kütlesel debisi;

! nf = ρnf u m A c
m

(6)

Eşitlik 5 ve 6’daki, ρnf nanoakışkanın yoğunluğu,
um nanoakışkanın ortalama hızı, cpnf ise nanoakışkanın özgül ısısı, Ac ise boru kesit alanıdır.
Deneyler sırasında, boru duvar sıcaklıkları, akışkan giriş ve çıkış sıcaklıkları, akışkanın hacimsel
debisi, giriş ve çıkış basıncı ve sağlanan ısıl yük
ölçülmüştür.
Nanoakışkanın ısı taşınım katsayısı aşağıdaki gibi
hesaplanabilir;

h nf (x) =

q′′
Ts (x) − Tm,nf (x)

(7)

Eşitlik 7’de x, test bölümünün girişinden olan
uzaklığı, q" ısı akısını, Ts(x) ölçülen noktasal duvar
sıcaklığını simgelerken, Tm,nf(x) ise kesit boyunca
akışkanın ortalama noktasal yığın sıcaklığı olup
aşağıda belirtilen denklemden elde edilmektedir.

Tm,nf (x) = Tmin f

q′′ ⋅ P
+
⋅x
!
m nf ⋅ c pnf

(8)

Eşitlik 10’da Dic boru iç çapı ve Eşitlik 9'daki k nf ise
akışkanın ısıl iletkenliğidir.
Nanoakışkana ait Renf ve Pr nf sayıları için bağıntılar aşağıdaki eşitliklerde (Eşitlik 11 ve Eşitlik 12)
gösterilmektedir.

Re nf =
Prnf =

ρnf ⋅ u m ⋅ D
µ nf

c pnf ⋅µ nf
k nf

(11)

(12)

Eşitlik 11 ve 12’deki, μnf nanoakışkanın viskozitesidir.
Deneylerde basınçölçer tarafından kaydedilen değerler, sürtünme faktörünün belirlenmesinde kullanılmaktadır.
Deneysel sürtünme faktörü;

f=

ΔP
L ρu 2m
D 2

(13)

ΔPnf, boru giriş ve çıkışı arasındaki basınç farkıdır.
Yük kabı;

hK =

ΔP
L u 2m
=f
ρg
D 2g

(14)

Bu denklemde, Tm,i akışkanın ortalama giriş sıcaklığını, P borunun çevre uzunluğunu, ṁ kütlesel debisini, cpnf özgül ısısını belirtmektedir.

Denklem 14’deki g, yerçekimi ivmesi olup değeri
9,81 m/s2’dir.

Eşitlik 7’deki nanoakışkanın ısı taşınım katsayısı,
Nusselt sayısı eşitliğinde kullanılmaktadır.

3. DENEYSEL SONUÇLAR

Nu nf (x) =

h nf (x)D ic
k nf

(9)

Zorlanmış Taşınım Isı Transferi için Shah Denklemi:
1/3

D ⎤
⎡
Nu = 1,953 ⎢ Re Pr ic ⎥
x ⎦
⎣

1/3

D ic ⎤
⎡
⎢ Re Pr x ⎥
⎣
⎦

≥ 33,3

(10)

D ⎤
⎡
Nu = 4,364 + 0,0722 ⎢ Re Pr ic ⎥
x ⎦
⎣
1/3

D ic ⎤
⎡
⎢ Re Pr x ⎥
⎣
⎦
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< 33,3

Re ≤ 3000

Şekil 4’de boru dış yüzeyine uygulanan üniform
1811,873 W/m2’lik ısı akısında 0,9 l/dak ve 1,2 l/
dak’lık debilerde boru boyunca ısı taşınım katsayısının değişimi a) %0,01 GO, b) %0,02 GO nanoakışkan konsantrasyonları için gösterilmektedir.
Düz bir boruda noktasal ısı taşınım katsayısı, k/δ
olarak verilebilir. Buna göre akışkan ısıl iletkenliği k ve ısıl sınır tabaka kalınlığı olan δ taşınım
ısı transfer katsayısını etkileyen iki önemli değişkendir. Isı taşınım katsayısının artışı ya ısıl iletkenlikteki artışa ya da ısıl sınır tabaka kalınlığındaki
azalmaya bağlıdır. Şekillerden de görüldüğü gibi
taban akışkanına (saf su) düşük konsantrasyonlarda GO nanoparçacıkların eklenmesi özellikle giriş
bölgesinde ısı taşınım katsayısında nispeten yüksek artışa yol açmaktadır. Bu durumun en önemli sebebi, eklenen nanoparçacıkların yüksek ısıl
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iletkenliği sonucu elde edilen nanoakışkanının da
ısıl iletkenliğinin artmasıdır. Nanoakışkanın ısıl
iletkenliğindeki bu artış da ısı taşınım katsayısını
artırmaktadır. Ayrıca akıştaki katı parçacıkların
karmaşık hareketi boru duvarı yüzeyinde ısıl sınır tabaka oluşumuna etki etmektedir. Bu düzensizlik yaratıcı etkinin sonucu olarak da ısıl sınır
tabakanın gelişimi geciktirilmektedir. Bu gecikme sonucu, tam gelişmiş bölgeye göre ısıl sınır
tabaka kalınlığının daha az olduğu ısıl giriş bölgesinde daha yüksek ısı taşınım katsayısı değerleri
elde edilmekte ve böylece boru boyunca ortalama
ısı taşınım katsayısı da artmaktadır. Şekil 4a)’da
0,9 l/dak debide (Re= 1232) borunun girişinden
L/Dic=20 (400 mm) uzaklığında saf su için ısı taşınım katsayısı (h), 414 W/m2K iken, aynı debi (Re=
949) ve uzaklıkta %0,01’lik hacimsel konsantrasyonda GO nanoakışkanı için 439 W/m2K’dir. Bu
durum da ilgili noktadaki artış oranının %0,01’lik
hacimsel konsantrasyon için %6 olduğunu göstermektedir. %0,01’lik konsantrasyonda ise boru boyunca ortalama h artışı yaklaşık %2’dir.
Ayrıca, yüksek nanoakışkan konsantrasyonlarında
hem nanoakışkanın ısıl iletkenliği, hem akışkana
katılan nanoparçacıkların miktarı ve dolayısıyla
ısı taşınımındaki etkin yüzey alanı hem de katı
nanoparçacıkların oluşturduğu karışıklık etkisi
artacaktır. Bu nedenle, beklenildiği gibi yüksek
konsantrasyonlu nanoakışkanlar genellikle daha
fazla ısı taşınım katsayısı değerlerine sahiptirler.
Şekil 4b)’de de görülebileceği gibi yine boru girişinden L/Dic= 20 (400 mm)’lik uzaklık dikkate
alınırsa %0.02’lik hacimsel konsantrasyonda, 0,9
l/dak debide GO nanoakışkanı için bu noktadaki
ısı taşınım katsayısı değeri yaklaşık %11’lik artış
göstermektedir. %0,02’lik konsantrasyon, 1,2 l/
dak debi ve 1811,873 W/m2 (250 W)’lik ısı akışında
boru boyunca ortalama ısı taşınım katsayısı artışı
değeri ise yaklaşık %6’dır.
Şekil 5a) ve 5b)’de ise sırasıyla %0,01 GO ve %0,02
GO nanoakışkan konsantrasyonları için 1811,873
W/m2 ısı akışında boru boyunca Nu sayılarının değişimleri gösterilmektedir. Genel olarak, saf suya
katılan GO (grafen oksit) nanoparçacıkları, taban
akışkanının (saf su) Nusselt sayısının artmasını
sağlamaktadır. Fakat, 1811,873 W/m2’lik ısı akışında her iki nanoakışkan konsantrasyonunda da
(%0,01 ve %0,02) ısı taşınım katsayısındaki artışın
ısıl iletkenlik artışından daha az olması nedeniyle taban akışkanına göre Nusselt sayısı artışı elde

edilememektedir. Bunun yanısıra, şekillerden de
(Şekil 5a ve 5b) görüldüğü gibi %0,02’lik konsantrasyonda %0,01’lik konsantrasyona göre fazla bir
Nusselt sayısı artışı sağlanamamaktadır. Bu durum
%0,02’lik konsantrasyonda %0,01’e göre daha az
h (ısı taşınım katsayısı) artışı elde edildiğini göstermektedir. Buradan elde edilen sonuca göre her
nanoakışkan konsantrasyon artışının aynı şekilde
doğrusal olarak ısı taşınım katsayısı artışı sağlayamadığı söylenebilir. Bu nedenle, nanoakışkanın
verimli bir şekilde kullanılabilmesi için en uygun
konsantrasyon oranının belirlenmesi gerekmektedir. Ayrıca, çalışmada kullanılan %0,02’lik GO
konsantrasyonundan daha yüksek konsantrasyonda nanoakışkanının kullanılması durumunda ısı
taşınım katsayısındaki artış miktarının daha da
azalacağı düşünülmektedir.
Şekil 6a) ve 6b)’de boru boyunca ısı taşınım katsayısı oranının (h nf/hbf ) ve Şekil 7a ve 7b’de ise boru
boyunca Nusselt sayısı oranının değişimi (Nunf/
Nubf ) sırasıyla %0,01 GO ve %0,02 GO konsantrasyonları için 1811,873 W/m2 (250 W) ve 2536,62 W/
m2 (350 W) ısı akıları ve 1,2 l/dak ve 1,5 l/dak’lık
debiler için gösterilmektedir. Şekillerden de görüldüğü gibi ısıl sınır tabaka kalınlığının az olduğu
giriş bölgesinde daha yüksek ısı taşınım katsayısı
ve Nusselt sayısı (Şekil 7a ve 7b) değerlerine ulaşılmaktadır. Daha sonra borunun sonuna doğru ısıl
sınır tabaka kalınlığının artmasıyla (tam gelişmiş
bölgede) ısı taşınım katsayısı (h) ve Nusselt sayısı
(Nu) değerleri yaklaşık sabit değerlerine ulaşmaktadır. Ayrıca, her iki oran (h nf /hbf, Nunf /Nubf ) için
nanoparçacık kaynaklı karışma ve bunun sonucunda boru duvarı, taban akışkanı ve nanoparçacıklar
arası artan çarpışmaların ve birim hacim başına
nanoparçacıkların özgül yüzey alanının daha fazla olduğu %0,02’lik GO konsantrasyonunda daha
yüksek değerlere ulaşılmaktadır. Bunun yanında,
ısı akışı değerinin artışı da nanoakışkan sıcaklığının artışına sebep olarak GO nanoakışkanının ısıl
iletkenliğini artırmaktadır. Ayrıca, nanoparçacıkların rastgele (Brownian) hareketleri artarak akışkan içerisinde taşınım benzeri etkileri artırması
sonucu ısı taşınım katsayısı ve Nusselt sayısı oranlarını artırmıştır. %0,01 GO konsantrasyonunda,
1,5 l/dak debide 1811,873 W/m2 (250 W) ısı akışında ısı taşınım katsayısında boru boyunca taban
akışkanına göre artış oranı %7,2 iken aynı debide
ve konsantrasyonda 2536,62 W/m2 (350 W)’lik ısı
akışında h’nin artış oranı %9’a ulaşmaktadır. Debi
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Şekil 4. Boru boyunca GO nanoakışkanının ısı taşınım katsayısının değişimi
a) %0,01 GO b) %0,02 GO

Şekil 5. Boru boyunca GO nanoakışkanının Nu sayısı m n değişimi
a) %0,01 GO b) %0,02 GO

Şekil 6. Boru boyunca hnf /hbf ısı taşınım katsayısı oranının değişimi
a) %0,01 GO b) %0,02 GO
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Şekil 7. Boru boyunca Nunf /Nubf oranının değişimi
a) %0,01 GO b) %0,02 GO
a

b

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

değerinin artışı da Reynolds sayısını artırdığından
aynı şekilde nanoparçacıkların akışkan içerisindeki hareketliliğini artırarak taşınım ısı transfer katsayısı ve Nusselt sayısı üzerinde artışı artırıcı etkiye sebep olmaktadır. 1,2 l/dak debi (Re= 1626) ve
1811,873 W/m2 (250 W) ısı akışında %0,01’lik GO
konsantrasyonunda h artışı %4,1 iken 1,5 l/dak’lık
debi (Re= 2023) ve aynı ısı akışı değerinde artış
miktarı %7,2 olmaktadır. Bunun yanında boru boyunca en yüksek ısı taşınım katsayısı ve Nusselt
sayısı artışı değerlerine %0,02 GO konsantrasyonu için 1,5 l/dak debi (Re= 2023) ve 2536,62 W/m2
(350 W)’lik ısı akışında ulaşılmaktadır. Bu debi ve
ısı akışı değerinde taban akışkanına göre ısı taşınım katsayısının ve Nusselt sayısının artış değerleri sırasıyla %13,9 ve %7,7 olmaktadır.
Şekil 8a ve Şekil 8b’de sırasıyla yük kaybı h K, (basınç düşüşü) ve f’nin (sürtünme faktörünün) debi

ile değişimi gösterilmektedir (2536,62 W/m 2K).
Taban akışkanına eklenen nanoparçacıklar, taban
akışkanının yani elde edilen yeni akışkan olan
nanoakışkanın ısıl iletkenliğini artırırken viskozitesinin de artmasına sebep olmaktadır. Bunun
sonucu olarak nanoakışkanın yük kaybı (h K) ve
sürtünme faktörü (f) artmaktadır. 1,2 l/dak. debide
%0,01 GO konsantrasyonunda yük kaybı ve sürtünme faktörü sırasıyla %3,82 ve %2,89 artarken,
aynı debide fakat %0,02 GO konsantrasyonunda
bu artışlar sırasıyla %7,65 ve %7,72’dir. %0,02’lik
konsantrasyonda ve 1,5 l/dak'lık debide ise artış
miktarları yük kaybı için %8,37’e, sürtünme faktörü %7,95’e çıkmaktadır. Fakat, nanoakışkanın
verimliliği açısından baktığımızda elde edilen ısıl
iletkenlik artışı etkisi, viskozitenin artışı etkisinin
üstesinden gelmektedir. Ayrıca, debi arttıkça yük
kaybı artarken, sürtünme faktörü ise azalmaktadır.
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4. SAYISAL MODELLEME ve SONUÇLAR
Çalışmadaki yaklaşımda nanoakışkan, homojen
katı-sıvı karışımı olarak kararlı bir tek fazlı akışkan olarak düşünülebilir. Katı ve sıvı arasındaki
yoğunluk farkı büyük olmasına rağmen böyle küçük parçacıklar için yerçekimi nedeniyle kayma
hızları katı ve sıvı için sırasıyla 10 -8 ve 10 -6 mertebesindedir ve katı nanoparçacık ve sıvı arasında
100 ns olan sabit ısı transfer süresi nedeniyle taban akışkanıyla denge halinde olduğu düşünülebilir [39]. Bu çalışmadaki ortalama akışkan hızının
0,2-0,59 m/s arasında olduğu düşünüldüğünde ve
nanoparçacık hızının taban akışkanınkiyle aynı
olduğu kabul edildiğinde uygulanabilen homojen
akış modelinde iki fazlı sistemler tek fazlı olarak
modellenebilir ve ikinci fazın varlığını karışımın
fiziksel özelliklerini kullanarak hesaba katmak
mantıklı bir uygulama olacaktır [40].
Geçmişte yapılan birçok çalışmada homojen akış
modeli iki fazlı modelle karşılaştırıldığında, nanoakışkanların ısı transfer katsayısını daha düşük
hesaplamasına rağmen [41,42] bu sayısal çalışmaların çoğu deneysel çalışmaların sonuçlarıyla karşılaştırılmış ve nanoakışkanların ısı transferini,
±%10’luk bir sapmayla nanoakışkanların termofiziksel özelliklerine dayanarak bulunabileceğini
gösteren önemli bulgular elde edilmiştir [43,44,45].
Bu bulgular nanoakışkanların homojen karışımlar
olarak değerlendirilebileceğini göstermektedir. Bu
nedenle, bu çalışmada homojen akış modeli kullanılmıştır.
Çözümler, üç boyutlu hesaplama alanı için yapılmıştır. Sonlu hacimler yöntemi, çözülecek geometriyi parçalara bölerek bu parçaların her biri için
çözüm yapma ve daha sonra bu çözümleri birleştirerek problemin genel çözümünü bulma esasına
dayanır. Sonlu hacimler yöntemi, korunum denklemlerini sayısal olarak çözümlenebilen cebirsel
denklem sistemlerine dönüştürmek için kontrol
hacim esaslı bir teknik kullanır. Bu teknik, her bir
kontrol hacmi için korunum denklemlerinin integrasyonunun alınması sonucunda, değişkenler için
kontrol hacmini sağlayan ayrık eşitliklerin elde
edilmesini içerir. Ayrık eşitliklerin doğrusallaştırılması ile elde edilen, doğrusal denklem sistemlerinin iterasyona bağlı çözümü ile hız, basınç ve
sıcaklık gibi değişkenler verilen yakınsaklık ölçüsünü sağlayıncaya kadar güncellenir. Hesaplanan
geometrinin kesiti ve mesh yapısı sırasıyla Şekil
9a’ve 9b’de gösterilmektedir. 20 mm iç çap ve 1830
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mm uzunluktaki hesaplama alanı yaklaşık 800000
adet hesaplama hücresinden oluşmaktadır. Ayrıca,
hesaplama alanı 815000 adet hesaplama hücresinin
olduğu sonuçla karşılaştırıldığında farkın %0,1’den
az olduğu görülmüştür. Böylece, ağ yapısının bağımsızlığı da sağlanmıştır.
Sınır şartları, giriş, çıkış ve boru dış yüzeyinde sırasıyla giriş hızı ve sıcaklığı, basınç çıkış ve sabit
ısı akısıdır. Geometri boyunca akış ve ısı transferinin çözümlemesi, zamandan bağımsız olarak kütlenin (süreklilik denklemi), momentumun ve enerjinin korunumu kanunlarından elde edilen kısmi
türevli denklemlerin CFD paket programı (Ansys
15.0) ile çözümlenmesi esasına dayanır ve şu şekilde yazılabilir [46,47].
Süreklilik denklemi;
4.(ρnf Vm) = 0

(15)

Momentum denklemi;
4.(ρnf VmVm) = −4P + 4.(μnf 4Vm)

(16)

Enerji denklemi;
4.(ρnfcpVmT) = 4.(k nf 4T)

(17)

Bu çalışmada tek fazlı yaklaşım uygulanmıştır.
Tek fazlı yaklaşımda 100 nm boyutundan daha küçük parçacıklar kullanılmaktadır.
Çalışma şu kabuller altında yapılmıştır:
Borunun girişinde bütün fiziksel özellikler (hız,
sıcaklık ve nanoparçacık konsantrasyonu) sabit ve
üniformdur. Kullanılan akışkan sıkıştırılamazdır.
Boru duvarında kaymama koşulu geçerlidir. Boru
boyunca sabit ve üniform bir ısı akışı vardır. Boru
çıkışında önemli fiziksel özelliklerin (hız, sıcaklık
ve konsantrasyon) eksenel değişimleri sıfıra eşittir.
Şekil 10, 20 mm iç çapa sahip boruda (1811,873 W/
m2) saf su, %0,01 ve %0,02 konsantrasyonlarındaki
GO nanoakışkanı için boru duvar yüzey sıcaklığının deneysel ve sayısal karşılaştırmasını göstermektedir. Şekilden de görülebileceği gibi boruda
nanoakışkan olduğu durumdaki duvar yüzey sıcaklığı, saf suyun olduğu duruma göre daha düşüktür.
Bunun nedeni, boru duvarına çarpan nanoparçacıkların ısıl enerjiyi önce kendi üzerlerine alması
ve daha sonra hem kendi aralarında hem de taban
akışkanı molekülleriyle çarpışarak akışkana olan
ısı transferini artırmalarından kaynaklanmaktadır.
Ayrıca, deneysel ve sayısal sonuç arasında %2 ile
%5 arasında bir fark bulunduğu saptanmıştır.
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a

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

Şekil 10. Deneysel ve sayısal olarak boru yüzeyi boyunca
sıcaklıkların değişiminin karşılaştırılması

5. SONUÇLAR ve DEĞERLENDİRME
Bu çalışmada, grafen oksit (GO)-su nanoakışkanının taşınım ısı transferi uniform duvar ısı akılı
dairesel bir bakır boru boyunca laminer akış için
deneysel olarak incelenmiştir. Çalışmada ayrıca
sayısal olarak da inceleme yapılmış olup hesaplama sonuçları konsantrasyonun çok düşük olması
nedeniyle tek fazlı akışkan kabulü yapılarak Navier-Stokes ve enerji denkleminin sonlu hacim yön-

temi olan Ansys Fluent 15.0 programı kullanılarak
çözülmesiyle üç boyutlu zamandan bağımsız olarak elde edilmiştir. Sayısal çalışmada elde edilen
boru yüzey sıcaklık değerleri nanoakışkan için
deneysel sonuçlarla karşılaştırıldığında ortalama
%2 hata ile birbiriyle uyumlu olduğu görülmüştür.
Grafen oksit-su nanoakışkanı taban akışkanıyla
karşılaştırıldığında belirgin bir şekilde daha yüksek ısıl iletkenlik ve ısı taşınım katsayısı değerlerine sahip olduğu sonucuna varılmıştır. NanoakışTesisat Mühendisliği - Sayı 169 - Ocak/Şubat 2019
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kanın ısıl iletkenliğindeki en yüksek artış, hacimce
%0,02’lik GO konsantrasyonunda %9,85’dir. Isı
taşınım katsayısı (h) için en yüksek artış değerine
ise hacimce %0,02 GO konsantrasyonu, 1,5 l/dak
debi (Re= 2023) ve 2536,62 W/m2 (350 W)’lik ısı
akışında ulaşılmaktadır. Bu debi ve ısı akışı değerinde taban akışkanına göre ısı taşınım katsayısında %13,9’luk artış elde edilmektedir. Diğer taraftan, Nusselt sayısı nanoparçacıkların eklenmesiyle
genellikle artma eğilimindedir. Fakat 1811,873 W/
m2K ısı akışında 0,9 l/dak ve 1,2 l/dak’lık debilerde her iki nanoakışkan konsantrasyonunda da
(%0,01 ve %0,02) ısı taşınım katsayısındaki artışın
ısıl iletkenlik artışından daha az olması nedeniyle taban akışkanına göre Nusselt sayısı artışı elde
edilemezken, %0,02’lik GO için 2536,62 W/m2 ısı
akışında 1,2 l/dak ve özellikle 1,5 l/dak’lık debide
Nusselt sayısında daha belirgin artış değerleri elde
edilmektedir. Aynı zamanda, %0,02’lik GO konsantrasyonunda Nu ve h değerleri daha fazla artarken, taban akışkanına göre artış oranı bakımından
%0,01’lik konsantrasyondaki değerler %0,02’lik
konsantrasyona göre daha fazla olmaktadır. Bu
nedenle, nanoakışkanın verimli bir şekilde kullanılabilmesi için en uygun konsantrasyon oranının
belirlenmesi gerekmektedir. Ayrıca, çalışmada
kullanılan %0,02’lik GO konsantrasyonundan
daha yüksek konsantrasyonlarda nanoakışkanın
kullanılması durumunda ısı taşınım katsayısı ve
Nusselt sayısındaki artış oranı miktarının daha da
azalacağı düşünülmektedir.
Yük kaybı (basınç düşüşü) ve sürtünme faktörü değişimi incelendiğinde, en yüksek artışlar
%0,02 GO konsantrasyonu ve 1,5 l/dak debide
elde edilmekte olup bu değerler sırasıyla %8,37 ve
%7,95’dir. Fakat, nanoakışkanın verimliliği açısından baktığımızda elde edilen ısıl iletkenlik artışı
etkisi, viskozitenin artışı etkisinin üstesinden gelmekte ve böylece nanoakışkan kullanımını destekleyici etki sergilemektedir.
Çalışmadan elde edilen sonuçlara göre kullanılan
20 mm iç çaplı bakır boruda grafen oksit-su nanoakışkanının 1,2 l/dak (Re= 1626) ve 1,5 l/dak (Re=
2023)’lık debilerde özellikle %0,02 GO konsantrasyonu ve 2536,62 W/m2 ısı akışında ısı transferini artırıcı potansiyeli ile ilgili sanayi dallarında
kullanımı için geleneksel çalışma akışkanlarına bir
alternatif olacağı söylenebilir.
Gelecek çalışmalarda, nanoakışkanda yüksek kon-
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santrasyonlarda grafen oksit nanoparçacıklarının
kullanımı için araştırmalar yapılabilir. Bu konuyla ilgili olarak, nanoakışkanın yalnızca araştırma
alanı olarak kalmayıp, ısı transferi akışkanı olarak
da uygulamada (elektronik soğutma sistemleri, ısı
değiştirici akışkanları, güneş kollektörleri ve nükleer reaktörler vb.) kullanımının yaygınlaşması
için öncelikle uzun süreli kararlılığının artırılması
gerekmektedir. Bu nedenle de nanoparçacıkların
sentezi ve nanoakışkanın hazırlanması aşamasında
kullanılan kimyasal maddelerin kararlılığı artırırken termofiziksel özelliklerine zarar vermemesine
dikkat edilmelidir.

SEMBOLLER
A
cp
D
f
h
I
P
Pr
Re
Q
k
L
ṁ
Nu
q"
T
V
u
x
∆P
Φ
μ

Alan (m2)
Özgül ısı (J/kg K)
Borunun çapı (m)
Sürtünme faktörü
Isı taşınım katsayısı (W/m2K)
Akım (Amper)
Borunun çevre uzunluğu (m)
Prandtl sayısı (μcp/k)
Reynolds sayısı (4 m/πDμ)
Isı (W)
Isıl iletkenlik [W/mK]
Boru uzunluğu (m)
Kütlesel debi (kg/s)
Nusselt sayısı (hD/k)
Isı akışı (W/m2)
Sıcaklık (°C)
Voltaj (Volt)
Hız (m/s)
Borunun girişinden olan noktasal uzaklık (m)
Basınç farkı (Pa)
Konsantrasyon (%)
Viskozite (kg/m2s)

Alt Simgeler
bf
c
i
ic
o
oc
m
nf
p
s

Taban akışkanı
Kesit
Giriş
İç çap
Çıkış
Dış çap
Ortalama
Nanoakışkan
Parçacık
Boru yüzeyi

Tesisat Mühendisliği - Sayı 169 - Ocak/Şubat 2019

Tesisat-169-05022019.indd 60

6.03.2019 10:42

ARAŞTIRMA MAKALESİ
TEŞEKKÜR
Bu çalışma Cumhuriyet Üniversitesi Bilimsel
Araştırma Projeleri (CÜBAP) birimi tarafından
M-505 proje numarası ile desteklenmiştir.
Ayrıca, nanoparçacık sentezi ve nanoakışkanın
hazırlanması aşamasında desteğini esirgemeyen
Cumhuriyet Üniversitesi Nanoteknoloji Araştırma
Merkezi’nin araştırma ekibindeki lisansüstü eğitimlerini gören değerli çalışma arkadaşlarımıza
katkılarından dolayı teşekkür ederiz.

KAYNAKLAR
[1] Maxwell, J. C., “A Treatise on Electricity and
Magnetism, Oxford University Press, Cambridge, 1904.
[2] Gupte, S. K., Advani, S. G., Huq, P., “Role of
Micro-Convection Due to Non-Affine Motion
of Particles in a Mono-Disperse Suspension”,
Int. J. Heat Mass Trans., 38, 16, 2945-2958,
1995.
[3] Kim, S. J., Bang, I. J., Buongiorno, J., Hu, L.
W., “Surface Wettability Change During Pool
Boiling of Nanofluids and its Effect on Critical
Heat Flux, Int. J. Heat Mass Trans., 50, 133,
4105-4116, 2007.
[4] Kwark, S. M., Kumar, R., Moreno, G., Yoo, J.,
You, S. M., “Pool Boiling Characteristics of
Low Concentration Nanofluids”, Int. J. Heat
Mass Trans., 53, 5-6, 972-981, 2010.
[5] Hong, K. S., Hong, T. K., Yang, H. S., “Thermal Conductivity of Fe Nanofluids Depending
on the Cluster Size of Nanoparticles”, Applied
Physics Letters, 88, 1-3, 2006.
[6] Hwan, L. Hwang, K., Janga, S., Lee, B., Kim,
J., Choi, S. U. S., Choi, C., “Effective Viscosities and Thermal Conductivities of Aqueous
Nanofluids Containing Low Volume Concentrations of Al203 Nanoparticles”, Int. Journal
of Heat and Mass Trans., 51, 2651-2656, 2008.
[7] Jang, S. P., Choi, S. U. S., “Effects of Various
Parameters on Nanofluid Thermal Conductivity”, Journal of Heat Transfer, 129, 617-623,
2007.
[8] Eastman, J. A. Choi, S. U. S., Li, S., Yu, W.,
Thompson, L. J., “Anomalously Increased Effective Thermal Conductivities of Ethylene
Glycol-Based Nanofluids Containing Copper
Nanoparticles”, Applied Physics Letters, 78,
718-720, 2001.

[9] Li, C. H., Peterson, G. P., “The Effect of Particle Size on the Effective Thermal Conductivity of Al203-Water Nanofluids”, Journal of Applied Physics, 101, 044312-1-044312-5, 2007.
[10] Sadri, R., Ahmadi, G., Togun, H., Dahari, M.,
Kazi, S. N., Sadeghinezhad, E., Zubir, N., “An
Experimental Study on Thermal Conductivity
and Viscosity of Nanofluids Containing Carbon Nanotubes”, Nanoscale Res. Lett., 9, 151,
2014.
[11] Wang, X., Xu, X., Choi, S. U. S., “Thermal
Conductivity of Nanoparticle-Fluid Mixture”,
Journal of Thermophysics and Heat Transfer,
13, 474-480, 1999.
[12] Yu, W., Xie, H., Wang, X., Wang, X., “Significant Thermal Conductivity Enhancement
for Nanofluids Containing Graphene Nanosheets”, Phys. Lett. A, 375, 1323-1328, 2011.
[13] Zheng, R., Gao, J., Wang, J., Feng, S. P., Ohtani,
H., Wang, J., Chen, G., “Thermal Percolation
in Stable Graphite Suspensions”, Nano Lett.,
12, 188-192, 2011.
[14] Xie, H., Lee, H., Youn, W., Choi, M., “Nanofluids Containing Multiwalled Carbon Nanotubes and Their Enhanced Thermal Conductivities”, J. Appl. Phys. 94, 4967-4971, 2003.
[15] Ding, Y., Alias, H., Wen, D., Williams, R. A.,
“Heat Transfer of Aqueous Suspensions of
Carbon Nanotubes (CNT Nanofluids)”, Int. J.
Heat Mass Transf. 49, 240-250, 2006.
[16] Zhu, H., Zhang, C., Tang, Y., Wang, J., Ren, B.,
Yi̇ n, Y., “Preparation and Thermal Conductivity of Suspensions of Graphite Nanoparticles”,
Carbon, 45, 226-228, 2007.
[17] Xie, H., Yu, W., Li, Y., “Thermal Performance
Enhancement in Nanofluids Containing Diamond Nanoparticles”, J. Phys. D. Appl. Phys.,
42, 1-5, 2009.
[18] Singh, V., Joung, D., Zhai, L, Das, S., Khondaker, S., Seal, S., “Graphene Based Materials:
Past, Present and Future”, Progress in Materials Science, 56, 1178-1271, 2012.
[19] Novoselov, K., Geim, A. K., Morozov, S.,
Jiang, D., Grigorieva, M. K. I., Dubonos, S.,
Firsov, A., “Two-Dimensional Gas of Massless Dirac Fermions in Graphene”, Nature,
438,197-200, 2005.
[20] Balandin, A. A., Ghosh, S., Bao, W., Calizo, I.,
Teweldebrhan, D., Miao, F., Lau, C. N., “Superior Thermal Conductivity of Single-Layer
Graphene”, Nano Lett., 8, 902-907, 2008.

Tesisat Mühendisliği - Sayı 169 - Ocak/Şubat 2019

Tesisat-169-05022019.indd 61

61

6.03.2019 10:42

ARAŞTIRMA MAKALESİ
[21] Yu, W., Xie, H., Chen, L, Li, Y. “Enhancement
of Thermal Conductivity of Kerosene-Based
Fe304 Nanofluids Prepared via Phase-Transfer
Method”, Colloids and Surfaces A, 355, 109113, 2010.
[22] Yarmand, H., Gharehkhani, S., Kazi, S. N.,
Sadeghinezhad, E., Safaei, M. R., “Numerical
Investigation of Heat Transfer Enhancement in
a Rectangular Heated Pipe for Turbulent Nanofluid”, Sci. World J., 2014, 9, 2014.
[23] Shanbedi, M. Heris, S. Z., Baniadam, M.,
Amiri, A., Maghrebi, M., “Investigation of
Heat Transfer Characterization of EDA-MWCNT/DI-Water Nanofluid in a Two Phase
Closed Thermosyphon”, Ind. Eng. Chem. Res.,
51, 1423-1428, 2012.
[24] Memari, M., Golmakani, A., Dehkordi, A. M.,
“Mixed-Convection Flow of Nanofluids and
Regular Fluids in Vertical Porous Media with
Viscous Heating”, Ind. Eng. Chem. Res, 50,
9403- 9414, 2011.
[25] Ding, Y., Alias, H., Wen D., Williams, R. A.,
“Heat Transfer of Aqueous Suspensions of
Carbon Nanotubes (CNT nanofluids), Int. J. of
Heat and Mass Transfer, 49, 240-250, 2006.
[26] Wang J., Zhu J., Zhang X., Chen Y., “Heat
Transfer and Pressure Drop of Nanofluids
Containing Carbon Nanotubes in Laminar
Flows”, Experimental Thermal and Fluid Science, 44, 716-721, 2013.
[27] Abreu B., Lamas B., Fonseca A., Martins N.,
Oliveira M. S. A., “Experimental Characterization of Convective Heat Transfer with MWCNT Based Nanofluids under Laminar Flow
Conditions”, Heat and Mass Transfer, 50, 6574, 2014.
[28] Karabulut, K., Yapıcı, K., Buyruk, E., Kılınç,
F., “Karbon Nanotüp İçeren Nanoakışkanın
Isı Transferi Artışı ve Basınç Düşüşü Performansının Deneysel ve Sayısal Olarak İncelenmesi”, Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi,
96-105, Balıkesir, 02-05 Eylül 2015.
[29] Baby, T. T., Ramapraphu, S., “Enhanced Convective Heat Transfer Using Graphene Dispersed Nanofluids”, Nanoscale Res. Lett., 6,
289, 2011.
[30] Akhavan-Zanjani, H., Saffar-Avval, M., Mansourkiaei, M., Ahadi, M., Sharif, F., “Turbulent Convective Heat Transfer and Pressure
Drop of Graphene-Water Nanofluid Flowing
Inside a Horizontal Circular Tube”, J. Dispers.
Sci. Technol., 35, 1230-1240, 2014.

62

[31] Akhavan-Zanjani, H., Saffar-Avval, M.,
Mansourkiaei, M., Sharif, F. Ahadi, M., “Experimental Investigation of Laminar Forced
Convective Heat Transfer of Graphene-Water
Nanofluid Inside a Circular Tube”, Int. J. Thermal Sci., 100, 316-323, 2016.
[32] Mirzaei, M., Azimi, A., “Heat Transfer and
Pressure Drop Characteristics of Graphene
Oxide/Water Nanofluid in a Circular Tube Fitted with Wire Coil Insert”, Exp. Heat Trans.,
29, 173-187, 2016.
[33] Hajjar, Z., Rashidi, A., Ghozatloo, A., “Enhanced Thermal Conductivities of Graphene
Oxide Nanofluids”, Int. Comm. in Heat and
Mass Transfer, 57, 128-131, 2014.
[34] Hummers, W. S., Offeman, R. E., “Preparation of Graphitic Oxide”, Am. Chem. Soc., 80,
1339, 1958.
[35] Karabulut, K., “Isı Değiştiricilerde Isı Aktarımının Nanoakışkanlar Kullanılarak Arttırılması”, Cumhuriyet Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, 149, 2015.
[36] Ghozatloo, A., Rashidi, A., Shariat Y-Niassar,
A., “Convective Heat Transfer Enhancement
of Graphene Nanofluids in Shell and Tube
Heat Exchanger”, Exp. Thermal Fluid Sci., 53,
136-141, 2014.
[37] Pak, B. C., Cho, Y. I., “Hydrodynamic and
Heat Transfer Study of Dispersed Fluids with
Submicron Metallic Oxide Particles”, Exp.
Heat Trans., 11,2, 151-170, 1998.
[38] Shah, R. K., “Thermal Entry Length Solutions
for the Circular Tube and Parallel Plates”, In.
Proceedings of the 3rd National Heat Mass
Transfer Conference, 1, HMT 11-75, Indian Institute of Technology, Bombai-lndia,1975.
[39] Buongiorno, J., “Convective Transport in Nanofluid”, J. Heat Transfer, 128, 3, 240-250,
2006.
[40] Awad, M. M., Muzychka, Y. S., “Effective
Property Models for Homogeneous Two Phase
Flows”, Exp. Therm. Fluid Sci., 33,1, 106-113,
2008.
[41] Bianco, V., Chiacchio, F. Manca, O. Nardi̇ n,
S., “Numerical Investigation of Nanofluids
Forced Convection in Circular Tubes”, Appl.
Therm. Eng., 29, 17-18, 3632-3642, 2009.
[42] Ebrahimnia-Bajestan, E., Niazmand, H., Duangthongsuk, W., Wongwises, S., “Numerical
Investigation of Effective Parameters in Convective Heat Transfer of Nanofluids Flowing
under a Laminar Flow Regime”, Int. J. Heat

Tesisat Mühendisliği - Sayı 169 - Ocak/Şubat 2019

Tesisat-169-05022019.indd 62

6.03.2019 10:42

ARAŞTIRMA MAKALESİ
Mass Transfer, 54,19-20, 4376-4388, 2011.
[43] Rea, U., Mckrell, T., Hu, L. W., Buongiorno,
J., “Laminar Convective Heat Transfer and
Viscous Pressure Loss of Alumina-Water and
Zirconia-Water Nanofluids”. Int. J. Heat Mass
Transfer, 52, 7-8, 2042-2048, 2009.
[44] Williams, W., Buongiorno, J., Hu, L. W., “Experimental Investigation of Turbulent Convective Heat Transfer and Pressure Loss of Alumina/Water and Zirconia/Water Nanoparticle
Colloids (Nanofluids) in Horizontal Tubes”. J.
Heat Transfer, 130, 4, 412-419, 2008.

[45] Escher, W., Brunschwiler, T., Shalkevich, N.,
Shalkevich, A., Burgi, T., Michel, B., Oulikakos, D., “On the Cooling of Electronics
with Anofluids”, J. Heat Transfer, 133, 05,
1-11, 2011.
[46] Izadi, M., Behzadmehr, A., Jalali-Vahid, D.,
“Numerical Study of Developing Laminar
Forced Convection of a Nanofluid in an Annulus”. Int J. Therm. Sci., 48, 2119-2129, 2009.
[47] Fluent User’s Guide, Fluent Inc., Lebanon,
NH, 2003.

Tesisat Mühendisliği - Sayı 169 - Ocak/Şubat 2019

Tesisat-169-05022019.indd 63

63

6.03.2019 10:42

DERLEME MAKALE

Bir Endüstri Tesisinde, Enerji Risk Analiz ve
Yönetimi: ISO 50001 Bakışıyla Bir Çalışma
Örneği
Ahmet Saim PAKER
Makina Mühendisi
İstanbul
saimpkr@gmail.com

ÖZ
Enerji yönetim standart gerekliliklerinin karşılanmasına yönelik yapılan çalışmadır. Mal üretimine yönelik faaliyette bulunan birçok kuruluşumuz için örnek bir model olacağı düşünülmektedir.
Çözüm anlayışımız problem cümlemiz ile başlar; “Önemli enerji kullanımı süreç alanlarımız
nedir?” Standardın amacı enerji kullanımlarını kontrol ederek enerji kayıplarını azaltmaktır
ki bunlar; kontrolsüz süreç kayıpları, bakım sebepli kayıplar, üretim süreçlerinin planlanması
aşamasında süreç başlama-bitiş sayıları gibi burada bahsi geçmeyen pek çok konudur.
Metot farklı disiplinlerle tanımlanmış iyi bilinen üç başlıkla; otomotiv standartlarındaki
Kontrol Planı[1] ve HTEA[2], nitel araştırmalar için Amerikalı sosyal psikolog Rensis Likert
tarafından geliştirilen Likert ölçeği ve pareto analiz[3] yöntemlerinin birleştirilmesi ile şekillenmiştir. Enerji kertiği[4] referans göstergelerinin[5] önceki dönem değerlerinin geçerli dönemdeki değişiklikler için yapılan analizleri; yeni yatırımlarla süreçlerdeki teknolojik
gelişimler, yerleşim değişiklikleri, tekrar devreye alınan süreçler, personel niteliklerindeki
değişimler, mevsimsel değişiklikler gibi etkilerle oluşabilecek belirsizliklerin oluşturduğu değişimler, toleranslar. Böylece geçerli referans dönemi profili oluşturulur. İkinci adım da, tüm
tanımlanan genel görünüm ve ürün bazındaki özgül enerji tüketimleri SET (Spesifik Enerji
Tüketimi)[6] değerlerinin öngörülen hedeflerinin izlenmesidir.
Elde ettiğiniz verilerle bir tablo oluşturularak süreç adımlarının tüketimleri azalan sırada
düzenlenir. En yüksekten düşüğe enerji kullanım dağılımının ağırlıkça önem seviyesi tanımlanır. Bu tablo, enerji yönetimindeki risk alanlarının keşfine ve bunların kontrolü ve bertarafına
yönelik yol haritamızı belirlemenizi sağlayacaktır.
Anahtar Kelimeler
Enerji, Verimlilik, Risk, Analiz, ISO 5001.

Energy Risk Analysis and Management in an
Industrial Facility: A Study Example by the
Point of ISO 50001 View
ABSTRACT
This study is about meeting the requirements of energy management standard. It is contemplated that is considered to be a model for production of many organizations.
Philosophy starts with the problem sentence is “What is the significant energy use process areas?”. Aim of standard is controlling the energy uses due to reduce energy loses; uncontrolled
process leaks, maintenance based looses, process start-up and ending loses as planning fault
as like many of them not mentioned here.
Method is mixing-up the well known items that is described in other disciplines such as
Control Plan[1] & FMEA[2] in automotive, Likert scale[7] by American social psychologist
Rensis Likert in qualitative research and finally pareto analysis[3]. Previous energy baseline
period[5] energy uses are analyzed and actual period’s process changes such as technology
improvements by the way of new investments, relocations, restoring, personnel capability
changes, tolerance as an uncertainty such as climate variation effects. So you may have the
projection of actual base line profile. Second step is monitoring all your foresights described
targets that reflect targeted specific energy consumptions[6] by product by and overall.
Once you apply it as data on table you will sort the all process steps’ consumption in decreasing order. So you will see the biggest to lowest energy usage distribution to describe weight of
significance level. You will discover the risky zones on energy management with the control
and elimination of risks by the way of table provision.
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Ekip

Pek çok kuruluş için enerji kırınımlarını tespit ederek ürün ya da süreç bazında belirlemek büyük sorun oluşturmaktadır. Alt yapının inşasında hiçbir
biçimde dikkate alınmayan enerji kırınımlarının
tespiti; iş ergonomisi, mimari yapı, mekanik ve
elektrik, doğal gaz gibi tesisatlara bağlıdır. Bu tespit; enerji hatlarının bu tesis yapısı bazında ürünlerin ve oluşumlarındaki doğrudan ve dolaylı etkili
süreçlerin üzerindeki ayrışımını gerekli kılmaktadır. Daha ileri kapsamlı analizler için genel tüketimleri, amaçlara göre; ısıtma, aydınlatma, ulaşım,
güvenlik, genel yönetim gibi ya da kaynaklarına
göre, elektrik, doğal gaz, akaryakıt, rüzgâr, güneş
gibi başlıklara ayırmak da gerekmektedir. Tüm bu
detaylar enerji yöneticilerinin veya maliyet analizi
ile ilgilenenlerin önünde çözülmesi gereken sorunlar yumağı olarak kendini gösterir. Bu çalışma, bir
çözüm önerisi olarak örnek bir model oluşturmaktadır.

Ekip yönetim temsilcisi, enerji yöneticisi, bakım,
satın alma, mühendislik, kalite, planlama ve üretim
bölümlerinin temsilcilerinden oluşmalıdır. Enerji
yönetimi ile ilgili taraflar temsil edilmelidir. Şekil
2’deki gibi bir tabloda eylem planlarında, sistemin
izlenmesi ve raporlanmasında, denetlenmesinde
görevli ve sorumlu tüm personel tanımlanmalıdır.

Enerji Risk Analiz Yönetim Haritası Kontrol
Planı
Bilgilendirme Başlık İçeriği
Bu bölümde çalışan ekip, hesaplamada kullanılan
enerji kaynaklarının sayısal değerleri ve dönüşüm
katsayıları, ilgili Sankey diyagramı, değerlendirme
ölçütleri açıklanmıştır.
Hesaplamaların sonucu elde edilen etkinlik değerine göre eylem planlanacak kritik eşikler tanımlanır. Hesaplamada kullanılacak ısıl değerin alt ya
da üst değer olması seçilebilir. Bu seçime göre tüm
hesaplamalar yenilenir.
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Görevi
Name Surname Function
Çev. ve Enerji
Yön. Temsilcisi
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Bakım Müdürü
Mak. Bak. ve
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Satın Alma
Elemanı
Kalıp Tasarım ve
İmalat Yön.
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Elemanı
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Mühendislik
Muhasebe Mali
İşler
Satış
Enjeksiyon Döküm
Ürün İşleme
Planlama ve Ambar

Şekil 2. Ekip

Şekil 1. Risk analizi ve yönetimi için hazırlanan excel tablosu genel görünümü
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Enerji Kaynakları
İşletmenin kullanımındaki tüm girdilerin hesaplamalarda kullanılacak tüm bilgileri bu tabloda verilmelidir. Hesaplamada tüm değerler bu tablodan
alınan bilgilerle gerçekleştirilir. Bu tabloda yapılacak bir değişiklik ilgili tüm enerji kullanımlarının
değerlerine yansıyacaktır.
Birim fiyatlar, eş değer katsayıları ve değerlendirme yaklaşımına göre alt yada üst ısıl değerler bu
tablodaki değerleri ile hesaplamalara dâhil edilir.
Raporlamalar sırasında baz alınan ısıl değer mutlaka belirtilmeli ve rapor okuyucuların dikkatine
sunulmalıdır.

Sankey Diyagramı
Bu diyagram önceki dönem değerlerini yansıtır.
Bilgi amaçlıdır. Kullanılan enerji çeşitlerinin toplamını ve ana tüketim sürecini işaret eder.

Döküm fabrikasında ürünün gerçekleştirilmesinde
en yüksek tüketim ergitme alanında gerçekleştirilmektedir. Brüt üretim yolluk ve besleyicinin ağırlıklarını kapsar. Net üretim müşteriye sevk edilen
net ağırlığı kapsar. Bu sebeple sektörde iki tip SET
değeri seçilmek durumundadır. Sizin faaliyetinizde de benzer yaklaşımlar söz konusu olabilir.
SETbrüt gösterge değeri doğrudan enerjinin verimli kullanımı ile ilgilidir. SETnet gösterge değeri ise
teknolojik ve metot iyileştirmelerinin etkisindedir. İşletme daha az yolluk ve besleyici ağırlığı ile
üretim yapmak için gerekli süreç geliştirme çalışmalarına önem vermelidir. Bu iki gösterge farkı
ve zaman içindeki iyileşmeler bu konuda yapılan
Ar-Ge çalışmalarının en önemli göstergesi olmaktadır. Yönetim sisteminin sadece enerji verimliliği
ile kalmayıp başka alanlardaki iyileştirmelerin de
izlenmesinde önemli ipuçlarını barındırdığı dikkate alınmalıdır. Göstergelerin belirlenmesinde ener-

Enerji Kaynağı
Mazot Birim Fiyatı / Unit Cost of Motorin 387,00 kuruş/litre
Source of Energy Yoğunluk
Alt Isıl Değer
Üst İsıl Değer
[br]
Density
Lower Heating Value
Upper Heating Value
[unit]
LHV
UHV

Doğal gaz [Sm3]
Natural gas
Elektrik [kWs]
Electrical
Mazot [kg]
Motorin

[kg/Sm3]

[kcal/br]
[kcal/unit]

[kcal/br]
[kcal/unit]

Eşdeğeri
Converting
Coefficient
[kWs/br]
[kWs/unit]

Birim Fiyat
Unit Price

0,67

8250

9155

10,65

9,00

1

860

860

860,00

42,00

830

10200

10800

12,56

37,12

[kuruş/kWs]

Şekil 3. Enerji kaynakları ve hesaplama değerleri

Şekil 4. Referans dönemi enerji tipleri Sankey Diyagramı
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Değerlendirme Ölçütü A (Operasyon)
Plansız Duruş
Unplanned Stopping

A - Operasvonel / Operational
Planlı Duruş
Kesintili
Sürekli
Planned Stopping
Intrupped
Unrintrapped

5

4

3

2

Otomatik
Automated
1

Şekil 5. Operasyonel değerlendirme ölçütü Likert ölçeği karşılıkları

Değerlendirme Ölçütü B (Yapısal)
B - Yapısal Etkisi / Structural
Yalıtım, Kayıp
Yalıtım Gerektirmiyor
Doğrulanmış (Etüt)
Isolation Not
Isolation And Loses
Necessary
Verified By Audit
Motor Verimi IC3’den Motor Verimi En Az
DHS. Değ. Hız
Motor Verimi Etkin
Motor Verimi Belirsiz
Az
IC3
Sürücülü, Otomatik
Değil
Unkown Motor Effc. Motor Effc. Les Than Motor Effc. At Least VSD. Var. Speed Drive,
No Motor Effic.
IC3
IC3
Automated
Effected
Eğitim Tamam ve
Eğitim ve Yasal
Eğitim Devam
Eğitim Tamam
Eğitimsiz ve Yasal
Ediyor, Yasal Yetkinlik
ve Yasal Yetkinlik
Yasal Yetkinlik İhtiyacı
Yetkinliklerde
Yetkinlik Belirsiz
Sağlanmış
Sağlanmış
Yok
Eksiklikler
5
4
3
2
1

Kayıp Kaçak Belirsiz
Unkown Loses, Leaks

Zayıf Yalıtım Kayıp
Olası
Weak İsol. Loses Poss.

Yaktım İyi, Kayıp Yok
Wei İsolated, No
Loses

Şekil 6. Yapısal şartlar değerlendirme ölçütü Likert ölçeği karşılıkları

Değerlendirme Ölçütü C (Enerji Kullanımları)
Isı
Heat
Doğal gaz
Natural qas
Elektrik
Electrical
Mazot
Motorin
Vizyon ve Yasa

C - Kullanım Matrisi / Use Matrice
Mekanik
Işık
Mechanical
Light

Kimyasal
Chemical

Radyasyon
Radiation

1

5

2

3

4

1

2

3

4

5

2

1

3

4

5

2

1

3

4

5

Şekil 7. Enerji kullanım şartları değerlendirme ölçütü Likert ölçeği karşılıkları

ji verimliliği kadar bu tür fırsatların oluşturulması
da enerji yönetim sistem maliyetinin geri ödeme
süresini kısaltmada etkili olmaktadır.
Hesaplamalarda sürecin otomatik robot hatları ile
kesintisiz çalışması en yüksek verimliliğe karşılık
gelmektedir. Sürecin doğası gereği plansız duruşların rastgele olması ise en verimsiz çalışma karşılığı olarak değerlendirilmiştir. Planlı duruş bakım
faaliyetleri sebepli duruşları kapsamaz. Sadece
kalıp değişimleri ve SPC ayar ihtiyaçlarına bağlı
duruşları kapsar.
Rakamsal değer yükseldikçe etkinlik değeri azal-

maktadır. Eşik değeri sarı renk ile belirlenmiştir.
Sarı renk ile belirlenen değerden büyük etkinlik
değerleri için iyileştirme amaçlı eylem planları çalıştırılır. Performans ve verimlilik artışına yönelik
yatırım ihtiyaçları için öneriler hazırlanır. Enerji
verimliliği açısından yatırımın geri dönüşü ve yatırım projesinin finansal ve ekonomik analizleri
satın alma bölümü ve enerji yöneticisinin ortak çalışması ile hazırlanarak yönetime öneriler sunulur.
Süreçlerde kullanılan makine ve ekipmanların
durumları bu bölümde incelenir. İşletmenin şartlarına göre bu tablo genişletilebilir. Bekletme ve
bazı tip ergitme ocaklarında sadece yalıtım şartları
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önemli olurken bazılarında bu durum söz konusu olmamakta sadece tahrikte kullanılan elektrik
motorları ön planda olmaktadır. Bu kriterlerin her
biri ekipman değerlendirmesi ile ilişkili olduğunda en yüksek puan hangisinde ise o dikkate alınır.
Tablonun açıklama kısmına bir ilgili çalışma dokümanının ya da hazırlanan rapor numarası verilerek
gerekli detaylar açıklanır.
Çalışma döneminde görece daha pahalı olan IC3
verimli motorların yapılan analizlerinde ilk yatırım maliyeti ve işletme tüketim maliyetleri değerlendirdiğinde 40 günlük bir geri ödeme süresi
hesaplanmıştı. Bu çalışmaya referans alınarak bu
tablo IC3 ölçütü düzenlenmiştir. Bu formun yıllık
gözden geçirilmesinde ve ihtiyaç duyulduğunda
IC4 tipinin tabloya girmesine yönelik ayrı bir çalışma yapılmalıdır. Enerji yönetim sistemi, maliyetlerle ilişkili yaşayan güncel bir sistemdir. Canlı
tutulması işletmenin menfaatinedir.
Yasal gerekliliklerle ilgili kısıtların olduğu süreçlerde personel eğitimi ön plana çıkmaktadır. Bu
durum en alt satırdaki ölçütlerle değerlendirilmektedir. Eğitim ihtiyaçlarına ait bildirimler insan
kaynakları departmanına iletilerek eğitim planlarının güncellenmesi yapılmaktadır.
Bilindiği gibi enerjinin başka enerji türlerine dönüştürülmesi kullanımı, bir iş elde edilmesi sonucu
bertarafına da tüketim denilmektedir. Enerji kullanımlarında her bir dönüşüm kendi içinde kayıplara sebep olduğu için verimsizlik artışına sebep
olmaktadır. Burada hazırlanan matris ile değişik
enerji kaynaklarından elde edilen kullanımların
şiddetleri tanımlanmaktadır.

En alt satırda yasal gerekliliklere dair kısıtların durumu gözden geçirilmektedir. Firmanın enerji yönetimi vizyonuna ve misyonuna uygunluk durumu
da bu kullanım biçimlerinde son satırdaki ölçekle
dikkate alınarak değerlendirilmektedir. En yüksek
değer tabloya işlenmektedir. Açıklama kısmında
gerekli detaylar tanımlanmaktadır.
Bu kısımda eşik değeri sadece elektrik kullanımına yönelik tanımlanmıştır. Zira diğer kullanımlardaki zorunluluk düzeyleri gereksiz eylem planı
çalışmalarına sebep olabilecektir. Bu durum sistemin tasarımında süreçlerin verimli işletilmesi için
gerekli tedbirlere bir örnektir.
Önemli enerji kullanım ve tüketim alanlarının
takibine karar verilmesi bu aşamada gözden geçirilmektedir. İzleme; tüketim/kullanım miktarını anlık ve/veya birikimli (kümülatif) değişimini
gözlemlemek anlamındadır. Kontrol işlemi ise
değişim miktarlarının belirlenen eşik değerleri
arasında olmasını kapsamaktadır. Sistemde kontrol alanları sayaçlarla değil gerekli görülen aşamalarda formlar üzerinden yapılmaktadır. Otomatik
kayıt sistemleri kontrol limitlerini de içermektedir.
Sayaç özelliklerinin belirlenmesinde, sayaçların
duyarlılık, hassasiyet, tekrarlanabilirliklerinin
yanı sıra kontrol, kayıt, depolama ve yedekleme
kabiliyetlerinin de dikkate alınması, politikalara
uygun ölçüm ve izleme stratejisine göre değerlendirmeler yapılmalıdır. İzleme ihtiyaçlarının yasal
gerekliliklere bağlı durumu farklı aşamalarda değerlendirildiği için bu aşamada dikkate alınmamıştır. Kurulacak sistematik yapıya bağlı ölçek
genişletilebilir.

Değerlendirme Ölçütü D (İzleme ve Kontrol Şartları)
D - İzleme ve Kontrol Etkisi / Follow up and Control
Sayaç Var Okunmuyor
Sayaçla İzleniyor
Bilinmiyor/İzlenmiyor
Counter Observeed
Counter Observeed
Forma Kaydediliyor
Unkown/Not
Not Followed Up No
Monitored But Not
Recorded To Form
Monitored
Record Available
Recorded
5
4
3
2

Otomatik Kayıt
Automated Recording
1

HEDEF NO

Şekil 8. İzleme ve kontrol şartları değerlendirme ölçütü Likert ölçeği karşılıkları
Planlanan / Planned
Enerji Tipi Enerji Kullanımı
Faaliyet
Energy Type Energy Usage Application

Tedarikçi
Supplier

Sm3

litre

kg

kWs

Şekil 9. Sürecin planlanması, tüketimlerin hesaplanması alanı
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Tablo İşlem Alanları
Planlama Bölümü
Önceki dönem iyileştirme öncelik sırasına göre bu
dönemde dikkate alınmaya yönelik tespitler raporlamalarda gerekirse alt maddelerle de detaylandırılır. Önceki dönem çıkarımları ile ilişkilendirme,
hedef no kolonunda bu maddeler tanımlanarak
yapılır. İzleme ve iyileştirmeye yönelik dönemleri aşan çalışmalar bu alandaki referans numaraları ile ilişkilendirilir. Dönemler arası çalışmaların
bağlantısı kurularak sistemin sürekliliği sağlanmış
olur.
Enerji Tipi: C ölçütlerinin tanımlandığı tablodaki
ilk kolondaki bilgiler hücre seçim sekmesinden seçilerek bu kolonda kullanılan enerji tipi tanımlanır.
Tabloda olmayan bir enerji türü tabloya işlenmez.
Enerji Kullanımı: C ölçütlerinin tanımlandığı
tablodaki kolon başlıklarının tanımlandığı satırdaki bilgiler hücre seçim sekmesinden seçilerek bu
kolonda kullanılan enerji kullanımını tanımlanır.
Tabloda olmayan bir enerji kullanım yöntemi tabloya işlenmez.
Faaliyet: Gerçekleştirilen sürece konu olan makine ekipman ve yapılan işlemle ilgili bilgiler tüketimin konusunu tanımlayacak açıklık ve basitlikte
bu kolona işlenir.
Tedarikçi: Uygunsuzluk halinde enerjinin tedarikçisi ile ilgili izlenebilirlik bilgilerine ulaşım bilgileri bu kolonda işlenir. Buradaki kısa kodlamalar
gerektiğinde tablonun dip kısmında açıklanmaktadır.
Tüketim Hesapları: Tüketim miktarları zaman
esasına bağlı olarak burada kaydedilir. Süreçteki
doğal gaz, akaryakıt, elektrik tüketimleri kaydedilerek kWs (kW-saat) kolonunda Tablo C bilgilerine
göre hesaplanır. Tüketim miktarları aynı cins birime dönüştürülür.

Risk Değerlendirme Bölümü
Risk Değerlendirme / Risk Evaluation
A
B
C
AxBxCxDxE
Operasyonel
Yapısal
Dönüşüm
Etkinlik
Operational
Structural
Usage
Effect

Hücrelerdeki seçim sekmesinden A, B, C kriterlerinin seçimleri yapılarak bu seçim değerleri tablodaki ifadelerle belirlenmiş olur. Etkinlik değeri
tablolardaki Likert ölçekleri vasıtası ile etkinlik
kolonunda hesaplanır. D kolonu izlemeye yöneliktir. E kolonu hesaplamaları ise maliyet faktöründe
etkili olan kullanımın % olarak hesaplanması sonuçlarını kapsar. Pareto analizi sıralaması etkinlik kolonu anahtar alınarak yapılır. Klasik pareto
analizi yaklaşımındaki birikimli yöntem raporlamalarda yönetimce tercih edilmediği için kullanılmamıştır. Tabloya birikimli etkinlik hesaplama
kolunu eklenerek bu kolon sıralamada anahtar alınarak Pareto aracından da faydalanmak mümkün
olmaktadır.

Risk Değerlendirme Bölümü
Uygulama Bölümü
Uygula İzle / Do Monitoring
Sorumlusu
Ölçme Aleti
D
Responsible
Meas. Instrm.
Kont. Cont.
Şekil 11. Uygulama bölümü başlıkları

Bu kısımda sürecin sorumlusu ve hangi ölçü aleti
ile bu kontrolü hangi izleme şartlarında yapacağı
tanımlanmıştır. D tablosundaki seçimler hücre seçim sekmesinden seçilerek tabloya girilebilir. Ölçü
aletleri kalibrasyon izleme tablosundan seçilerek
bu kolona girilebilmektedir. Kalibrasyon dışı bir
sayacın izlemede kullanımı bu sayede önlenmektedir.
Şekil 12. Kontrol bölümü başlıkları
Kontrol Değerlendirme / Check Evaluation
Tutar / Cost
E
F
Açıklama
TL
%kWs
%TL
Remarks

Süreçlerin saat başına maliyetleri esas alınarak
maliyet tutarları TL birimli kolonda hesaplanmıştır. Kullanılan enerjinin toplam enerji miktarına
oranı E kolonunda, maliyetin oranı F kolonunda
yüzde olarak hesaplanmıştır. Açıklama kısmında
ilgili talimat rapor ya da dokümanların kodları referans olarak tanımlanmaktadır.

Şekil 10. Risk ölçütlerinin değerlendirildiği bölüm
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Eylem Planı ve Öncelik Bölümü
Act
Eylem Planı
Action Plan

Öncelik
Priority

Şekil 13. Eylem planı ve öncelik bölümü

Yapılan raporlamalar sırasında bir dizi eylem planlanmış bu planın kodu eylem planı kolonunda tanımlanmıştır. Anahtar alan etkinlik değerine göre
yapılan sıralama ile iyileştirme alanları sıralanır.
En yüksek verimsizlik etkinlik değerine sahip
sorunlara öncelik verilerek verimlilik iyileştirmelerine başlanır. Bu öncelik sırası aynı zamanda,
gelecek döneme devredilen faaliyetlerde birinci
kolonda detay numarası ile ilişkilendirilerek iyileştirmeler sürdürülmektedir.
Anlatılan uygulama, önemli enerji kullanım alanlarını sistematik olarak sürekli gözden geçirmelerle yaşayan doküman sistemi ile desteklenerek
verimlilik artışı fırsatlarını yakalamaya yönelik
hazırlanmış bir sistemdir. Denetimlerde denetçi
arkadaşlarımızın önerileri, uygulamadan doğan
ihtiyaçlar, yönetim istek ve yaklaşımları ile geliştirilmiş çalışan bir sistemdir.

SONUÇLAR
Bu yaklaşımlarla hazırlanmış bir excel tablosu
Şekil 14’de sembolik olarak verilmiştir. Bu tablo,
faturalama dönemi aylık olduğu için izleme toplantıları, aylık gözden geçirme faaliyetleri gereği
her ayın ortasında gerçekleştirilir. Genel durum
değerlendirilir, hedeflere ulaşma konusunda gerekli tedbirler tartışılarak, müşteri memnuniyetini
üst seviyelere taşıma anlayışıyla verimlilik artışları
azami düzeye çıkarılmaya çalışılır.
Pek çok verimlilik artışını enerji yönetimi ile fark
edebilmek mümkündür. Dolaylı da olsa Ar-Ge performansının izlenmesi, verimlilik arttırıcı yeni yatırım alanlarının tespiti, VAP gibi projelerle finansal desteklerin bulunması suretiyle yenilenme ve
gelişimin hızlanması fırsatları yaratılabilmektedir.
Firmaların enerji yönetimine olan duyarlılıkları,

rekabet avantajı elde etmede kendini göstermektedir. Duyarlılığın seviyesi maliyetlerin hesaplanmasında toplam maliyet içindeki enerji maliyetinin
payına bağlıdır. Yapılan iyileştirme yatırımları ve
yönetsel becerilerin etkinliği ile başarı elde edilebilir. İyileştirme yatırımları, geri ödeme süresi gibi
ekonomik ve finansal analizlerle nispeten daha kolay değerlendirilir. Yönetsel beceri daha karmaşık
analizleri gerektirmektedir. Kuruluş yönetiminin,
vizyonu ve misyonu esas alınarak EPG[5], enerji
performans göstergeleri ve bunların alt göstergeleri bölümler ve bunların kısımları bazında gösterge piramidi oluşturulur. Bu piramit esas alınarak
enerji kırınımlarına yönelik stratejiler yönetimin
kılavuzluğunda belirlenir. Böylece göstergelerin
oluşum mekanizmaları ve izleme araçları herkes
tarafından anlaşılabilir ve doğru yorumlanabilir.

KAYNAKLAR
[1] ISO, ISO 9001 Quality Management Systems Requirements, ISO, 2015.
[2] ISO, ISO/TS 16949 Quality Management Systems - Particular Requirements For The Application of ISO 9001:2000 for Automotive
Production and Relevant Service Part Organizations, ISO, 2002.
[3] AIAG, CQI-10 Effective Problem Solving
Guideline, Paris: Automotive Industry Action
Group, 2006.
[4] A. S. Paker, “Enerji Yönetimi Bazı Önemli Kavram ve Tanımlar”, 23.03.2016. [online], Available: https://saimpkr.wordpress.
com/2016/03/23/enerji-yonetimi-bazi-onemli-kav ram-ve -t an i m la r- energ y-manage ment-some-impotant-terminologies-and-descriptions/, [Accessed 24.7.2016].
[5] ISO, ISO 50001 - Energy Management System, ISO, 2011.
[6] YEGM, Sanayide Enerji Yönetimi Esasları,
11. Baskı, Revizyon, 3 ed., Vols. 1-2-3-4,
E.İ.E.İ.G. Müdürlüğü, Ed., Ankara: Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü, YEGM, 2011.
[7] A. P. Johnson, Eylem Araştırması El Kitabı,
2 ed., Ankara, Anı Yayıncılık, pp. 103-104,
2015.

Şekil 14. Gerçek verilerle hazırlanmış tablo
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ODA'DAN

TESKON, Sektörü İzmir’de Buluşturmaya
Hazırlanıyor
Makina Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Yunus YENER ile
yapılan röportaj
TMMOB Makina Mühendisleri Odası tarafından İzmir Şubesi yürütücülüğünde düzenlenen Tesisat Mühendisliği Kongresi 14. kez İzmir’de gerçekleştirilecek. Teskon 2019 hakkında, Makina Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Yunus YENER ile görüştük.
14. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi, 17-20
Nisan 2019 tarihlerinde İzmir’de MMO Tepekule
Kongre ve Sergi Merkezi'nde düzenlenecek. Sadece tesisat alanında değil, genel anlamda ülkemizdeki en büyük sektörel etkinliklerden birisi olan
Teskon’a ilişkin kısaca bilgi verir misiniz?
İki yılda bir periyodik olarak düzenlendiğimiz Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi’ni belirttiğiniz
tarihlerde ve 14. kez İzmir’de gerçekleştireceğiz.
Hazırlık sürecini de gözettiğimizde ilk kongreden
itibaren 28 yıla yakın bir süre ediyor. Aynı coşku
ve heyecanı taşıyarak sürekli gelişen, büyüyen bir
etkinliği gerçekleştirmek açıkçası bizi kurumsal olarak gururlandırıyor. TESKON’lar sektörün bilgi ve

deneyim paylaşım platformu olduğu kadar katılımcıları heyecanlandıran, şölen havasında buluşmalar
olarak gerçekleşmektedir.
TESKON ilk kez 15-17 Nisan 1993 tarihleri arasında İzmir Balçova Termal Tesisleri’nde profesyonel
tesisat mühendisliği, tesisat mühendisliğinde tasarımcı, malzeme imalatçısı, uygulayıcı, denetçi
ve kullanıcı ilişkileri ve eğitim gibi çağdaş bilgi ve
teknolojilerin tartışılması ve yaygınlaştırılması
amacıyla düzenlenmiştir. Bu alanda ulusal ölçekte
ülkemizde düzenlenen ilk büyük organizasyon olduğunu söyleyebilirim. İlkinde 38 bildiri sunumu
yapıldı, 3 panel gerçekleşti ve 48 firmanın sergi
açtı. 2017 yılında düzenlenen 13.’sünde 167 bildi-
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rinin sunulduğu, 2 panelin gerçekleştiği, 15 kursun
yapıldı ve 96 firmanın sergi açtığı devasa bir organizasyon haline gelmiştir.

etmesine ve yeni belirlenen konuların ise güncel,
ihtiyaç duyulan ve katılımcıların talepleri göz önünde bulundurularak oluşturulmasına özen gösterdi.

Kongrelerde meslektaşlarımız tarafından yapılan
tartışmalar ve varılan sonuçlar neticesinde, Odamızın tesisat ile ilgili birçok yönetmelik ve uygulaması şekillenmiştir. Özellikle yapı sektöründe Tesisat
Mühendisliğinin önemi, Kongrelerimizin bilimsel
ve sektörel katkısı ile çok katlı ve büyük hacimli yapıların yaygınlaşması, güvenlikli, çevreye uyumlu
ve konforlu mekana duyulan gereksinim her geçen
gün daha fazla karşılık bulmaktadır.

İlk çağrı broşürümüzü yayımlayıp kamuoyu ile paylaştıktan sonra bildiri çağrımıza 263 bildiri özeti
gönderilerek başvuruda bulunuldu.

Kongreyi düzenleyeceğimiz Tepekule Kongre ve
Sergi Merkezi tüm örgütümüzün ve meslektaşlarımızın özverileri ve katkıları ile inşa edilerek İzmir’e
kazandırılmıştır. Bu mekân TESKON’un daha da
büyümesine olanak sağlamıştır. Bu yıl düzenleyeceğimiz kongrede de tüm salonlarımızı seminerler,
sempozyumlar, kurslar, teknik bildiri oturumları,
paneller, konferanslar, çalıştaylar, sabah toplantıları ve sosyal etkinlikler ile doldurmayı amaçlıyoruz.
Bütün bu Kongre etkinliklerinin, Hannover Messe
organizasyonunda yedinci kez birlikte düzenlediğimiz Teskon+Sodeks fuarı ile oluşturduğu bütünlük;
sektör için gelenek haline gelen önemli bir bilgi
üretme ve paylaşma platformu olma özelliği taşımaktadır.
14. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi’nde bu
yıl bizleri neler bekliyor?
Teskon 2019 için iki yıl öncesinden başlanan hazırlık kapsamında Düzenleme ve Yürütme kurulları
kongrenin çerçevesini belirledi ve program içeriğinin oluşturulması için çalışmalarına devam ediyor.
Sektör derneklerinin görüşlerini yüz yüze almak
amacıyla İstanbul Şube binamızda bir toplantı
gerçekleştirdik. Çok verimli geçen bu toplantıda
gördük ki, sektörel derneklerimiz Teskon 2019’da
görev almak istedikleri konularla ilgili toplantılara
ve çeşitli platformlarla hazırlıklarına başlamış durumdalar. Ayrıca Danışmanlar Kurulu'ndan gelen
öneriler de değerlendirilerek katılımcı bir platform
oluşturulması, program içeriğinin daha da zengin
hale getirilmesi amaçlandı.
Kongre kapsamındaki kurs, seminer, sempozyum
konularımız ve bu platformların yöneticileri belirlendi. Yürütme Kurulumuz, çalışmaları devam eden
bu platformların oluşumunda geçmiş yıllarda düzenlenen kongrelerde ilgi gören konuların devam
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Bu çalışmalar Teskon 2019’un yine verimli geçeceğine ilişkin önemli bir veridir diye düşünüyoruz.
Seminer, sempozyum, kurs içeriklerine baktığımızda Teskon’un daha geniş kesimlere ulaştırılacağına
inanıyor ve bu yönde çalışmalarımızı sürdürüyoruz.
Bugün ülkenin içinde bulunduğu ekonomik şartları
da göz önünde bulundurduğumuzda, kurum ve firmaların mevcut belirsizlik ortamını bilimsel yaklaşımla, üretimle, ihracatla, emeğin hak ettiği değeri
vermesiyle aşabileceği kanısındayız. Teskon tüm
bu kriterlere yol gösteren, ön açan ve birliktelikler
oluşturan bir etkinlik olacaktır.
Bugüne kadar yayımladığımız kongre sonuç bildirileri, ülkemizin bu alandaki en önemli sorun
ve ihtiyaçlarının bu kongrede ele alındığını ve
çözümleriyle birlikte kamuoyu ile paylaşıldığını
göstermektedir. Sonuç bildirilerinde belirtilen
sorunların takipçisi olmayı sektör dernekleriyle
beraber sürdüreceğiz.
Bu kongrede ele alacağınız ana tema ile ilgili
neler söyleyebilirsiniz?
Bu kongremizde de sektörün önemsediği bir ana
başlık belirlendi: “Mekanik Tesisatta Gerçekler ve
Gelecek”. Kapsayıcı bir ana tema olduğunu düşünüyorum. Mekanik tesisat alanında bugüne kadar
yapılan tasarımlar ve ortaya çıkan uygulamalar arasında ciddi çelişkiler olduğu gerçekliğini, bu alanda
çalışan mühendisler ve mimarlar olarak bizler biliyoruz. Bununla birlikte, mekanik tesisat alanında
teknoloji, operasyonel talepler, kodlar ve tasarım
hedefleri sürekli değişiyor. Sistem tasarımcıları,
üreticiler, temsilciler ve taahhüt firmaları değişen
endüstri ortamına uyum sağlamak durumundalar.
Gelecekte daha uzun erimli ve net sıfır enerjili binalara doğru yönelim artmaya devam ederken,
diğer doğal sistemler ile eşleştirilmiş bütünleşik
yenilenebilir enerji sistemlerinin dâhil edilmesi
giderek yaygınlaşacaktır. Bütünleşik yenilenebilir
sistemlerin oluşturulması, bunların uygulamaları
ve net sıfır enerjili binalara doğru yenilenebilir ve
doğal sistemlerin kullanılmasına dair gelişmelere
odaklanılacaktır.
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Konforun, iç hava kalitesinin ve enerji verimliliğinin
artırılmasına verilen önemle birlikte, sistemleri optimize etmede güçlüklerle karşılaşıldığını biliyoruz.
Bu nedenle her bina veya sistem için en iyi tasarım
kriterlerini bulmaya yönelik için stratejilere odaklanılarak kod ve standartlar oluşturmalıdır.
Yapılar karmaşık hale geldiğinde, yüksek performanslı sistemlerin geliştirilmesinde
mühendisliğin

rin tasarımından, imalatından, ömürlerini tamamladıktan sonra ne olacaklarına kadar izleme, çevre
ve ekonomiklik kriterlerine dikkat ederek sistem
seçme ve tasarlamaya yönlendirmektedir.
Dünyadaki genel eğilimleri gözeterek, akıllı şehir,
bina ve evlerde enerji verimliliği, güvenlik ve dijitalleşme, akıllı ürün sistemleri ve nesnelerin interneti kavramları üzerinde daha fazla durmamız gerekiyor. “Nesnelerin İnterneti”nin mekanik tesisat
sistemlerindeki uygulamaları ve kullanımı ile, sistemlerin gerçek zamanlı izleme, kestirimci bakım,
uzaktan tespit, toplam kontrol edilebilirlik, sistem
uyarlanması gibi etkileri daha da önem kazanıyor.
Yüksek performanslı bina ve sistemlerin tasarımı
ile birlikte yapımı, devreye alınması, işletilmesi
ve bakımı, hedeflenen performans seviyelerinin
karşılanması için kritik önem taşır.
Yukarıda belirttiğimiz konulara bağlı olarak;
tasarım, sistemler, uygulama, test ve devreye alma, işletme, ölçme, denetim, eğitim, eğitim araçları ve yöntemleri, yasal
düzenlemeler vb. mekanik tesisat sistemlerindeki faktörlerin önemini ve uygulanma yöntemlerini tartışarak gelişen dijital
teknolojilere bağlı olarak geleceğimizi
katılımcılarla birlikte kurgulamaya çalışacağız.
Ayrıca sıklıkla karşılaşılan sorunlar veya
yanlış uygulamalar ve bu sorunlardan kaçınmak için yapılması gerekenlerin de kongrede ele alınacağını belirtmeliyim.
Kongre süreçlerinde tespit edilen sorunlar ile
bu sorunlara ilişkin çözüm önerilerinizi bizimle paylaşır mısınız?

rolü daha fazla önem kazanmakta, mühendislerin
mimari üzerindeki etkisi ve rolü artmaktadır.
Bugünün ve geleceğin binalarında kullanılacak tüm
sistemlerin sürdürülebilir, güvenli, sağlıklı olması,
mekanik tesisat mühendislerine büyük sorumluluklar yüklüyor. Bu durum mühendisleri sistemle-

Bilindiği üzere önceki kongrede bütünleşik performansı tartıştık. Bütünleşik performans, tasarım
performansından işletme, ölçme ve denetim performansına kadar bütün tasarım, yapım, devreye
alma ve denetim süreçlerini kapsar. Bu nedenle
mühendislik, mimarlık uygulamaları başta olmak
üzere sürece doğrudan ya da dolaylı katılan bütün
aşama ve sistemlerin performansı ayrı ayrı ölçülmeli ve bütünleşik olarak değerlendirilmelidir.
Bu noktada önemle belirtmek istiyorum, meslek
odalarımızın ve sektör derneklerinin tüm karşı görüşlerine karşın, iktidarın başta TMMOB Yasası olmak üzere mesleğimizi yakından ilgilendiren İmar
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ta yapmaya çalıştığı düzenlemeler yapı üretim ve
denetim süreçlerinde kuralsızlığı ve denetimsizliği getirmekte, güvenli, sağlıklı, konforlu yapıların
yapımını engellemekte, mesleğimize, meslektaşlarımıza ve sektörümüze zarar vermektedir. Söz
konusu olumsuzluklar aynı zamanda bu mesleği
itibarsızlaştırmaktadır. Yıl bitmeden yayınlanan
Yapı Denetim Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikle
şantiye şefliği, mimarlık ve mühendislik meslekleri yargı kararları hiçe sayılarak teknik öğretmen ve
teknikerlere açılmıştır. Mevzuat yapıcılarını buradan tekrar uyarmak istiyoruz: Yapı üretim ve denetim süreçlerine yönelik mevzuat kamusal bir bakış
açısıyla ve meslek odalarıyla işbirliği yapılarak yeniden düzenlenmelidir. Mühendislik ve mimarlık birikimini, bu mesleklerin teknik çalışmalarını ve risk
analizlerini dikkate almayan sorunlu düzenlemeler
can ve mal güvenliğini tehlikeye atmak anlamına
gelecektir, konu bu nedenle de çok önemlidir.
Diğer yandan Enerji Verimliliği Kanunu ve uygulamaları, Mayıs 2019 itibariyle 12. yılını dolduracaktır. Bu konuda da meslek odaları, sektör temsilcileri
ve üniversitelerin görüşleri dikkate alınarak mevzuat yenilenmelidir.
Bilindiği üzere hem “Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği” hem de “Kamu İhale Kanunu” kapsamında gerçekleştirilen kamu projelerinde büro tescil
belgesi aranması yönünde bir zorunluluk mevcut
değildir. Bu konunun ivedilikle gündeme alınarak
mevzuatlarda yapılacak değişiklikle kamu projelerinde büro tescil belgesi zorunluluğunun getirilmesi yönünde çalışmalar yapılmalıdır.
Yapı sınıfları günün koşullarına göre yeniden belirlenmeli, güncelliğini yitirmiş tanımlar kaldırılmalıdır. Bununla beraber Mühendislik Hizmetleri
Şartnamesi’ndeki hizmet bedeli hesabının, yapı
yaklaşık maliyeti üzerinden yapı sınıflarına uygun
olarak hesaplanması için belirlenen hizmet oranları dönemin şartları çerçevesinde tekrar ele alınmalı ve teknolojinin gelişmesiyle beraber makina
mühendisliği hizmetlerindeki artış, bu oranlar belirlenirken mutlaka göz önüne alınmalıdır. Ayrıca
makina mühendisliği uzmanlık alanı içerisine giren
bazı özel uzmanlık tasarım hizmetlerinin bedelleri
de yapı yaklaşık maliyetinin bir oranı olarak, ayrı
ayrı tespit edilerek toplam hizmet bedeline eklenmelidir.
Önemle belirtmek istediğim bir konu da jeotermal
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enerji kullanımındaki sorunlar üzerinedir. Bilindiği
üzere ülkemiz jeotermal enerji kaynakları açısından zengin bir ülkedir. Jeotermal kaynaklara dayalı
elektrik üretimi amaçlı santral yatırımları son yıllarda yoğunlaşmıştır.
Ortak varlığımız olan bu doğal kaynağın en doğru,
sürdürülebilir ve çevreye en uygun düzeyde kullanımını zorlayacak bir kurallar dizisinin hazırlanması
talebi, yıllardır Odamızca gündeme getirilmiş olmasına karşın yerine getirilmemiş ve uygulamaya
konulmamıştır. Oysa kamu yönetimi, tüm enerji
yatırımlarında ve özel olarak JES projelerinde insan
yaşamının ve yaşam alanlarının olumsuz yönde etkilenmemesi için, kuralları geçersiz kılacak istisnaları kurgulamakla değil, kuralları istisnasız uygulamakla yükümlüdür.
Atanmış ve seçilmiş yöneticilerin görevi, santral
yatırımcısı sermaye gruplarının çıkarlarını kollamak
değil, her ne pahasına olursa olsun o bölgede yaşayan insanların, toplumun, çevrenin, doğanın ve
ülkenin çıkarlarını korumak olmalıdır. JES projelerinde yer seçiminden, projenin fizibilite aşaması,
tesis, montaj ve işletme aşamalarına kadar tüm
aşamalarda; toplum yararı ve çevre öncelikle göz
önüne alınarak değerlendirilmeli, kurulan tesislerin verimli tarımsal arazilere, incir, üzüm vb. halkın
geçim kaynağı olan ürünlerin yetiştirildiği topraklara ve ürünlere zarar vermesi önlenmelidir. Yanlış
uygulamalardan canı yanan, zarar gören üreticilerin ve yaşadıkları bölgede sağlıklı yaşam haklarını
savunmak için barışçıl yöntemlerle direnenlerin
taleplerine kulak verilmelidir.
Teskon 2019 için eklemek istediğiniz bir mesajınız
var mı?
İnanıyorum ki Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongremiz, alanında çok ciddi bir bilgi paylaşım platformu
olmaya devam edecektir. Etkinliğin gerçekleşmesinde bugüne kadar katkı koyan, bu başarıda emeği olan herkese, bütün kişi, kurum ve kuruluşlara
Oda Yönetim Kurulu ve şahsım adına teşekkür ediyorum.
Bu birlikteliği daha da artırabilmek için sektör içinde yer alan tüm kurum, kuruluş ve kişileri 17-20
Nisan 2019 tarihlerinde İzmir’de MMO Tepekule
Kongre ve Sergi Merkezi’nde düzenlenecek olan
sektörün buluşma noktasına, 14. Ulusal Tesisat
Mühendisliği Kongresi ve Teskon+Sodeks Fuarı’na
davet ediyorum.
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İklimlendirme Sektörü BIM Çalıştayı İçin
Toplandı
İSKİD, MTMD ve TTMD üyelerini bir araya getiren
İklimlendirme Sektörü BIM Çalıştayı 100’ün üzerinde katılımcı ile 7-8 Aralık tarihinde Şile Gardens
Otel’de gerçekleşti.

İki buçuk yıl süren çalışmalarda ülkemizde BIM bilinci oluşturularak somut adımlar atılması sağlandı.
Gerçekleştirilen örnek uygulamalar gelecekte sektörün BIM’e geçiş sürecinde de rehberlik edecek.

İSKİD’in organizasyonuyla çalışmalarını yürüten
MTMD, TTMD, İSİB’in de içinde yer aldığı BIM Çalışma Grubu, BIM Çalıştayı ile hedeflediği misyonunu ve vizyonunu tamamladı.

Çalıştay, BIM bileşenlerini bir seminerde buluşturarak konuya ilginin ve bilincin oluşturulması, farkındalık yaratılması, konunun tartışılması ve harekete
geçilmesi için aksiyon alınması planıyla kurgulandı.
İki gün süren çalıştay programının ilk gününde konuya ilişkin tüm bilgiler aktarılırken ikinci gününde
bu bilgiler ışığında İklimlendirme Sektörü BIM’e
Geçiş Yol Haritası’nın çizilmesi hedeflendi.

Çalıştay ile 2016 yılında “BIM sürecinin artan önemi doğrultusunda iklimlendirme sektörünün eylem
planının oluşturulması ve hayata geçirilmesi için
koordinasyonun sağlanması” misyonu ve “İklimlendirme sektörü paydaşlarının, rekabet gücünü
artırmak ve ulusal kaynakların etkin ve verimli kullanılması amacıyla dünyada bina tasarım, yapım ve
işletmesinde gelişen trendler doğrultusunda BIM
sürecine geçmesi” vizyonu ile başlatılan çalışmalar,
misyon ve vizyonunu başarıyla tamamladı.

Çalıştayın ilk gününde, ülkemizde BIM’in durumu
ve bugüne kadar gelinen durum değerlendirilirken İSKİD Yönetim Kurulu Başkanı Taner Yönet,
BIM Çalışma Grubu Başkanı Ozan Atasoy, Akım
Mühendislik’ten Süleyman Akım, Doxa 87’den İbrahim Utku Başyazıcı BIM’in ülkemiz için önemi,
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ülkemizdeki durumunu ve BIM Raporunu anlatan
sunumlar gerçekleştirdiler. Daha sonra sektörel
derneklerin bu konuda çalışmalarının anlatılması
için İSKİD URGE Projesi kapsamındaki BIM Danışmanlık faaliyetlerini anlatmak üzere Serkan Elibollar, TTMD bünyesinde çalışmaları anlatmak
üzere Sarven Çilingiroğlu ve MTMD çalışmalarını
anlatmak üzere İbrahim Biner sektörel yaklaşımlarını aktardılar. Günün ilk yarısında BIM Sürecinde
Türkiye iklimlendirme sektörünün durumu hakkında bilgiler verilirken öğleden sonraki bölümde
dünyadaki gelişmeler hakkında Procs firmasından
Daniel Kazado, EUROVENT Prodbim’den Erick Melquiond ve Building Smart hakkında bilgi vererek,
TAV İnşaat Mühendislik ve Tasarım’dan Ahmet Çıtıpıtıoğlu sunumlarıyla BIM sürecine geniş mercekten bakış sağladı. Sponsor firmalardan Autodesk
adına sunumunu yapan Tuğba Başer, BIM ile elde
edilecek fırsatlar ve dijital pazarlamaya değinirken,
GMD MOSKAY Proje’den Mehmet Oskay ve Orhan
Gürson BIM sürecine geçiş uygulama örneklerini
ve tecrübelerini paylaştılar. Programın sonunda
ISKID URGE Projesi, BIM Danışmanlık desteği kapsamında BIM sürecine geçişi sağlayan firmalardan
KARYER’den Manuel Togaç ve ALDAĞ'dan Metin
Uğuz sunumlarında firma tecrübelerini paylaştılar.
BIM Çalışma Grubu Üyesi Zeki Özen, sektörün BIM
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sürecine geçişte ISKAV’da oluşturulacak BIM Danışma Merkezi ve BIM Kütüphanesi’nin müjdesini
verdi.
Akşam geç saatlere kadar süren etkinliğin ilk gün
programında semineri ilgiyle izleyen katılımcılar,
programdan memnun ayrılırken teşekkürlerini
ilettiler. Çalıştaya iklimlendirme sektöründen tasarımcılar, uygulamacılar ve üreticilerin yanı sıra
İMSAD temsilcileri ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
yetkilileri de katılarak sürece dâhil oldu. Sektörde
BIM konusunda yapılan en geniş kapsamlı ve yoğun
katılım ile gerçekleşen etkinlik, konuya önem veren
firmaların sponsorlukları ile gerçekleşti. Programın
ikinci gününde tasarımcılar, üreticiler ve uygulamacılar ayrı çalışma grupları içinde meslek gruplarının
strateji ve eylem planlarını belirleyerek sektörün
yol haritasını çizdi.
Hazırlanacak çalıştay raporu, sektörle, basınla ve
ilgili bakanlıklarla paylaşılarak en kısa sürede eyleme geçme kararı alındı. BIM’e geçiş sürecinde ortak ve eşgüdümlü hareket etme kararı alan sektör
temsilcileri ile ISKAV bünyesinde yapılması planlanan BIM Danışmanlık hizmetleri ve BIM Kütüphanesi için sektörün tam desteği alındı.
Kaynak: https://iskid.org.tr/iklimlendirme-sektorubim-semineri-gerceklesti/
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2018 YILINDA
TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ DERGİSİ’NDE
YAYINLANAN MAKALELER
OCAK-ŞUBAT 2018 / SAYI: 163

MART-NİSAN 2018 / SAYI: 164

Basınçlı Havada Enerji Verimliliği ve Tasarruf Yöntemleri

Mevcut Bir Binanın Enerji Tüketiminin Azaltılması ve
Ekonomik Analizi

Energy Efficiency and Saving Methods in Pressurized
Air
Yusuf İLHAN
Örnek Bir Yeşil Yerleşimde Enerji Tüketimi ve Karbon
Salımını Maksimum Düzeyde Azaltmak İçin Bir
Yaklaşım Önerisi
An Approach to Obtain Maximum Decrease in Energy
Efficiency and Carbon Emissions in a Case Green
Settlement
Ece KALAYCIOĞLU, A. Zerrin YILMAZ
Düşük Ekserjili Binalarda Güneş ve Rüzgâr Enerjisi İle
Birlikte Isı ve Güç Üretim Senaryoları
Cogeneration of Heat and Power Scenarios with Wind
and Solar Energy in Low-Exergy Buildings
Birol KILKIŞ, Şiir KILKIŞ

Reduction of Energy Consumption and Economic
Analysis of an Existing Building
Reha AYDAR, Handan ÇUBUK, N. Alpay KÜREKCİ
Kare Kesitli Mikrokanallarda Doymuş Kaynamalı Akış
Karakteristiklerinin Deneysel İncelenmesi
An Experimental Investigation of Saturated Flow
Boiling Characteristics in Square Microchannels
Burak MARKAL, Orhan AYDIN, Mete AVCI
Minikanallarda Doymuş Kaynamalı Akış
Karakteristiklerinin Deneysel İncelenmesi
An Experimental Investigation of Saturated Flow
Boiling Characteristics in Minichannels
Ayşe CANDAN, Burak MARKAL, Orhan AYDIN, Mete AVCI

Fan-Coil Ünitesi Komponentlerinin Bütünleşik
Performansının Değerlendirilmesi

Tesisat Mühendislerinin Hasta Bina Sendromu
Oluşmasındaki Yeri ve Hastalığın Giderilmesi İçin
Alınması Gereken Önlemler

Integrated Performance Evaluation of Fan-Coil Unit
Components
Akbar FIROUZAR

Significance of Plant Engineers on Sick Building
Syndrome Happening and Precautions to Be Taken
Veli DOĞAN

Binalarda Bütünleşik Güneş Enerjisi Uygulama
Örnekleri

Isı Borulu Isı Geri Kazanım Ünitelerinin Baca Gazı
Uygulamalarında Teorik ve Deneysel İncelemesi
Theorical and Experimental Anaysis of Heat Pipe Heat
Recovery Units in Chimney Applications
H. Cem ERİŞTİRENOĞLU

Integrated Solar Energy Application Examples for
Buildings
Erhan KIRTEPE, Ali GÜNGÖR
Bina Enerji Tüketiminin Isıl Modellenmesi
Thermal Model of Building Energy Consumption
İbrahim KOÇ, Ersin SAYAR, İ. Cem PARMAKSIZOĞLU
Baca Kaynaklı Karbonmonoksit Zehirlenmelerinin
Analizi
Analysis of the Chimney based Carbon Monoxide
Poisoning
Muammer AKGÜN
2017 YILINDA DERGİMİZDE YAYINLANAN MAKALELER
İklimlendirme sektörünün durumu hakkında SOSİAD
Yönetim Kurulu Başkanı M. Metin Terzibaşıoğulları ile
yaptığımız röportaj

Kanatlı Borulu Isı Değiştirici Isıl/Hidrolik Performansını
Etkileyen İyileştirme ve Tasarım Parametre
Seçimlerinin Sistem Performansına Etkilerinin
İncelenmesi
Investigation of the Improvements on Thermal/
Hydrolic Performance of Finned and Tube Type Heat
Exchanger and Effects of Coil Parameter Selection on
System Performance
Mete ÖZŞEN, Hüseyin ONBAŞIOĞLU
8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde ’İklimlendirme
Sektörünün Mühendis Kadınları Konuşuyor’ Paneli
Yapıldı
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MAYIS-HAZİRAN 2018 / SAYI: 165

TEMMUZ-AĞUSTOS 2018 / SAYI: 166

Yüksek Performanslı Bina Tasarımında Isı Yalıtım
Malzemesi Seçimi İçin Bir Yaklaşım

1253/2014 Ecodesign Direktifine Uygun Klima
Santrallerinde Enerji Tasarrufu

An Approach to the Selection of Thermal Insulation
Material in High Performance Building Design
Burcu Çiğdem YILMAZ, Seden ACUN ÖZGÜNLER

Energy Saving with Air Handling Units Complying to
1253/2014 Ecodesign Directive
Arkun ANDIÇ, Uğur Ege ARAT

Alternatif Teknolojiler ve Yenilenebilir Enerji
Kaynaklarının Müstakil Bir Konutta Kullanımının TeknoEkonomik Analizi

Ortak Kullanım Alanlarında Hava Kökenli Kültür
Edilebilir Bakteri Konsantrasyonlarının Değişimi

Techno-Economic Analysis of Using Alternative
Technologies and Renewable Energy Sources at a
Single Detached Home
Gül Nihal GÜĞÜL, Merih AYDINALP KÖKSAL
Yoğuşmalı Yanma Ünitesindeki Atık Gaza Ait Akış
Karakteristiklerinin Sayısal Olarak İncelenmesi
Numerical Investigation of the Flow Characteristics of
Flue Gas Inside the Condensing Heat Engine
Hasan AVCI, Dilek KUMLUTAŞ, Mehmet UÇAR,
Mustafa DUTUCU
Bir Ön Soğutmasız Yayınımlı Soğurmalı Soğutma
Sisteminin Güneş Enerjisi İle Çalışmasının Deneysel
Olarak İncelenmesi
Experimental Investigation of a Solar-Driven Diffusion
Absorption Refrigeration System without Sub-Cooling
Engin ÖZBAŞ
Hastane Temiz Odalarının Tasarım Esasları
Desing Principles of the Hospital Clean Rooms
Ahmet CAN, Hasan Özgüç DİVARCI
Yüksek Enerji Verimliliğine Sahip Bina Uygulamaları
Buildings with High Energy Efficiency
Türkan GÖKSAL ÖZBALTA, Yusuf YILDIZ
Türkiye’de Konut Sektöründe Uzun Dönemli Enerji Talep
Projeksiyonları ve Değerlendirilmesi
Long Term Energy Demand Projections and
Evaluations in the Residential Sector of Turkey
Esra ÖZDEMİR, Muhsin KILIÇ

78

Changes of the Concentrations of Culturable Airborne
Bacteria in Common Indoor Areas of the Buildings
Nüket SİVRİ, Arzu Funda BAĞCIGİL, Kemal METİNER
Baran ÇELİK, Belgi Diren SIĞIRCI
Doğrusal Tip Manyetik Soğutma Sistemi Tasarımı ve
Performansının Deneysel Olarak İncelenmesi
Design and Performance Evaluation of a Lineer
Magnetic Cooling System
Orhan EKREN, Ahmet YILANCI, Mehmet Akif EZAN
Emrah BIYIK
Cephelerde Fotobiyoreaktör Kullanımının Binaların
Sürdürülebilirliğine Etkisi
The Effect of using Photobioreactors on Facades to
the Sustainability of the Buildings
İlknur KÜKDAMAR
PV Sistemin Çatı Yüzeyinde Gölgeleme Elemanı Olarak
Kullanımının Bir Ofis Binasının Enerji Performansına
Etkisinin Değerlendirilmesi
Evaluation of the Energy Performance of an Office
Building using the PV System on the Roof and the
Facade as a Shading Device
A. Umur GÖKSU, Gülay ZORER GEDİK
“Binalarda Enerji Performans Yönetmeliği” Yuvarlak
Masa Toplantısı
Moderatör: Doç. Dr. Eyüp AKARYILDIZ
Katılımcılar: İrfan ÇELİMLİ, Mustafa DEĞİRMENCİ
Timur DİZ, Prof. Dr. Hasan HEPERKAN, Battal KILIÇ
Prof. Dr. Cem PARMAKSIZOĞLU, Yunus YENER
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KASIM-ARALIK 2018 / SAYI: 168
Üç Boyutlu Arka Plan Konumlandırılmış Yoğunluk Farkı
(Schlieren) Yöntemi ile Akış Yapılarının İncelenmesi ve
Parçacık Görüntülemeli Hız Ölçümü ile Doğrulanması
Investigation of Flow Structures by Three Dimensional
Background Oriented Schlieren Method and Validation
with Particle Image Velocimetry
Özgün ÖZER, Dilek KUMLUTAŞ, Utku Alp YÜCEKAYA
Yaşar Üniversitesi’nde Kurulan Binaya Entegre
Bir Fotovoltaik Sistemin Dinamik Performansının
Değerlendirilmesi

EYLÜL-EKİM 2018 / SAYI: 167
Enerji Kimlik Belgesinin Kapsamı Nedir, Nasıl
Düzenlenir ve Sonuçları Nasıl Değerlendirilmelidir
The Energy Certificate Document Reaches the Scope,
How to Register and How to Evaluate Results
Ömer ÜNAL, Murat BAYRAM
Hastane Havalandırma Sistemlerinin Test Ayar ve
Dengelenmesi (Hava Tarafı)
Airside Testing Adjusting and Balancing in Human
Health Activities
Ahmet Kemal BABACAN
Elektromekanik Sistemlerin Sismik Koruması
Seismic Protection of Electromechanical Systems
Volkan DİKMEN, Ömer DÜLGER
İç Ortam Hava Kalitesinin Solunum Sağlığına Olan
Etkisi
The Effect of using Photobioreactors on Facades to
the Sustainability of the Buildings
Sibel MENTEŞE, N. Arzu MİRİCİ, Coşkun BAKAR,
Müşerref TATMAN OTKUN, Elif PALAZ, Deniz TAŞDİBİ,
Osman ÇOTUKER, Sibel OYMAK
Dalgalı Yüzeyli Isı Değiştirici Kanallarında Hız
ve Sıcaklık Alanlarının “Rans” Tabanlı Türbülans
Modelleri ile Sayısal İncelenmesi ve Deneysel
Doğrulaması
Computational Investigation of the Velocity and
Temperature Fields in Corrugated Heat Exchanger
Channels using RANS based Turbulence Models with
Experimental Validation
Erman ASLAN, İmdat TAYMAZ, Yaşar İSLAMOĞLU
İ. Cem PARMAKSIZOĞLU, Mardiros ENGİN
İlkay ÇOLPAN, Gökhan KARABAŞ, Güven ÖZÇELİK
ETMD – MTMD ORTAK ÇALIŞTAYI Sonuç Bildirgesi

Dynamic Performance Assessment of a Building
Integrated Photovoltaic System Installed at Yasar
University
Mustafa ARAZ, Arif HEPBAŞLI, Emrah BIYIK,
Mehdi SHAHRESTANI, Runming YAO, Li SHAO,
Armando C. OLIVEIRA, Teodosio DEL CANO,
Elena RICO, Juan Luis LECHON
Dalgalı Yüzeyli Isı Değiştirici Kanallarında Hız ve
Sıcaklık Alanlarının “Rans” Tabanlı Türbülans Modelleri
ile Sayısal İncelenmesi ve Deneysel Doğrulaması
Computational Investigation of the Velocity and
Temperature Fields in Corrugated Heat Exchanger
Channels using RANS based Turbulence Models with
Experimental Validation
Erman ASLAN, İmdat TAYMAZ, Yaşar İSLAMOĞLU,
İ. Cem PARMAKSIZOĞLU, Mardiros ENGİN,
İlkay ÇOLPAN, Güven ÖZÇELİK
Binalarda Kullanılan EPS Yalıtım Malzemesinin Farklı
Yoğunluklara Göre Isıl İletkenliğinin Deneysel ve
Sayısal İncelenmesi
The Numerical and Experimental Investigation of
Thermal Conductivity of EPS Insulation Material Used
in Buildings According to Different Density
Hüsamettin TAN, Battal DOĞAN
Binalardaki Isı Kayıplarının Termal Kamera Ölçüm
ve Görüntüleriyle Tespit Edilmesi Analizi ve
Değerlendirilmesiyle İlgili Bir Çalışma
Loss of This Buildings Thermal Camera Measurements
and Images a Related Work in Determination Analysis
and Evaluation
Ömer ÜNAL, Murat BAYRAM
Boru Destek Sistemleri Tasarımı
Pipeline Support Systems Design
M. Emre ÇAM
TESKON 2019 KAPSAMINDA 8 SEMPOZYUM
GERÇEKLEŞTİRİLECEK
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Endüstriyel ve Çevresel Gürültü

GÜRÜLTÜ KONTROLÜ

H. Nevzat Özgüven

Endüstriyel ve Çevresel Gürültü
Türk Akustik Derneği
Yazar		

: H. Nevzat Özgüven

ISBN		

: 978-605-89991-0-7

İkinci Baskı
Sayfa Sayısı
Ebat		

Bu kitap, 1986 yılında TMMOB Makine
Mühendisleri Odası tarafından “Endüstriyel
Gürültü Kontrolü” ismiyle yayımlanmış
olan kitabın genişletilmiş ve tümü
gözden geçirilerek güncelleştirilmiş ikinci
baskısıdır.
Genişletilmiş yeni şekliyle bu kitap;
hem endüstriyel ve çevresel gürültünün
azaltılması amacıyla alınacak mühendislik

önlemleri üzerinde çalışanlara mühendislik
uygulamaları konusunda, hem de
endüstriyel ve çevresel gürültünün
ölçüm ve denetiminde çalışanlara gerekli
temel bilgileri edinmeleri konusunda
yararlı olacak şekilde hazırlanmıştır. Bu
kitapta, ses ve gürültüye ilişkin temel
kavramlardan başlayarak, gürültü kontrol
yöntemlerinin hayata geçirilmesine kadar
değişik aşamalarda gerekebilecek temel ve

: 2008
: 272

: 16*23 cm

Birinci Baskı : MMO-118-1986
Endüstriyel Gürültü Kontrolü

uygulamaya dönük mühendislik bilgileri
verilmiştir.

Kitap bu şekliyle; hem başta mühendisler
olmak üzere bütün uygulayıcılara teknik
konularda yol gösterici niteliktedir, hem
de özellikle çevre ve makine mühendisliği
eğitimlerinde uygulamaya yönelik
gürültü ve gürültü kontrolü derslerinde
kullanılabilir.

Bu kitap, 1986 yılında TMMOB Makina Mühendisleri Odası tarafından “Endüstriyel Gürültü Kontrolü” ismiyle yayımlanmış olan kiTÜRK AKUSTİK DERNEĞİ
tabın
genişletilmiş ve tümü gözden geçirilerek
Tel: 0 212 279 95 22 • Faks: 0 212 264 65 07
güncelleştirilmiş ikinci baskısıdır.
Genişletilmiş yeni şekliyle bu kitap; hem endüstriyel ve çevresel gürültünün azaltılması
amacıyla alınacak mühendislik önlemleri üzerinde çalışanlara mühendislik uygulamaları
konusunda, hem de endüstriyel ve çevresel
gürültünün ölçüm ve denetiminde çalışanlara
gerekli temel bilgileri edinmeleri konusunda
yararlı olacak şekilde hazırlanmıştır.

Kitap bu şekliyle; hem başta mühendisler olmak üzere bütün uygulayıcılara teknik konularda yol gösterici niteliktedir, hem de özellikle
çevre ve makine mühendisliği eğitimlerinde
uygulamaya yönelik gürültü ve gürültü kontrolü derslerinde kullanılabilir.

Bu kitapta, ses ve gürültüye ilişkin temel kavramlardan başlayarak, gürültü kontrol yöntemlerinin hayata geçirilmesine kadar değişik
aşamalarda gerekebilecek temel ve uygulamaya
dönük mühendislik bilgileri verilmiştir.

Şube: Katip Mustafa Çelebi Mah. İpek Sok No: 9 Beyoğlu/İstanbul Tel : 0212 252 95 00-01 Fax: 0212 249 86 74
e-posta : yayin-istanbul@mmo.org.tr
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TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ
el kitabı
Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi
Yazar		

: Aydın ACEMİ

Birinci Baskı

: Nisan 2013

İkinci Baskı

: Temmuz 2014

ISBN		

: 978-605-01-0390-8

Sayfa Sayısı

: 284

Ebat		

: 10,5*14,8 cm

SUNUŞ

İÇİNDEKİLER

Makina Mühendisleri Odası, artan bilgi birikimine
ulaşma, edinilen bilgi ve deneyimleri paylaşma ve
üretim süreçlerinde değerlendirebilme yetisi için sürekli eğitimin ve yenilenmenin zorunluluğu ilkesinden hareketle çalışmalarını sürdürmektedir.
Tesisat Mühendisliği El Kitabı’nın, bir yıl gibi kısa bir
süre içerisinde gördüğü yoğun talep nedeniyle, güncelleyerek ve Mekanik Tesisatların ve Ekipmanların
Sismik Koruması bölümünü ekleyerek ikinci baskısını
yapıyoruz.
Makina mühendislerine, günlük mühendislik çalışmalarında, özellikle sahada çalışırken ihtiyaç duydukları bilgilere hızla erişmelerini sağlayacak bu
kitabı, hazırlayarak mühendislerin hizmetine sunan
üyemiz Aydın Acemi’ye teşekkür ediyoruz.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

SIHHİ TESİSAT
ISITMA TESİSATI
HAVALANDIRMA/KLİMA TESİSATI
BASİT PSİKROMETRİ
KAYNARSU (KIZGINSU) TESİSATI
BASINÇLI HAVA TESİSATI
KIZGIN YAĞ TESİSATI
BUHAR TESİSATI
YANGIN TESİSATI
BORU İŞLERİ GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ
ARMATÜRLER VE BORULAR
ASKI-KONSOL-KELEPÇE
MEKANİK TESİSATLARIN VE EKİPMANLARIN SİSMİK
KORUMASI

•

BİRİMLER ve EKLER

TMMOB Makina Mühendisleri Odası
İstanbul Şube Yönetim Kurulu
Temmuz 2014

İstanbul Şube: Katip Mustafa Çelebi Mah. İpek Sok No: 9 Beyoğlu/İstanbul Tel: 0212 252 95 00 e-posta: yayin-istanbul@mmo.org.tr
Yayınlarımıza ve güncel fiyatlarına https://www.mmo.org.tr/merkez/satistaki-kitaplar adresinden ulaşabilirsiniz.
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Yazar		

: İ. Cem Parmaksızoğlu

		

N. Alpay Kürekci

Yayın No		
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Birinci Baskı

: Mart 2001

Sekizinci Baskı

: Aralık 2018

ISBN		
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Sayfa Sayısı
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ÖNSÖZ
Makina mühendisliğinin en önemli uygulama alanlarından birisi sıhhi tesisattır. Çeşitli etkinlikleri ile üyelerine yardımcı olan Makina Mühendisleri Odası’nın bu konudaki en önemli yayını, 260 nolu “Sıhhi Tesisat Proje
Hazırlama Esasları” kitabıdır. Zaman içinde kitabın konu zenginliğinin artmış olmasının yanı sıra, standartların yenilenmiş olması ve yeterli örnek
projelerin olmaması
nedeniyle, Makina Mühendisleri Odası, 2014 yılında 260 nolu “Sıhhi Tesisat Proje Hazırlama Esasları” kitabının yenilenmesine ihtiyaç duymuştur.
TMMOB MMO İstanbul Şubesi’nin 26 Haziran 2014 tarihinde düzenlenen
Sıhhi Tesisat Kitap Komisyonu toplantısında, 260 nolu yayının yenilenerek
ve örnek proje eklenerek basılması konusunda karar alınmıştır. Bu karara
göre görevlendirilen komisyonumuz, bu yayındaki konuları göz önünde
tutarak sunulan kitabı hazırlamıştır. Kitapta halen yürürlükte olan Türk
Standartları ve SI birim sistemi esas olarak alınmıştır. Sıhhi tesisat projesinin yapılması için gerekli olan TS 1258 “Temiz Su Tesisatı Hesap Kuralları”
ve TS EN 12056 “Cazibeli Drenaj Sistemleri-Bina İçi” bu kitabın esasını
oluşturmaktadır.
Kitabın ilk on bir bölümü, sıhhi tesisata gerekli olan temel konulara ayrılmıştır. Bu bölümlerde makina mühendisliği eğitiminde verilen “akışkanlar
mekaniği” ve “ pompalar” konularının, gerekli
olan kısımları tekrarlanmıştır. Bu kitap, proje yapan mühendislerin yanı
sıra, Makina Mühendisleri Odası’nın düzenlediği yetkilendirme kurslarında da kullanılacağı için, kitaba bu bölümler eklenmiştir.
Ayrıca bölüm sonlarına, sıhhi tesisat projesi ile ilgili örnekler konulmuştur. 12. Bölüm’de, Sıhhi Tesisat Hazırlama Esasları özetlenmiştir. Bu kitap,
MMO 352 Kalorifer Tesisatı kitabı ile birlikte kullanılacak şeklinde düşünülmüş ve 13. Bölüm’de TS 825 ve MMO 352 nolu Kalorifer Tesisatı kitabındaki örnek binanın Sıhhi Tesisat Projesi, 14. Bölüm’de aynı binanın
beş katlı olması hali için Sıhhi Tesisat Projesi ve 15. Bölüm’de diğer proje
örnekleri verilmiştir.
Kitabın Ek’ler kısmında, bilgiler, proje ve hesaplar için gereken standart-

lar, şekiller ve çizelgeler bölümlere göre düzenlenmiştir. Örneğin Ek.3; 3.
Bölüm’ün ekleridir. İlgili standartlar özetlenirken standardın şekil ve çizelge numaraları değiştirilmemiştir. Kitabın önceki baskılarında emekleri
geçen editörlere ve yazarlara şükranlarımızı arz eder, görüş bildirenlere
teşekkür ederiz. Sıhhi Tesisat dersini aldığım ve ders notlarından bu kitabı hazırlarken yararlandığım değerli hocam Dr. İhsan Gülferi’yi rahmetle
anarım.
Kitabın yayına hazırlanmasında emeği geçen mühendis Sema Keban’a teşekkür ederiz.
Daha sağlıklı bir gelecekte, kitabın makina mühendislerimize ve öğrencilerimize yararlı olmasını dileriz.
C. Parmaksızoğlu, 2018, İstanbul
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