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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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İKİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ
Merhaba,
Yaşamının herhangi bir döneminde hastane ile teması olmayan
yoktur sanırım. Gerçekten de hastaneler kapısından girildiği anda
kokusu, soğuk renkleri ve anlamadıkları dilden konuşan insanların koşuşturduğu, tüm kaosuna rağmen belirgin bir hiyerarşik
düzenin hissedildiği, endişe verici hatta korkutucu bir ortam gelir pek çok kişiye… Kimse hastanelere “düşmek” istemez ancak
kendisi, yakını, sevdiği bir insan için hastaneye uğramamış kimse
de yoktur neredeyse. Sağlık çalışanları ise hastanelerde deyim
yerindeyse bir ömür geçirmektedirler. Kimileri için şifa kaynağı,
kimileri için çalışma ve yaşam alanı, kimileri için gelecek kapısı
olan hastaneler gerek hasta, hasta yakını gerekse sağlık çalışanı
ve öğrenciler için yaşamın vazgeçilmezidir… Sağlık hizmeti almaya gelen kişi için görece kısa dönemli bir temasın olduğu hastanelerde sağlık çalışanları koca bir ömür geçirmektedir. Hatta pek
çok sağlık çalışanı için evden çok zamanın geçirildiği ortamlardır
hastaneler. Tam da bu noktada sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının önemi gündeme gelmektedir.
Hastaneler, ilgili mevzuat kapsamında sağlık ve güvenlik risklerine göre çok tehlikeli iş yerleri olarak sınıflandırılmıştır. Bu durum
bize hastanelerde gerek sağlık hizmeti alanlar gerekse sunanlar
açısından ciddi, yaşamı tehdit eden sağlık ve güvenlik risklerinin
varlığını vurgulamaktadır. Bu sağlık ve güvenlik riskleri farklı şekilde sınıflandırılsa da yaygın olarak Fiziksel, Kimyasal, Biyolojik,

: 978-605-01-1274-0
: 142
: 19,5*27,5 cm

Psikososyal ve Ergonomik riskler başlıkları altında toplanabilirler.
Bu risklerin uygun yöntemlerle tanımlanması, yok edilmesi ya da
kontrol altına alınması hasta ve çalışanların sağlık ve güvenliğini
sağlamak açısından yaşamsal önemdedir.
İlk baskısı 2007’de yapılmış olan ve şimdi 2. basımı yapılan “Hastane İklimlendirme Tesisatı Tasarım ve Denetim Esasları” kitabı,
farklı disiplinlerin bir araya gelerek ekip anlayışı sağlık hizmetinin
sunulduğu hastanelerde birçok disiplinin emeği ve katkısı ile yine
bir ekip anlayışıyla TMMOB Makina Mühendisleri Odası tarafından hazırlandı. Kitap içeriği ve kapsamı ile ülkemizde mevzuatta
yer almayan ve eksikliği hissedilen tasarım, steril alan planlama, klima ve havalandırma, seçilecek cihaz ve ekipman, test ve
işletme konularında kriterler sunarak ülkemizde hastanelerde
hasta ve çalışan sağlığını olumsuz etkileme olasılığı olan sağlık ve
güvenlik risklerini en aza indirme noktasında rehber olacak niteliktedir.
Kitabın hastanelerde hasta ve çalışan sağlığı ve güvenliği sorunlarının çözülmesi yönünde politika belirleyiciler ve yöneticiler
için yol gösterici olacağına, konuyla ilgili bireysel ve kurumsal
farkındalığı artıracağına, meslek örgütlerimiz arasındaki işbirliğini geliştireceğine inanıyoruz. Sağlığın korunması, sürdürülmesi
ve geliştirilmesi amacına hizmet eden “Hastane İklimlendirme
Tesisatı Tasarım ve Denetim Esasları” kitabının hazırlanmasında
emeği geçen, katkısı olan herkese teşekkürler...
Prof. Dr. Sinan Adıyaman
Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı, 2019
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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
çalışmakta olan üyelerimiz 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. Dergi ayrıca elektronik ortamda www.mmo.org.tr web sayfamızda yer alan
“Yayınlar” bölümünden ve Makina Mobil uygulaması üzerinden takip
edilebilmektedir.

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
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SUNUŞ
Merhaba Değerli Meslektaşlarımız,
Bu sayımızda; Bir Ameliyathane İçin Çıkış Menfez Konumunun Temizleme Süresine Etkisi, Bir Ameliyathanede Hava Değişim Katsayısının Partikül Dağılımı Üzerine Etkisi, Ameliyathane İklimlendirme Sistemlerinde
Hava Giriş Sıcaklığının Mahal İçerisindeki Hava Dağılımına Etkisi, Sağlık Tesislerindeki Temiz Odaların Tasarımına Yönelik Enerji Korunumu Yaklaşımları, Evaporatörlerdeki Mikrokanat Boruların Isı Transferine Etkisinin İncelenmesi, 3 Boyutlu Yazıcılarda Akışkan Soğutmalı Ekstrüzyon Kafa Tasarımı, R744/R404a Kaskat
Soğutma Sistemi Performansının Deneysel İncelenmesi başlıklı makalelerin yanı sıra MTMD Hakan Altepe
Çalıştayı haberine ulaşılabilmektedir.
				*

*

*

*

Odamızın önemli etkinliklerinden Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi-TESKON 2019, 17-20 Nisan 2019
tarihlerinde İzmir’de yapıldı. TESKON 2019 kapsamında hakem incelemesinden geçirilen toplam 189 adet
tam metin bildiri, 5 ayrı salonda paralel olarak düzenlenen 61 oturumda sunul du. Kongre kapsamında birçok seminerin yanı sıra çeşitli başlıklarda kurslar ve paneller de düzen lendi. Kongre ile birlikte eşzamanlı
düzenlenen Teskon+Sodex Fuarı ise tesisat alanında ürün ve hizmet üreten önemli firmaları bir araya getirdi.
Sonuç bildirgesi dergimiz sayfalarında da yer alan Teskon 2019 hakkında ayrıntılı bilgilere ve Sonuç Bildirisine internet sitemizden ulaşılabil mektedir.
				*

*

*

*

MİEM Çalışma Grubumuzun yürüttüğü kurs ve eğitimleri nicelik ve nitelik olarak geliştirme faaliyetlerimiz
başarılı bir şekilde sürüyor. Bu kapsamda MMO Kaynak Eğitim ve Muayene Merkezi tarafından verilen eğitimleri içeren KEMM Kataloğu (Nisan 2019) da yayınlandı. Kaynak Eğitim ve Muayene Merkezi’nin (KEMM)
açılışı da Bursa’da yapıldı. KEMM’de nitelikli işgücü yetiştirme, kaynak mühendisliği ve ara teknik elemanlara
yönelik belgelendirme çalışmalarından kaynak ekipmanları, sarf malzemeleri, iş güvenliği, çeşitli enstitülerle
işbirliği ve bu alandaki birikimi tüm ülkeye açmaya kadar birçok çalışma yapılacak.
				*

*

*

*

28 Nisan Dünya İşçi Sağlığı ve Güvenliği Gününde, işçi sağlığı ve iş güvenliği mevzuatı yeniden düzenlenmelidir dedik ve bu yöndeki bütünlüklü önerilerimizi dile getirdik. 1 Mayıs Birlik Mücadele ve Dayanışma
Gününde bütün ülkede alanlarda idik ve başta kıdem tazminatı fonu kurulması ile bireysel emeklilik sigortasını (BES) zorunlu hale getirecek girişimler olmak üzere emekçilerin üzerindeki sömürü ve baskılara karşı
protestolarımızı dile getirdik. İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası dolayısıyla da işçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili
gerçeklikleri kamuoyunun bilgisine sunduk; iş kazaları ve iş cinayetlerindeki sürekli artışa dikkat çekerek
alınması gereken temel önlemleri belirttik.
Bu arada Odamızın Enerji Çalışma Grubu tarafından 2010 yılından bu yana her yıl sürekli olarak güncellenen
Türkiye’nin Enerji Görünümü Oda Raporu'nun Mart 2019 sunumunun yayımlandığını belirtmek isteriz.
				*

*

*

*

Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşları Derneği tarafından düzenlenen Yetkilendirilmiş Belge lendirme
Kuruluşları Çalıştayı 29 Nisan 2019 tarihinde Ankara’da yapıldı. Çalıştayda; Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yetkilendirilmiş bir kuruluş olarak 2004 yılından bu yana yürüttüğümüz çalışmalarda karşılaştığımız
sorunları dile getirerek katkıda bulunduk.
				*

*

*

*
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Bilindiği üzere 31 Mart yerel seçimleri iktidarın demokrasiye ve hukuka aykırı girişimlerine sahne oldu ve
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçimlerinin 23 Haziran’da yenilenmesi kararı alın dı. Halk iradesini,
demokrasiyi, hukukun üstünlüğünü, ilgili mevzuat ve önceki YSK içtihatlarını yok sayan bu durum, iktidarın
iktidarını korumak için neler yapabileceğinin yeni bir örneği ol muştur. Bu koşullarda Cumhuriyeti, demokrasiyi, laikliği, hukukun üstünlüğünü ve kamucu politi kaları savunan Odamız ve TMMOB’nin on yıllara yayılan
direngen çizgisini kararlılıkla sürdürmek; antidemokratik her duruma karşı emek ve demokrasi güçleriyle
dayanışma içinde birlikte saf tutmak yurttaşlık görevimizdir diyoruz.
				*

*

*

*

Dergimiz www.mmo.org.tr internet sitemizde yer alan “Yayınlar” bölümünden takip edilebilmektedir.
Esenlik dileklerimizle.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu
Mayıs 2019

Tesisat-171.indd 6

28.05.2019 10:58

ARAŞTIRMA MAKALESİ

Bir Ameliyathane İçin Çıkış Menfez
Konumunun Temizleme Süresine Etkisi
Yunus Emre ÇETİN

ÖZ

Öğretim Görevlisi
Karadeniz Teknik Üniversitesi
Arsin MYO Elektrik ve Enerji, Trabzon
yecetin@ktu.edu.tr
orcid: 0000-0003-0165-2900

Bu çalışmada, bir ameliyathane için çıkış menfez konumunun temizleme süresine
(recovery time) etkisi sayısal olarak incelenmiştir. Çıkış menfezi, zemin seviyesinde, tavan seviyesinde ve hem tavan hem de zemin seviyesinde olmak üzere üç farklı
şekilde yerleştirilmiştir. Kirletici olarak, 0,5 µm boyutunda partiküller ameliyathaneye homojen olarak dağıtılmış ve seyrelme süreçleri karşılaştırılmıştır. En düşük
temizleme süresi zemin ve tavan seviyesinde yer alan çıkış menfezlerinin beraber
kullanıldığı durumda elde edilmiştir.

Mete AVCI
Doç. Dr.
Karadeniz Teknik Üniversitesi
Makine Mühendisliği, Trabzon
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orcid: 0000-0003-4994-1488
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Orhan AYDIN
Prof. Dr.
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Makine Mühendisliği, Trabzon
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orcid: 0000-0002-9695-2414

The Effect of Outlet Vent Location on Recovery
Time for an Operating Room
ABSTRACT
In this study, effect of exhaust location on the recovery time for an operating room is
investigated numerically. the exhaust location is examined for three configurations
as at floor level, ceiling level and both at ceiling and floor level. As contaminants,
particles of 0,5 µm diameter are distributed homogeneously to the operating room
and the decay processes are compared. It is found that the lowest recovery time is
obtained when the exhaust vents in the floor and ceiling level are used together.

Keywords

Operating Room, Recovery Time, Exhaust Location.
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ARAŞTIRMA MAKALESİ
1. GİRİŞ
Cerrahi alan enfeksiyonu (CAE), cerrahiyi takip
eden ilk 30 gün içinde operasyon bölgesinde veya
ilişkili dokularda gözlenen enfeksiyonlardır [1].
Yapılan çalışmalar [2,3], CAE gelişen hastaların
gelişmeyenlere oranla yoğun bakım ünitesinde
daha uzun süre kaldıklarını, tekrar hastaneye yatma oranlarının ve ölüm risklerinin de daha yüksek
olduğunu göstermiştir. Bu durum, bakım maliyetlerinin, hastane ve hasta giderlerinin artmasına sebep olmaktadır.
Günümüz cerrahisinin en önemli problemlerinden birini oluşturan CAE, operasyonun tipi, cerrahi ekibin deneyimi, hastanın durumu vb. farklı
parametrelerin yanı sıra ameliyathane yapısı ile de
ilişkilidir. Patojen partiküllerin yayılımına katkı
sunan hava hareketleri ameliyathanelerde kullanılan hava dağıtım sistemlerini önemli hale getirmektedir.
DIN 1946-4’e [4] göre ameliyathaneler havalandırma sistemi açısından Sınıf 1a ve 1b olmak üzere
ikiye ayrılırlar. Sınıf 1a ameliyathanelerde cerrahi
alanı tüm bileşenleri kapsayacak şekilde tavanda
konumlandırılmış en az 3,2 m x 3,2 m ebatlarında
bir üfleme menfezi (laminar airflow unit – LAF
ünitesi) bulunmaktadır. İlgili menfezin yaratacağı
tek yönlü akış alanı sayesinde kirleticiler bu ortamdan uzaklaştırılır ve cerrahi alan korunur. Sınıf
1b ameliyathanelerde ise daha küçük ebatta LAF
üniteleri veya havayı ameliyathaneye homojen
bir şekilde dağıtma maksadıyla tavanda konum-

landırılmış swirl difüzörler bulunmaktadır. LAF
ünitesi ile oluşacak tek yönlü akış alanının muhafaza edilmesi, alan içerisinde bulunan lambaların
aerodinamik yapısı ve çıkış menfezi konumlarının
bir fonksiyonu olduğundan, bu parametrelere bağlı
olarak ilgili bileşenlerde olası herhangi bir yapısal
veya konumsal fark cerrahi alanın yeterli miktarda
temizlenememesine yol açabilir. Bu durumda LAF
kullanımı anlamını yitirebilmektedir [5].
Söz konusu değişkenlere bağlı olarak literatürde,
ameliyathanelerde partikül dağılımı ile ilgili çalışmalar genelde farklı LAF ünitesi konfigürasyonları [6,7,8,9,10] ve ameliyat lambalarının hava akışına
etkisi [11,12,13] üzerine yoğunlaşmıştır. Daha sağlıklı bir ameliyathane ortamının belirlenmesi için
çıkış menfez konumlarına bağlı olarak kirlilik seyrelme süreçleri ele alınmalıdır.
Bu çalışmada, Sınıf 1b bir ameliyathane için farklı
çıkış menfezi konumlarına (zemin seviyesi, tavan
seviyesi, zemin ve tavan seviyelerine) göre seyrelme süreçleri bir hesaplamalı akışkanlar dinamiği
(HAD) yazılımı olan ANSYS Fluent 16.0 ile incelenerek karşılaştırılmıştır.

2. GEOMETRİ ve SAYISAL YÖNTEM
Çalışmada kullanılan ve geometrik detayları Şekil 1’de verilen ameliyathane Karadeniz Teknik
Üniversitesi Farabi Hastanesi’nde yer almaktadır.
Ameliyathane 6,5 m (uzunluk) x 9,43 m (genişlik)
x 2,43 m (yükseklik) ebatlarında olup, orijinal tasarımda çıkış menfezleri odanın dört köşesinde

Şekil 1. Ameliyathanenin şematik resmi

8

Tesisat-171.indd 8

Tesisat Mühendisliği - Sayı 171 - Mayıs/Haziran 2019

28.05.2019 10:58

ARAŞTIRMA MAKALESİ
zemin seviyesine yakın olacak şekilde konumlandırılmıştır. LAF ünitesi 1,8 m x 2,4 m boyutlarında olup, çalışılan tüm geometrilerde hava değişim
katsayısı 30 olarak belirlenmiştir. Bununla beraber ameliyathanede 1 adet ameliyat masası, 1 adet
ameliyat lambası, 3 adet ekipman ve 4 kişilik operasyon ekibi bulunmaktadır.
Çıkış menfezi konumlarının partikül seyrelme sürecine etkisini incelemek için üç farklı menfez konumu ele alınmıştır. Bunlar:
Durum I: Zemine yakın çıkış menfezleri (4 adet)
(orijinal geometri)
Durum II: Tavana yakın çıkış menfezleri (4 adet)
Durum III: Zemine ve tavan yakın çıkış menfezleri (8 adet)
Hava akışını modellemek için korunum denklemleri son zamanlarda benzer havalandırma çalışmalarında tercih edilen [14,15] realizable k-ε türbülans
modeli yardımıyla ve sonlu hacimler yöntemi ile
çözülmüştür. Korunum denklemleri sıkıştırılamaz
bir akışkan için en genel hali ile şu şekilde ifade
edilebilir:
∂/∂t (φ) +  ∙ (uφ) =  ∙ (Γφφ) + Sφ

(1)

Burada u hız vektörünü, φ hız bileşenlerini (u, v,
w) ifade etmektedir. Γφ difüzyon katsayısı ve Sφ ise
kaynak terimdir.
Ağ yapısı ICEM CFD yazılımı ile oluşturulmuştur.
Partikül çökelmesinin önemli olduğu çalışmalarda
doğru sonuçlar elde etmek için önerilen [16] ve yüzeylerde sınır tabakanın daha hassas ele alınmasını
sağlayacak şekilde yoğun bir ağ yapısı tasarlanmıştır. Ağ bağımsız çözümler için 3 farklı ağ yapısında
(4,5 milyon, 6 milyon, 9 milyon) belirli noktalarda
hız ve konsantrasyon değerleri karşılaştırılmıştır.
Tanımlanan noktalar üzerinden, maksimum %5
değişim düzeyi dikkate alınarak 6 milyon hücre
sayısına sahip üniform hexahedral bir ağ yapısı
tercih edilmiştir.
Operasyon ekibi, ameliyat masası üzeri, ameliyat
lambası ve ekipman yüzeylerinde sabit ısı akısı ısıl
sınır şartı öngörülmüştür. LAF ünitesi çıkışında
“velocity inlet” ve çıkış menfezi girişinde “outflow” sınır şartları tanımlanmıştır. Basınç hız çiftinin çözümünde SIMPLE algoritması, diferansiyel
denklemlerin çözümünde ikinci dereceden ayrıklaştırma kullanılmıştır. Hesaplamalarda yer çekimi
etkisi göz önüne alınmıştır.

Partikül hareketlerinin incelenmesinde, Lagrange
yaklaşımına dayanan “ayrık faz modeli” (DPM Discrete Phase Modeling) kullanılmıştır. Her bir
partikülde kuvvet dengesi şu şekilde ele alınır:
du p
dt

=

g(ρp − ρ)
18µ
(u − u p ) +
+ FD
2
ρp
ρpd p 2Cc

Burada; dp partikül çapını, u ve up sırasıyla havanın
ve partikülün hızlarını, ρ ve ρp sırasıyla havanın ve
partikülün yoğunluklarını, g yer çekimi kuvvetini ve FD partikül hareketine etki edebilecek diğer
kuvvetleri ifade etmektedir [17].
Tüm yüzeylerde, partikülün teması halinde tutunacağını öngören “trap” sınır şartı, çıkış menfezlerinde ise partikülün mahali terk etmesi anlamına
gelen “escape” sınır şartı tanımlanmıştır.

2.1. Yeniden Temizleme Testi
Yeniden temizleme testi (recovery test) kontrollü
sahalarda 14644-3:2005 [18] Standardı’ndaki tanımıyla hava dağıtım sisteminin havadaki partikülleri elimine etme yetisinin belirlenmesi için yapılmaktadır. Bu test, temizleme zamanı (recovery
time) veya temizleme oranına (cleanliness recovery rate) göre değerlendirilmektedir. Temizleme
zamanı, partikül konsantrasyonunun 1/100 oranına
kadar azaltılması için gerekli süre olarak tanımlanır. Temizleme oranı ise zamana bağlı partikül
konsantrasyon değişim oranıdır. Her iki parametre
de aynı seyrelme grafiği kullanılarak elde edilebilmektedir. Testin yürütülebilmesi için ameliyathane
partikül konsantrasyon miktarının ilgili temiz oda
sınıfındaki limit değerinin en az 100 katına çıkarılması gerekir.
Bu çalışmada, temizleme zamanının belirlenmesi
için çözülen akış alanına 0,5 μm ebatında 750.000
adet partikül homojen olarak dağıtılmıştır. Bunun
için partiküllerin konum, hız, sıcaklık, çap vb. değerlerini içeren bir dosyanın Fluent programına tanıtılması gerekmektedir.

3. BULGULAR
Çıkış menfezinin zemine yakın olarak konumlandırıldığı ilk durum için sırasıyla, 1., 6. ve 11.
dakikalarda oda orta düzleminde elde edilen eş
konsantrasyon eğrileri Şekil 2’de görülmektedir.
İlgili eş konsantrasyon eğrileri incelendiğinde, 1.
dakikada partikül konsantrasyonunun LAF üniTesisat Mühendisliği - Sayı 171 - Mayıs/Haziran 2019
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tesi iz düşüm bölgesinde seyrelmeye başladığı ve
ilerleyen süreçte seyrelmenin yanal doğrultularda
genişleyerek, üst köşeler hariç, tüm alanı etkisi içerisine aldığı görülmektedir. 11. dakikada ameliyathane orta düzlemindeki partikül konsantrasyonu,
alansal açıdan, büyük oranda 500 adedin altına
inmiştir.
Partikül birikimini ve akış alanlarını daha iyi değerlendirebilmek için Şekil 3’te, sırasıyla, tüm
menfez konumlarını içerecek şekilde ameliyathane
orta düzleminde elde edilen akım çizgileri verilmiştir.
Çıkış menfezlerinin zemine yakın olarak konumlandırıldığı ilk durumda (Şekil 3(a)), sol üst köşede ve ameliyat yatağının sol tarafında sirkülasyon
bölgeleri görülmektedir. Duvar komşuluğunda bulunan ilgili sirkülasyon bölgeleri partiküllerin ana
akış alanına geçişini engellemekte ve böylelikle,
seyrelme sürecini geciktirmektedir.
Şekil 3b ve 3c’de sırasıyla, tavana yakın ve hem
tavan hem de zeminde bir arada konumlandırılan
çıkış menfezlerine ait akım çizgileri verilmektedir.
İlgili grafiklerde, menfez konumuna bağlı olarak
akım çizgilerinin farklı dağılımlar sergilediği ve
sirkülasyon bölgelerinin büyüklük ve konum olarak önemli değişimler gösterdiği anlaşılmaktadır.
Çıkış menfezinin tavana yakın olduğu durumda
(Şekil 3b), zemine yakın duruma (Şekil 3a) kıyasla, sol üst köşede görülen sirkülasyon bölgesi kü-

çülmekte fakat, ameliyat yatağı yanında yer alan
sirkülasyon bölgesi büyümektedir. Zemine ve tavana yakın çıkış menfezlerinin bir arada kullanıldığı durumda ise (Şekil 3c), daha önce sözü edilen
sirkülasyon bölgeleri varlıklarını sürdürmekle beraber düzlemin sağ tarafında diğer iki sirkülasyon
bölgesine oranla daha yüksek bir hız değerine sahip yeni bir sirkülasyon alanı ortaya çıkmaktadır.
Kısmen yapı bileşenleri ile sınırlandırılan diğer
sirkülasyon alanlarına karşın bu alan konumu ve
hızı gereği çevresiyle daha etkileşimli bir davranış
sergileyecektir.
Farklı çıkış menfezi konumlarının temizleme zamanına etkisi Şekil 4’te verilmektedir. Temizleme
zamanı zemine yakın çıkış menfezi için 13,4 dk,
tavana yakın çıkış menfezi için 11,6 dk ve her iki
menfez konumun bir arada kullanıldığı durumda 9
dk olarak elde edilmiştir. Temizleme zamanı üzerindeki bu önemli azalım, partikül taşımına direnç
teşkil eden sirkülasyon bölgelerinin (kapalı hacmin üst sol köşesi ve ameliyat masasının sol yanı)
boyut ve şiddet açısından küçülmesinin bir sonucudur. Bu davranış, zemine ve tavana yakın çıkış
menfezi için sırasıyla, Şekil 3a ve b’de verilen akım
çizgileri üzerinden rahatlıkla görülebilir. Her iki
menfez konumun bir arada kullanıldığı durumda
ise (Şekil 3c), kapalı hacim orta düzleminin sağ üst
bölgesinde ilave bir sirkülasyon bölgesi oluşmasına
karşın, toplam çıkış menfez alanının 2 katına çıkması seyrelme sürecini kısaltmaktadır.

Şekil 2. Eş konsantrasyon eğrileri
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Şekil 3. Akım çizgileri [(a) Zemine yakın çıkış menfezleri, (b) Tavana yakın çıkış menfezleri, (c) Zemine ve tavana
yakın çıkış menfezleri]

Şekil 4. Temizleme zamanı
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SONUÇ
Bu çalışmada gerçek boyutlardaki bir ameliyathane modellenerek farklı menfez konumlarının
temizleme süresine etkisi sayısal olarak incelenmiştir. Elde edilen bulgular şu şekilde sıralanabilir:
•
•

•

Çıkış menfezi konumları mahal içi hava dağılımına etki etmektedir.
Seyrelme süreci LAF ünitesine bağlı olarak
ilerlemekte ve tercih edilen menfez konumuna bağlı olarak oluşan sirkülasyon bölgeleri ve
hız alanlarından etkilenmektedir.
Çıkış menfezlerinin tavanda ve zeminde beraber kullanıldığı tasarımlar en düşük temizleme
süresinin eldesi açısından değerlendirilebilir.
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Cerrahi alan enfeksiyonları (CAE) cerrahinin önemli problemlerindendir. Ameliyathanelerde, havadaki patojen partikül sayısı ile CAE gelişme riski doğrudan ilişkilidir. Ameliyathane havalandırmasına ait hava değişim katsayısı (HDK), kirletici
dağılımını etkileyen önemli faktörlerden biridir. Bu çalışmada, laminer hava akış
sistemine sahip bir ameliyathanede ameliyat masası üzerine düşen partikül sayısı
ve partikül dağılımı, farklı hava değişim katsayısı değerleri için hesaplamalı akışkanlar dinamiği (HAD) kullanılarak incelenmiştir. Çalışmada üç farklı HDK değeri
(20, 30 ve 40) ve üç farklı partikül çapı (10, 15 ve 20 µm) dikkate alınmıştır. Ameliyat
masası üzerine düşen partikül miktarının, partikül çapının azalması ve HDK değerinin artması ile azaldığı belirlenmiştir.
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Effect of Air Change Rate on Particle
Distribution in an Operating Room
ABSTRACT
Surgical site infections (SSI) are important problems of surgery. There is a direct
correlation between risk of developing surgical site infection and number of pathogen particles in operating room air. Air change rate (ACH) for operating room ventilation is one of the important factors affecting the distribution of pollutants in the
environment. in this study, particle distribution and number of particle deposition
on the operating table in an operating room with laminar air flow system is investigated using computational fluid dynamics for different ACH values. in the study,
three different ACH values (20, 30 and 40) and three different particle diameters
(10, 15 and 20 µm) are taken into consideration. It is obtained that the amount of
particles deposited on the operating table decrease with decreasing particle diameter and increasing of ACH value.
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1. GİRİŞ
Ameliyathanelerde uygulanan sterilizasyona büyük ölçüde önem gösterilmesine rağmen cerrahi
alan enfeksiyonları tamamıyla ortadan kaldırılmış
değildir. Ameliyat esnasında görevli personelden
hastaya yayılan partiküller cerrahi alan enfeksiyonlarının ana kaynağını oluşturmaktadır. Cerrahi
alanda enfeksiyon riski oluşturan bu partiküllerin çapları 2,5-20 µm arasında değişmektedir [1].
Hasta, cerrahi işlem sırasındaki hareketi en düşük
düzeyde olduğu için önemli bir kirletici kaynağı
olarak görülmezken; operasyon sırasında ortamda
bulunan her bir personel bakteri taşıyan partiküller
(BTP) için ana kaynak (1,5 BTP/s) olarak değerlendirilmektedir [2].
Uygun bir havalandırma sisteminin kullanılmasıyla, cerrahi alandan partiküllerin uzaklaştırılması ve ameliyathane içerisindeki hava kalitesinin
korunması mümkündür. Bu maksatla günümüz
ameliyathanelerinde laminer havalandırma sistemi
(laminar airflow unit-LAF) olarak bilinen tek yönlü hava dağıtım sistemleri tercih edilmektedir. Bu
sistemler sayesinde cerrahi alan, oluşturulan tek
yönlü hava akımının içinde tutularak sürekli bir
süpürmeye maruz bırakılmaktadır.

nunun azaldığı [7] ve belirli bir değerin üzerinde
kirletici konsantrasyon değerinin artabileceği ifade
edilmektedir [8-10]. Bununla birlikte, aynı geometrik koşullar ve hava dağıtım sistemi için hava
değişim katsayısının partikül dağılımına etkisini
inceleyen çalışmaların yetersiz olduğu açıktır.
Bu çalışmanın amacı, hesaplamalı akışkanlar dinamiği (HAD) kullanılarak dikey laminer hava
akış sistemine sahip bir ameliyathanede farklı hava
değişim katsayılarının partikül dağılımına ve ameliyat masası üzerine düşen partikül sayısına etkisinin araştırılmasıdır.

2. SAYISAL ÇALIŞMA
2.1. Geometri
Bu çalışmada, Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi’nde yer alan bir ameliyathane incelenmiştir. İlgili ameliyathanenin [6,5 m (uzunluk)
x 9.43 m (genişlik) x 2,43 m (yükseklik)] izometrik
görüntüsü Şekil 1’de şematik olarak gösterilmektedir. Ameliyathanede 1 adet medikal lamba, 2 adet
ekipman masası, 1 adet medikal ekipman, 1 adet
ameliyat masası, 4 adet cerrahi personel, laminer
hava akış ünitesi (1,8 m x 2,4 m) ve her köşede zemine yakın konumlandırılmış 4 adet çıkış menfezi
bulunmaktadır.

Şekil 1. Laminer akış ünitesi tarafından oluşturulan
hava akışı [3]

Etkin bir süpürme verimliliği için hava değişim
katsayısı (HDK), önemli bir parametredir. HDK,
tercih edilen hava debisinin (m3/h) ameliyathane
hacmine (m3) oranını ifade etmektedir. Literatürde
ameliyathaneler için HDK üzerine yapılan çalışmalarda, cerrahi alandan partikülleri uzaklaştırma
verimliliği bakımından farklı veya aynı HDK’ya
sahip havalandırma sistemleri arasında önemli farklılıkların görüldüğü [4-6], HDK değerinin
artmasıyla cerrahi alandaki kirletici konsantrasyo-

14
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Şekil 2. Model ameliyathanenin izometrik görünüşü

2.2. Hava Akışının Modellenmesi
Sayısal analizde, Reynolds Ortalamalı Navier-Stokes (RANS) denklemlerinin çözümünde, Realizable k-ε türbülans modeli [11] kullanılmıştır. İlgili
korunum denklemleri genel formda şu şekilde ifade edilebilir:
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!
∂(ρφ)
+ Δ(ρφV) = Δ(Γ φ Δ φ ) + Sφ
∂t

(1)

Burada,
! ρ havanın yoğunluğu, ϕ hız bileşeni (u, v,
w), V hız vektörü, Sϕ kaynak terim ve Γϕ difüzyon
katsayısını ifade etmektedir.
Besleme havası ve çıkış menfezleri için, sırasıyla,
velocity-inlet ve outflow sınır koşulları uygulanmıştır. Analizlerde, besleme havasının sıcaklığı 20
°C ve türbülans yoğunluğu %10 alınmıştır. Taşınım terimleri için ayrıklaştırma yöntemi olarak second-order upwind, basınç-hız çiftinin çözümünde
SIMPLE algoritması ve yoğunluğun sıcaklık ile
değişimi için Boussinesq yaklaşımı kullanılmıştır. Cerrahi personel ve medikal ekipmanın tüm
yüzeylerinde, ameliyat masasının üzerinde ve
cerrahi lambanın alt yüzeyinde sabit ısı akısı sınır
koşulu uygulanmıştır. Ayrıca, tüm ameliyathane
duvarları adyabatik kabul edilmiştir. Navier-Stokes denklemlerinin çözümünde yakınsama kriteri
10 -5 olarak dikkate alınmıştır. Partiküllerin izlediği yol boyunca hem hava akış özelliklerini hem de
türbülans alanını çözümlemek için ağ yapısının
yeteri kadar ince olması gerekmektedir. Üç farklı
ağ yapısında (yaklaşık 4 milyon, 6,5 milyon ve 9
milyon) ağ bağımsızlık çalışması yapılmıştır. Karşılaştırılan hız ve partikül konsantrasyonu değerlerinin 6,5 milyon hücre sayısından daha yoğun ağ
yapısında değişmediği hesaplanarak çalışma bu ağ
yapısında sürdürülmüştür. Tercih edilen ağ yapısında tüm yüzeylerde y+ değeri 1 ≤ y+ ≤ 7 aralığındadır. Yüzeylerde sınır tabakanın çözümlenmesinde iyileştirilmiş duvar fonksiyonu (enhanced wall
treatment) kullanılmıştır. Korunum denklemleri
yukarıda belirtilen sınır koşulları ile birlikte ticari
bir paket program olan ANSYS Fluent 16.0 ile çözülmüştür.

2.3. Partikül Hareketinin Modellenmesi
İç ortamdaki partikül hareketini modellemek için
kullanılan en yaygın iki yöntem, Euler ve Lagrange
yaklaşımlarıdır. Bu çalışmada, zamana bağlı momentum denkleminin her bir partikül için ele alan
Lagrange yaklaşımı kullanılmıştır. İlgili denklem,
şu şekilde ifade edilir:

du p
dt

= FD (u − u p ) +

g(ρp − ρ)
ρp

+ Fe

(2)

Bu denklemde, dup/dp ve FD(u-up), sırasıyla, atalet
kuvvetini ve sürükleme terimini ifade etmektedir.
up partikülün hız vektörünü, u hava hızını, ρp ve
ρ sırasıyla, partikülün ve havanın yoğunluğunu
göstermektedir. Denklemin sağ tarafındaki ikinci
terim yerçekimini ve kaldırma kuvvetini, Fe ise
partiküle etki edebilecek ek kuvvetleri (Termoforetik kuvvet, Saffman kaldırma kuvveti ve Brownian
kuvveti) temsil etmektedir [12].
FD gevşeme zamanı (relaxation time) olup; açık
formda aşağıdaki şekilde ifade edilir:

FD =

18µ Cd Re p
ρpd 2p 24

Burada, μ havanın moleküler viskozitesi, d partikül çapı ve Re partikül çapına bağlı Reynolds sayısıdır. Cd küre şeklindeki partiküller için sürükleme
katsayısını ifade etmekte olup ζ1, ζ2 ve ζ3 katsayıları ile beraber şu şekilde ifade edilir [13]:

Cd =

ζ1
ζ
+ 2 2 + ζ3
Re p Re p

(4)

Türbülanslı akış alanı analiz edildikten sonra partikül dağılımı detayları yukarıda verilen Lagrange
yaklaşımına dayanan DPM modeli (Discrete Phase
Modeling) kullanılarak hesaplanmıştır. 10, 15 ve
20 µm çapa sahip partiküller cerrahi personelin
ağız kısmından akış alanına bırakılmıştır. Çıkış
menfezi vasıtası ile ameliyathaneden ayrılan partiküller için escape sınır koşulu, diğer tüm katı
yüzeyler için trap sınır koşulu uygulanmıştır. Trap
sınır koşulu yüzeylere temas eden partiküllerin
tekrar hava ile taşınmayıp bu yüzeylere tutunduğunu ifade etmektedir.

2.4. Matematiksel Modelin Doğrulanması
Sayısal modeli doğrulamak için Chen vd. [14] tarafından yapılan deneysel çalışmanın sonuçları kullanılmıştır.
Model odanın boyutları; boy (x) x en (y) x yükseklik (z) = 0,8 m x 0,4 m x 0,4 m’dir. Giriş ve çıkış
menfezleri orta düzleme simetrik olarak konumlandırılmış ve boyutları 0,04 m x 0,04 m’dir. Üfleme hızı 0,225 m/s değerindedir. 10 µm partikül
çapı ve 1400 kg/m3 yoğunluğuna sahip partiküller
giriş menfezi ile ortama verilmiştir.
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Şekil 3. Model odanın geometrisi ve ölçüm noktaları [14]
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Şekil 4. Üç farklı lokasyonda 0,225 m/s giriş hızı için x doğrultusundaki hız değerlerinin karşılaştırılması
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Şekil 5. Üç farklı lokasyonda 0,225 m/s giriş hızı için konsantrasyon değerlerinin karşılaştırılması
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Şekiller 4 ve 5’te simüle edilen hız ve partikül
konsantrasyon değerlerinin deneysel veriler [14]
ile karşılaştırılması gösterilmiştir. Hem hız profilinin hem de Lagrange yaklaşımı ile hesaplanan
konsantrasyon değerlerinin deneysel çalışma ile
uyumlu sonuçlar verdiği görülmektedir. Bu neticeye dayanarak, tercih edilen sayısal yaklaşımın
tutarlı sonuçlar vereceği ifade edilebilir.

yönlü bir hava akışı oluşmaktadır. Akış alanları
dikkatli bir şekilde incelendiğinde, artan HDK ile
cerrahi alan komşuluğundaki hava hızlarının yüksek değerlere ulaştığı görülmektedir. İlgili hızlar,
partiküllerin cerrahi alandan uzaklaştırılmasında
belirleyici mekanizmayı oluşturmaktadır. Bununla
birlikte, artan HDK ile düşük HDK değerlerinde
ortaya çıkan sirkülasyon bölgelerinin (üst köşeler
ve ameliyat masasının sol yanı) küçüldüğü görülmektedir. Bu davranış, mahal içerisinde daha etkin
bir süpürme sağlayacaktır. Akış alanının bozulmasına neden olan diğer önemli bir faktör ise ameliyat
lambasının varlığıdır. Şekil 6a-c dikkatli bir şekilde incelendiğinde, artan HDK ile ameliyat lambasının alt komşuluğundaki durağan bölgenin (düşük
hızlı bölge) küçüldüğü görülmektedir.

3. BULGULAR
Şekil 6’da, ameliyathane orta düzlemi boyunca
farklı hava değişim katsayıları için eş hız eğrileri
ve akım çizgileri görülmektedir. Genel karakter
olarak, her bir hava değişim sayısı için laminer
havalandırma sistemi ile cerrahi alan üzerinde tek

a

b

c
Şekil 6. Ameliyathane orta düzlemindeki eş hız eğrileri ve akım çizgileri; (a) 20 HDK, (b) 30 HDK, (c) 40 HDK

b

a

c
Şekil 7. Ameliyat masası düzlemindeki partikül konsantrasyonu (20 µm); (a) 20 HDK, (b) 30 HDK, (c) 40 HDK
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Şekil 8. Üç farklı HDK altında ameliyat masası üzerine düşen partikül miktarı

Ameliyat masası düzlemindeki partikül konsantrasyonunun farklı HDK’lar altındaki dağılımı Şekil 7’de verilmektedir. Artan HDK değeriyle ilgili
düzlemdeki partikül konsantrasyonu azalma eğilimi sergilemektedir.
Partikül çapı ve HDK’nın ameliyat masası üzerine düşen partikül miktarı üzerindeki etkisi Şekil
8’de verilmektedir. Genel karakter olarak, artan
HDK ile partikül miktarı azalmaktadır. Bu davranış, yüksek HDK değerlerinde cerrahi alan komşuluğundaki yüksek akış hızlarından kaynaklanmaktadır. Bir başka ifadeyle, partiküle etki eden
sürüklenme kuvveti/yerçekimi kuvveti oranı, artan HDK ile daha yüksek değerlere ulaşmaktadır.
Partikül çapının artışına bağlı olarak, bu oran azalmakta ve çökelme miktarı artmaktadır. Bu davranış, Şekil 7’deki konsantrasyon dağılımlarında
açık bir şekilde görülmektedir.

SONUÇ
Bu çalışmada, bir ameliyathanede farklı hava değişim katsayı (HDK) değerlerinin partikül dağılımına ve ameliyat masası üzerine düşen partikül
sayısına olan etkisi sayısal olarak incelenmiştir.
Çalışma kapsamında elde edilen sonuçlar aşağıda
özetlenmiştir.
•

•

18
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Artan HDK ile cerrahi alan komşuluğundaki
hava hızları artmakta olup ilgili hız değerleri
partiküllerin cerrahi alandan uzaklaştırılmasında belirleyici faktördür.
HDK ve partikül çapı, cerrahi alandaki par-

•
•

tikül konsantrasyonu üzerinde etkilidir. Partikül konsantrasyonu artan HDK ve azalan
partikül çapıyla azalmaktadır.
Artan HDK ile sirkülasyon bölgeleri küçülmektedir.
Ameliyat lambasının varlığı cerrahi alandaki
akışı olumsuz etkilemektedir.
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Ameliyathane iklimlendirme sistemlerinde, uygun bir hava dağılımı için hava giriş
sıcaklığının oda sıcaklığından birkaç derece düşük olması istenir. Bu sayede hava
kendi yoğunluğu ile zemine kadar bir perde oluşturur ameliyat bölgesindeki partikül sayısı düşük seviyelerde kalır. Bu çalışmada, laminer akış ünitesi (LAF) bulunan bir ameliyathanede farklı oda sıcaklıklarında, hava giriş sıcaklığına bağlı olarak odadaki hava dağılımı incelenmiştir. LAF ünitesi altında belli bir hat üzerinden
zemine kadar belirli aralıklarla hava hızı ölçümleri alınmış ve odanın hesaplamalı
akışkanlar dinamiği programı ile analizi yapılarak hava dağılımı incelenmiştir.
Alınan ölçümlerle analiz sonuçlarının birbirine yakın çıktığı görülmüştür. Analiz
sonuçlarındaki hava dağılımına bakıldığında giren hava sıcaklığı ile oda sıcaklığı
arasındaki farkın LAF ünitesi altındaki bölgede hava hızını etkilediği açıkça görülmektedir.
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Inlet Air Temperature of an Operating Room
Air Conditioning System Effect on Indoor Air
Distribution
ABSTRACT
It is desirable that the inlet temperature a few degrees lower than room temperature for a suitable air distribution in an operating room air conditioning system.
Through the air creates a air curtain up to the ground with its own density, the
number of particles in the surgical zone remains low. in this study, air distribution
in an operating room with laminar air flow (LAF) unit was investigated in different
room temperatures, depending on the inlet temperature. Air velocity measurements
were taken at certain intervals up to the ground through a certain line under the
LAF unit and air distribution was analyzed by CFD software. It has been found that
experimental and numerical results are in good agreement. Air distribution analysis results show that, it is clear that the difference between the inlet air temperature
and room temperature affects the air velocity in the area under the LAF unit.
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1. GİRİŞ
Hastane iklimlendirmesi tesisat mühendisliğinin
en karmaşık alanlarından biridir. Isıl konfor şartlarını sağlamanın yanında, hava yoluyla yayılan
enfeksiyon kaynaklarının azaltılması ve minimize
edilmesi için iklimlendirme ve havalandırma sistemleri gereklidir [1, 2]. Özellikle ameliyathane
iklimlendirmesi, ameliyat enfeksiyonunu önemli
derecede etkilemekte olduğundan iklimlendirme
sistemlerinin tasarımı, uygulaması ve işletmesi sırasında oldukça dikkatli olmak gerekmektedir. İklimlendirme sistemi, ameliyat boyunca hastayı enfeksiyondan korumalı, havayla yayılan enfeksiyon
kaynaklarını minimize etmeli ve aynı zamanda
hem hasta hem de ameliyat ekibi için konforlu ve
hijyenik bir ortam oluşturmalıdır. Bu şartların hepsinin bir arada sağlanması gerektiğinden dolayı,
ameliyathane iklimlendirmesi tesisat mühendisliği
alanının en zor konularından biridir [3, 4, 5, 6].

2. AMELİYATHANE
İKLİMLEMLENDİRME
SİSTEMLERİNDE HAVA GİRİŞ
HIZININ ve SICAKLIĞININ ÖNEMİ
İklimlendirme sistemlerinde havanın mahale giriş hızı ve sıcaklığı oldukça önemli iki konfor
parametresidir. Bu değerlerin standartlarda hangi
aralıklarda olması gerektiği belirtilmiştir. Ameliyathane iklimlendirme sistemlerinde ise bu iki
parametre konforun yanında ortamın iç hava kalitesini de oldukça etkilemektedir.
Ameliyathanelerde kullanılan laminer akış ünitelerinden (LAF) çıkan havanın, ameliyat alanındaki
partikülleri süpürerek uzaklaştırması gerekir ve
bunun için hava giriş sıcaklığı ve hızı değerlerinin
oldukça iyi ayarlanması gerekir. Uygun hava giriş
sıcaklığı ve hızı ameliyat alanında partiküllerin
azalmasında oldukça etkilidir [7].
ASHRAE standartlarına göre hava giriş sıcaklığı
20-24 °C, DIN 1946-4 Standardı’nda 19-26 °C arasında ve VDI 2167 standartlarına göre 22 °C olmalıdır [2].
Eski standartlarda daha çok karışık hava akışlı
sistemler önerilmekteydi. Ancak bu sistemlerde
parçacıklar tüm ortama dağılmaktadır [8]. Daha
sonra tek yönlü laminer akış sağlayan laminer akış
üniteleri (LAF) kullanılmaya başlanmıştır. Başlangıçta çoğunlukla 120 x 240 cm boyutlarında LAF

üniteleri kullanılmaktaydı. Ancak bu ölçülerdeki
ünitelerde özellikle personelin üzerinde türbülanslı
hava akış bölgeleri oluşmaktadır. Ayrıca steril cerrahi aletlerin bulunduğu masa bu akış bölgesinin
dışında kaldığından dolayı bu aletlerin üzerinde de
yüksek miktarda bakteri üremesi görülmekteydi
[9]. Sonrasında VDI 2167 Standardı'nda 320 x 320
cm boyutlarında LAF ünitesi tavsiye edilmiştir. Bu
sayede hastayla birlikte ameliyathane personeli ve
steril aletlerin bulunduğu masa da laminer akış altına alınmıştır [10]. Partiküllerin ortamdan uzaklaştırılması için hava giriş hızı da oldukça önemlidir. Hava giriş hızı ise ASHRAE standartlarında
0,25-0,45 m/s, VDI 2167’de ise minimum 0,22 m/s
civarlarında tavsiye edilmektedir [9]. Ancak çalışmalarda 0,45 m/s hızın ameliyathane personelini
rahatsız ettiği belirtilmiştir [2].
Yapılan çalışmalarda hava giriş sıcaklığının da
LAF ünitesi altındaki havanın dağılımını etkilediği
görülmüştür. Laminer bir hava akışı oluşturup partikülleri ameliyat bölgesinden uzaklaştırmak için
mahale giren hava sıcaklığının, oda sıcaklığından
mutlak birkaç derece düşük olması gerekmektedir
[11]. Bu sayede iklimlendirme sisteminden giren
havanın yoğunluğu, odadaki havanın yoğunluğundan daha fazla olacağından hava kendi ağırlığı ve
yerçekimi etkisiyle bir hava perdesi oluşturup partikülleri uzaklaştırabilecektir.

3. ÇALIŞMANIN YAPILDIĞI
AMELİYATHANE ve ÖLÇÜM
YÖNTEMLERİ
3.1. Çalışmanın Yapıldığı Ameliyathane
Ölçümlerin alındığı ameliyathanenin iklimlendirmesi 300 x 300 cm boyutlarında LAF ünitesi ile
yapılmaktadır. Ünite etrafında 50 cm genişliğinde
kısmi perde vardır. Ameliyat masası ünitenin altındaki alanın ortasında konumlandırılmıştır. Odanın
çapraz iki köşesinden toplamda 4 noktadan emiş
yapılmaktadır. Menfezin ikisi tabana, diğer ikisi de
tavana yakın konumlandırılmıştır. Ameliyat lambalarının da ameliyatlar esnasında genelde Şekil
1’deki konumunda kullanıldığı öğrenilmiştir ve ölçümler sırasında bu konumda tutulmuştur.
Sıcaklık ölçüm cihazlarıyla LAF ünitesinin izdüşümü dışarısında kalan bölgedeki dört noktadan
ölçümler alınmış ve bu ölçümlerin ortalaması alınarak odanın sıcaklığı belirlenmiştir. LAF ünitesi
Tesisat Mühendisliği - Sayı 171 - Mayıs/Haziran 2019
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Şekil 1. Laminer flow üniteli ameliyathane

yüzeyinden de 6 noktada hava hızı ölçümü alınıp
ortalaması bulunarak yaklaşık hava giriş hızı hesaplanmıştır. Başka bir sıcaklık ölçüm probu ile
ölçümler süresince LAF ünitesi yüzeyinden hava
giriş sıcaklığı ölçümü alınmıştır.
Ölçümler sırasında lambaların ve ameliyat masasının konumları her ölçümde aynı pozisyona getirilmiştir. Lambaların konumu da bir ameliyathane
hemşiresine danışılarak ameliyatlarda en çok tercih edilen konuma ayarlanmıştır.

buradan bilgisayara aktarılabilmektedir. Cihazlar
dakikada bir ölçüm alacak şekilde ayarlanmıştır.
Cihazların bulundukları noktalarda 30’ar dakika
boyunca ölçüm alınmış ve ortalamaları alınarak
odanın sıcaklık değeri belirlenmiştir. Şekil 2 ve
Şekil 3’te baz ünitesi ile radyofrekanslı sıcaklık ve
bağıl nem ölçer görülmektedir.

3.2. Çalışmada Kullanılan Ölçüm Cihazları
3.2.1. Ameliyathane sıcaklık ölçümü
Oda içerisindeki sıcaklık kararlı hale geldikten
sonra, hava dağıtım difüzörü izdüşümü alanı dışında ve duvarlardan 0,5 m uzaklıkta eşit mesafede 4
nokta belirlenerek, yer seviyesinden 1,5 m yükseklikte sıcaklık ölçümleri yapılmıştır [12].
Cihazlar online olarak çalışmakta, alınan ölçümler bir baz ünitesine iletilmektedir ve ölçümler
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Şekil 2 Baz Ünitesi
		

Şekil 3 Online sıcaklık ve
bağıl nem ölçer

3.2.2. Hava giriş sıcaklığı ve hızı ölçümü
Ortalama giriş havası hızının belirlenmesi için en
az 100 saniye ölçüm alınması gereklidir [12]. Hava
giriş hızını belirlemek için laminer flow üzerinde
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belli noktalardan Şekil 5’de gösterilen transmitter
ve online hız probu ile 5 dakika boyunca ölçüm alınarak bu ölçümlerin ortalaması alınmıştır. Probun
biri de ölçümler süresince LAF ünitesi yüzeyinde
tutularak hava hızının değişimi de ölçülmüştür.

4. AMELİYATHANENİN SAYISAL
MODELLEMESİ
Sayısal modelleme kısmında akış ve ısı transferi
mekanizmalarını temsil eden korunum denklemleri çözüldü. Bunun için literatürde çokça tercih edilen sonlu hacim metodu kullanılmıştır ve çözüm
için bu yöntemi kullanan ANSYS-Fluent 14.5 paket programı tercih edilmiştir.

4.1. Korunum Denklemleri
Çözümlemelerde kullanılan sürekli rejim için korunum denklemleri aşağıdaki gibidir.

4.2. Kütlenin Korunumu
Şekil 4. Transmitter ve hız/sıcaklık probu

Ayrıca LAF ünitesi altında kalan bölgedeki bir hat
üzerinden, ilk 50 cm olan kısım 10 cm aralıklar ile
daha sonra da 20 cm aralıklarla laminer flow yüzeyinden yere kadar ölçüm alınmıştır. Ölçümler için
Şekil 5’te görülen Testo 435 ölçüm cihazı ve buna
bağlı Şekil 6’da görülen hız/sıcaklık probu kullanılmıştır.

En genel halde kütle korunum denklemi aşağıdaki
gibidir.

∂ρ
!
+ ∇(ρv) = Sm
∂t

(1)

Sm terimi faz değişimi sırasında değişen kütle miktarıdır.

4.3. Momentumun Korunumu Denklemi

∂ !
! !
!!
(ρv) + ∇(ρvv) = −∇p + ∇(τ) + ρg + F
∂t

(2)

değeri gerilme tensörü olup aşağıdaki şekilde hesaplanır.

⎡ !
2 ! ⎤
!
τ = µ ⎢(∇v + ∇v T ) − ∇ ⋅ vI ⎥
3
⎣
⎦

Şekil 5. Testo 435 ölçüm cihazı

(3)

µ: Moleküler viskozite
I: Birim tensör
p: statik basınç

4.4. Enerjinin Korunumu Denklemi
Enerjinin korunumu denklemi en genel halde aşağıdaki şekilde verilmiştir.

⎛
⎞
∂
! !
(ρE) + ∇( v ⋅(ρv + p)) = −∇ ⋅ ⎜ ∑ h jJ j ⎟ + Sh
∂t
⎝ j
⎠

(4)

4.5. Türbülans Modelleri
Şekil 6. Hız/sıcaklık probu

Literatür taramalarında 3 boyutlu oda iklimlendirmelerinde en çok kullanılan modeller Standart
k-ε [13, 14, 15] ve RNG k-ε [6, 16] modelleridir.
Yapılan çalışmada standart k-ε modeliyle çözüm
yapılmıştır.
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Standart k-ε Türbülans Modeli
Türbülans kinetik enerjisi, k, ve onun yayılma oranı, ε, aşağıdaki transport denklemlerinde elde edilir:

µ ⎞ ∂k ⎤
∂
∂
∂ ⎡⎛
(ρk) +
(ρku i ) =
⎢⎜ µ + t ⎟
⎥ + G k + G b − ρε − YM + Sk
σ k ⎠ ∂x j ⎥⎦
∂t
∂x i
∂x j ⎢⎣⎝

(5)

µ ⎞ ∂ε ⎤
∂
ε
∂
∂ ⎡⎛
ε2
(ρε) +
(ρεu i ) =
⎢⎜ µ + t ⎟
⎥ + C1s (G k + G 3sG b ) − C2sρ + Ss
σ s ⎠ ∂x j ⎥⎦
k
∂t
k
∂x i
∂x j ⎢⎣⎝

(6)

Türbülans viskozitesi µt;

µ t = ρCµ

2

k
ε 		

YM = 2ρεM 2t
(7)

Şeklinde ifade edilir. Cµ sabit sayıdır ve 0,09 olarak
alınır.
C1ε, C2ε, σk ve σε değerleri şu şekilde verilir;

∂u j
∂x i

(8)
		

Gk değeri Boussinesq modeline uygun şekilde yazdığımızda,

G k = µ tS2

		

(9)

S, zorlanma tensörü modülü olup

S ≡ 2SijSij

		

(10)

şeklinde ifade edilir.
Gb, Buoyancy etkisine bağlı olarak yazılan türbülans kinetik enerjisidir ve aşağıdaki şekilde ifade
edilir;

G b = βg i

µ t ∂T
Prt ∂x i

şeklinde bulunur.
Mt türbülans Mach sayısı olup;

Mt =

k
a2

(14)

şeklindedir. a ses hızı olup a(≡γRT) şeklinde bulunur.

C1ε= 1,44, C2ε= 1,92, σk= 1,0 ve σε= 1,3

G k = −ρu iu j

(13)

(11)

4.6. Geometri ve Sınır Şartları
Çalışma yapılan ameliyathaneler ANSYS Workbench programında modellenerek Fluent ile analizi
yapılmıştır. Şekil 7’de ameliyathanenin modeli görülmektedir.
Program, sayısal çözümleme için bazı sınır şartlarına gerek duymaktadır. Bu sınır şartlarına deneysel verilerden elde edilen ortalama değerler girilmiştir.
Çalışmada kullanılan sınır şartları aşağıdaki gibidir:
Giriş: “Inlet” sınır şartı kullanılmış ve laminer
flow için sadece z yönünde değer verilmiştir. Difüzör için ise teğetsel ve eksenel yönlerde hız verilmiştir. Hava giriş hızı ve sıcaklık değerleri deneysel verilerin ortalaması olarak alınmıştır.

Pr t: Prandtl sayısı

Çıkış: “Outflow” sınır şartı girilmiştir.

Gi: i yönündeki yerçekimi vektörü

Lamba 1 ve Lamba 2: Programda “Wall” sınır
şartı girilmiş ve “Temperature” seçeneğiyle sabit
yüzey sıcaklığı verilmiştir.

Standart k-ε modelinde Pr t= 0,85 olarak alınır. β ise
aşağıdaki şekilde hesaplanır.

1 ⎛ ∂ρ ⎞
β=− ⎜ ⎟
ρ ⎝ ∂T ⎠ p

(12)

YM ise sıkıştırılabilir türbülansın dalgalı yayınımının genel dağılıma etkisini ifade eder.

24

Tesisat-171.indd 24

Yan Duvarlar, Tavan ve Zemin: Programda sınır
şartı olarak “Wall” girilmiş ve bitişik mahaller için
ortalama bir sıcaklık ve duvarlar için ortalama bir
ısı transfer katsayısı seçilerek “Convective Heat
Transfer” seçeneği girilmiştir.
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Şekil 7. Ameliyathane modeli

Türbülans Modelleri ve Duvar Fonksiyonu:
Standart k-ε türbülans modeli ve “Standart Wall
Function” duvar seçenekleri ile çözümlemeler yapılmıştır.
Yakınsama kriteri olarak “second order upwind
scheme” seçilmiş, “Buoyancy” etkisi göz önüne
alınarak “Boussinesq” modeliyle çözümlemeler
yapılmıştır. Yakınsama kriteri 1x10 -5, türbülans
şiddeti %5 ve hidrolik çap da 3 m olarak alınmıştır.
Hava giriş hızı “inlet” değeri 0,2 m/s, oda sıcaklığı
19-22 °C arasında birer derecelik fark olacak şekilde belirlenmiştir. Giriş havası sıcaklığı da oda
sıcaklığından 3 °C aşağıda ve oda sıcaklığına eşit
olarak girilerek ayrı ayrı çözümlenmiştir.

4.7. Ağ Yapısı ve Kontrolü
Şekil 7’de görülen modelin istenilen sınır şartları
altında, sonlu hacimler metodu ile çözülebilmesi

Şekil 8. Ameliyathane modelinin ağ yapısı

için bu metodun gerektirdiği şekilde sonlu hacimlere ayrılması gerekmektedir. Bu işleme “ağ” veya
“mesh” oluşturma işlemi denmektedir. Üç boyutlu ağ yapısı tetrahedral ve hexahedral elemanlar
şeklinde oluşturulabilmektedir. Şekil 8’de odanın
“hexahedral mesh” ile ağlara ayrılmış şekli görülmektedir.

5. BULGULAR VE TARTIŞMA
Hava giriş hızı standartlarda 0,22-0,45 m/s arasında olması gerektiği belirtilmekle birlikte ölçüm
alınan ameliyathanedeki klima santrali en yüksek
çalışma hızına ayarlandığına bile ortalama yaklaşık olarak 0,2 m/s hızında girmektedir. Şekil 9’da
giren havanın 100 dakika boyunca olan değişimi
görülmektir.
İklimlendirme sistemin çalışma şeklinden dolayı
giriş havası sıcaklığı sürekli olarak değişmektedir.
Bu değişiklikten dolayı havanın LAF ünitesinden
yere kadar olan hızı sürekli olarak değişmektedir.
Odanın soğutulması esnasında, giren hava sıcaklığı oda sıcaklığının altına indiğinde (Tg < To) aşağı
inen havanın hızı belirli bir hızın üzerinde kalmakta ve bir hava perdesi oluşturabilmektedir. Giren
havanın sıcaklığı oda sıcaklığına çok yakın veya
oda sıcaklığının çok üzerinde olduğunda (Tg ≥ To)
ise yere inen havanın hızı çok fazla düşmektedir.
Bu yüzden her iki süreçte tavandan zemine olan
hız ölçümleri ayrı ayrı alınmıştır.
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Şekil 9. Ölçümler sırasındaki hava giriş hızının değişimi

Grafikten görüldüğü üzere 316.591, 416.471 ve
532.420 ağ sayılarındaki yükseklik-hız değerlerini gösteren grafikler neredeyse çakışık çıkmıştır.
Analiz süresinin kısa sürmesi amacıyla 316.591 ağ
sayısında analizler yapılmıştır.

Şekil 10. Yükseklik-hava hızı grafiği

Yapılan ölçümler sonunda elde edilen değerler analizlerin sınır şartları olarak kullanılmıştır. Analizlerin öncesinden çözümleme yapılacak modelin
ağdan bağımsızlık çalışması yapılmıştır. 176.069,
248.562, 287.310, 316.591, 416.471 ve 532.420 ağ
sayılarında çözümlemeler yapılmış ve belli bir çizgi üzerinden yükseklik-hava hızı grafiği oluşturulmuştur ve Şekil 10’da gösterilmiştir.

Şekil 11. To= 19 °C’de Tg < To için xz düzleminde oda
içindeki hava hızı dağılımı
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Şekil 11-12’de oda sıcaklığı 19 °C iken odaya giren
havanın hızı 0,2 m/s ve sıcaklığı oda sıcaklığından
3 °C düşük olması durumunda sırasıyla xz ve yz
düzlemlerinin orta kesiminde oluşan hava dağılımı
görülmektedir. Şekil 13-14’te ise hava sıcaklığının
oda sıcaklığıyla aynı olması durumundaki hava
dağılımı görülmektedir. Şekillerde görüldüğü gibi
hava giriş hızı ve oda sıcaklığı aynı olmasına rağmen odaya giren hava sıcaklığı oda sıcaklığından
düşük olduğunda hava kendi yoğunluğuyla hızlanarak zemine doğru inmekte ve standartlarda verilen hız değerlerinde olmaktadır. Ayrıca partiküllerin ameliyat alanından uzaklaştırılması için iyi bir
hava perdesi oluşturmaktadır. Giren havanın hızı
oda sıcaklığına eşit olduğunda ise ameliyat alanın-

Şekil 12. To= 19 °C’de Tg < To için yz düzleminde oda
içindeki hava hızı dağılımı
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Şekil 13. To= 19 °C’de Tg = To için xz düzleminde oda
içindeki hava hızı dağılımı

Şekil 14. To= 19 °C’de Tg = To için yz düzleminde oda
içindeki hava hızı dağılımı

Şekil 15. To= 20 °C’de Tg < To için xz düzleminde oda
içindeki hava hızı dağılımı

Şekil 16. To= 20 °C’de Tg < To için yz düzleminde oda
içindeki hava hızı dağılımı

Şekil 17. To=20 °C’de Tg = To için xz düzleminde oda
içindeki hava hızı dağılımı

Şekil 18. To= 20 °C’de Tg = To için yz düzleminde oda
içindeki hava hızı dağılımı

Şekil 19. To= 21 °C’de Tg < To için xz düzleminde oda
içindeki hava hızı dağılımı

Şekil 20. To= 21 °C’de Tg < To için yz düzleminde oda
içindeki hava hızı dağılımı
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Şekil 21. To= 21 °C’de Tg = To için xz düzleminde oda
içindeki hava hızı dağılımı

Şekil 22. To= 21 °C’de Tg = To için yz düzleminde oda
içindeki hava hızı dağılımı

Şekil 23. To= 22 °C’de Tg < To için xz düzleminde oda
içindeki hava hızı dağılımı

Şekil 24. To= 22 °C’de Tg < To için yz düzleminde oda
içindeki hava hızı dağılımı

Şekil 25. To= 22 °C’de Tg = To için xz düzleminde oda
içindeki hava hızı dağılımı

daki havanın hızı düşmektedir. Bu durum ameliyat
alanındaki partiküllerin uzaklaştırılması açısından
olumsuz bir durum oluşturmaktadır.
Şekil 15-16, 19-20, 23-24’te ise sırasıyla oda sıcaklığının 20 °C, 21 °C ve 22 °C olması durumunda
Şekil 10-11’deki gibi hava giriş sıcaklığının oda sıcaklığının 3 °C aşağısında, Şekil 17-18, 21-22, 2526’da ise sırasıyla oda sıcaklıklarının 20 °C, 21 °C
ve 22 °C olması halinde Şekil 13-14’teki gibi odaya
giren hava sıcaklığının oda sıcaklığına eşit olması
durumundaki hava dağılımlarını göstermektedir.
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Şekil 26. To= 22 °C’de Tg = To için yz düzleminde oda
içindeki hava hızı dağılımı

Bu şekillerde de görüldüğü gibi hava giriş hızı
hepsinde aynı olmasına rağmen oda sıcaklığından
düşük sıcaklıkta hava girdiği durumda hava dağılımının daha iyi olduğu görülmektedir.
Ayrıca odaya giren hava sıcaklığı ile oda sıcaklığı
arasındaki fark ile giren hava hızı aynı olmasına
rağmen oda sıcaklığı arttıkça ameliyat bölgesindeki hava hızının düştüğü görülmektedir. Daha
yüksek sıcaklıktaki bir ameliyathanede çalışılmak
istendiğinde, ameliyat bölgesindeki hava hızının
standartlara uygun olması için mahale biraz daha
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yüksek hızda hava girmesi gerektiği sonucuna varılabilir. Üflenen hava sıcaklığının oda sıcaklığından 3-4 °C düşük olması gerektiğinin önemi yapılan analizlerden açıkça görülebilmektedir.
Ayrıca oda sıcaklığının 19 °C olduğu durumda tavandan zemine belli bir hat üzerinden alınan hız
ölçümleri ile aynı hattın analizden elde edilen değerleri için oluşturulan hız-yükseklik grafiği de
Şekil 27’de verilmiştir.

linden dolayı, oda istenilen sıcaklığa düşürüldükten sonra üflenen hava sıcaklığının oda sıcaklığına
çıktığı süreçten tekrar soğutma moduna geçtiği
süreç arasında hava perdesinin düzgün olmayacağı
ve ameliyat alanında partikül sayısının artacağı oldukça açıktır. LAF ünitesi altında düzgün bir hava
dağılımı olmaması ve hava hızının standartlara uygun olmaması, ameliyat olan hastalardaki enfeksiyon riskini arttıracaktır.

KAYNAKLAR

Şekil 27. To= 19 °C için hız-yükseklik grafiği

Ölçümler, hava giriş sıcaklığının oda sıcaklığından
düşük olduğu zaman ve oda sıcaklığına çok yakın
olduğu zamanki süreçlerde ayrı ayrı alınmıştır.
Analizler sonucunda elde edilen veriler de alınarak
Şekil 27’de verilen grafik oluşturulmuştur. Elde
edilen sonuçlara bakıldığında analiz ve ölçümlerden elde edilen sonuçlar yakın çıkmıştır ve yapılan
analizlerin doğruya yakın şekilde hava dağılımını
gösterdiği sonucuna varabiliriz.

6. SONUÇLAR
Yapılan çalışmadan elde edilenlere bakıldığında
ameliyathanelerde özellikle LAF ünitesi altında
ameliyat yapılan alanda standartlara uygun ve personeli rahatsız etmeyecek düzeyde hava hızını elde
etmek ve partikülleri ortamdan uzaklaştırmak için
düzgün bir hava perdesi oluşturmak gerekir. Bunun için sadece hava giriş hızının ve oda sıcaklığının standartlara uygun olmasının yeterli olmadığı
görülmektedir. Bunların yanında odaya giren hava
sıcaklığının oda sıcaklığının 3-4 °C altında olması gerektiğinin önemi de analizlerde görülen hava
dağılımından anlaşılmaktadır. Özellikle ölçüm alınan ameliyathanede klima santralinin çalışma şek-
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Enerji korunumu, artış gösteren enerji talebi sebebiyle giderek öne çıkmakta, bu konuda ulusal ve
uluslararası kurumlarca çeşitli araştırmalar sürdürülmekte, minimum enerji sarfiyatı ve yenilenebilir enerji kaynaklarının teşviki yönünde dünya genelinde düzenlemeler yapılmaktadır. Bu anlamda
öncelikle enerji sarfiyatının azaltılması, çevreye uyumlu ve olabildiğince sıfıra yakın enerji tüketim
değerleri ile yapı dizayn etmek önem kazanmaktadır. Ülkemizde ve uluslararası çevrelerde farklı
mevzuat, rehber yayınlar, yeşil bina vb. sertifikasyonlar belirlenerek yapı sistemleri ve unsurlarının
enerji korunumu sağlaması amaçlanmaktadır.
Sağlık tesislerinde enerji korunumunu esas alan çalışmalar, iç mahal konfor ve hava kalitesinin
yükseltilmesi gerekliliği sebebiyle kısıtlanmaktadır. Sağlık tesislerinde yer alan temiz odalarda ise
geçmişten beri cerrahi operasyonlar ve sonrasındaki bakım sürecinin enfeksiyon ihtimalini düşürmeyi amaç edindiği bilinmektedir. Cerrahi operasyonların yapıldığı ameliyathanelerin ve cerrahi
ameliyat sonrasında hizmet veren yoğun bakımlar vb. alanların tasarımları, bu mahallerin havalandırma tesisatı ile steril alan kriterlerinin uygunluğunun önemi baz alınarak temiz odalarda ihtiyaç
duyulan iç şartların oluşturulması konusundaki çalışmalar ayrıntılı değerlendirildiğinde; sağlık tesisi dahilinde inşaat ile işletme süreci beraberinde maksimum enerji tüketen birimlerin temiz odalar
olduğu anlaşılmaktadır.
Bildirinin amacı, temiz odaların tasarımı için; mevzuat, standartlar, rehber yayınlar ve sahada tetkikler ile belirlenecek gereksinimler hesaba katılarak temiz odaların fonksiyonel anlamda eksiksiz
bir biçimde düzenlenmesi, mekanik tesisatın hedefe uygun tercih edilmesi ve bu anlamda enerji korunumu sağlanması, uygun malzeme seçimi gibi yaklaşımlar çerçevesinde enerji tüketimi azaltılmış
uygulamaları aktarmaktır. Bu anlamda sağlık tesisleri dizayn edilirken yapı bünyesinde temiz odaların konumu, yönü, kat yüksekliği gibi mimari parametrelerle, mekanik- elektrik sistemler vb. öğeler
bağlamında enerji verimliliğine yönelik uygulanabilecek yaklaşımlar değerlendirilmiştir.
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Energy-Saving Methods to Design of Clean
Rooms in Healthcare Facilities
ABSTRACT
Energy-saving is increasingly important due to rising energy demand, various research is being carried out by national and international institutions on this issue, and regulations are being made around
the world to promote minimum energy consumption and renewable energy resources. in this sense, it
is important to design a building with energy consumption values that are in line with the environment
and with low energy consumption values. Certifications about different legislation, guide publications
and green buildings are determined in our country and international circles. Thus, building systems
and elements are intended to provide energy-saving.
Studies on energy-saving in health facilities are restricted due to the necessity of increasing the interior comfort and air quality. Since the past, it has been known that surgical operations in clean rooms
within health facilities and the patient care process after it are aimed at reducing the possibility of infection. Based on the importance of the suitability of the ventilation systems and clean room criteria in
these rooms, in terms of the design of the operating rooms, the operating rooms after the operation, the
intensive care rooms, and similar rooms, the studies on the creation of the internal conditions needed in
the clean rooms were evaluated in detail. It is understood that the units that consumed maximum energy
during the construction and operation period in the health facilities are clean rooms.
The purpose of the paper is to organize the clean rooms in a functional sense by evaluating the requirements to be determined by the legislation, standards, guide publications and field downgrades for the
design of clean rooms. in addition, applications with reduced energy consumption should be designed
with the method of choice of mechanical systems, thus ensuring energy-saving, and selecting the right
material. in this sense; While designing health facilities, all approaches related to energy efficiency
such as architectural parameters such as location, direction, floor height, mechanical-electrical systems were evaluated.
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1. GİRİŞ
Temiz odalar sağlık tesisleri bünyesinde tasarım ve
işletme açısından en kapsamlı çalışma mahalleridir. Temiz odalarda istenilen iç mahal şartlarının
oluşturulabilmesi, sağlık tesisi toplam işletme maliyetinin yaklaşık 1/3’üne karşılık gelmektedir [1].
Bu nedenle sağlık tesislerinde enerji korunumunun
önemi daha da artmaktadır. Temiz odalar; sağlık
tesisi genelinden ayrı olarak ısıtma-soğutma, nem
alma-nemlendirme, tavan-zemin-duvar malzeme
ihtiyacı, hijyen vb. farklı türden gereksinimler
ekseninde tasarlanmakta, inşaat uygulama öncesi
(projelendirme), inşaat uygulama aşaması (yapım)
ve işletme aşamaları gözden geçirilerek enerji tüketimi ve bağımlı olarak enerji maliyetini minimum
düzeylere düşürmek üzere planlamalar yapılmaktadır. Temiz oda tasarımı anlamında sürdürülen
araştırma ve incelemeler neticesinde ilgili ünitelerin mimari tasarımı, ısıtma-soğutma-havalandırma
sistem seçimi, iç hava kalitesi vb. hususlar yönünden öngörülebilecek tedbirler ve nihayetinde ortaya koyulabilecek enerji korunumu yaklaşımlarının
temellendirilmesi hedeflenmektedir.
Temiz odalar için gerekli iç ortam şartlarının oluşturulması, söz konusu iç ortam şartlarının birimler
bazında değişikliklere neden olması, hijyen koşulları için ihtiyaç duyulan mekanik tesisat iş gruplarının imalatı ile işletimi süreçleri anlamında sağlık
tesisi enerji sarfiyatının yüksek olması, temiz oda
tasarımının önemini ortaya koymaktadır. Buna
rağmen sağlık tesislerinde ve başta temiz odalarda enfeksiyon riskini minimuma indirme amacıyla
tasarımsal olarak tercih edilen hususlar da hesaba
katılarak enerji korunumuna yönelik yaklaşımlar
değerlendirildiğinde, bu yaklaşımların sadece mekanik tesisat verimlilik kıstaslarını kapsadığı görülmektedir. Ancak temiz odaların sağlık tesisleri
dahilindeki konumunun seçilmesi başta gelmek
üzere, iç ortam ile hijyen şartlarını oluşturacak
tüm yaklaşımlar temiz oda birimlerinde enerji
korunumunun sağlanması açısından büyük önem
taşımaktadır.
Sağlık turizmi açısından son dönemde tedavi
amaçlı Türkiye’ye gelen yabancı hasta sayısı istatistiklerinde belirgin miktarda yükselme görülmektedir. Bu talebin karşılanması için kamu ile
özel hastaneler beraberinde kamu-özel ortaklığı
kapsamındaki entegre şehir hastanesi kompleksleri
de tasarlanmakta ve inşaat süreçleri sürdürülmektedir.
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Güncel tasarımlarda sağlık tesislerinde elektrik
enerjisi sarfiyatının düşürülmesi, kojenerasyon
(birleşik ısı ve güç sistemi-CHP) ve trijenerasyon
(birleşik soğutma, ısı ve güç sistemi) gibi merkezi
sistemlerin yapılara entegrasyonu, sağlık tesislerinde bina otomasyon uygulamalarının başlamasıyla
yapıdaki mekanik ve elektrik tesisat ekipmanlarının kontrolü vb. enerji korunumunu hedefleyen çalışmalar yürütülmektedir. Ülkemizde gerek kamu
gerekse de özel sağlık tesisleri yatırımlarında yer
alan LEED sertifikasına sahip sağlık tesisleri bulunmaktadır. Örnek uygulama olarak; İstanbul ili
Bahçelievler ilçesinde 2018 yılında hizmet vermeye başlayan Özel Memorial Bahçelievler Hastanesi
ile 2017 yılında açılışı yapılan Yozgat Şehir Hastanesi yatırımları bu kapsamda değerlendirilebilecektedir [2].
Bildirinin amacı temiz odalarda enerji korunumu
amacıyla, yalnızca mekanik tesisat verimliliğini
değil, mimari tasarıma öncelik vermek üzere tüm
inşaat süreçlerinin biraradalığını oluşturmak amacıyla mimari tasarım, HVAC dizayn ve iç ortam
hava koşulları, enerji yönetimiyle enerji sarfiyatının düşürülmesine yönelik temiz odalar özelinde
ülkemiz koşullarında tasarımlarda ve uygulamalarda değerlendirilebilecek temiz oda tasarım kriterlerinin oluşturulması yönünde önem arz eden
konulara dikkat çekebilmektir.
Ülkemizde sağlık alanında mevcut mevzuatlarda
tıbbi cihaz, alet ve diğer sarf malzemeler anlamında birçok standart, hizmet kalitesinin arttırılmasını
sağlayacak yönde kriterler ortaya koyulmaktayken,
temiz odaların fiziki koşullarının belirlenmesine
esas ölçütler vb. nicelik bazlı bilgiler içermektedir. Buna karşın ülkemizde sağlık tesislerini kapsar yönde yayımlanan herhangi bir mevzuat veya
standartlarda enerji tasarrufu amaçlı koşullara yer
verilmemektedir.
Ülkemizde mimari tasarım, ısıtma-soğutma, ısı
yalıtım, sıcak su tedariki, elektrik tesisatı, aydınlatma gibi alt çalışma alanlarında norm, standartlar, asgari tasarım kriterleri, genel anlamda yapılarda enerji performansı iyileştirilmesine esas,
Türkiye koşullarına uygun düşen bir performans
hesap metotlarının oluşturulmasını da içeren ve
belli kriterler ekseninde yeni yapılar için Enerji
Kimlik Belgesi uygulaması getiren bir yönetmelik
yürürlüğe girmiştir [3].
Türkiye’de özel sağlık yapılarına yönelik Özel
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Hastaneler Yönetmeliği, Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında
Yönetmelik, Yataklı Sağlık Tesislerinde Yoğun
Bakım Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları
Hakkında Tebliğ, Yataklı Sağlık Tesislerinde Acil
Servis Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları
Hakkında Tebliğ, Tıbbi Laboratuvarlar Yönetmeliği, Üremeye Yardımcı Tedavi Uygulamaları ve
Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezleri Hakkında
Yönetmelik olmak üzere sağlık tesisleri için farklı
mevzuatlar mevcuttur. Kamu hastaneleri ise Sağlık Bakanlığı’na bağlı Sağlık Yatırımları Genel
Müdürlüğü’nce projelendirilmekte ve uygulanma
aşamasına geçilmektedir. Bundan başka 2010 yılında İnşaat Onarım Daire Başkanlığı tarafından
yayımlanan Türkiye Sağlık Yapıları Asgari Tasarım Standartları Kılavuzu da halen geçerliliğini korumaktadır. Çalışma içerisinde DIN 1946-4
Standardı, TSE (Türk Standartları Enstitüsü),
AIA (The American Institute of Architects - Guidelines for the Design and Construction of Health
Care Facilities ), ASHRAE (HVAC Design Manual
for Hospitals and Clinics - Systems & Equipment
Handbook) ve benzeri kaynak, yayın ve mevzuatlardan faydalanılmıştır.

2. SAĞLIK TESİSLERİNDE BULUNAN
TEMİZ ODALAR
Bu alanlarda yüksek hijyen şartlarına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu alanların klima-havalandırma
tesisatlarının dizaynı sırasında taze hava debisi,
sıcaklık ve nem kriterlerine ek olarak ilgili alanlardaki canlı-cansız partikül sayıları, hava üfleme
yöntemi ile alanların birbirine göre hava akış yönleri de dizayn kriterleri olarak dikkate alınmalıdır.
Sağlık tesislerinde yer alan temiz odalar ana başlıklar altında incelenebilir [4, 5]:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Operasyon odaları
Operasyon odalarına açılan tüm hacimler
Steril malzeme deposu
Hasta hazırlama alanı
Uyandırma odası
Yoğun bakım
Doğumhane
Yeni doğan
Karantina odaları
Özel bakım yatak odaları

Temiz odalar, standartlarca öngörülen mahal tip
bilgileri tasarım değerleri ekseninde yeter düzeyde
klima-havalandırma şartları bağlamında projelendirilirler. Sağlık Bakanlığı’nca yayımlanan yönetmelik ve ilgili standartlar kapsamında herhangi bir
ayrım gözetilmemesine karşın MMO tarafından
kabul görerek ilgili yayınlar kapsamında değerlendirmelere alının DIN 1946-4 Standardı'na göre
1. Sınıf odalar olan ameliyathaneler A sınıfı ve B
sınıfı ameliyathaneler olmak üzere iki gruba ayrılmaktadır [6, 7, 8]. Bildiri kapsamında değerlendirilen ASHRAE Hastaneler ve Klinikler için Tasarım
El Kitabı’nda ise ameliyat tiplerine göre A, B ve C
sınıfı ameliyatlara esas ameliyathane salonlarının
tasarlanabileceği anlaşılmaktadır [9, 10, 11].

3. TEMİZ ODALARIN TASARIMINDA
ENERJİ KORUNUMU YAKLAŞIMLARI
3.1. Mimari Kriterlerin Belirlenmesi
Sağlık tesislerinin, yapı fonksiyonuna bağlı tasarlanarak inşa edilmesi enerji korunumunda en başat
konulardan birini teşkil etmektedir. Sağlık tesisi
tipinde inşa edilen yapıda temiz odaların soğuk
hava gereksinimine de destek sağlayacak biçimde
kuzey yönünde tasarlanması, temiz odaların bina
dış duvarları ile irtibat durumuna bağımlı istenilen
seviyede ısı yalıtımının oluşturulması önem kazanmaktadır.
Her bir temiz oda için yakın mahallerde klima
santrali odası ile destek mekanik tesisat hacimleri
belirlenmelidir. Temiz hava beslemesinin tavandan
sağlanacağı konusuna özen gösterilerek tesisat teknik hacminin belirlenmesi, hava kanalı kesitleri ve
hava tedarikinde sağlanabilecek enerji verimliliği
noktasında önem kazanmaktadır. Havalandırma
tesisatında ihtiyacından fazla hava değişim sayılarının seçilmesi, gerek yüksek metrajda hava kanalı kullanımına gerekse havanın santral içerisinde
daha fazla proses görmesine ve bu nedenle daha
yüksek enerji sarfiyatına sebep olacaktır. Çoğu
uygulamada klima santralleri sürekli devrede olacağından mekanik tesisat hacminin seçilmesinde
güncel bölgesel iklim dataları kesinlikle dikkate
alınmalıdır. Temiz odaların zemin kat ya da ara
katlarda belirlenmesi taze hava emiş kanalları mesafesini ve metrajını etkileyeceğinden söz konusu
hususun ilgili mahaller bağlamında optimize edilmesi önerilmektedir.
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İçerisinde klima santralleri, opsiyonel olarak soğutma grubu ile temiz odalardaki tesisat akışı için
zorunlu nitelikteki diğer HVAC tesisat cihaz ve
ekipmanlarının konumlandırılacağı bir teknik hacmin, temiz odaların şartlar dâhilinde olabildiğince
yakınında düzenlenmesine dikkat edilmelidir. Bu
durum bir açıdan, temiz odaya yönlendirilen havalandırma tesisatı kanal güzergâhının ilk yatırım
maliyetini azaltırken, diğer açıdan filtrelenmiş
taze hava, medikal gaz ve istenilen değerde basınçlı hava tedarikine yönelik basınç kayıplarının
düşürülmesi (dolayısıyla pompa, kompresör vb. tip
daha düşük kapasitede merkezi sistem ekipmanları
seçimi), bütüncül bir dizaynda temiz oda ile teknik
hacim arası uzun bir mesafe tayin edilmesi alternatifindeki kadar yüksek enerji sarfiyatına sebep
olmayacağından enerji korunumu sağlanmış olacaktır [12, 13].
Ameliyathane, yoğun bakım vb. temiz odalarda
öngörülen bekleme alanları, hasta hazırlık mahalleri, personel destek alanları ile asepsi odaları,
ameliyathane ve yoğun bakım alanlarının açıldığı
koridorlarda mümkün olduğu kadar gün ışığı tasarrufu sağlanmalıdır. Aydınlatma açısından enerji
korunumu amacıyla tercih edilebilecek aydınlatma
tesisatının elektriksel kurulum yükü minimuma
çekilmelidir. Bu amaçla; gün ışığının maksimum
seviyede kullanılması ya da otomatik kontrol ekipmanlarının tercihi gerekmektedir [9, 14].
Temiz odaların sağlık tesisi dâhilindeki konumlarının seçilmesinde sağlık tesisi personel-hasta trafiği
ve beraberinde iklim verilerine bağlı düşünülmeli;
yapı içerisindeki yönü, binanın dış duvarları ile irtibat pozisyonu, gün ışığı sağlanabilen mahallerin
düzenlenmesi önceliklidir [15, 16].
Temiz odaların yeri belirlenirken, mekanik tesisat açısından ısı kayıp ile kazanç değerlerinin en
düşük seviyede tutabilmek amacıyla söz konusu
mahallerin yapının çekirdek kısmında ve bina ara
katlarında düşünülecek şekilde organize edilmeli,
temiz odaların yer aldığı hijyenik mahallerde mutlaka sedye ve malzeme/monşarj asansörü tercih
edilmelidir [17]. Temiz oda taban alanı oda tipine
göre ilgili mevzuatı veya standartları gereğince optimum düzeyde belirlenmelidir.
Temiz odaların sağlık tesisi dahilindeki yönü, diğer birimlerce bina içindeki ulaşılabilirliği ve yapı
elemanlarının izolasyon mantığına uygun malzemelerden seçilmesi önem arz etmektedir.
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Ülkemizde bazı istisnalar haricinde sağlık yapılarında bütün ameliyathane salonlarında alçıpan
panel üzeri antibakteriyel boya ile asma tavan tip
uygulaması ve döşemede PVC malzeme tercih
edildiği bilinmektedir. Buna karşın duvar ile tavan
malzeme seçiminde alçıpan panel malzeme için alternatif olabilecek, sürdürülebilirliği daha yüksek
paslanmaz çelik malzeme seçimi de mümkündür.
Standart ebat ve paslanmaz malzeme tipinde tasarımı yapılacak her yapı elemanın devamlı kullanımı/değişimi mümkün olabilecektir.
Döşemelerde ise PVC tip malzeme tercih edilmesi, temizlik kolaylığı, darbelere mukavim olması
noktasında tercih sebebi olmaktadır. Buna karşın
bu tip malzemenin kolayca elektriklenebilmesi,
temiz odalarda kullanılmakta olan tıbbi cihaz ve
ekipmanların manyetizmasını negatif etkilediği
ve topraklama kurulumuna gereklilik oluştuğu
düşünüldüğünde bu tip malzemeye alternatif yeni
zemin kaplama ürünlerinin tasarlanması gerektiği
düşünülmektedir.

3.2. HVAC Sistem Seçimi
Bütün yapı tiplerinde öngörüldüğü gibi sağlık tesislerinde de enerji korunumunun yüksek düzeylere çıkarılması amacıyla HVAC tesisatları seçimine
yönelik yaklaşımlar hakkında tartışılmaktadır [9].
Bu yönde temiz oda tasarımı üzerine çalışan mimar, mühendis vb. meslek disiplinleri, tıbbi alanda
uzman kişiler ile koordine olarak, sağlık tesisinin
mimari, mekanik tesisat ve diğer disiplinlere ait
dizaynlarında standartlarca belirlenen şartları sağlamaya çalışmalıdırlar [9, 18].
HVAC tesisatları, ihtiyaç programı ve uygulamaya
göre değişik karakter taşıdığından, performansa
yönelik düzenlemeler ile enerji korunum yaklaşımları sınırlı kalmakta ve seçilen sisteme göre farklılık gösterebilmektedir [19].
HVAC sistemi dizayn edilirken; temiz odalarda
bulunan çalışan ve hasta sayısı, oda türleri (ameliyathane, yoğun bakım, laboratuar vb.) ve tıbbi
cihazların nitelikleri doğru belirlenmeli, ısı kaybı
ve kazancı bu doğrultuda hesap edilmelidir [20].
Sağlık tesisinde kullanılan mekanik tesisatların
tasarımında ve tesisat sistem seçimi yapılırken bölge/il bazında iklim dataları (sıcaklık, nem) güncel
meteorolojik veriler doğrultusunda belirlenmelidir.
Belirlenecek HVAC tesisat tipi mahallerin klimahavalandırma ihtiyacı esas alınarak dizayn edil-
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melidir. Belirlenecek HVAC tesisat tipi ilk yatırım
ve işletme koşulları açısından ekonomik, çevreye
uyumlu, enerji korunumu anlamında yüksek sınıf
yapı tipi olarak çerçevelendirilmelidir [6, 21, 22].
HVAC tesisatlarında enerji korunumuna yönelik
sürekli olarak yeni teknolojiler piyasaya sunulmakta olup, sağlık tesisleri benzeri karmaşık nitelikli yüksek kapasiteli yapılarda maliyetli enerji
harcamalarında tasarruf sağlanabilmesi enerji sarfiyatlarının regüle edilebilmesi ile mümkün olabilecektir. Bu sebeplerle enerji sarfiyatlarının takibi
ve işletme ile bakım-onarım maliyetlerinin enerji
korunumunu esas alan yaklaşımlarla değerlendirilmesi zorunlu hale gelmektedir [20, 21].
3.2.1. HVAC tesisatı projelendirilmesi
Temiz odalarda ihtiyaç duyulan taze hava debisinin
ilgili mevzuatı ve uluslararası standartlar bağlamında doğru hesaplanması, temiz odaları besleyen
taze havanın istenilen mekanik dizayn kriterlerinde tedarik edilebilmesi amacıyla tesisatın her ekipmanından kaynaklı tüketilen elektrik enerjisinin
minimum düzeye çekilmesi büyük önem taşımaktadır. Bu elektrik enerjisi, dışarıdan tedarik edilen
taze havanın yaz sezonunda nemini alma prosesi
ile kışın da nemlendirme prosesi için ihtiyaç duyulan elektrik enerjisinin korunumunu ifade etmekte
ve tüketilen bu elektik azımsanmayacak boyutlarda olduğu projelendirme aşamasında muhakkak
düşünülmelidir. [6, 20, 10, 11].
Temiz odalara gönderilecek hava debisinin saptanmasında iki önemli kriterin aynı anda sağlanması
gerekmektedir. Bunlardan birincisi oda yükünün
(makine, aydınlatma ve insanlarla gelen ısı yükleri ile oda duvar, tavan, döşeme ve pencerelerinden
olan ısı kazançları) karşılanması için gerekli şartlandırılmış minimum hava debisinin odaya sevkidir. İkincisi ise odada istenilen ortamın sağlanabilmesi için minimum hava değişim sayısıdır. Hava
değişim sayısı arttıkça, oda içindeki ölü bölgelerin
bulunma ihtimali azaldığı gibi, havanın saatte filtreden geçme sayısı da arttığından daha kısa sürede
daha temiz bir ortam elde etmek mümkün olmaktadır [15, 10, 13].
Temiz odalarda fanlar marifetiyle hava tedariki
sebebiyle ortaya çıkan enerji maliyetlerinin düşürülmesi, fan karşı direnç total basınç kayıplarının
minimize edilmesiyle sağlanabilmektedir. Bu konuda aşağıdaki yaklaşımlar örnek olarak değerlendirilebilir [6]:

•

•
•

•

Kanal dizaynı amacıyla mimari kıstaslar el
verdiğince mümkün olan en geniş ebatların
belirlenmesi
Kanal güzergahında ekstra direnç yaratabilecek geçişlerin optimal düzeyde tasarlanması
Özellikle ısı geri kazanım opsiyonlu tesisatlarda hava kanalı ısı yalıtım malzemesi kalınlığının doğru belirlenmesi
Havalandırma tesisatı üzerinde kritik devrede
yer alan tüm filtrelerin başlangıç-final basınç
değerleri, enerji sarfiyatını yüksek oranda belirlediğinden, klima santrali içi ön (G4-F7-F9)
ve nihai mahal üfleme noktasındaki HEPA
filtrelerin geniş kesitte seçilmesi.

Enerji korunumu sağlayan bir diğer yaklaşım da
özellikle yıl içerisindeki aşırı soğuk ve aşırı sıcak
aylarda dış hava şartlandırılmasında temiz oda tipine uygun nitelikte ısı geri kazanım tipinin batarya hesaplamalarında öngörülmesidir [7, 10].
Mevcut sağlık tesislerinde projelendirme aşamasında seçilen farklı havalandırma tesisatı konfigürasyonları değerlendirilerek, temiz odalarda seçilebilecek 5 sistem aşağıda ifade edilmiştir:
1 no’lu HVAC Sistemi: %100 oranında taze hava ve
sabit debi ile çalışan tesisat
2 no’lu HVAC Sistemi: %100 oranında taze hava ve
sabit debi ile çalışan ve ısı geri kazanım özellikli
tesisat
3 no’lu HVAC Sistemi: %100 oranında taze hava ve
dinlenme modunda yarım debi ile çalışan tesisat.
4 no’lu HVAC Sistemi: %100 oranında taze hava,
dinlenme modunda yarım debi ile çalışan ve ısı
geri kazanım özellikli tesisat
5 no’lu HVAC Sistemi: Re-sirküle fan kullanımına
müsaade edilerek karışım havalı prensipte çalışan,
dinlenme durumunda yarım debi ile çalışan ve ısı
geri kazanım özellikli tesisat
Yukarıda temiz odalar ifade edilen HVAC sistemleri, bölgesel iklim dataları ve mahal bazında belirlenen ihtiyaç ve asgari tasarım koşullarına göre
gerekli görülen durumlarda uygun kapasitelerde
tasarlanmalıdır. Değişik iklim özelliklerinde yukarıda ifade edilen tesisat tiplerinin sabit datalara
göre gerçekleştirilen araştırma verilerine göre dış
ortam hava sıcaklığına bağımlı ve kullanım harici
süreçlerde havalandırma tesisatının maksimum kapasitede değil daha düşük kapasitede çalıştırılması
durumunda takribi %70 seviyelerinde enerji koruTesisat Mühendisliği - Sayı 171 - Mayıs/Haziran 2019
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numu değerlerine ulaşılabildiği görülmektedir [7].
Enerji sarfiyatında iklim verilerinin büyük oranda
belirleyici olduğu ve dış hava bağıl nem koşullarına bağımlı değerlerin sıcaklık ortalamaları kadar
psikrometrik diyagram ve dolayısıyla batarya kapasite seçimlerinde önem kazandığı projelendirme
çalışmalarında gözükmektedir. Enerji korunumu
için alternatif tesisat tiplerinin seçilmesiyle yıl boyunca enerji sarfiyatının büyük oranda minimize
edildiği görülmekte, bu ve benzeri sistem seçimlerine ek; tesis ilk yatırım ile genel maliyet analizlerinin sağlamalarının yapılmasının gerekliliği
anlaşılmaktadır. [7].
HVAC sistemleri yapının yer aldığı bölgeye ait iklim koşulları, temiz odaların yapıdaki konumu ile
iç ortam hacmi, mahal içindeki iç ve dış yüklere
ilişkin oluşturulacak hesap cetvelleri ekseninde
belirlenmelidir. Temiz odaların bina dış duvarı
ile irtibatına göre, tedarik edilmesi gereken maksimum ısıtma-soğutma batarya kapasitesi öngörülerek olabildiğince yapının kuzey kanadında oluşturulması HVAC sistem dizaynı yönünden önem
taşımaktadır.
Temiz odaların dış duvar cephesi ve pencere alanı
büyüklükleri, güneş radyasyon faktörünü minimize edecek önlemlerle birlikte yapının dış kabuk ısı
yalıtım dizaynının yapılması neticesinde, görece
daha düşük ısıtma-soğutma batarya kapasitelerine
sahip klima santralleriyle işletme maliyetlerinde
azalış sağlanabilir [23].
Projelendirme sürecinde ısıtma-soğutma bataryası
hesaplarında ve psikrometrik diyagram üzerindeki
eğri seçimlerine yönelik reel ve güncel iklim dataları temin edilmelidir. Klima santrali seçimine
yönelik ısı kazancı ile ısı kaybı analizleri gerçek
verilerle birebir örtüştürülmeli, bu kayıpların ve
kazançların ısıtma-soğutma yüklerine etkisi eksiksiz değerlendirilmeli ve gereksiz yere yüksek
kapasiteli klima santrali seçimlerinin önüne geçilmelidir [9, 10, 13].
Hava kanalı dizaynında da optimum dizayn yaklaşımları ve hesap yöntemleri tercih edilerek işletme
ve ilk yatırım maliyetleri açısından kabul edilebilir
limitlerde olan havalandırma tesisatı koşulları sağlanabilir.
Temiz odaların işletilmesinde enerji maliyetlerinin
minimum düzeye düşürülmesi amacıyla, bütün tesisat ilke olarak sirküle havayla tesis edilmelidir
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[9]. Ancak bu bazı projelerde yatırımcı açısından
ilk yatırım maliyetini yukarı çektiğinde veya ülkemizdeki gibi çevrim havalı sistemlerin kurulumu
ve işletimi açısından yeterli tecrübeye sahip olunmadığı ve tasarımsal açıdan emniyetli yaklaşımların benimsendiği yatırımlarda %100 taze havalı
temiz oda HVAC tesisatlarının da tercih edilebildiği görülmektedir. Hava miktarı, hafta içi mesai
dışı ile hafta sonlarında, temiz odaların faal olmadığı ve partikül oluşumunun daha düşük seviyede
seyredeceği süreçlerde, HVAC aktivitesi, sadece
pozitif basınç sağlanması amaçlı düşünülebileceğinden, hava debi ayarı ve otomasyon, yalnızca
pozitif basıncı asgari koşulda sağlamak üzere kurgulanmalıdır [12].
Benzer yaklaşım taze hava miktarı için de söz
konusudur. Taze hava miktarı temiz odada çalışan personel ve/veya hasta için lüzumludur ve dış
ortama egzoz edilen dönüş havasının; ki bu hava
miktarına pozitif basınç kaynaklı mahalden taşırılan hava miktarı da dâhildir; yerine geçer. Bu yolla
temiz odaların aktif olmadığı zaman dilimlerinde
enerji korunumu maksadıyla HVAC tesisatına gönderilen taze hava miktarı düşürülmelidir [10, 12,
13]. Bu noktada öncelik verilmesi gereken en kritik
husus mahale gönderilen hava debisi azaltıldığında, V.A.V. cihazları ile hava kanalı branşmanından
geçen havanın oransal düzeyde balanslanmasıdır.
Eğer bu hususa dikkat edilmezse, temiz odalardaki
pozitif basınç akış dengesi sağlanamamış olacaktır
[12].
3.2.2. HVAC tesisatların kullanılan cihaz ve
ekipmanlarda enerji sarfiyatının düşürülmesi
Klima Santralleri:
Klima santralleri iklimlendirme proseslerinin en
kritik öğeleridirler. Klima-havalandırma tesisatlarının optimum düzeyde devrede olması için klima
santrallerinin belirlenmesinde gözetilmesi gerekli
konulara aşağıda yer verilmiştir:
Klima santralleri EUROVENT tarafından belirlenen sınır değerler kapsamında uygun sızdırmazlık
sınıfına sahip olmalı ve kaçak ihtimalini bertaraf
etmelidir [12].
Klima santralleri EUROVENT tarafından belirlenen sınır değerler kapsamında uygun ısıl geçirgenlik ve ısıl köprüleme faktörünü karşılamak üzere
uygun koşullarda çift cidarlı dizayn edilmeli ve
dezenfeksiyon amaçlı iç yüzeylerin düz, panel bir-
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leşim noktalarının da çıkıntısız imal edilmesi gerekmektedir.
Klima santrallerini içyapısı DIN 1946-4:2008’de
belirtildiği üzere sızdırmaz klape, G4 filtre, ön ısıtıcı (ısı geri kazanım sistemi), soğutucu-ısıtıcı serpantin, nemlendirici, yeni nesil fan tipleri akuple
plug fan veya EC tip dizayn edilmiş vantilatör (hız
kontrolü amaçlı frekans konvertörü), susturucu,
ikinci-üçüncü basamak filtre konfigürasyonunda
oluşturulmalıdır [15, 10, 12, 13].
Isı Geri Kazanım Sistemleri:
İklimlendirme prosesinden dış mahale atılan dönüş
havasıyla kış ya da yaz uygulamasında prosese ek
bir ısı geri kazanım sistemiyle atmosferden tedarik
edilen dış havanın mevsimine göre ön ısıtma-soğutma işlemi yapılabilir. Böylece ısıtma-soğutma
bataryaları beraberinde merkezi ısıtma ve soğutma gruplarının kapasitesi düşürülebilir, hem söz
konusu cihazların ilk yatırım maliyeti hem de işletme maliyetleri (sulu sistemler için pompa debi
karakteristikleri üzerinden de ciddi verimlilik sağlanabilecektir) kısılabilecektir. İklimlendirme proseslerinde aşağıdaki dört farklı yaklaşıma sahip ısı
geri kazanım sistemi tercih edilebilmektedir [13];
•
•

•
•

Isı borulu ısı geri kazanım cihazı
Sıcak ve soğuk (gidiş ve dönüş) hava kanalları
içerisinde tesis edilmiş, kanatlı borulu serpantinler vasıtasıyla oluşturulacak döngüde pompa tahrikli su ile ısı transferi sağlanması
Plakalı tip ısı değiştirici
Rotorlu tip ısı değiştirici

Prosese ek bir ısı geri kazanım sisteminin klima
santrali fan kapasitesine ek bir basınç kaybı yükü
oluşturacağı gözden kaçırılmamalıdır. Bundan
başka yukarıda ifade edilen her bir ısı geri kazanım sisteminin olumlu ve olumsuz özellikleri söz
konusudur [10, 13]. Örnek; suyun iki devre arasında sirkülasyonuyla enerji eldesinde, enerji geri kazanım miktarı çok yüksek seviyede değildir (yaklaşık %30). Plakalı tip ısı geri kazanım cihazında
ise enerji geri dönüşüm oranı kataloglarda %55 ilâ
%65 seviyesinde seyretmektedir [13].
Filtreler:
Temiz odalarda havalandırma tesisatı filtre kademeleri DIN 1946-4:2008 Standart edisyonuna
uygun konfigüre edilmelidir (G4-F7-F9-H13). Bu
konuda görece daha düşük miktarda enerji sarfiyatıyla daha iyi seviyede hava filtrasyonu sağlan-

ması amacıyla EUROVENT tarafından standartlar
geliştirilmiş, filtreler için öngörülen enerji sınıflandırması ve etiketlemeleri revize edilerek piyasadaki uygulamalar için olumlu anlamda daha da
zorlayıcı kriterler getirilmiştir. Örnek olarak; F7
verimlilik değerindeki filtrelerin A sınıfı seviyesinde tanımlanmaları için sınır 1200 kWh/yıl iken
yeni sınıflandırma ile bu sınır değer 950 kWh/yıl
olarak düzenlenmiştir. Ayrıca yeni düzenleme A+
sınıfı tanımlanarak, enerji verimliliği açısından en
üst düzey filtrelerin kategorize edilmesi sağlanmıştır.
Diğer Havalandırma Tesisatı Ekipmanları:
Proje durumuna göre temiz odalarda HVAC tesisatında kullanımı gerekebilecek; değişken hava debi
ayar cihazları (V.A.V.), sabit hava debi ayar cihazları (C.A.V.), lif tutucu menfez, hepa filtreler, laminar flow üniteleri ve benzeri cihaz-ekipmanlarda
enerji sarfiyatında tasarruf sağlanması mümkün
olmaktadır [10].
Tercih edilecek bu ve benzeri cihaz-ekipmanlar
için varsa ilgili ulusal standarda, mevcut değilse
DIN 1946-4 veya tanınırlığı olan uluslararası farklı
standart kıstaslarına uygunluğu teknik şartnamelerde belirtilmeli ve uygulama aşamasında malzemeye onay formlarında ürünlere ilişkin uygunluklar ilgili standart nezdinde belgelendirilmelidir
[9, 24]. Hâlihazırdaki sağlık tesislerinde ise ulusal
ya da uluslararası mevzuat ve standartlara uygun
HVAC tesisat ekipmanları revizyonlar yapılmalı,
gereken durumlarda tesisat hacimleri genişletilerek
uygun malzeme tedarik edilmelidir. Havalandırma
tesisatında meydana gelebilecek her türden kaçak
için uygun önlemler alınmalı, yeni hava kanalı
imalatları sırasında TS EN 1507:2006 Standardı’na
kanal sızdırmazlık testleri yaptırılmalıdır [1, 6].
3.2.3. Otomasyon
Hâlihazırda uygulanmakta olan, teknik süreçlerin
hızlandırılması ve iş gücü/zaman kaybetmeksizin
bina içinde ihtiyaç duyulan tüm tesisat tiplerine
erişilebilirliği imkânlı kılan diğer önemli sistem
altyapısı ise bina otomasyonudur [25]. İhtiyaçlar
doğrultusunda birçok yapı tipinde kullanımı yaygınlaşan bina otomasyonu merkezi kontrol ve veri
akışı bağlamında işletmelerde kritik rol oynamakta, enerji verimliliğinin yerine getirilmesi ve kritik
proseslerde emniyetli kontrol vasfının yerine getirilmesi sistemin başlıca hedefidir.
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3.2.4. HVAC sistem bakım ve işletme koşulları
Temiz odalarda kullanılan bütün HVAC tesisatı
sistemlerinin tasarımı ve kurulumu kadar, devreye
alma sonrası işletme sürecinin de doğru yaklaşımlarla sürdürülmesi gerekmektedir. HVAC tesisatı
cihaz ve ekipmanlarının işletilme sürecinin yalnızca teknik destek personeli açısından değil, bütün
sağlık personelleri açısından, başta ameliyathane,
yoğun bakımlar gibi kritik mahallerde görev yapan
ekipler açısından; mevcut HVAC tesisatı sistemlerinin ne amaçla, nasıl işletildiği ve ne yönden önem
taşıdığı üzerine belirli düzeylerde eğitime tabi tutulmalıdırlar.
3.2.5. Enerji verimliliğine yönelik merkezi bina
sistemleri
Enerji sarfiyatlarının artış göstermesi, çevreciyenilenebilir enerji türlerinin dünya genelinde
yaygınlaşması bağlamında kesintisiz enerji tedarikinin yüksek önem arz etmesi sağlık tesislerini
enerji konusunda alternatif çözüm arayışları aramaya itmektedir. Enerji korunumlu temiz odaların
tasarımı, yapımı ve işletimi maksadıyla sürdürülen
çalışmalarda kojenerasyon ile trijenerasyon sistem
altyapılarının sağlık tesislerine entegrasyonu ile
enerji tasarrufu sağlandığını ortaya koymuştur.
Belli bir yatak kapasitesinin üzerindeki kamu ve
özele ait sağlık tesislerinde tercih edilen bu sistemler günden güne yaygınlık kazanmaktadır. Buna
karşın söz konusu sistemler her bina tipinde aynı
verimlilik değerlerini sağlayamayacağı gözükmektedir. Söz konusu sistemlerin sadece yüksek
yatak kapasitesine sahip sağlık tesisleri için enerji
tasarrufu değerleri ortaya koyabilmektedir. Enerji
verimliliği kapsamında değerlendirilebilecek diğer
bir sistem, yüksek oranda gün ışığı alan, başta Ege,
Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yer
alan özel sağlık tesislerinde kullanılmakta olan
yeni nesil güneş panellerinin projelerde ve uygulama aşamalarında tercih edilmesidir.
3.2.6. Ameliyathaneler
Ameliyathaneler hâlihazırda sağlık tesislerindeki temiz odalar içerisinde standartlarda belirtilen
asgari tasarım koşulları itibariyle en yüksek enerji
tüketimine sebebiyet veren mahallerdir. Mevcut
uygulamalarda; ameliyathaneler cerrahi sınıfına uygun tek veya iki ameliyathane salonu için
bir adet klima santrali ile projelendirilebilmektedir. Buna karşın istenilen seviyede sterilizasyonu
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oluşturmakta yaşanabilecek problemler ya da iki
ameliyathane salonu için bir adet klima santrali ile
beslenmesi ve klima santralinin arızalandığında
her iki salonun da deaktif hale geleceği ve bundan
başka klima santralindeki hava değişim sayısı ile
klima santralinin yenmesi gereken karşı direncin
yükselebileceği de göz önünde tutularak enerji korunumu noktasında detaylı analiz yapılması gerekmektedir.
İç Anadolu şehirleri gibi gece-gündüz sıcaklık
farklarının yüksek ölçüldüğü bölgelerde %50-%60
taze havalı, yarım debi modunda çalışan ve ısı geri
kazanımlı klima santrallerinin tercih edilmesi
enerji talebini düşürecektir. Buna karşın Akdeniz,
Ege gibi ılıman bölgelerde bu özelliklerde klima
santrallerinin kullanımına ihtiyaç duyulmayabilir.
Bu sebeple ameliyathane birimleri için klima santrali tipi belirlenirken bölgenin reel ve güncel iklim
datalarının kıstas alınması önem kazanmaktadır.
Ülkemizdeki mevzuat ve asgari tasarım yaklaşımı gereğince bütün ameliyathane salonlarında laminar flow ünitelerinin kullanımı konusunda bir
zorunluluk bulunmamakla beraber gerek hijyen
açısından en etkin sistemin bu olması gerekse DIN
1946-4:2008 Standardı gereğince Sınıf 1a ameliyathane salonlarında laminar flow ünitelerinin
kullanımına işaret edilmesi sebebiyle, ilk dizayn
sürecinde ihtiyaç listesi tıbbi uzmanlar beraberinde titizlikle ortaya konmalı ve bu eksende doğru
sistem seçilmelidir.
Orta ölçekteki bir sağlık tesisinde, ameliyathaneler acil hastalar haricinde ortalama 8-12 saat civarı hizmet vermektedirler [1, 6]. Enerji sarfiyatını
azaltmak maksadıyla aktif kullanım saatleri haricinde, hava miktarlarının düşürülmesi sağlanmalıdır. Böylesi bir senaryoda standartlarca öngörülen
mahaller arası fark basınç seviyeleri bozulabilir.
Bu amaçla debi balanslama elemanları otomasyon
sistemi beraberinde mutlak suretle kullanılmalıdır
[10, 18].

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

lirlik, güncel/yenilikçi projelendirme metotlarının
uygulanabilirliği ve bu sayede doğa ile uyumlu
yapı tasarımı dolayısıyla enerji talebine olan ihtiyaçların minimuma indirilmesi, enerji korunumunun sağlanması planlanmalıdır.
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Evaporatörlerdeki Mikrokanat Boruların Isı
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Günümüzde doğal soğutucu akışkanlar arasında bulunan CO2 , mükemmel termofiziksel özelikleri nedeniyle alternatif soğutucu akışkan olarak önem kazanmıştır. Bu
çalışmada, evaporatörlerde buharlaşma işlemi sırasında soğutucu akışkan olarak
CO2 kullanıldığı durumda, düz boru ve mikrokanatlı boru iç tarafındaki ısı taşınım
katsayısı teorik olarak hesaplanarak karşılaştırılmıştır. Yapılan teorik çalışmada
-8 ºC buharlaşma sıcaklığında, 9,52 mm dış çapındaki mikrokanatlı boru ısı taşınım katsayısının düz boruya göre %34 daha yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Çalışmanın devamında evaporatörde buharlaşma işlemi sırasında dış çapı 5 mm,
7,96 mm ve 9,52 mm olmak üzere farklı çaptaki mikrokanatlı borularda ısı taşınım
katsayısının değişimi incelenmiştir. Sonuç olarak mikrokanatlı boruda, dış çap küçüldükçe iç taraf ısı taşınım katsayısının arttığı görülmektedir. Ortalama iç taraf ısı
taşınım katsayısının, dış çapı 5 mm olan mikrokanatlı boruda 7,96 mm olan boruya
göre %6, 7,96 mm dış çapındaki boruda 9,52 mm dış çapındaki boruya göre %19
daha yüksek olduğu sonucuna varılmıştır. Çalışmada düz ve mikrokanatlı boruda
kuruluk derecesi arttıkça, iç taraf ısı taşınım katsayısının azaldığı grafik olarak
gösterilmiştir.
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Investigation of Microfin Tubes Effect on Heat
Transfer in Evaporators
ABSTRACT
Nowadays CO2 among natural refrigerants has gained importance as an alternative refrigerant due to its excellent thermophysical properties. in this study, the heat
transfer coefficient of CO2 in smooth tube and microfin tube on the inner side were
compared by theoretically calculated during evaporation process in the evaporators. in the theoretical study, it has been concluded that heat transfer coefficients
of outer diameter 9,52 mm microfin tube evaporation temperature at -8 °C was
34% higher than that smooth tube. Continuation of the study, the variation of the
heat transfer coefficient in the microfin tube of different diameters 5 mm, 7,96 mm
and 9,52 mm were investigated during evaporation process in the evaporator. As a
result, it has been seen that outer diameter of microfin tube decreases, inner side
heat transfer coefficient increases. the average inner side heat transfer coefficient
in the microfin tube of outer diameter of 5 mm 6% higher than the microfin tube of
outer diameter of 7,96 mm and outer diameter of 7,96 mm tube 19% higher than the
outer diameter of 9,52 mm tube. in the study, when the vapor quality increases, the
inside heat transfer coefficient decreases in smooth tube and microfin tube have
graphically shown in.
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1. GİRİŞ
İklimlendirme sistemlerinde kullanılan kloroflorokarbon (CFC), hidrokloroflorokarbon (HCFC) ve
hidroflorokarbon (HFC) gibi soğutucu akışkanlar
ozon tabakasının delinmesine ve küresel ısınmaya
neden olurlar. Devletler, bu etkilerin minimum seviyede tutulması için dünya çapında girişimlerde
bulunmuş ve çeşitli protokoller imzalamışlardır.
Ülkemizde bu protokollere dâhil olmuştur. İklimlendirme sistemlerinde kullanılacak soğutucu
akışkanlar seçilirken küresel ısınma potansiyeli
(GWP) ve ozon delme potansiyelinin (ODP) düşük
olmasına dikkat edilmelidir. Bu nedenlerden dolayı ODP değeri 0, GWP değeri 1 olan CO2’in kullanımı yaygınlaşmaya başlamıştır. Bu özelikler ve
maliyetinin de düşük olması CO2’in tercih edilme
nedenleri arasındadır [1].
Evaporatörlerde kullanılan boruların geometrisi ısı
transferini etkileyen önemli parametrelerdendir.
Evaporatörde düz boru yerine mikrokanat boru
kullanılması boru içerisinde yüzey alanını ve akışkanın türbülans karakteristiğini arttırmaktadır,
böylece ısı geçişinin yükselmesi sağlanmaktadır.
Mikrokanat borunun geometrik özellikleri de ısı
transferini etkileyen önemli parametrelerdendir.
Mikrokanat boru seçilirken boru çapı, et kalınlığı,
kanat yüksekliği, kanat açıları gibi özelliklere dikkat edilmeli maksimum verim sağlayacak geometri tercih edilmelidir [2].
Literatürde yapılan çalışmalar Tablo 1’de verilmiştir.
Bu çalışmada, CO2 soğutucu akışkanının kullanıldığı -8 °C buharlaşma sıcaklığında düz boru ve
mikrokanat boru iç tarafındaki ısı taşınım katsayısı
teorik olarak modellenerek, iki farklı durum için
karşılaştırması yapılıp grafiklerle sunulmuştur.
Literatürde, CO2 soğutucu akışkanının kullanıldığı çok az sayıda çalışma bulunmakta ve çalışma
sıcaklıkları genellikle 0 °C üzerinde veya -20 °C
altındadır. Bu çalışmada ise -8 °C buharlaşma sıcaklığı, 380 kg/m2s kütlesel akı, 10 kW/m2 ısı akısı
şartlarında düz boru ve mikrokanat boru için teorik model oluşturulmuştur.
Ortalama iç taraf ısı taşınım katsayısının mikrokanat geometrili boruda düz boru ile kıyaslandığında
%34 daha yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Çalışmanın devamında farklı geometrik özelliklere sahip mikrokanat borular kendi aralarında kar-
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şılaştırılmıştır. En yüksek ısı taşınım katsayısının
görüldüğü mikrokanat boru belirlenmiştir.

2. YÖNTEM
Bu çalışmada, soğutucu akışkan olarak CO2 kullanıldığı durumda, evaporatörde buharlaşma sırasında, iç taraftaki ısı taşınım katsayısını hesaplamak
için teorik model oluşturulmuştur. Teorik modelde
düz boruda iç taraf ısı taşınım katsayısı hesaplamaları için Gungor and Winterton [13], mikrokanat boru iç taraf ısı taşınım katsayısı hesaplamaları
için Cavallini [14] bağıntısı kullanılmıştır. Boru
içerisinde CO2’in buharlaşma işlemi sırasında çift
fazlı akış meydana gelmektedir. Sıvı ve gaz fazın
bir arada bulunması ve hareket etmesi çift fazlı
akış olarak adlandırılır. Çift fazlı akışta kaynama
üzerinde durulması gereken en önemli konulardan
biridir. Çift fazlı akışta ısı transferinin belirlenmesi için oluşturulan birçok korelasyon bulunmasına
rağmen, bunların her birinin farklı akışkanlar için
hazırlanmış olması ve geniş bir çalışma aralığında
oluşturulamaması ısı transfer hesabını zorlaştırmaktadır. Tablo 2’de teorik modelde kullanılan,
CO2 soğutucu akışkanı için -8 ºC buharlaşma sıcaklığındaki termofiziksel özellikler verilmiştir.
Tablo 2. Soğutucu Akışkanının -8 °C
Sıcaklığındaki Termofiziksel Özellikleri
Sıcaklık [°C]
Basınç [bar]
Yoğunluk (sıvı faz) [kg/m3]
Yoğunluk (gaz faz) [kg/m3]
Isı iletim katsayısı (sıvı faz) [10-3 (W/(m·K)]
Isı iletim katsayısı (gaz faz) [10-3 [W/(m·K)]
Dinamik viskozite (sıvı faz) [10-6 (Pa·s) ]
Dinamik viskozite (gaz faz) [10-6 (Pa·s) ]
Prandtl sayısı (sıvı faz)
Prandtl sayısı (gaz faz)

-8
28,03
972,4
75,83
120,7
18,04
120
14
2,33
1,223

2.1. Düz Boru Isı Taşınım Katsayısı Hesabı
Teorik model oluşturulurken, öncelikle evaporatörlerde kullanılan düz boru için, CO2 soğutucu akışkanının kullanıldığı iç taraftaki ısı taşınım katsayısı ifadesi Denklem 1’de verilmiştir.
Düz borunun iç tarafında soğutucu akışkanla boru
arasındaki ısı taşınım katsayısı, buharlaşma sırasında akış çift fazlı olduğundan, çekirdek kaynama
ısı transfer katsayısı ve taşınım ısı transfer katsayısının toplamıdır.
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Spindler
vd.

Zhao vd.

Soğutucu
Akışkan

Çalışma
Sıcaklığı (°C)

Isı Akısı
(kW/m2)

Kütlesel Akı
(kg/m2s)

Boru Çapı
(mm)

2012 Çalışma Yılı

5-20

50400

4

Inoue vd. [4], düz ve iki farklı geometrideki mikrokanat
boruda ısı transfer özelliklerini ve basınç kaybını
deneysel olarak incelemiş, aynı şartlar altında
mikrokanatlı boruda ısı transfer katsayısını 1.3-6.5 kat
daha fazla bulmuştur.

30

1019025-50 755

3,4

Mancin vd. [5], mikrokanat borunun ısı taşınım
katsayısını ve basınç düşümünü deneysel olarak
incelenmiştir. Deney sonuçları kütlesel akının artmasıyla
basınç kaybının arttığını ısı taşınım katsayısının ise farklı
karakteristikler izlediğini göstermiştir.

2,2

-

288

14,88

Chamra vd. [6], evaporatörlerde kullanılan farklı
geometrik özelliklerdeki mikrokanatlı boruları
karşılaştırmıştır. Kanat sayısı ve kanat yüksekliğinin
artmasının ısı transferini arttırdığı görülmüştür.

-2,47 7,5

380

7,94

2016

Rollman
vd.

10

R32

2014

Cho vd.

Kaji vd. [3], evaporatörlerde kullanılan düz, spiral ve
herrigbone tip borularda iç taraf ısı taşınım katsayısını
karşılaştırmış ve en yüksek ısı taşınım katsayısına
herrigbone tip boruda ulaşmıştır.

R134a

1996

Diani vd.

7

R22

2017

Onbaşıoğu
vd.

600

R744

2017

Chamra
vd.

10

R134a
R1234ze(E)
R1234yf

10-50 375900

2007

Mancin
vd.

7

R744

0-51020

6-20

212456

2011

Inoue vd.

Sonuçlar

R744

R407C

-10

20

300

2009

Kaji vd.

R134aR404a

0

15

150

2012

Araştırmacı

Tablo 1. Literatürde Yapılan Çalışmalar

R744

-30

10-25 250

Onbaşıoğlu vd. [7], buharlaştırıcıda düz ve mikrokanat
boru kullanımının ısıl kapasiteye etkisini incelemiştir.
Evaporatörde düz boru yerine mikrokanatlı
boru kullanımının ısı transfer kapasitesini teorik
hesaplamalara göre %3.24 test işlemlerine göre ise
%1.03 oranında artırdığı sonucuna ulaşılmıştır.
3,4
Diani vd. [8], mikrokanatlı boruda ısı transfer katsayısını
teorik ve deneysel olarak incelemiştir. Mikrokanat
geometriye sahip boruda soğutucu akışkan cinsini
değiştirerek en yüksek ısı taşınım katsayısına R1234ze(E)
soğutucu akışkanı kullanıldığı zaman ulaşılmıştır.
5-9,52 Cho vd. [9], kaynama işlemi sırasında düz ve mikrokanat
boru iç tarafındaki taşınım katsayısını karşılaştırmış
mikrokanat borunun ısı taşınım katsayısının daha yüksek
olduğu sonucuna varmışlardır. Ayrıca, 5 mm ve 9.52
çaplarındaki mikrokanat borular karşılaştırılmış 5 mm
çapındaki boruda iç taraf ısı taşınım katsayısı %13 daha
yüksek bulunmuştur.
9,52
Rollman vd. [10], mikrokanat boru iç taraftaki ısı taşınım
katsayısı, basınç düşümü ve akış rejimi deneysel olarak
incelemiş ve doyma sıcaklığının azalması ile ısı taşınım
katsayısının arttığı sonucuna varmışlardır.
9,52
Spindler vd. [11], R410a ve R134a’nın kaynama prosesi
sırasında ısı transferini incelemişlerdir. Aynı doyma
sıcaklığı değerinde R134a’nın ısı transfer katsayısının
R404a’nınkinden 1.5 kat daha fazla olduğu sonucuna
varmışlardır.
7,94
Zhao ve Bansal [12], mikrokanat boruda iç taraftaki ısı
taşınım katsayısını deneysel ve teorik olarak incelemiştir.
Deneylerden alınan sonuçlar teorik sonuçlar ile
karşılaştırıldığında sonuçlar arasında %50’ye yakın fark
olduğu görülmüştür. Isı akısının kütle akısından daha
fazla bir etkiye yol açtığını belirtmişlerdir.

Tesisat Mühendisliği - Sayı 171 - Mayıs/Haziran 2019

Tesisat-171.indd 43

43

28.05.2019 10:58

DERLEME MAKALE
h tp = E ⋅ h CV + S⋅ h NB

(1)

1 no’lu Denklemde bulunan E, iki fazlı konveksiyon çarpanı olup, Denklem 2 ile hesaplanır.
Martinelli numarasının (Xtt) ve Kaynama sayısının
(Bo) bir fonksiyonu olarak iki fazlı konveksiyon
çarpanı E:
1,16

E = 1+ 24000 ⋅ Bo

⎛ 1 ⎞
+ 1,37 ⎜
⎟
⎝ X tt ⎠

0,86

(2)

Denklem 2’de bulunan kaynama sayısı (Bo) Denklem 3 ile hesaplanır:

Bo =

q
h fgG

(3)

Denklem 2’de bulunan Martinelli sayısı, kuruluk
derecesi, yoğunluk ve dinamik viskoziteye bağlı
olarak Denklem 4 ile hesaplanır:

⎛ 1− X ⎞
X tt = ⎜
⎝ X ⎟⎠

0,9

⎛ ρv ⎞
⎜ρ ⎟
⎝ l⎠

0,5

⎛ µl ⎞
⎜µ ⎟
⎝ v⎠

0,1

(4)

		

Denklem 1’de bulunan ısı taşınım katsayısı Denklem 5 ile hesaplanır:

h CV = 0,023Re0,8
Prl0,4
l

kl
d

(5)

Denklem 5’de bulunan Reynolds sayısı Denklem 6
ile hesaplanır:

G(1− X)d
Re l =
µl

2.2. Mikrokanat Boru Isı Taşınım Katsayısı
Hesabı
Evaporatörlerde CO2 soğutucu akışkanı kullanımında, düz boru yerine mikrokanat boru kullanımının boru iç tarafındaki ısı taşınım katsayısına
etkisini incelemek için, mikrokanat boruda iç taraf
ısı taşınım katsayısı teorik olarak modellenmiştir.
Evaporatör borusunda iç tarafta buharlaşma sebebiyle çift fazlı akış olacağından, buradaki ısı taşınım katsayısı Denklem 9’da verilen Cavallini [14]
bağıntısı ile hesaplanmıştır.

h TP = h NB + h CV

h NB = 55⋅ Pr0,12 ⋅(− log Pr)−0,55 ⋅ M −0,5 ⋅q 2/3SFl (10)
Denklem 10’da bulunan Supresyon faktörü Denklem 11’de verilmiştir:

S = A ⋅ X Btt

h cv =

(13)

h NB = 55⋅ P

⋅(−0,4343ln Pr)

⋅M

⋅q

0,67

(7)
Denklem 1’de bulunan Supresyon faktörü Denklem 8 ile hesaplanır:

1
S=
1+ 1,15⋅10−6 E 2 Re1,17
l

(8)

kl
⋅ Nu cv
⋅ R DX ⋅(BoFr)T F2 F3
smooth
dt

(12)

Denklem 12’de bulunan Nusselt sayısı Denklem
13’te verilmiştir:

Denklem 1’de bulunan çekirdekli kaynama ısı taşınım katsayısı Denklem 7 ile hesaplanır:
−0,5

(11)

Denklem 9’da verilen ısı taşınım katsayısı Denklem 12’de verilmiştir:

Nu cv

−0,55

(9)

Denklem 9’da bulunan çekirdekli kaynama ısı taşınım katsayısı Denklem 10 ile hesaplanır:

(6)

0,12
r

		

smooth

0,5
0,8
⎡
⎤⎡
⎛ρ ⎞ ⎤
⎛ Gd ⎞
= ⎢0,023⎜ t ⎟ Prl1/3 ⎥ ⎢(1− x) + 2,63⋅ ⎜ l ⎟ ⎥
⎢
⎥⎢
⎝ µl ⎠
⎝ ρv ⎠ ⎥
⎣
⎦⎣
⎦

0,8

Denklem 12 de bulunan Bond sayısı Denklem 14’te
verilmiştir:

Bo =

gρlfπd

t

8σn groove

		

(14)

Denklem 12’de bulunan Froude sayısı Denklem
15’te verilmiştir:

Fr =

G2
ρ2g gd t

(15)

Denklem 12’de bulunan geometri iyileştirme faktörü Denklem 16’da hesaplanmıştır.
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⎛
⎛ α⎞⎞
2fn groove ⎜ 1− sin ⎜ ⎟ ⎟
⎝ 2⎠⎠
⎝
+1
⎛ α⎞
πd t cos ⎜ ⎟
⎝ 2⎠
Rx =
cosβ

(16)

Denklem 10’da bulunan F1 Denklem 17 ile hesaplanmıştır.

⎛d⎞
Fl = ⎜ ⎟
⎝ dt ⎠

c

(17)

Denklem 12’de bulunan F2 ve F3 Denklem 18 ve
19’da hesaplanmıştır.

⎛d⎞
F2 = ⎜ ⎟
⎝ dt ⎠

Mikrokanat boru kullanımı ile evaporatörlerde
ısı transferini arttırmak ve akışkan tarafı basınç
kaybı değerini mümkün olduğunca düşük tutmak
için kanat yüksekliği, apex açısı, helix açısı, akışkan cinsi vb. parametrelere dikkat edilmelidir. Bu
parametreler akışkan ile boru yüzeyi arasında iç
taraftaki ısı taşınım katsayısını ve basınç kaybını
doğrudan etkilemektedir. Çalışmada kullanılan
mikrokanat boru geometrik parametreleri Tablo
4’te verilmiştir.

v

(18)

⎛ 100 ⎞
F3 = ⎜
⎝ G ⎟⎠

z

(19)

Tablo 4. Mikrokanat Boru Geometrik
Parametreleri
Dış
Çap
D
(mm)
5,00

Et
Kanat
Apex Helix Kanat Ağırlık
Kalınlığı Yüksekliği Açısı Açısı sayısı
tb (mm) h (mm)

α (°) β (°) n

(g/m)

0,20

0,15

40

18

40

40

7,94

0,25

0,18

42

18

50

50

9,52

0,28

0,12

38

20

50

60

Denklem 11, 12, 17, 18 ve 19’da bulunan sabit sayıların değerleri Tablo 3’te verilmiştir.

Çalışmada kullanılan düz borunun geometrik özellikleri Tablo 5’te verilmiştir

Tablo 3. Cavallini Bağıntısı Sabit Değerler

Tablo 5. Düz Boru Geometrik Parametreleri

A
B=Z C
D
T
V
G<500 kg/m s 1,36 0,36 0,38 2,14 -0,15 0,59
G>500 kg/m2s 1,23 0,36 0,38 2,14 -0,21 0,59
2

Dış Çap

Et kalınlığı

D (mm)

tb (mm)

9,52

0,28

Mikrokanat Boru Geometrisi
Endüstri uygulamalarında mevcut mikrokanat
borular genellikle bakır hammaddesinden üretilmektedir. Üretilen bu boruların dış çapları 4 mm
ile 20 mm arasında, kanat sayıları 50-75 arasında,
helix açısı 15°-30° arasında, yiv yüksekliği 0,1 ila
0,25 mm arasında ve apex açısı 25° ile 90° arasında
değişmektedir. Bu çalışma kapsamında tasarlanan
mikrokanat boru geometrisi Şekil 1’de gösterilmiştir.

Şekil 1. Mikrokanat boru geometrisi

3. BULGULAR ve İRDELEME
Bu çalışmada, evaporatörlerde CO2 soğutucu akışkanı kullanımında, düz boru ve mikrokanat boru iç
tarafındaki ısı taşınım katsayısını hesaplayan teorik model oluşturulmuştur. Teorik modelin doğruluğu öncelikle literatürde bulunan Cho vd. [9] tarafından yapılan deneysel çalışma ile test edilmiştir.
Şekil 2’de CO2 soğutucu akışkanının kullanıldığı
-8 ºC buharlaşma sıcaklığında düz boruda kuruluk
derecesine göre ısı taşınım katsayısının değişimini
veren Cho’nun [9] deneysel çalışması ile teorik modelimizden alınan sonuçların karşılaştırma grafiği
verilmiştir.
Buna göre, oluşturulan teorik model ile deneysel
sonuçların birbirine ortalama %6’ya yakın sonuçlar verdiği görülmektedir. Şekil 2’den kuruluk
derecesi arttıkça ısı taşınım katsayısının azaldığı
anlaşılmaktadır. Bunun sebebi, kaynama işlemi
başlangıcında kuruluk derecesi çok küçük iken
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Şekil 2. Teorik model ile deneysel çalışmanın
karşılaştırılması

çekirdekli kaynama söz konusu olur, bu durum ısı
transfer katsayısının yüksek olmasını sağlamaktadır. Kuruluk derecesi arttıkça çekirdekli kaynamanın azalmasından dolayı ısı transfer miktarı azalmaktadır. Bundan sonra sıvı ve buhar arasındaki
ara yüzeyde taşınımla kaynama elde edilmektedir.
Bununla birlikte yatay boruda CO2’in buharlaşma
işlemi sırasında sıvı filmi kalınlığı azalmaya başlaması ve en sonunda kaybolması sebebiyle, kuruluk
derecesi arttıkça ısı taşınım katsayısı azalmaktadır.
Şekil 3’te doyma sıcaklığı -8 °C iken CO2’in ısı
taşınım katsayısının kuruluk derecesine göre değişimi düz boru ve mikrokanatlı boru için görülmektedir.

Şekil 4. Farklı geometrik özelliklere sahip mikrokanat
borularda, iç taraftaki ısı taşınım katsayısının
kuruluk derecesine göre değişimi

artmasıyla ısı taşınım katsayısının azaldığı anlaşılmaktadır. Kuruluk derecesi arttıkça, yüzey geriliminin ve viskozitenin azalması ve sıvı tabakasının
bozulmasıyla ısı taşınım katsayısının azaldığı düşünülmektedir.
Çalışmanın devamında, Tablo 4’te verilen farklı
geometrik özelliklere sahip mikrokanat boruların
iç taraftaki ısı taşınım katsayısının, kuruluk derecesine göre değişimi karşılaştırmalı olarak Şekil
4’te verilmiştir.
Şekil 4’e göre, ortalama iç taraf ısı taşınım katsayısının, dış çapı 5 mm olan mikrokanatlı boruda dış
çapı 7,96 mm olan boruya göre %6, 7,96 mm dış çapındaki boruda 9,52 mm dış çapındaki boruya göre
%19 daha yüksek olduğu sonucuna varılmıştır.
Boru çapının azalmasının iç taraftaki ısı taşınım
katsayısını arttırdığı görülmüştür.

4. SONUÇLAR
Şekil 3. Düz ve mikrokanat borularda iç taraftaki ısı
taşınım katsayısının kuruluk derecesine göre değişimi

Şekil 3 oluşturulurken kütlesel akı 380 kg/m2s,
ısı akısı 10 kW/m2 ve buharlaşma sıcaklığı -8 °C
alınarak teorik model hesaplarında kullanılmıştır.
Şekil 3’e göre mikrokanat boruda düz boruya göre
daha fazla ısı taşınım katsayısı olduğu görülmektedir. Bunun sebebinin mikrokanat borunun daha
büyük ısı transfer yüzey alanına sahip olması ve
türbülanslı akış sağlaması olduğu düşünülmektedir. Ayrıca şekilden düz boruda ve mikrokanat
boruda, buharlaşma sırasında kuruluk derecesinin
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Bu çalışmada, soğutucu akışkan olarak CO2 kullanıldığı durumda, evaporatörde buharlaşma sırasında, iç taraftaki ısı taşınım katsayısını hesaplamak
için teorik model oluşturulmuştur. Oluşturulan
teorik modelin, literatürde bulunan deneysel çalışma ile %6 yakın sonuçlar verdiği görülmüştür.
Çalışmanın devamında evaporatörde -8 ºC buharlaşma sıcaklığında 9,52 mm dış çapındaki mikrokanat geometrili boru iç taraf ısı taşınım katsayısının düz boruya göre %34 daha yüksek olduğu
sonucuna ulaşılmıştır. Bunun sebebi, olarak mikrokanat borunun daha fazla yüzey alanına sahip
olması ve kanatların türbülanslı akışı sağlayarak
yüzey üzerindeki çekirdek kaynamayı hızlandırması düşünülmektedir. Diğer taraftan düz boru ve
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mikrokanat geometrili boruda evaporatörde buharlaşma sırasında iç taraftaki ısı taşınım katsayısının
kuruluk derecesinin artmasıyla azaldığı sonucuna ulaşılmıştır. Mikrokanat borunun çapı, kanat
yüksekliği, apex açısı, helix açısı gibi geometrik
özellikleri iç taraf ısı taşınım katsayısını doğrudan
etkilemektedir. Buna göre, 9,52 mm, 7,94 mm ve
5 mm dış çapındaki mikrokanat borular karşılaştırıldığında en yüksek ısı taşınım katsayısının 5 mm
dış çapındaki boruda olduğu görülmüştür.

SEMBOLLER
Bo

Kaynama Sayısı

Bo

Bond numarası

d

Çap [m]

dt

Diş dibi çapı [m]

E

İki fazlı konveksiyon çarpanı

Fr

Froude sayısı

f

Kanat yüksekliği [m]

G

Kütlesel akı [kg/m 2s]

g

Yer çekimi ivmesi [m 2/s]

hcv

Taşınım ısı transfer katsayısı [W/m 2K]

hfg

Buharlaşma gizli ısısı (kj/kg)

hL

Sıvı ısı taşınım katsayısı [W/m 2K]

h NB

Çekirdek kaynama ısı taşınım katsayısı [W/m2K]

hTP

İki fazlı ısı taşınım katsayısı [W/m 2K]

kL

Sıvı fazı ısı iletim katsayısı [W/mK]

M

Moleküler ağırlık (kg/kmol)

n

Kanat sayısı

NuCV

Taşınım için Nusselt sayısı

f

Kanat yüksekliği [m]

Pr

İndirgenmiş basınç

Prl

Sıvı fazı Prandtl sayısı

q

Isı akısı [W/m 2]

Rel

Sıvı fazı Reynolds sayısı

RX

Geometri iyileştirme faktörü

S

Supresyon faktör

tb

Et kalınlığı

Xtt

Martinelli sayısı

x

Kuruluk Derecesi

α

Apex açısı (°)

β

Helix açısı (°)

μl

Sıvı fazı dinamik viskozite [kg/ms]

μv

Gaz fazı dinamik viskozite [kg/ms]

ρl

Sıvı fazı yoğunluğu [kg/m 2]

ρv

Gaz fazı yoğunluğu [kg/m 2]

σ

Yüzey gerilmesi [N/m]

KISALTMALAR
GWP

Global Warming Potential (Küresel Isınma Potansiyeli)

ODP

Ozon Depletion Potential (Ozon Delme Potansiyeli)

CFC

Kloroflorokarbon

HFC

Hidroflorokarbon

HCFC

Hidrokloroflorokarbon
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3 boyutlu yazıcılarda mühendislik materyallerinin kullanılabilmesi için, 3 temel
iklimlendirme uygulaması gerekmektedir. Bunlar, 3 boyutlu yazıcının bulunduğu
kapalı hacmin iklimlendirilmesi, malzemeyi besleyen sistemin soğutulması ve malzemenin, ısıtıcı blok öncesindeki bütünlüğünü bozmaması için gerekli soğutucu blok
(heatsink) bölgesinin iklimlendirilmesidir. Bu çalışmada besleyici motorun torkunu
kaybetmeden çalışması için gerekli sıcaklık değerinde tutulması ve yapıyı oluşturacak materyalin akışının bozulmaması için gerekli iklimlendirmenin sağlanması için
bir tasarım yapılmıştır.
Bu çalışmanın amacı endüstriyel amaçlı kullanılmak üzere, düşük işletme ve yatırım
maliyetleri ile temin edilebilecek 3 boyutlu yazıcılar için, yüksek mukavemet, termik
dayanımlı ve multi-materyal parçaların üretimini sağlamak üzere gerekli şartların
belirlenmesi ve buna uygun ekstrüzyon başlık tasarımının yapılmasıdır.
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Fluid Cooled Extruder Head Design for 3D
Printers
ABSTRACT
In order to use engineering materials, it is necessary to apply 3 basic air conditioning in 3D printers. These are the air conditioning of the closed volume in
which the 3D printer is located, the cooling of the system feeding the material, and
the conditioning of the heatsink zone necessary for the material not to disturb the
integrity of the material prior to the heater block. Within the scope of this study, the
design required to maintain the required heat value for the operation of the feeder
motor without losing its torque and to provide the necessary air conditioning to
prevent the flow of material to form the structure is determined. the aim of this study
is to determine the necessary conditions for the production of high strength, heat
resistant and multi-material parts for 3D printers which can be provided with low
operating and investment costs for industrial purposes and to make the extruder
head design accordingly.
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1. GİRİŞ
3 boyutlu yazıcılar, endüstriyel ve ev kullanıcılarını da içine alan büyük bir yelpazeye hitap etmektedir. Endüstriyel amaçlı kullanılan yazıcılar hem
yatırım maliyeti hem de işletme maliyeti olarak
yüksek sermaye gerektiren unsurlardır. Dolayısı ile
bu cihazların elde edilmesi ve işletilmesi küçük ve
orta çaplı çoğu birim için mümkün olmamaktadır.
Ayrıca firmaların, prototipleme, kalıplama ve seri
üretim için hizmet alabilecekleri firmalar sınırlı
sayıda olup maaliyetleri yüksektir. Prototipleme
işlemleri geri dönüş almak ve iyileştirmek amaçlı
işlemler olduğu için, hızlı müdahale ve tekrar üretim gerektirmektedir. Bu da harici alınan hizmetler
için işlem ve süreç maliyetini kabul edilemez oranda arttırmaktadır.
Endüstriyel çalışmalar düşünüldüğünde yüksek
maliyetli endüstriyel yazıcılar ve masa üstü daha
düşük maliyetli yazıcılar arasındaki temel fark,
malzeme çeşitliliğinin sağlanamamasıdır. Bu kapsam, aynı anda farklı malzemeleri içeren parçaların üretilmesi ve mühendislik malzemelerinin kullanılabilmesini de içine almaktadır.
Eritilen materyalin katman katman eklenmesiyle model oluşturma yönteminde kullanılan FDM
(fused deposition modeling) yazıcılar hem işletme
maliyeti hem de yatırım maliyeti olarak en uygun
yazıcılar olarak karşımıza çıkmaktadır. Baskı kalitesinin iyi olması ile beraber çok uygun fiyatlara
temin edilebilen yazıcılar bulunmaktadır. Lakin
bu yazıcılar aynı anda birden fazla materyali veya
yüksek termik ve mekanik dayanıma sahip mühendislik malzemelerini işleyebilmek için gerekli termik şartları sağlayamamaktadır. Bu çalışmada bu
termik şartları sağlamak için gerekli değerler tespit
edilerek, bu değerlerin sağlanmasında kullanılacak
tasarımlar yapılmıştır.
Bu konuyla ilgili yapılan çalışmalardan bazıları
aşağıda özetlenmiştir.
R. Jerez-Mesa ve arkadaşları [1] 3 farklı yazıcı
için eritici bölge sisteminin termal analizi ile ilgili
çalışma gerçekleştirmişlerdir. Yayınlanan makalesinde RepRap 3 boyutlu yazıcıların eriticilerinin
alternatiflerini önermekte ve kararlı durum rejimlerinde işlevlerinden kaynaklanan sıcaklık profillerini analiz ederek termal performanslarının bir
değerlendirmesini sunmaktadır. Çalışmada, yöntem olarak sonlu elemanlar ve deneysel teknikler
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birleştirilmiş ve karşılaştırılmıştır. Hava soğutmalı
fan sistemi için 5 farklı hızda değerlendirmeler yapılmıştır. Tüm fan hızı ve sıvılaştırma geometrisi
kombinasyonları sonlu elemanlar modeli ile hesaplanmış; daha sonra, deneysel olarak yeniden üretilip, eriticinin farklı yüksekliklerindeki ayrık sıcaklıkları, eritici ısı emicisini oluşturan kanatçıkların
yüzeyine yerleştirilmiş bir grup termokupl ile ölçülmüştür. Sonuçlar tanımlanan FEM (finite element method) modelinin deneysel yöntemlerle elde
edilen nihai sıcaklık profillerini kabul edilebilir bir
şekilde ürettiğini göstermiştir. Ayrıca, kalın kanatçıklarla sunulan yeni tasarım önerisinde, 3 boyutlu
baskı işlemi %10’dan daha yüksek bir fan hızında
gerçekleştirildiğinde (3 boyutlu yazıcının donanım
yazılımında programlanan bir PWM (pulse width
modulation) işlevine göre tanımlanmıştır) tasarımın iyi bir performans sergilediği sonucuna varılmıştır. Öte yandan, standart bir 3 boyutlu baskı
işlemi sırasında eriticinin PWM = %20’den daha
yüksek bir hava akışına sahip soğutulması önerilmemiş, verimlilikte bir düşüş ve bunun sonucunda
elde edilen olağanüstü bir soğutma etkisinin olmadığı sonucuna varılmıştır [1].
Dr. Pollard ve arkadaşları [2] FDM tipi yazıcıda
besleme hızı ve başlama/durma hareketlerinde
adım değişimi sırasında, filament sıcaklığındaki
dalgalanmalar, bir termal kamera ve sıcaklığın,
hem blok hem de nozüle gömülü termistörlerle izlenmesi ile incelenmiştir. Sıcaklık, sırasıyla,
besleme hızındaki bir adımlık artış ve bir çalışma
hareketi sırasında 12 °C ve 18,5 °C’yi aşmıştır. Bu
değişikliklerin sinterleme modeliyle değerlendirilmesi, bağ oluşumunda %20’lik bir artış öngörmüş,
ancak optik ölçüm kullanılarak elde edilen sonuçta
önemli bir bağ büyüklüğü farkı gözlemlenmemiştir [2].
L. R. Lopez , A. F Silva, O. S. Carneiro [3] çalışmalarında, geometrik sınırları farklı malzemelerle
üretilen ara yüz bölgesine odaklanan çok malzemeli basılı nesnelerin mekanik performansını ele
almıştır. Çekme deneyi numuneleri üç tipte tasarlanmış ve basılmış: (A) tek bir ekstrüzyon başlığı
ile basılmış tek bir materyal örneği; (B) bir zebra
geçiş yapısında iki ekstrüzyon başlığıyla basılmış
tek malzemeli fakat çok kesitli bir numune; ve (C)
zebra geçme düzeninde iki malzeme ile basılmış
çok malzemeli bir numune. Ele alınan malzemeler
PLA (polilaktik asit), TPU (termoplastik poliüretan) ve PET (polietilen terefitalat) idi. Tip A ve B
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örnekleri arasındaki mekanik performansın karşılaştırılması, aynı malzeme arasında geometrik bir
sınır ara yüzünün varlığının olumsuz etkisini göstermiştir. Öte yandan, Tip B ve C arasındaki karşılaştırma, materyaller arasındaki kimyasal afinite
eksikliği mevcut olduğunda önceki performans
kaybının nasıl daha sert olduğunu göstermiştir.
Seçilen materyal çiftlerinin kalitesini değerlendirmek için önerilen metodolojinin yenilikçi olduğu belirtilmiş ve sınır tasarımının çok materyalli
baskı tekniklerinde önemini göstermesine olanak
sağlamıştır [3].
Yedige Tlegenov ve arkadaşları [4], çalışmalarında bir titreşim sensörü kullanarak FDM 3 boyutlu
baskıda bir nozül durum izleme tekniği önermiştir.
İlk olarak, filament imalat ekstrüderinde, eriticiyi
destekleyen bir çubuk montaj, bir işlem kuvvetleri
sistemi tarafından uyarılan bir ışın olarak modellenmiştir İkincisi, sabit bir ekstrüder ve hareketli
bir platform içeren yeni bir 3 boyutlu yazıcı, nozül
durumu izleme deneylerini yürütmek için tasarlanmış ve üretilmiştir. Üçüncüsü, nozül tıkanması,
nozülün iç duvarları çevresinde filamentin kısmen
katılaşmasına neden olan nozül ekstrüzyon sıcaklığının düşürülmesiyle simüle edilmiştir. Dördüncü
olarak, deney setleri, polilaktik asit, akrilonitril bütadien stiren ve semiflex filamentlerinin direkt ve
bowden füzyonlu filament imalat ekstrüderleri vasıtasıyla ekstrüzyonu sırasında bir bar montajının
titreşimlerini ölçerek gerçekleştirmiştir. [4].
Chun-Ying Lee ve Chung-Yin Liu [5], basınçlı hava
soğutmasının FDM 3 boyutlu yazıcı tarafından
üretilen 3 boyutlu baskılı PLA parçası üzerindeki
etkisini araştırmışlardır. Baskı kafası ile birlikte
hareket eden bir basınçlı hava soğutma sistemi,
basılı modelin soğutulmasını kontrol etmek için ticari bir 3 boyutlu FFF (fused filament fabrication)
yazıcısına yönelik tasarlanmış ve monte edilmiştir.
Farklı soğutma havası hızları için, PLA modelinin
boyutları, mekanik özelliklerini de içeren kalitesi
incelenmiştir. Soğutma havası hızının, basılı modelin boyut kalitesi ve mekanik dayanımı üzerinde
farklı etkileri olduğu tespit edilmiştir. Daha yüksek soğutma hızları daha iyi geometrik doğruluk,
ancak daha düşük mekanik dayanım sağlamıştır.
Sırasıyla en yüksek ve en düşük 5 m/s ve 0 m/s
soğutma hızlarında, basılan modellerin gerilme
kuvvetleri 4 kat farklılık göstermiştir. Her bir özel
baskı malzemesi için uygun bir soğutma havası
hızı ayarının belirlenmesi için bir tasarım modeli

önerilmiştir. Belirlenen baskı parametreleri, örnek
olarak bir Rubik küpünün imalatında kullanılmıştır. Birleştirilmiş küp, hem boyutsal kalite hem de
mekanik fonksiyonda tatmin edici bir performans
göstermiştir. Bu nedenle, soğutma havası hızının,
belirli bir model için 3 boyutlu baskıda ek bir kontrol parametresi olarak kullanılabileceği belirtilmiştir [5].
Çalışma sayesinde su soğutmalı sistemin gereği deneysel sonuçlarla belirlenmiş ve bu sonuçlar kullanılarak hesaplanan soğutma alanı ile mühendisliğe
uygun, basit masa üstü 3 boyutlu yazıcıların daha
geniş çalışma alanlarına hitap etmesini sağlayacak
bir ekstrüzyon kafa geliştirilmiştir.

2. YÖNTEM
2.1. FDM Tipi Yazıcılarda Kullanılan
Materyaller
FDM tipi cihazlarda genellikle 3 mm veya 1,75 mm
çaplı termoplastik malzemeler kullanılmaktadır.
Basit basma teknikleri ve kolay sağlanabilen iklimlendirme şartlarına ihtiyaç duyabilecekleri gibi,
katman yapışması ve tablaya tutunma için yüksek
sıcaklıklara da ihtiyaç duyulabilmektedir.
Mühendislik materyalleri olarak da kullanılabilecek birçok filament materyali bulunmaktadır.
Fakat bu materyaller yüksek sıcaklık değerleri istemektedir. Bu sebeple ucuza temin edilebilecek
masaüstü yazıcıları bu filamentleri orjinal ayarları
ile basamamaktadırlar. Kullanılan filamentlerden
bazıları şöyledir.
PLA
PLA düşük ısılarda şekillendirilebilir ve çekme
oranı düşük olduğu için 3 boyutlu yazıcılarda da

Şekil 1. Farklı sıcaklıklardaki PLA ve Naturel PLA
için gerilim grafiği [6]
Tesisat Mühendisliği - Sayı 171 - Mayıs/Haziran 2019

Tesisat-171.indd 51

51

28.05.2019 10:58

ARAŞTIRMA MAKALESİ
en çok kullanılan filament türlerindendir. Donanımsal olarak en basit sistemlerde kullanılabilir ve
kokusuz olması dolayısı ile ekstra havalandırma
sistemine ihtiyaç duymamaktadır.
Açık sistemlerde de kolaylıkla kullanılabilir bir filament olmasının yanı sıra oda sıcaklığının yüksek
olduğu ortamlarda özellikle hot end (ısıtıcı uç) öncesi soğutma işleminin yetersiz olması yüzünden
kafa sisteminde tıkanmalar meydana gelmektedir.
Naturel PLA
Naturel (doğal) PLA, genel olarak kullanılan renkli
(beyaz ve siyah dâhil) filamentlerin renk pigmenti
eklenmemiş türüdür. Renk pigmentlerini sağlayan
kimyasallardan maruz olduğu için kimyasal özellikleri de farklılık göstermektedir.
Renkli PLA’lara göre daha yüksek sıcaklık istemesi ile beraber mekanik dayanımı daha farklılık
göstermektedir. Tablo 1’de pigmentlerin mekanik
dayanım üzerindeki etkisi görünmektedir.
ABS (Akrilonitril bütadien stiren)
ABS, filament olarak PLA’dan sonra en çok kullanılan filamentlerden bir diğeridir. PLA ya göre
daha fazla donanıma ihtiyaç duyulur. ABS filamentlerde çekme olayı daha fazla olduğu için, basılan modelin baskı tablasına tutunabilmesi için
tablanın ısıtılması gerekmektedir. Dolayısı ile 4.
bir iklimlendirme alanı oluşmaktadır.
Çoğu ısıtıcı tablası bulunan 3 boyutlu yazıcıların
da ABS materyalini basabildiği yönünde bilgi verirler. Buradaki basabilmesi durumu yalnızca filamentin sorunsuz bir şekilde kafadan çıkması ve
tablaya yapışması yönünde bir beyan olarak algılanabilir. Lakin modelin mühendislik özellikleri çok
düşük olacaktır.
PetG (Polietilen terefitalat glikol kopolimer)
En önemli kullanım avantajı, tamamen geri dönüşebilir olmasıdır. Diğer plastiklerden farklı olarak, polimer zincirleri, sonraki kullanımlar için de

eski halini almış durumdadır. PET hammadde tanımlama kodu olarak 1 ile ifade edilir [7].
PetG filamentler PLA ile ABS arasında bir kategoride değerlendirilebilir. Yüksek sıcaklıkta dayanım ve mukavemet sağlamasına rağmen, ısıtıcı
tablaya ihtiyaç duymamaktadır. Genellikle şeffaf
renklerdedirler. Mühendislik malzemesi olarak,
üretim kolaylığı da göz önünde bulundurulduğunda, değerli bir malzemedir. Ayrıca gıda ile temasa
uygundur.
PVA (Polivinil asetat)
PVA’nın filament olarak özel bir yeri mevcuttur.
PVA filamentler, ana yapıyı oluşturmayıp, baskı
için gerekli destek parçalarını oluşturmaktadır.
Negatif eğimlerde, deliklerde bu desteklere ihtiyaç
duyulur. Bu desteklerin baskı ayarları modelin cad
dosyası oluştururken yapılır ve modelden kolay ayrılabilmesi amaçlanır. Bunun yanı sıra destek gerektiren noktaların verilen çizim dosyasına uygun
şekilde çıkması için desteklerin normu bozmayacak şekilde ayarlanması gerekmektedir. Bu konuda çoğu zaman yeterli kalite sağlanamamaktadır.
Bu anlarda PVA yardımcı filament olarak devreye
katılmaktadır. PVA tek başına yapı elemanı olarak kullanılabileceği gibi, genellikle destek amaçlı
kullanılmaktadır.
PA (Naylon)
Naylon, ticari adı naylon-6 ve naylon-6,6 olan bir
plastik grubudur. Bu tür malzemeler, petrol ürünlerinden veya benzeri maddelerden kimyasal yöntemlerle üretilir. Plastikler, yüzlerce veya binlerce
küçük molekülü birbirine zincir gibi ekleyerek
elde edilen büyük moleküllerden oluşur. Bu nedenle “makromolekül” veya “polimer” diye adlandırılırlar. Plastiklerin molekülleri, çelik halkaların
birbirine eklenip ek yerlerinin kaynaklanması ile
üretilen güçlü çelik zincirlere benzer. Bu nedenle
çok güçlü olurlar. Plastiklerde çelik halka yerine,
küçük moleküller ve kaynak yerine kimyasal bağlar vardır [8].

Tablo 1. Renkli ve Naturel PLA karşılaştırma tablosu [6]
Renk
Naturel
Siyah
Gri
Mavi
Beyaz
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Çekme dayanımı (MPa)
57,16+/- 0,35
52,81+/- 1,18
50,84+/- 0,23
54,11+/- 0,30
53,97+/- 0,26

Akma dayanımı (MPa)
52,47+/-0,35
49,23+/-1,18
46,08+/-0,23
50,10+/-0,30
50,51+/-0,26

Makisimum gerilme (%)
2,35+/-0,05
2,02+/-0,08
1,98+/-0,04
2,13+/-0,02
2,22+/-0,04

Kristallik (%)
0,93+/-0,06
2,62+/-0,09
4,79+/-0,10
4,85+/-0,15
5,05+/-0,18

Tesisat Mühendisliği - Sayı 171 - Mayıs/Haziran 2019

28.05.2019 10:58

ARAŞTIRMA MAKALESİ
PA filamentler dayanıklı yapıya sahip filamentler
olup mühendislik uygulamaları için uygun bir filament türüdür. Baskı sırasında ABS filamentlere
yakın nozül ve baskı tablası sıcaklıklarına ihtiyaç
duyarlar. Baskı ortamının da doğru şekilde iklimlendirilmesi gerekmektedir. Bu filament için özel
bir baskı yüzeyine ihtiyaç duyulmaktadır. PA filamentler kendileri gibi naylon materyalden oluşmuş
bir yüzey üzerine tutunma sağlayabilmektedir.
PEİ (Ultem)
Ultem, mükemmel mekanik, ısıl ve elektrik özelliklerini bir arada bulunduran biçimsiz bir termoplastik polieterimid (PEİ) malzemedir. Doğal haldeki ultem 1000 (güçlendirilmemiş) yarısaydam
amber bir malzemedir. Doğal haldeki ultem 1000,
fiberglass katkıları ve özel ekstrüzyon teknikleriyle daha yüksek çekme mukavemeti, sertlik ve boyutsal kararlılık kazanır.
Ultem malzemeler normal şartlarda masa üstü yazıcılarda kullanılabilecek filamentlerden değildir.
PLA, ABS, PETG vb. filamentlerden çok daha
yüksek sıcaklık değerlerine ihtiyaç duymaktadır.
300 derece civarlarını bulan nozül sıcaklığının
yanı sıra 130 derece tabla sıcaklığı ve 65 derece civarlarında ortam sıcaklığına ihtiyaç duymaktadır.
Bu sıcaklıklar içerisinde bulunan motor ve soğutucu blok aksamlarının iyi bir şekilde soğutulması
gerekmektedir. PEİ materyali filament dışında baskı yüzeyi olarak da kullanılmaktadır. Daha düşük
sıcaklıklardaki filamentler için uygun bir yapışma
yüzeyi sağlamaktadır [9].
PC (Polikarbon)
PC plastikler normalde şekilsiz ve saydam termoplastiklerdir. İşlenmiş durumdaki polikarbonat
piyasada çeşitli renklerde saydam ve yarı saydam
olarak cama alternatiftir. Polikarbonat iyi derecede ısı direnci gösterir ve alev geciktiriciler ile
birlikte bu direnci daha üst seviyeye taşıyabilir.

Şekil 2. Filamentler için darbe dayanım grafiği [10]

Bu özellik ürünlerin etiketinde FR kısaltması ile
belirtilir. Polikarbonat plastikler darbeye dayanıklı, transparan yüzeyleri sebebi ile cama alternatif
olarak kullanılmasının haricinde daha sağlam ve
dayanıklı materyallerin yapımında da kullanıldığı için “mühendislik plastiği” olarak nitelendirilir.
Şekil 3’de yer alan grafikte, polikarbonat malzemenin ABS, polistiren (PS), naylon gibi yaygın
kullanılan farklı plastiklerle aralarındaki darbe dayanımının karşılaştırılması verilmiştir.

2.2. Örnek Deney Sistemi İçin Test
Sonuçlarının Değerlendirilmesi
Deney sistemi kapalı hacim ve açık hacim olarak
iki farklı olanak sürmektedir. İç iklimlendirmeye
ihtiyaç duyulduğu hallerde sistem kapalı sistem
olarak değerlendirilecektir. Bunun yanı sıra PLA,
PVA, polimorph gibi düşük ortam sıcaklığı gerektiren durumlarda iç ortam sıcaklığı, dış ortam sıcaklığı ile aynı olacaktır.
Deneyler hem kapalı hem açık sisteme göre tekrarlanmış olup, iç ortamın ısıtılması gerekmeyen
durumlarda işletme maliyeti göz önünde bulundurularak, ortam ısıtıcısı çalıştırılmamıştır. İç ortam
sıcaklığının ısıtıcı tabla, hot end ve motor sıcaklıkları ile sağlanamadığı durumlar için ayrıca iç ortam ısıtıcı kaynağı kullanılmıştır.
Deney sisteminin dışı 17 mm MDF levha ile kaplıdır. MDF malzemenin ısıl iletkenlik değeri (0,0889
W/mK) düşük olduğu için, gerekli ortam sıcaklığı,
kapalı sistemde, ekstra bir ısıtıcıya ihtiyaç duyulmaksızın sağlanabilmekte ve sabit kalabilmektedir
[11].
Deney sistemi için, kapalı sistemde bazı yüksek
ortam sıcaklığı isteyen filamentlerin baskısı için
gerekli sıcaklıklarda 3 boyutlu yazıcıların LCD
ekranı etkilendiği için sistemin dışarısına alınmıştır. Aksi takdirde ekran için de bir soğutma mekanizması gerekmektedir. Bu durum LCD’lerin türüne göre farklı sıcaklık değerleri isteyeceği için
bu soğutma işlemi bu deney sisteminde göz ardı
edilmiştir.
Deney boyunca (bu süre 3 saatlik model baskısı ve
başlangıçtaki ısıtma ve bitişteki soğuma sürelerini kapsamaktadır.) 3 noktadan 129 sn aralıklarla
değerler alınmış ve bu değerlerin sabitlendiği aralıklardaki ortalama sıcaklıklar ana değer olarak
seçilmiştir. Deney sonucunda modelin katmanlarının birbirne yapışma oranı, oluşan çatlaklar,
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Şekil 3. Deney prosesi

Şekil 4. Deney seti

model üzerinde ekstrüzyon eksikliğinden kaynaklı
boşluklar, sıcaklığın düşük olmasından dolayı kaynaklı tabanda oluşan çekmeler ve modelin tamamlanması değerlendirilmiştir. Bu sonuçlar doğrultusunda ortam sıcaklığı, taban sıcaklığı ve nozül
sıcaklıklarının yeterliliği değerlendirilmiştir.
Sıcaklık ölçümleri, ekztrüzyon motoru üzerinden,
filament soğutucu bloğu üzerinden ve iç ortamdan
yapılmıştır.
Şekil 3’teki görselde göründüğü üzere sistemden
bir ısı çıkışı mevcuttur. Lakin bu değerin, deney sonuçları için bir anlamı yoktur. Çünkü kapalı sistem
iç sıcaklığı değerleri ortam sıcaklığından bağımsız
olarak kontrollü bir şekilde iklimlendirilmektedir.
Tiç sıcaklığını belirleyen ısıl değerler aşağıdaki gibidir;

Şekil 5. Test modeli

palı sistemde test uygulanmıştır. Nedeni ise baskı
değerlerinin açık sistemde oluşan değerlerden çok
uzak olmasıdır. Test sonuçlarından alınan sonuçların grafikleri aşağıdaki gibidir.

Tm, +Qm (Ekstrüder motor sıcaklığı)
Te, +Qe (Eksen motorlarının çalışma sıcaklıkları)
Th, +Qh (Nozül sıcaklığı (200-400 derece))
Tt, +Qt (Isıtıcı tabla sıcaklığı (60-150 derece))
+Qiç (İç ortam ısıtıcısının verdiği ısı değeri)
Test modeli olarak, pozitif ve negatif yüzeyler ve
ince duvarlara sahip bir katı model kullanılmıştır.
Modelin baskı süresi 2 saat 57 dakika olup, bu süre
ölçülen sıcaklıkların sabit olarak seyredebileceği
zamanı sağlayan bir süredir.

Şekil 6. Naturel PLA açık sistem sonuçları

Model 63,7 x 63,7 x 34,3 mm boyutlarında Şekil
5’te görülen katı yapıdır. Modelin oluşturulması
için 4,89 m filamente ihtiyaç vardır. Bu uzunluktaki filament, filamentlerin yoğunluğuna göre farklılık gösterse de yaklaşık olarak 15 gr’dır. Duvar
kalınlıkları tam dolu olarak basılan model, katman
ayrışmalarının tespiti için daha doğru bir simülasyon oluşturmaktadır.
5 farklı filament için açık ve kapalı sistem olarak
2’şer farklı test uygulanmıştır. PC için yalnızca ka-
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Şekil 7. Naturel PLA kapalı sistem sonuçları

Tesisat Mühendisliği - Sayı 171 - Mayıs/Haziran 2019

28.05.2019 10:58

ARAŞTIRMA MAKALESİ

Şekil 12. PetG açık sistem sonuçlar

Şekil 8. PLA açık sistem sonuçlar

Şekil 13. PetG kapalı sistem sonuçlar
Şekil 9. PLA kapalı sistem sonuçlar

Şekil 14. PC kapalı sistem sonuçlar
Şekil 10. ABS açık sistem sonuçlar

Deney sonuçları Tablo 2’de verilmiştir.
Tablo 2. Deney Sonuçları Ortalama Sıcaklık
Tablosu
No Deney Adı

Şekil 11. ABS kapalı sistem sonuçlar

1
2
3
4
5
6
7
8
9

T0
Ekst.
(ort.) motoru
(ort.)
Naturel PLA açık sistem
25
38
Naturel PLA kapalı sistem 41
53
PLA açık sistem
26
40
PLA kapalı sistem
38
52
ABS açık sistem
28
40
ABS kapalı sistem
45
56
PetG açık sistem
30
42
PetG kapalı sistem
43
58
PC kapalı sistem
53
67
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Hot
end
(ort.)
51
61
48
61
50
75
49
59
73
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3. HESAPLAR ve DEĞERLENDİRME
Hesaplamalar için kullanılacak sıcaklıklar maksimum ve minimum durumlara göre seçilmiştir. İç
ortam ısıtması gerektirecek en düşük sıcaklıklar
ABS için uygulanacaktır. Markaya göre farklılık
gösterecek olsa da ABS filament için sıcaklık değeri 240 °C olarak seçilmiştir. En düşük hot end
sıcaklığının seçim amacı, ısı transfer miktarını minimum seviyeye göre hesaplamaktır. Daha yüksek
sıcaklıklar için ısı transfer miktarı daha yüksek
olacağı için, hesaplamalara göre üretilen soğutucu, diğer filamentler içinde kullanılabilir olacaktır.
Tabla sıcaklığı 90 °C olarak belirlenmiştir. ABS’in
ve yüzey yapıştırıcısının aktivasyonu için bu sıcaklık değeri seçilmiştir.
Ortam sıcaklığı iletim ile gerçekleşen ısı transfer
miktarı için önemlidir. Harici bir ısıtma cihazı kullanılarak iç ortam sıcaklığı yüksek tutulmuştur. Bu
sayede iletim ile gerçekleşecek ısı transfer miktarı daha düşük iç ortam sıcaklığına göre daha düşük olacaktır. Bu da hesaplamalarda ortaya çıkan
ürünün diğer filamentler için de kullanılabileceği
anlamına gelmektedir. Sistem için seçilen değerler
ve bu değerler sonucu oluşan sıcaklık değerleri grafikten alınarak Tablo 3’teki şekilde belirlenmiş ve
hesaplamalar bu değerlere göre yapılmıştır.
Tablo 3. Test Sonuçlarından Alınan Sıcaklık
Değerleri
Hesaplamalar için belirlenen sıcaklık değerleri
Parametre

Değer

Nozül Sıcaklığı (°C)

240

Tabla Sıcaklığı (°C)

90

İç Ortam Sıcaklığı (°C)

53

Dış Ortam Sıcaklığı (°C)

24

Soğutucu Blok Sıcaklığı (°C)

123

İtici Motor Sıcaklığı (°C)

55

Soğutucu olarak su kullanılacaktır. Hem kolay uygulanabilirliği hem de sistem için yeterli olması
nedeni ile bu seçim yapılmıştır. Su bir pompa yardımı ile sistemde dolaşmaktadır. Soğutucu bloktan
çıkan su, kapalı sistem dışarısında bulunan hava
soğutmalı bir ısı değiştiricisinde soğutulmakta ve
tekrar sisteme verilmektedir. Suyun sisteme giriş
ve çıkış süresi kısa ve yakın değerlerde olduğu için,
suyun sisteme giriş sıcaklığı, oda sıcaklığı ve çıkış
sıcaklığı arasında ortalama bir değer olarak alına-
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caktır. Sistemin daha sağlıklı çalışabilmesi için bu
değer üst sınıra yakın alınacaktır. Bu doğrultuda
suyun giriş sıcaklığı 28 °C olarak kabul edilmiştir.

3.1. Filament Soğutucu Blok Hesabı
Soğutucu bloğun mevcut ve hedef sıcaklıkları belli
olduğu için soğutucudan verilecek toplam ısı;
Qtoplam_verilen_ısı = m . c . ∆T

(1)

kullanılarak hesaplanacaktır.
Soğutucu bloğun hedef sıcaklığı PLA’e göre belirlenecektir. Bunun sebebi, mühendislik uygulamaları ve mukavemet ihtiyacı duyulan parçalar için
kullanılacak filamentler arasında en düşük rekristalizasyon sıcaklığına sahip materyallerden olmasıdır. Sıcaklık değerlerinin belirlenmesinde ABS
materyali simülasyonu yapılmıştır. ABS için gerekli soğuk alan sıcaklığı PLA’nın ihtiyaç duyduğu
sıcaklıktan bir miktar daha fazla olmasına rağmen
PLA için hesaplama yapılması güvenlik katsayısı
olarak kabul edilecektir. Halihazırda testlerde görüldüğü üzere nozül sıcaklıkları PLA için sınır düzeylerde gezmektedir. Bu sebeple bu güvenlik katsayısına ihtiyaç duyulmaktadır. Bunun için PLA
için ihtiyaç duyulan nozül soğuk bölge değerleri
kullanılmıştır. Bu değerler testlerde de görüldüğü
üzere 45 °C’nin üzerinde olsa da 55 °C’nin altında olmalıdır. Bu sebeple güvenlik katsayısı da göz
önüne alındığı zaman rahatlıkla hedef sıcaklık 50
°C olarak seçilmiştir.
Bu durumda alüminyum bloktaki sıcaklık farkı;
ΔT = (123 − 50) = 73 °C’dir.
Alüminyum bloğun kütlesinin tespiti için ebatlarına ihtiyaç vardır. Dış ölçüleri diğer parçaların
ebatlarına göre belirlenmiş ve parça bağlantı ve
yaklaşık kanal boşlukları çıkarıldıktan sonra 6061
alüminyum için Solidworks üzerinden hesaplanan
değer; m = 75 gr’dır.
6000 serisi alüminyumda belirtildiği üzere öz ısı
değeri; c = 900 J/kg.K’dir.
Bu değerlere göre;
Qtoplam_verilen_ısı = 4927,5 Joule’dür
Alüminyum bloktan iç ortama yayılan ısı Fourier
Isı İletim Yasası’na [12] göre;
Q̇ iletim = −ktA (dT/dx)

(2)

Q = (k A (Talu − Tiçortam))/d		

(3)
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Alüminyum için ısı iletim katsayısı; k= 247 W/m.°C

lem sonucu gerekli soğutma yüzeyi alanı;

Tasarlanan soğutucu bloğun ısı temas yüzey alanı;
A = 1800 mm2 = 0,0018 m2

Asoğutma_yüzey_alanı= Qtaşınım / (h (Ts − Tf ))

Bloğun kalınlığı; d = 22 mm = 0,022 m
Soğutucu blok ile iç ortam arasındaki sıcaklık farkı; ΔT = (123 − 53) = 70 °C
Bu değerler için iletimle verilen ısı;
Qiletim = 1414,63 Joule
Taşınım ile verilmesi gereken ısı, toplam verilen ısı
ve iletim ile verilen ısının farkı ile belirlenecektir.
Dolayısı ile taşınım ile 3513 Joule değerinde bir soğutma uygulanmalıdır.
Sistemdeki dolaşan soğutucu sıvı giriş ve çıkış
süresi boyunca yaklaşık olarak 3500 J değerinde
bir ısı transferi gerçekleşecektir. Giriş sıcaklığını
bildiğimiz akışkanın çıkış sıcaklığı bu şekilde hesaplanacaktır;
dQtaşınım = msu Cpsu ∆Tsu

(4)

Deney sırasında kullanılan pompa debisi, test sonucu su için 180 kg/h olarak kaydedilmiştir.
Suyun öz ısısı giriş ve çıkış sıcaklığının ortalamasına göre seçilecektir. Ortalama sıcaklık 30 °C
olarak kabul edilerek Cp değeri belirlenecek. Bu
durumda;
Cp = 4.179 kj/kg.°C
∆Tsu = 1800 / (180 x 4,178) = 4,6 °C		

(5)

Debinin yüksek olması nedeni ile giriş ve çıkış sıcaklık farkı düşüktür. Sonuçlara göre çıkış sıcaklığı 32 °C olarak belirlenmiştir. Dolayısı ile ortalama
su sıcaklığı 30 °C derece olarak belirlenmiştir.
Blokta bulunan kanallarda dolaşan sıvıya geçen ısı
Newton’un Soğutma Yasası Formülü ile hesaplanacaktır;
Q̇ taşınım = h A (Ts − Tf )

(6)

Tf değeri için, 30 °C olarak yukarıda belirlenen ortalama su sıcaklığı kullanılacaktır.

= 5702,18 mm2
olarak belirlenmiştir.
Kanal işlenme kolaylığı bakımından kare profil
olarak açılacaktır. 11 x 4 mm olarak seçilen profil
neticesinde kanal uzunluğu 200 mm olarak ortaya
çıkmaktadır. Bu veriler alüminyum bloğun tasarımı için yeterli verileri sağlamaktadır.

3.2. Ekstrüder Motor Soğutucu
Masaüstü yazıcılarda ekstrüder motor için ayrı bir
soğutma işlemi uygulanmamaktadır. Normal şartlarda motor sıcaklığı, doğru akım ayarında, sınır
sıcaklık şartlarında çalışmaktadır. Bu değerler de
gerekli motor torku için yeterli gelmektedir. Lakin
bu tarz 3 boyutlu yazıcılarda iç iklimlendirme uygulanmamaktadır. Bu yüzden motor sıcaklıkları
sınırın üstüne çıkmamaktadır.
Uygulanacak sistemde iç iklimlendirme ile motorun bulunduğu ortam sıcaklığı 50 °C’yi bulacaktır. Bu sıcaklık bile motorun çalışma sıcaklığının
üstündeyken, motorun iç sıcaklığı da eklendiğinde
dış beslemeli bir soğutma sistemine ihtiyaç duyulmaktadır.
Soğutucu blok olarak motor ölçülerine uygun piyasadan temin edilebilecek bir alüminyum blok
kullanılacaktır.
Kullanılacak bloğun özellikleri aşağıdaki gibidir:
Tablo 4. Mevcut Bloğun Özellikleri
Motor Soğutucu Blok Özellikleri
Parametreler

Değerler

Malzeme

Alüminyum

Ebatları (mm)

40,5 x 12,5 x 40

Ağırlığı (gr)

41

Kanal tipi

Dairesel

Kanal çapı (mm)

5,9

Isı taşınım katsayısı deneysel sonuçlar ile belirlenebilmektedir. Alüminyum üzerinde farklı akışkanların incelediği bir araştırmadan [13] alınan veriler doğrultusunda ısı taşınım katsayısı 6600 W/
m2K olarak seçilmiştir [14].

Blok içerisine su konulduğu zaman 6 gr ağırlığında
su alabilmektedir. Buradan soğutucu bloğun sıvı
ile olan temas yüzeyini hesaplarsak;

Alüminyum bloktaki kanalların iç yüzeyinin sıcaklık değeri 123 °C olarak belirlendiği için denk-

ρsu = 997 kg/m3, msu = 6 gr = 0,006 kg

ρsu = msu / Vsu
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Vsu = 6,018 x 10 -6 m3 = 6018 mm3

3.3. Tasarım

Vsu = πr2 x L

Tasarım modellemesi Solidworks Cad Programı ile
yapılmıştır. Model alüminyum 6061 serisi metal
olarak belirlenmiş olup, ağırlık ve termal özellikler
bu doğrultuda belirlenmiştir.

L = 212,9 mm
Temas yüzeyini hesaplarsak;
A = 2πr L
A = 4013,07 mm

2

Taşınım ile aktarılan ısıyı hesaplarsak;
Asoğutma_yüzey_alanı = Qtaşınım / (h (Ts − Tf ))

(8)

Motorun testlerde çıktığı en yüksek değer olarak
Ts değerini 69 °C; filament soğutucu bloktan çıkan
suyun sıcaklığı göz önüne alındığında ve bu debideki giriş ve çıkış sıcaklık arasındaki fark 5 °C
gibi düşük bir fark olacağından ortalama sıcaklık
olarak Tf = 33 °C olarak, taşınım ısı transfer katsayısını da hesaplar da kullandığımız üzere h = 6600
W/m2K olarak aldığımızda;

Sıvı soğutmalı kafa çift ekstrüzyona göre tasarlanmış olup ihtiyaca göre yakın özellikli filamentlerin
beraber basılabilmesi veya çok renkli modellerin
oluşturulması için kullanılabilir. Aynı şekilde tek
ekstrüzyon sistemi ile kullanılmasına engel bir durum yoktur.
Tasarımsal olarak tercih seçeneği sunabilmesi için
bir tarafta teflonlu heatbreak (ısı yalıtım tüpü), diğer tarafta ise metal heatbreak kullanılabilecektir.
Bu sayede heatbreak değişikliği yapmadan yüksek
ve düşük sıcaklık isteyen malzemeler kolaylıkla
değiştirilebilecektir.

Qtaşınım = 953,5 W’lık ısı taşınımı olmuştur.
İletim ile ısı transferi hesaplandığında;
Q = (k A (Talu − Tiçortam)) / d

(9)

İletimle ısı transfer katsayısı k = 247 W/m.°C;
Motor sıcaklığının 69 °C’ye ulaştığı değerler için iç
ortam sıcaklığı 50 °C’dir.
Dolayısı ile sıcaklık farkı 19 °C’dir.
Yüzey alanı = 40 x 40,5 = 0,00162 m2’dir;
Kalınlığı ise 12,5 mm = 0,0125 m2’dir, bu verilere
göre iç ortama verilen ısı değeri;
Qiletim = 608,2 W enerji soğutucu blok sayesinde ortama verilmektedir.
Dolayısı ile soğutucu blok sayesinde verilen toplam
ısı;
Qtoplam = 1561,2 W
41 gr’lık alüminyum bloktan 1860,2 W’lık enerji
verildiğinde, ısıtıcı blok 69 °C derece sıcaklıktan
hedef sıcaklığa düşecektir. Bu sıcaklığı hesaplarsak;
Qtoplam_verilen_ısı = m . c . (Tilk − Tson)

(10)

Tson = 69 − 42 = 27 °C
Bu sıcaklık değerindeki ekstrüder motoru, testlerde de görüldüğü üzere sorunsuz bir şekilde çalışmaktadır. Dolayısı ile bu soğutucu bloğun soğutma
yükü yeterlidir ve sisteme uygulanabilir.
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Şekil 15. Montaj görseli

Parça listesi aşağıdaki gibidir:
• 2 adet pnömatik fitting, (teflon boru için)
• 2 adet heatbreak (hem teflonlu, hem de metal
tüplü olabilir)
• 2 adet vidalanabilir ısıtıcı blok
• 2 adet nozül (iki tarafın farklı özelliklerini
sağlayabilmek için, farklı çaplarda nozül kullanılabilir)
• 2 adet prob rezistans (halihazırda makinadan
çıkan rezistansın uygulanması, uyumluluk bakımından daha doğru olacaktır.)
• 2 adet termistör veya termokupl (halihazırda
makinadan çıkan rezistansın uygulanması,
uyumluluk bakımından daha doğru olacaktır.
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4. SONUÇ
Bu çalışmada, ucuz masaüstü 3 boyutlu yazıcılarda, mühendislik materyallerini basabilmek için gerekli şartların belirlenmesi hedeflenmiştir. Bu şartlar için teorik ve pratik olarak veriler yardımı ile
mevcut sistemlerin yetersiz olduğu vurgulanarak,
eksikleri belirtilmeye çalışılmıştır.
Eksiklerin en büyük sebebi doğrudan soğutma
ihtiyacını işaret etmektedir. 3 boyutlu yazıcıların
işlem süreleri yavaş ilerlediği için, parçaların üretimi uzun zaman almaktadır. Bu da stabil ve sorunsuz çalışan bir sisteme işaret etmektedir. Bu durum
için çalışma şartları sınır şartlarına yaklaşmamalı
ve elbette tüm mekanik ve termal ihtiyaçları karşılamalıdır.
Mekanik ihtiyaçlar motorlarla sağlanmaktadır.
Dolayısı ile motorların düzenli çalışması önem arz
etmektedir. Motorların doğru çalışması için de uygun çalışma şartlarının sağlanması gerekmektedir.
Test sonuçları da ekstrüder motor için soğutma ihtiyacına işaret etmektedir. Bu durum için piyasadan
seçilen soğutucu blok için hesaplamalar yapılmış
ve parçanın uygulanabilir olduğu tespit edilmiştir.
Test sonuçları
Naturel PLA ve PLA için açık sistemlerde test sonucu model başarılı bir şekilde üretilmiştir. Naturel PLA ve PLA için kapalı sistemlerde test sonucu
model başarısız olmuştur. Filament ilk katmanlarda boşluklu olarak akması ile bereber daha sonrasında akış tamamen kesilmiş ve model oluşturulamamıştır. Bu durumda hotend soğutucu bloğu ve
motor için mevcut fanlı soğutma sistemi yetersiz
kalmıştır. ABS açık sistemde test sonucu model
başarısızdır. Ortam sıcaklığının gerekenin çok altında kalmasından dolayı tıkanma olmaması ile beraber model gevrek bir yapıdadır. Model oluşmuş
fakat katmanlar birbirine kuvvetli yapışamamıştır.
ABS kapalı sistemde test sonucu model başarılı
olmuştur. Filamentin akışı başlangıçtan, sona kadar eksiksiz olarak sağlanmıştır. Fakat daha uzun
baskılarda motor sıcaklığı daha da yükselebileceği
için motorun torkunda ciddi düşüşlere sebep olabilecektir. Bu da uzun baskılarda modelde boşluklar
olması ve boşluklar yüzünden kırılmanın kolaylaşabileceği anlamına gelmektedir. Bunun için motor
için kesinlikle bir soğutma sistemi gerekmektedir.
PetG açık ve kapalı sistemde de bütünlüğü sağlanmış bir baskı oluşturmuş ve başarılı olmuştur. PC

için ise açık sistem testi uygulanmamış, doğrudan
kapalı sistem testi yapılmasına rağmen sıcaklıklar
yetersiz kalmıştır. Mevcut hava soğutmalı sistemde daha yüksek sıcaklıkların uygulanması uygun
olmayacaktır. Dolayısı ile yüksek sıcaklıklardaki
materyallerin basımı için su soğutmasına ihtiyaç
vardır.
Termal şartların kısa mesafelerde farklılık gösterdiği ve en temel parçalarından biri olan başlık
birçok farklı sıcaklık alanı içermektedir. Filamentlerin kısa mesafeler içerisinde farklı sıcaklıklarda
bulunmaları gerekmektedir. Bu da soğutucu blok
ile sağlanmaktadır. Test sonuçları göstermiştir ki
mevcut durumda başarılı sonuçlanan baskılar için
dâhi sıcaklıklar sınır şartlarında seyredebilmektedir. Bu da güvenli bir süreç için istenmeyen bir
durumdur. Gerekli güvenlik katsayıları da göze
alınarak en zor şartlar için hesaplar yapılmış ve soğutucu blok tasarımı yapılmıştır.
Bu çalışmada hobi ve ev kullanımı dışında endüstride ve ar-ge işlemlerinde kullanılabilecek kolay
uygulanabilir bir sistem oluşturulmuştur. Bu da
teknolojik gelişimin maliyet engelini ortadan kaldırmak için önemli bir adımdır.

SİMGE LİSTESİ
Asoğutma_yüzey_alanı

Soğutmanın için gerekli yüzey alanı

ABS

Akrilonitril bütadien stiren

FEM

Finite element method

FDM

Fused deposition modeling

FFF

Fused filament fabrication

h

Isı taşınım katsayısı

Qiletim

İletimle verilen ısı

Qtoplam_verilen_ısı

Toplam verilen ısı

Qtaşınım

Taşınımla verilen ısı

+Qe

Eksen motorlarının verdiği ısı

+Qh

Hot end'in verdiği ısı

+Qiç

İç ortam ısıtıcısının verdiği ısı

+Qm

Ekstrüder motorunun verdiği ısı

+Qt

Isıtıcı tablanın verdiği ısı

PA

Naylon

PC

Polikarbon

PEİ

Ultem, polieterimid

Pet

Polietilen terefitalat

PetG

Polietilen terefitalat glikol kopolimer

PLA

Polilaktikasit

PVA

Polivinil asetat

PWM

Pulse width modulation
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Talu

Aluminyum bloğun başlangıç sıcaklığı

Te

Eksen motorlarının çalışma sıcaklıkları

Tf

Suyun ortalama sıcaklığı

Th

Hot end sıcaklığı

Tiç_ortam

İç ortam sıcaklığı

Tm

Ekstrüder motor sıcaklığı

TPU

Termoplastik poliüretan

Ts

Suyun çıkış sıcaklığı

Tt

Isıtıcı tabla sıcaklığı
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Soğutma sistemlerinde kullanılan kloro-floro hidrokarbonların çevreye ve ozona
zararlı olmalarından dolayı daha çevreci ve doğal soğutucu akışkanların bu bileşiklerle değiştirilmesi zorunlu hale gelmiştir. Doğal soğutucu akışkanlardan CO2
gazı küresel ısınmaya etkisi olmayan ve ozon tabakasına zarar vermeyen önemli
alternatiflerden biridir. Ancak kritik nokta civarında veya üzerinde ısı geçişi nedeniyle ortaya çıkan performans katsayısındaki düşüş ve yüksek çalışma basınçları
nedeniyle bir takım tasarım gereksinimine ihtiyaç duyulmuştur. Dolayısıyla CO2 soğutucu akışkanı ile çalışan soğutma sistemleri tasarımı, geliştirilmesi ve uygulanması konusunda son yıllarda yapılan araştırmalar gittikçe artmaktır. Bu çalışmada
uluslararası standartlara uygun olarak tasarlanmış bir test düzeneği kullanılarak
R404a ve CO2 gazlarının kullanıldığı bir kaskat soğutma sisteminin performans
testleri gerçekleştirilmiştir. Söz konusu sistemde 7,75 kW soğutma kapasitesine sahip evaporatör kullanılarak test odalarında istenilen standart test şartları sağlanmaya çalışılmıştır. Çeşitli noktalardan yapılan ölçümler kullanılarak sistem COP
değeri hesaplanmıştır.

Anahtar Kelimeler

CO2 / R404a, Kaskat Soğutma Sistemi, Test Ünitesi.

Experimental Investigation on the Performance
of R744/R404a Cascade Refrigeration System
ABSTRACT
Synthetic refrigerants are being called off or laid up because of their negative effects on the ozone which are used in refrigeration industry nowadays. Refrigeration
systems using synthetic compounds as a refrigerant are caused large amount of
greenhouse gases emission to atmosphere due to the leakage in the systems. Therefore, proposing less harmful and environmental friendly alternative refrigerants for
such systems is obligatory. CO2 is one of the alternative refrigerants with no harmful effects on global warming and ozone layer. But having low critical pressure
and high operating pressure obliges the system to meet some consideration during
design. Researches on the systems using CO2 as refrigerant are increasingrecently
to design and develop such systems. in this study, an experimental facility is set up
based on the international standards. and using this facility, a cascade system with
a refrigeration capacity of 7,75 kW is tested at the specified conditions. Using data
collected from several components the COP and performance calculations of the
designed system have been realized.
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1. GİRİŞ
Sentetik soğutkanlar 1900’lerin ortalarından itibaren soğutma sistemlerinde yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır. Soğutma performanslarının
iyi oluşu ve güvenlik özellikleri sebebiyle yıllardır soğutma sanayisinde kullanımı en yaygın olan
soğutkanlardır. Bu soğutkanların çevreye olan
zararları fark edildiğinden beri kullanımlarında
bazı kısıtlamalara gidilmektedir. Karbondioksit,
geçen yüzyılın başlarından beri bilinen ve soğutma sistemlerinde kullanılan doğal bir soğutkandır.
Karbondioksit düşük “Küresel Isınma Potansiyeline” sahip olduğu için günümüzde çevre dostu bir
soğutkan olarak anılmaktadır. Karbondioksitin
“Küresel Isınma Potansiyeli”, referans değeri olan
1’e eşittir. Ayrıca düşük akış direnci, yüksek çalışma basıncı ve düşük kritik sıcaklık gibi ayırt edici
termodinamik özelliklere sahip olan CO2, enerji
verimliliği yüksek ve çevreye duyarlı soğutma sistemleri baz alındığında yüksek potansiyele sahip
bir soğutkan olarak ön plana çıkmaktadır.
Norveç’te sentetik soğutucular kullanan 220 süpermarket soğutma sistemi üzerine yapılan kapsamlı
bir araştırmaya göre, bu sistemlerden yıllık sızıntı
oranı %14’lere ulaşmaktadır. Bu veri soğutma sistemlerinden önemli oranlarda atmosfere salınan
emisyonlar olduğunu göstermektedir. Sentetik soğutucuların kullanıldığı sistemler nedeniyle, sera
gazlarının atmosfere hissedilir oranda salındığı
tespit edilmiş ve böylece sızıntı oranını düşürme
ve alternatif soğutkanlar için araştırma yapma ihtiyacı zorunlu hale gelmiştir [1].
Karbondioksitin düşük özgül hacim değerleri,
yüksek basınç değerleriyle birleştiğinde soğutma
sistemi elemanlarının ebatlarının küçültülmesine
de olanak sağlamaktadır. CO2’in soğutkan olarak
en önemli dezavantajı ise yüksek çalışma basıncına
sahip olmasıdır (31 °C’de, 7,2 MPa). Ayrıca karbondioksitin; çevre dostu, zehirsiz, patlayıcı olmayan,
kolay elde edilebilir ve geniş sıcaklık aralığında
kullanılabilir olması gibi özellikleri de soğutkan
olarak önemli avantajları arasında yer almaktadır.
Soğutma sistemlerinde kullanılan yağlayıcılarla da
uyumlu olması bir diğer avantajıdır.
Karbondioksitin kullanıldığı iki çevrimli kaskat
soğutma sistemlerinin termodinamik analizi hakkında yapılmış pek çok deneysel ve sayısal çalışma literatürde yer almaktadır [2-3]. Kaskat bir
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sistemin düşük sıcaklık çevriminde karbondioksitin optimum yoğuşma sıcaklığı hesaplanmıştır
[4]. Bir başka çalışmada, karbondioksit-propan
(R290) kaskat soğutma üzerinde çalışmış, bu sistemin yüksek sıcaklık döngüsünde ısıl eşanjör
için optimum evaporasyon sıcaklığı hesaplanmıştır [5]. Bansal ve Jain yaptıkları çalışmada, kaskat
bir sisteminin yüksek sıcaklık döngüsünde R717
(amonyak), R290 (propan), R1270 ve R404a gibi
farklı soğutucular ve düşük sıcaklık döngüsünde
ise R744(CO2) kullanarak farklı çalışma şartları
için sistemin performans (COP) değerlerini ve ara
ısı eşanjöründeki optimum kondenzasyon sıcaklıklarını hesaplamıştır [6]. Lorentzen (1994) ve Pearson (2005) tarafından yapılan araştırmalarda ise,
düşük sıcaklık uygulamalarında CO2’in soğutucu
olarak yüksek potansiyele sahip olduğu gösterilmiştir [7-8].
Bu çalışmada, kritik şartlar altında çalışan iki kademeli bir kaskat soğutma sistemi ele alınmıştır.
Soğutma sistemlerinde sentetik soğutucular yerine
kademeli olarak doğal soğutucuların alması amacıyla düşük sıcaklık çevriminde R744, yüksek sıcaklık çevriminde ise soğutma sistemlerinde sıkça
kullanılan R404a soğutucu akışkanı seçilmiştir.
Yapılan deneysel çalışmalar sonucu kurulan klimatik odalar içerisine yerleştirilen evaporatörün
soğutma kapasitesi hesapları yapılarak performans
katsayısı değeri belirlenmiştir.

2. DENEY DÜZENEĞİ
Tasarlanan ve üretimi gerçekleştirilen deney düzeneği; R744/R404a kaskat soğutma sistemi, klimatik test odaları ve kontrol sisteminden oluşmaktadır. İç içe iki kabuktan oluşan klimatik odalar,
kaskat soğutma sistemi ve ekipmanlarına ait şematik gösterim Şekil 1’deki gibidir.

2.1. Klimatik Test Odaları
Klimatik test odaları iç içe geçmiş bir dış oda ve
bir iç odadan meydana gelmektedir. Bu tasarım;
dış odadaki hava koşullarının testlerin yapılacağı
iç odadaki hava koşullarıyla dengeli bir şekilde hareket etmesini sağlayarak test ortamındaki evaporatörün dış ortam hava koşullarından etkilenmesini ve performansının düşmesini engellemiştir. Dış
odanın içerisine yerleştirilen klima santrali yardımıyla hava koşulları dengelenmektedir.
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sıcaklığını kontrol etmektedir. 7,75 kW kapasiteye
sahip olan evaporatör iki fanlı olarak üretilmiştir.
Evaporatör üfleme ağzına yerleştirilen hava kanalı yardımıyla oda içerisindeki havanın evaporatör
giriş ve çıkışındaki sıcaklık ve nem değişimi ölçülmüştür. Böylece evaporatörün kapasitesi hava
tarafından da ölçülerek akışkan tarafıyla karşılaştırılması yapılmıştır. Kaskat soğutma sisteminin şematik gösterimi Şekil 1’deki gibidir. İç
odada ulaşılmaya çalışılan sıcaklık ASHRAE33
Standardı’nda belirtilen ve SC5 şartına karşılık
gelen -34 °C oda sıcaklığıdır. Bu sıcaklığın sağlanabilmesi için kaskat soğutma sistemi evaporasyon
sıcaklığı -40 °C olacak şekilde çalıştırılmıştır.

2.3. Kontrol Sistemi
Şekil 1. Kaskat soğutma sistemi şematik gösterimi

2.2. R744/R404a Kaskat Soğutma Sistemi
Kaskat soğutma sistemi farklı akışkanların iki ayrı
soğutma çevrimi ve bu iki çevrimi birbirine bağlayan kaskat kondenserden oluşmaktadır. Yüksek sıcaklık çevriminde akışkan olarak R404a soğutucu
akışkanı kullanılmıştır. Bu çevrimin temel amacı
yüksek ortam sıcaklıklarında basınç değerleri çok
yüksek olan CO2 gazının uygun basınç aralığında
çalışabilecek yoğuşma sıcaklıklarını sağlamaktır.
Bu yüzden; scroll kompresör, havalı kondenser,
termostatik genleşme vanası ve evaporatörden
(kaskat kondenser) oluşan standart bir soğutma sistemi kaskat sistemin yüksek sıcaklık çevrimi olarak çalışacak şekilde üretilmiştir. Scroll kompresör
frekans kontrollü olup hızı düşük sıcaklık çevrimindeki CO2 gazının kondenzasyon basıncına bağlı olarak değişmektedir. Düşük sıcaklık çevriminde yarı-hermetik pistonlu CO2 kompresöre frekans
kontrollü olarak iç odadaki sıcaklık değerine bağlı
olarak sürülmektedir. Doğru miktarda akışkanın
evaporatöre gitmesini ve evaporatör çıkışındaki
gazın istenilen kızgınlık derecesinde kompresöre
dönmesini sağlamak ve bu kontrolü kusursuz bir
şekilde gerçekleştirebilmek için elektronik genleşme vanası kullanılmıştır. Kaskat kondenser düşük
sıcaklık çevriminin kondenseri olarak görev yapmaktadır. Kompresörden gelen aşırı kızgın CO2
gazı kaskat kondenserde R404a akışkanı ile yoğuşturularak basıncı ve sıcaklığı düşürülmektedir.
Düşük sıcaklık çevriminin evaporatörü iç odanın

Kaskat soğutma sisteminin kontrolünü sağlamak
amacıyla sistemin belirli noktalarına sıcaklık,
nem, basınç, debi ölçüm cihazları yerleştirilmiştir.
Bu ölçüm cihazlarından alınan bilgiye ve sistemin
çalışma aralıklarına göre bir kontrol senaryosu
oluşturulmuştur. Bu senaryo PLC ünitelere programlama dili kullanılarak aktarılmıştır ve sistemin
istenilen şartlarda çalışması sağlanmıştır. Kontrolün daha sağlıklı ve sürekli yapılabilmesi için bir
kullanıcı ara yüzü tasarlanmış ve bu ara yüze internet üzerinden belirli kişilerin ulaşabilmesi ve
sistemi kontrol edebilmesi olanağı sağlanmıştır.
Sensörlerden gönderilen değerler belirli aralıklarla
kaydedilerek istenilen zamana ait kayıt verilerine
ulaşım sağlanmıştır.

3. BULGULAR ve TARTIŞMA
İç oda sıcaklığının +25 °C olduğu sıcaklık değerinden başlayarak -34 °C sıcaklık değerine ulaşıncaya kadar devam edilen deneyler sırasında kaskat
soğutma sistemi üzerindeki, iç odadaki ve evaporatör hava tarafındaki ölçüm cihazlarından alınan
veriler kullanılarak sistemin termodinamik hesaplamaları gerçekleştirilmiştir.
Düşük sıcaklık çevrimindeki sıcaklık, basınç ve
debi değerlerinin deney süresince ortalama olarak
verdiği sonuçlar kullanılarak ölçüm cihazlarının
bulunduğu bölgelerdeki faz durumları da göz önüne
alınarak entalpi hesaplamaları gerçekleştirilmiştir.
Elde edilen entalpi değerleri ve debi kullanılarak
sistemin soğutma kapasitesi hesaplanmıştır. CO2
kompresörü üzerine yerleştirilen frekans kontrolü
cihazı kullanılarak düşük sıcaklık çevriminin tüTesisat Mühendisliği - Sayı 171 - Mayıs/Haziran 2019
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kettiği elektrik enerjisi bulunmuştur. Ayrıca yüksek sıcaklık çevrimindeki kompresör üzerinden
bulunan frekans kontrolü yardımıyla da ortalama
akım değerleri hesaplanmıştır. Akım değeri kullanılarak tüketilen elektrik enerjisi hesaplanmıştır.
Elde edilen soğutma kapasitesi ve güç tüketim değerleri kullanılarak sistemin performans katsayısı hesaplanmıştır. Ayrıca hava tarafından ölçülen
sıcaklık ve nem değerleri kullanılarak evaporatör
giriş ve çıkışındaki hava entalpileri hesaplanmıştır.
Hava kanalı üzerindeki debi ölçerden alınan değerlerle entalpi değerleri kullanılarak havanın soğuma kapasitesi hesaplanmış ve sistemin soğutma
kapasitesiyle karşılaştırılmıştır. Kaskat soğutma
sistemine ait belirli ölçüm noktalarındaki sıcaklık
ve basınç değerleri Tablo 1’de, debi değerleri Tablo
2’de verilmiştir.
Tablo 1. Kaskat Soğutma Sistemi Sıcaklık ve
Basınç Değerleri
Ölçüm Noktaları

Şekil 2. İç oda sıcaklığının zamana bağlı değişimi

Evaporatör Kapasitesi:
Q̇ evap = ṁ (hçıkış − hgiriş)

(1)

Performans Katsayısı:		
COP = Q̇
/P

(2)

evap,CO2

Toplam

Hava tarafı soğutma gücü hesaplanırken, sıcaklık,
bağıl nem ve yoğuşan su hesaba katılmamıştır.
Tablo 4. Evaporatör Akışkan ve Hava Tarafı Giriş
ve Çıkış Entalpi Değerleri

Kompresör Girişi

Yüksek Sıcaklık
Düşük Sıcaklık
Çevrimi
Çevrimi
Basınç Sıcaklık Basınç Sıcaklık
(bar)
(°C)
(bar)
(°C)
2,52
-2,87 10,21 -21,19

Kompresör Çıkışı

16,53

68,30

24,82

79,92

Kondenser Çıkışı

15,93

31,65

24,69

-11,87

Q̇ evap = ṁ (hçıkış − hgiriş)

Evaporatör Girişi

2,98

-13,47

9,42

-39,41

Evaporatör Çıkışı

2,89

-3,63

9,36

-34,25

Q̇ evap,hava = 2,19 (−37,53 − (-33,95)) = 7,84 kW

Tablo 2. Yüksek ve Düşük Sıcaklık Çevrimindeki
Akışkanların Debileri
Akışkan
R404a
R744

Debi (kg/s)
0,074
0,0285

Evaporatörün hava tarafındaki giriş ve çıkış noktalarındaki hava sıcaklık, nem ve debi değerleri Tablo 3’te verilmiştir.
Tablo 3. Evaporatör Hava Tarafı Sıcaklık, Nem ve
Debi Değerleri
Sıcaklık (°C)
Nem (%RH)
Debi (kg/s)

Tgiriş

Tçıkış

-33,994
45,64
2,19

-37,36
74,4

Aşağıdaki denklemler kullanılarak sistemin soğutma kapasitesi ve performans katsayısı hesapları
gerçekleştirilmiştir.
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Akışkan Tarafı

Hava Tarafı

hgiriş (kJ/kg)

hçıkış (kJ/kg)

hgiriş (kJ/kg)

hçıkış (kJ/kg)

170,29

434,7

-33,95

-37,53

Q̇ evap,CO2 = 0,0285 (434,7 − 170,29) = 7,536 kW
Tablo 5. Güç Tüketim Değerleri
Ekipman

Tüketim (kW)

CO2 Kompresör

2

R404a kompresörü üzerindeki frekans kontrol cihazı kompresör tarafından çekilen akım değerini
PLC’ye bilgi olarak göndermektedir ve güç tüketimi bu değer üzerinden hesaplanabilmektedir.
P = 380 ∙ I ∙ √3 ∙ 0,89

(3)

Şekil 3. R404a kompresör akım değeri zamana göre
değişimi
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Şekil 3’deki R404a kompresörünün çektiği akım
değerinin zaman içerisinde sürekli değişmesinin
sebebi CO2 likit tankı basıncının istenilen değere
yakın olduğunda kompresörün yavaşlaması yükseldiğinde ise hızlanması sonucu oluşmaktadır.
Elde edilen veriler ışığında hesaplanan ortalama
akım değeri 6,2 A’dir. Bu değeri yukarıdaki denklemde yerine koyduğumuzda;

Deneysel çalışmanın temel amaçlarından biri de iç
odanın standartlarda belirtilen sıcaklık şartlarına
ulaşmasını sağlamaktır. SC5 şartını sağlamak için
gerekli -34 °C oda sıcaklığı +25 °C sıcaklıktan başlayarak toplam 6 saat içerisinde istenilen değere
ulaşmıştır.

PR404a,Kompresör = 3,63 kW

COP = 1,168

COP
CO2evap
h
ṁ
P
PLC
Qevap
RH
SC5

4. SONUÇ

KAYNAKLAR

Bu çalışmada R404a ve R744 gazlarının sırasıyla
yüksek sıcaklık ve alçak sıcaklık çevriminde çalıştığı bir kaskat soğutma sisteminin deneysel analizleri ve performans değerlendirmesi gerçekleştirilmiştir. Çalışmalar sonunda elde edilen değerlerle
sistemin istenilen kapasite ve sıcaklık değerlerini
sağladığı görülmüştür. İç odaya yerleştirilen 7,75
kW soğutma kapasiteli iki fanlı CO2 evaporatörünün akışkan tarafından yapılan termodinamik
hesaplamalarında 7,536 kW kapasite değeri verdiği
görülmüştür.

[1] Veiby, O. J., Documentation in the ICA Supermarket Chain in Norway 2003, Internal Records, Oslo, Norway, 2003.
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[3] Cabello, R., Sanchez, D., Llopis, R., Torrilla,
E., Experimental Evaluation of the Energy Efficiency of a CO2 Refrigerating Plant Working
in Transcritical Conditions, Applied Thermal
Engineering, 28, 1596-1604, 2008.
[4] Lee T., Liu C., Chen T., Thermodynamic Analysis of Optimal Condensing Temperature of
Cascade Condenser in CO2/NH3 Cascade Refrigeration Systems, International Journal of
Refrigeration 29, 1100-1110, 2006.
[5] Bhattacharyya, S., Mukhopadhyay, S., Kumar,
A., Khurana, R. K., Sarkar, J., Optimization of
a CO2-C3H8 Cascade System for Refrigeration
and Heating, International Journal of Refrigeration 28, 1284-1292, 2005.
[6] Bansal, P. K., Jain, S., Cascade Systems: Past,
Present, and Future, ASHRAE Transaction,
113 (1), 245-252, 2007.
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Refrigerant, International Journal of Refrigeration 17, 292-301, 1994.
[8] Pearson, A., Carbon Dioxide e New Uses for
an Old Refrigerant, International Journal of
Refrigeration 28, 1140-1148, 2005.

Fan güçleriyle birlikte kompresör güçlerini topladığımızda elde edilen toplam güç tüketimi değeri;
Ptoplam = PCO2,komp + PR404,komp + Pevap,fan + Pkond,fan
Ptoplam = 2 + 3,63 + 0,33 + 0,49 = 6,45 kW

Ayrıca kompresörler ve fanlardan alınan tüketim
verileri de kullanılarak cihazın genel performans
katsayısı değeri 1,168 olarak hesaplanmıştır. Hesaplanan bu değer standart buhar sıkıştırmalı soğutma sistemlerine oranla düşük kalmaktadır. Yapılan deneylerde R404a tarafındaki kompresörün
sık aralıklarla dur kalk yapması cihazın güç tüketimini arttırmıştır. Bu değer doğrudan toplam COP
değerini düşürücü etki yapmaktadır. Optimum
şartların belirlenmesi ve daha verimli bir kontrol
uygulamasıyla bu değer daha da düşürülerek COP
değeri yükseltilebilir.
Akışkan tarafının yanı sıra hava tarafından da
ölçümler yapılarak soğutma kapasitesi 7,84 kW
olarak hesaplanmıştır. Bu değer akışkan tarafından hesaplanan değerden daha yüksektir. Bunun
nedeni evaporatörün üfleme ağzına yerleştirilen
hava kanalının üfleme hava sıcaklığını ölçmek için
yeterli uzunlukta olmamasıdır.

SEMBOLLER
Performans katsayısı [boyutsuz]
Evaporatör, CO2 tarafı
Entalpi [kJ.kg-1]
Debi [kg/s]
Güç tüketimi [kW]
Programlanabilir mantık devresi
Evaporatör soğutma kapasitesi [kW]
Bağıl nem [%]
Standart Şart5 [°C]
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SEKTÖRDEN

MTMD Hakan Altepe Çalıştayı
Erken yaşta kaybettiğimiz,
sektörümüzün değerlerinden
merhum Hakan Altepe’ye ithaf
edilen MTMD Çalıştayı 1112 Mayıs 2019 tarihlerinde
Village Park Country Hotel’de
gerçekleşti. Bu yıl 12.si
düzenlenen geleneksel
MTMD Çalıştayı’nın konusu
“İşletmelerde Zor Zaman
Yönetimi” oldu. MTMD 6.
Dönem YK Başkanı İrfan
Çelimli’nin açılış konuşmasıyla
başlayan çalıştay, Hakan
Altepe anısında yapılan kısa
film ile devam etti. Daha
sonra ekonomist Dr. Can
Gürlesel, Alarko Holding Genel
Koordinatörü Ayhan Yavrucu,
Yönetim Danışmanı Levent
Taşkın fikirlerini açıkladılar:
Ekonomist Dr. Can Gürlesel yaptığı sunumda
dünyada ve Türkiye’deki ekonomik durumu
karşılaştırmalı olarak değerlendirdi. Son
ekonomik gelişmelere sebep olan etkenleri ve
coğrafyamızdaki gelecekte neler beklendiğini
anlattı. ABD ve Avrupa Merkez Bankası’nın
stratejileri doğrultusunda USD ve EUR
piyasalarındaki durumu değerlendirdi.
Yeni ekonomi programı hakkında görüş ve
beklentilerini de açıklayan Gürlesel, Türk
ekonomisinin ekonomik dengelemedeki yeri,
mali disiplin, finansal istikrar ve risk konularına
vurgu yaptı. İnşaat sektörünün durumu hakkında
rakamsal veriler ve olasılık senaryolarından
bahsederek sunumunu tamamladı.
Alarko Holding Genel Koordinatörü Ayhan Yavrucu sektördeki tecrübelerini aktardığı konuşmasında, şirketlerin bu zor dönemlerde yapması gerekenleri ve büyüme hedefindeki Türk ekonomisi
için görüşlerini paylaştı. Yavrucu, zor dönemlerden birçok kez geçmiş bir üst düzey yönetici olarak geniş bir perspektiften değerlendirmeler yaptı,
değerli tavsiyelerde ve öngörülerde bulundu.
Yönetim Danışmanı Levent Taşkın ise yönetimsel
olarak değişimin ve gelişimin öneminden söz ede-
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rek başladığı konuşmasında mücadeleyi sürdürmenin, hızlı ve esnek olabilmenin, son teknoloji ve
yeni metotları kullanabilmenin ve trendleri takip
etmenin değerinin vurguladı. Liderlik kavramı ve
liderlik stilleri konuşmanın bir diğer önemli başlığı
idi. Taşkın’a göre kriz dönemlerinde öne çıkan bir
başka konu da şirketin iletişim ve raporlama konusuydu. Etkili raporlama ile şirketin çizeceği rotayı
ve çözüm üretme becerilerinin artacağını vurgulayan Taşkın, yurt dışı yönetim deneyimlerinden
örneklerle iletişim, liderlik ve kriz yönetimi konusunda ışık tuttu.
Birinci gün programı sunumların ardından yapılan
soru-cevap bölümlerinde konuşmacılar konuklardan gelen soruları yanıtladılar. Birinci günün son
oturumu yapılan sunumlar çerçevesinde konukların da görüşlerini paylaştıkları interaktif bir oturum olarak gerçekleşti.
İkinci günde ise katılımcılar içinde bulunulan zor
zamana ilişkin tespitlerini ve çıkış yolları hakkında çözüm önerilerini dile getirdiler. Bu çözümlerde
yurt dışı pazarının, birlikte hareket etmenin önemi,
ilkeli olmak, sözleşme şartlarının iyileştirilmesi ve
yaşanan sorunların yatırımcı ve ana yüklenicilere
anlatılması konuları ön plana çıktı.
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MTMD 7. Genel Kurulu Gerçekleşti

Mekanik Tesisat Müteahhitleri Derneği 7. Olağan
Genel Kurul Toplantısı, 25 Mayıs 2019 tarihinde
Bostancı Dedeman Otel’de gerçekleşti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile açılan toplantı Divan Kurulu seçilmesiyle devam etti. Divan Başkanı Ersin
Gökbudak, Başkan Yardımcısı Ercüment Şevle,
Yazman Ayşe Begüm Tunç olarak belirlendi. Gündemin karara bağlanmasından sonra 6. Dönem
Yönetim Kurulu Başkanı İrfan Çelimli geçmiş
dönem faaliyetleri konusunda bilgi aktardı, Yönetim Kurulu’na ve çalışmalara katkıda bulunanlara
teşekkür etti. Çelimli, yeni yönetime başarı dilekleriyle sonlandırdığı konuşmasının ardından sözü
6. Dönem Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Barış
Şevketbeyoğlu’na bıraktı. Barış Şevketbeyoğlu sunumunda 6. Dönem’de gerçekleşen dernek
kadro değişikliği, mevcut komisyonlar, yeni
katılan üyeler, komisyon çalışmaları, derneğin gerçekleştirdiği çalıştaylar, sektörel
katılımlar, yapılan tüm etkinlik ve eğitimler
hakkında detaylı bilgi verdi. Daha sonra Denetim Kurulu Üyesi Osman Arı Dernek Denetim Kurulu Raporu’nu okudu. 6. Dönem
Saymanı Gürkan Arı da Dernek ve İktisadi
İşletme Bilanço ve Gelir-Gider Tabloları’nı
aktardı. Gündem maddeleri Genel Kurul
tarafından ibra edildi. Yönetim Kurulu tara-

fından daha önce sunulan tüzük değişikliklerinin
görüşülmesi ve karara bağlanmasının ardından 7.
Dönem Kurulları için önerilen isimler oylamaya
sunuldu. Buna göre MTMD 7. Dönem Yönetim
Kurulu üyeleri şu isimlerden oluştu.
Yönetim Kurulu Asil Üyeler
İbrahim BİNER
Barış ŞEVKETBEYOĞLU
Gürkan ARI
Önder POLAT
İrfan ÇELİMLİ
Murat SUİÇMEZ
Şeref GENÇER
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14. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi
Sonuç Bildirisi
TMMOB Makina Mühendisleri Odası adına İzmir Şubesi yürütücülüğünde "Mekanik Tesisatta
Gerçekler ve Gelecek" ana temasıyla, 17-20 Nisan 2019 tarihleri arasında İzmir’de MMO
Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi’nde düzenlenen 14. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi
Sonuç Bildirisi yayımlandı.

İlki 1993 yılında düzenlenen, 26 yıllık bir birikim ve geleneği olan 14. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi, TMMOB Makina Mühendisleri Odası adına İzmir Şubesi yürütücülüğünde
"Mekanik Tesisatta Gerçekler ve Gelecek" ana
temasıyla, 17-20 Nisan 2019 tarihleri arasında İzmir’de MMO Tepekule Kongre ve Sergi
Merkezi’nde düzenlenmiştir. Kongre ile birlikte TESKON+SODEX Fuarı da Hannover
Messe Sodeks Fuarcılık A.Ş. tarafından aynı
tarihlerde gerçekleştirilmiştir. Kongre ve fuar
etkinliklerinin tamamı MMO Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi’nde bulunan 9 salon ve
fuar alanında yer almıştır. Kongre, 39 kurum,
kuruluş ve üniversite tarafından desteklenmiştir. Kongre boyunca toplam 62 oturumda 189
bildiri sunulmuştur.
Kongre sırasında toplam 7 sempozyum, 9 seminer, 15 kurs, 1 panel, 1 forum, 2 özel otu-
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rum, 3 sabah toplantısı gerçekleştirilmiştir. Kongre
ile paralel düzenlenen TESKON+SODEX Fuarı’na
toplam 1788 m² net stant alanında, sektörde ürün
ve hizmet üreten 96 kuruluş katılmıştır. Kongreyi
1.152’si kayıtlı delege olmak üzere, 3.600’ü aşkın
mühendis, mimar, teknik eleman ile üniversite,
meslek yüksekokulu ve meslek lisesi öğrencisi
izlerken, fuar 6.711’i aşkın kişi tarafından ziyaret
edilmiştir.
Oturumlarda tesisat mühendisliği alanındaki bilimsel, teknolojik gelişmeler ve uygulamalar ile
sektörde yapılan AR-GE çalışmalarının tanıtıldığı,
bilgi ve deneyimlerin paylaşıldığı bildiriler sunulmuştur. Bilimsel/Teknolojik Çalışmalar başlıklı
oturumlarda tesisat mühendisliği ve ilgili alanlarda uluslararası ölçekte yenilik getiren teorik veya
deneysel özgün araştırma sonuçları sunulurken, seminer ve sempozyumlarda ise uluslararası ölçekte
yapılmış uygulama ve araştırmalar tartışılmıştır.
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Kongre oturumları aşağıda belirtilmiştir.

SEMPOZYUMLAR
•
•
•
•
•
•
•

Akışkanlar Mekaniği Sempozyumu
Binalarda Enerji Performansı ve Akıllı Binalar
Sempozyumu
Isıl Konfor Sempozyumu
İç Hava Kalitesi Sempozyumu
Simülasyon ve Simülasyon Tabanlı Ürün Geliştirme Sempozyumu
Soğutma Teknolojileri Sempozyumu
Termodinamik Sempozyumu

•
•
•
•

PANEL
•

•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•

•
•
•

Tesisat Sektöründe Yeni Gelişmeler, Uygulamalar ve Eğilimler

Mekanik Tesisatta Dijitalleşme
Jeotermal Enerji
Yangın Güvenliği Konusundaki Yeni Gelişmeler; Mekanik ve Elektrik Yangın Korunum
Sistemlerinin Bütünleşik Tasarımı
Bacalar
Bina Performans Simülasyonları: Uygulamalar, Fırsatlar, Kısıtlar

ÖZEL OTURUMLAR

CO2 Salımlarının Azaltılmasında Ezber Bozan
Yenilikçi Önlemler ve Ekserji
Mekanik Tesisatta Ses ve Pasif Yangın Yalıtımı
Test Ayar Dengeleme (TAD) // Commissioning - Kontrol İşletmeye Alma Kabul (KİK)
Tesisatlarda Sismik Koruma

•
•

•
•

Havuz Nem Alma İklimlendirmesi
Sistem Seçimi
Mekanik Tesisatlarda Flushing ve Kimyasal
Korozyon Koruma Uygulamaları
İndüksiyon (Chilled Beam) Sistemlerinin Tasarım Kriterleri ve Uygulaması
VAV (Değişken Hava Debili) ve Laboratuvar
Havalandırma Sistemleri
Pompaya Giriş ve Enerji Verimliliği
Soğutma Sistemlerinin Tasarım Esasları
Bilgisayar Destekli Hidrolik Analiz Metodu
İle Yangın Söndürme Sistemleri Hesaplamaları
Uygulamalı Psikrometri ve İklimlendirme
Hastane Hijyenik Alanlar Proje Hazırlama
Esasları
İklimlendirme Sistemlerinde Gürültü Deneti-

Termodinamik Sempozyumu Özel Oturumu
Jeotermal Elektrik Santralleri Bakım ve Servis Hizmetlerinin Yönetimi

SABAH TOPLANTILARI
•

Kongre Sonuçlarının Hayata Geçirilmesi İçin
İzlenecek Yöntemler
Meslek İçi Eğitim Sorunları
Proje Hizmeti Üreten Üyelerimizin Sorunları

Kongre sonucunda aşağıdaki konuların kamuoyuna duyurulmasına karar verilmiştir:
1.

KURSLAR
•
•
•

Mekanik Tesisat Proje Şartname ve Keşif Özetinde Uyum

FORUM

SEMİNERLER
•
•
•

mi Teorisi ve Pratik Hesaplamaları
Hava Kanalı İmalatı Montajı ve Testleri
Havalandırma ve İklimlendirme Sistemlerinde Hava Dağıtım Ekipmanları
Isıl Sistemlerin Tasarımı
Medikal Gaz Tesisatı

2.

Meslek odalarımızın ve sektör derneklerinin
tüm karşı görüşlerine karşın, hükümetin mesleğimizi yakından ilgilendiren İmar Kanunu,
Yapı Denetim Kanunu ve ikincil mevzuatta
yapmaya çalıştığı düzenlemeler yapı üretim
süreçlerinde kuralsızlığı ve denetimsizliği getirmekte, güvenli, sağlıklı, konforlu yapıların
yapımını engellemekte, mesleğimize, meslektaşlarımıza, sektörümüze zarar vermektedir.
Yapı üretim ve denetim süreçlerine yönelik
mevzuat kamusal bir bakış açısıyla ele alınmalı, meslek odalarıyla işbirliği yapılarak yeniden düzenlenmelidir.
Meslek içi eğitimin önemi, kurslara yoğun katılım ile kanıtlanmıştır. Meslekte uzmanlık ve
belgelendirme çalışmalarında Makina Mühendisleri Odası’nın yanı sıra sektör dernekleri ve
üniversiteler de bu süreçlere katkı koymalı ve
bu alanda teorik ve uygulamalı eğitim merkezlerinin sayısı ve kapsamları planlı eşgüdüm
içinde işbirlikleri ile arttırılmalıdır. Mevcut
mekanik tesisat mühendis yetkilendirme eğitiminden ayrı olarak mekanik tesisat tasarım
uygulama eğitimleri de yapılmalıdır.
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3.

Tesisat Mühendisliği Kongresi’ne uluslararası
katılımın artırılması doğrultusunda çalışma
yapılmalıdır.
4. Kongre sonuç bildirilerinde alınan kararların
hayata geçirilmesi ve takibi amacıyla Oda tarafından Kongre Yürütme Kurullarının, sürecin takipçisi ve yürütücüsü olacağı bir mekanizma oluşturulmalıdır.
5. Birbirleri ile bağlantılı olan; tesisat mühendisliğinin gelişimi, nitelikli hizmet elde edilmesi,
meslek mensuplarının hak ve salahiyetlerinin
korunması ile proje şartname ve keşif özeti
uyumu için tespit ve önerilerimiz şu şekildedir:
• Çevre ve Şehircilik Bakanlığı birim fiyat
pozlarının tamamlayıcısı olan makina genel teknik şartnamesinin revizyon çalışmalarının bir an önce bitirilmesi ve daha
önce kongremizde detaylı olarak ele alınan test, ayar, dengeleme ve devreye alma
gibi konuların da şartnamede ayrıntılı olarak ele alınması sağlanmalıdır.
• Birim fiyatlarda montaj bedeli yerine
adam saati kapsayacak şekilde ayrıntılı
analiz yapılmalıdır.
• Proje üretim süreçlerinde, uygulamada
sorun yaşanmaması açısından, meslek disiplinleri arasında koordinasyon ile bilgi
alışverişi sağlanmalı ve bütün disiplinlere ait projeler süperpoze edilmeli, yani
çakıştırılmalı, varsa hataları düzeltilmelidir. Bu sorunu ortadan kaldırabilecek bir
diğer yöntem de, mimari tasarımdan başlayarak yapı bileşenlerinin modellendiği,
sistemlerin ve yapıların analiz ve simüle
edildiği, modellerinden dokümantasyon
oluşturulabildiği, 3 boyutlu modelleme
bilgisayar programlarının kullanılabilmesidir. Bunun sağlanması için gerekli tanıtım yapılmalı, destek programları oluşturulmalıdır.
• Meslektaşlarımız; proje tasarım süreçlerinde; proje kapsamındaki malzemeler
için, resmi birim fiyatları kullanarak keşif
özeti oluşturmuşsa, makina genel teknik
şartnamesinin, birim fiyat pozlarının tamamlayıcısı olduğu gözetilmelidir.
• 2019 yılında yürürlüğe giren bina deprem
yönetmeliğinin ekine göre deprem tasarım
sınıfı 4 dışında kalan bütün binalarda tesisatın sismik koruma projelerinin yapılması gerekmektedir. Bu konu ile ilgili eğitimler verilmelidir. Geçmişte bu imalatlar
için maliyet hesabı yapılmadan, projede
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•

•

•

•

•

not yazılarak bu imalatların yaptırıldığı
görülmekte idi. Söz konusu imalatlar için,
gerekli detaylar, notlar ve şartname, projesine eklenmeli ve bu imalatlar için maliyet hesabı yapılarak, keşif özetinde yer
verilmelidir.
2012 yılında bürokrasinin azaltılmasına
yönelik olarak yangın projelerinde itfaiye
görüşünün alınması zorunluluğu kaldırılmıştır. Ancak bunun sonucunda binaların
iskân izni alımı sırasında itfaiye tarafından yapılan kontrollerde telafisi mümkün
olmayan hatalar ile karşılaşıldığı görülmüştür. Yangın projelerinde yeniden itfaiye görüşünün alınması sağlanmalıdır.
Ayrıca standart ve yönetmeliklerde belirtildiği gibi söndürme, basınçlandırma,
duman tahliye sistemlerinin periyodik
kontrolleri yapılmalıdır.
Yapım işleri ihaleleri uygulama yönetmeliğinde yapılan değişiklik ile yerli malı
olması zorunluluğu bulunan makina, malzeme ve ekipman için kamu ihale kurumu
tarafından liste yayımlanmıştır. Kamuya
yapılan proje ve eklerinde, bu listede belirtilen ürünler için özel fiyat oluşturulurken, yerli üretim yapan firmaları, dışarıda
tutacak şekilde birtakım sertifikalar istenmemeli, yönlendirici tarifler yapılmamalıdır.
Kamu proje ihalelerinde sadece ticaret
odası kayıt belgesi istendiği, ancak mühendis mimarlar tarafından yapılan bu
hizmet için mühendis ve mimarların kayıtlı olduğu ve sicillerinin tutulduğu odalarından herhangi bir belge istenmediği
görülmektedir. Uzmanlık ve sicil durumu
açısından, kamu proje ihalelerinde, sicil
durum belgesi, SMM büro tescil belgesi
ve proje konusu ile ilgili uzmanlık belgeleri istenmesi gereklidir.
Haksız rekabetin önlenmesi ve meslektaşlar arasında dayanışmanın, bilgi ve deney
iletişiminin sağlanması için, Oda üyesi
meslektaşlarımızın mesleki denetim kurallarına uygun şekilde hizmet üretmesi
sağlanmalıdır.
Mühendislik mimarlık şartnamesi kapsamında var olan PID (Proje ve İhale Dosyası Düzenlenmesi İçin Ücret) değerleri
mevcut gelişmeler kapsamında enerji
kimlik belgesi, yangın, sismik ve 3 boyutlu tasarım vb. ek tasarım hizmetlerini de
kapsayacak biçimde güncellenmelidir.
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•

6.

7.

8.

9.

10.
11.

12.

Yüksek Yapılar Yönetmeliği oluşturulması için çalışma yapılmalıdır.
• Tesisat Keşif özetleri ve teknik şartnameler için çalışma grubu oluşturulmalıdır.
Proje üreten üyelerimizin sorunlarının tartışılarak çözüm önerilerinin üretileceği bir SMM
Çalıştayı düzenlenmelidir.
Can güvenliğini tehdit eden tüm bacaların
kullanımına son verilmesi için standart dışı
bacalar denetim altına alınmalı, bu bacaların
ıslah edilmesi ya da kullanımının yasaklanması sağlanmalıdır. Bu konuda Bakanlıklar,
meslek odaları ve sektör derneklerinin işbirliği ile gerekli düzenlemeler yapılmalıdır.
Sektörel yayın kalitesini artırmak, yayın problemlerine ortak çözümler oluşturmak üzere
Sektör Yayın Takip Koordinasyon Kurulu kurulmalıdır.
Geçerlilik Denetimi (Commissioning-KİK:
Kontrol, İşletmeye Alma, Kabul) konusunda
yayın çalışması yapılmalıdır.
Oda ve sektör bileşenlerinin dijitalleşme çalışmaları ortaklaştırılmalıdır.
Jeotermal sahalarda sondaj çalışmalarından
başlamak üzere işletim sürecini kapsayacak
biçimde ÇED raporu hazırlanması zorunlu olmalıdır. ÇED raporu ilgili kurum ve kuruluşlarının onay süreci başlamadan hiçbir faaliyette bulunulmamalı, çalışmalar başladığından
itibaren tüm süreçler ÇED raporu doğrultusunda denetlenmelidir.
Jeotermal enerji yatırımlarının tekniğine uygun olarak planlanması, işletme faaliyetlerinin

vahşi bir şekilde salt kâr odaklı gerçekleştirilmemesi, oluşan sorunları giderebilmek adına
gereken tüm tedbirlerin alınması ve tüm süreçlerin şeffaf olarak toplumla paylaşılması,
gerek oluşan risklerin en aza indirilmesi gerekse sürdürülebilir bir jeotermal üretim için
vazgeçilmez görülmelidir. Uygulamaları denetlemek üzere, tarafsız bir otorite (Jeotermal
Enerji Enstitüsü vb.) kurulmalıdır.
13. Üniversitelerimizin jeotermal enerji alanında
çalışan Enstitü, Araştırma ve Uygulama Merkezleri vb. yöneticilerinin, jeotermal enerji
endüstrisinin temsilcileriyle bir araya gelerek,
sektörün gereksinim duyduğu bilimsel ve teknolojik çalışmalar için bir stratejik plan geliştirmesi, hem jeotermal enerji bilim ve teknolojisinin Türkiye’de gelişmesi açısından hem de
ilgili endüstrinin ve toplumun ihtiyaç duyduğu
çalışmaların yapılması açısından gereklidir.
14. Jeotermal enerji santralleri ile bütünleşik şekilde örtü altı tarım işletmeleri kurulmalı, bu
uygulamaların yaygınlaştırılması desteklenmelidir.
14. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi ve
Teskon+Sodex Fuarı’nın niteliği ve niceliğiyle
çağdaş, demokratik, sanayileşen bir Türkiye yaratılması sürecine katkıda bulunacağı inancı ile
yukarıdaki istemlerimizin yaşama geçirilmesinin
takipçisi olunacak ve 15. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi ve Fuarı aynı anlayış ile ulusal ve
uluslararası katılımı daha da artırılarak gerçekleştirilecektir.
TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI
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