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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
yazar ya da yazarlarına aittir. Böyle bir durumda Tesisat Mühendisliği
dergisi herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
• Tüm yazarların gönderilen makaleye akademik ve bilimsel açıdan
katkıları bulunmalıdır. Yazarlar gönderilen yayının herhangi bir şekilde öncelikli hale getirilmesini isteyemez.
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* Bilindiği üzere, araştırmacı, bilim insanı ve akademisyenlerin bilimsel çalışmalarındaki isim/kurum benzerliklerinden kaynaklanan bazı
sorunların önüne geçilebilmesi amacıyla araştırmacı kimlik numaraları kullanılmaktadır. TÜBİTAK ULAKBİM ve YÖK arasındaki işbirliği
ile yürütülen çalışmalar kapsamında, ORCID bilgisinin kullanılmasına karar verilmiştir. Bu bağlamda, makale yazarlarının uluslararası
geçerliliği de bulunan ”ORCID” bilgisine makalelerde yer verilmesi
gerekmektedir. ORCID, Open Researcher ve Contributor ID’nin kısaltmasıdır. ORCID, Uluslararası Standart Ad Tanımlayıcı (ISNI) olarak da
bilinen ISO Standardı (ISO 27729) ile uyumlu 16 haneli numaralı bir
URL’dir. http://orcid.org adresinden bireysel ORCID için ücretsiz kayıt
oluşturabilirsiniz.
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Taşıt Lastikleri ve Kaplanmış Lastikler Kitabı
Yangın Söndürme Tesisatı Proje Hazırlama Es. Kitabı
LPG Tanker Şoförleri Eğitim Kitabı
Tüplü LPG Dağıtım Personeli Eğitim Kitabı
LPG Dolum ve Boşaltım Personeli Eğitim Kitabı
Hastane Hijyenik Alanlarının Klima ve Havalandırma Proje Haz. Es.
LPG Dolum Tesisleri ve Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür El Kitabı
Çalışma Yaşamı ve Ücretli Mühendisler
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Krenlerde Çelik Konstrüksiyonlar II.Cilt
Krenlerde Çelik Konstrüksiyonlar I.Cilt
Hastane İklimlendirme Tesisatı ve Denetim Es.
Uçak Tasarım Projeleri
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Paslanmaz Çelikler, Geliştirilen Yeni Türleri ve Kaynak Edilebilirlikleri
Sürtünen Eleman ile Kaynak (FSW) Yöntemi
Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Mardin ve Siirt İllerinde San. Gen. Gör.
Yanma ve Bacalar
Gaziantep, K.Maraş,ve Kilis İlleri Tekstil Sektörünün Genel Görünümü
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Yeni Mevzuatın Işığında İş Sağlığı ve Güv. Açıklama-Yorum-Uygulama
Teknik Terimler Sözlüğü
Makina İmalat Sanayi Sektör Araştırması
Kaldırma-İletme ve Basınçlı Kaplarda Denetimsizlik
Kaynak Teknolojisi El Kitabı Cilt-1 (Ergitme Esaslı Kaynak Yöntemleri)
Dökme LPG Sistemleri ve Dökme LPG Kullanımı
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Mukavemet Değerleri
Kalorifer Tesisatı
Basınçlı Hava Tesisatı ve Kompresörler
Gaz Yakan Cihazlarda CE İşaretlemesi Uygulama Rehberi
Sıcak Su Kazanlarında CE İşaretlemesi Uygulama Rehberi
Basınçlı Ekipmanlarda CE İşaretlemesi Uygulama Rehberi
Makinalarda CE İşaretlemesi Uygulama Rehberi
Asansörlerde Denetimsizlik
Otomatik Kontrol Tesisatı
Hidrolik Pnömatik Türkçe-Almanca- İngilizce Sözlük
Pres İşleri Tekniği Cilt-3
Pres İşleri Tekniği Cilt-2
Pres İşleri Tekniği Cilt-1
İş Makinaları El Kitabı-4 (Kazıma, Serme, Sıkıştırma Makinaları)
İş Makinaları El Kitabı-3 (Kazıma ve Yükleme Makinaları)
İş Makinaları El Kitabı-2 (Kaldırma Makinaları)
İş Makinaları El Kitabı Cilt-1 (Genel Konular)
Yangın Söndürme Sistemleri
LPG Tesisatı (Konutlarda ve Sanayide Dökmegaz Tesisi)
Pnömatik Devre Elemanları ve Uygulama Tek.
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Kızgın Sulu, Kızgın Yağlı, Buharlı Isıtma Sis.
Malzeme Bilimleri Serisi Cilt -1
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SUNUŞ
Merhaba Değerli Meslektaşlarımız,
Genel Kurulumuzun ardından ilk Danışma Kurulu toplantısını Ekim ayının başında yaptık. Danışma Kurulumuz, Oda Çalışma İlkeleri, Genel Kurul Kararları ve yapılan güncel değerlendirmeler
eşliğinde görüş birliğiyle tamamlandı.
48. Oda Olağan Genel Kurulu delegelerine, ardından Şubelerimize ve ilk Danışma Kurulu toplantısına sunulan 48. Dönem Oda Çalışma Programı taslağı, Oda Yönetim Kurulu tarafından gelen
öneriler doğrultusunda son hali verilerek yürürlüğe girdi. Yeni dönem çalışmalarında bütün örgütümüze başarılar diliyoruz.
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*

*

*

Bildiğimiz üzere 30 Ekim 2020 Cuma günü Ege Denizi Seferihisar açıklarında saat 14.51’de büyük
bir deprem meydana geldi, bazı binalar yıkıldı, birçok binada hasarlar oluştu, çok sayıda yurttaşımız hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden yurttaşlarımızın yakınlarına başsağlığı, yaralılarımız
için acil şifalar diliyoruz.
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Bu sayımızda aşağıdaki makalelere yer verilmiştir.
Murat ÜNVERDİ ve arkadaşları “Mini-Kanallı Gövde Borulu Isı Değiştirici Tasarımı ve IsınanSoğuyan Gövde Tarafı Deneysel Performanslarının Karşılaştırılması” isimli çalışmalarında, tanımladıkları ısı değiştiricilerde ısı geçişi ve basınç düşümünü deneysel olarak araştırmışlardır.
Cenk ONAN ve Serkan ERDEM, “Türkiye’nin Tüm İlleri İçin Farklı Su Sıcaklıklarında Çalışan
Direkt Buharlaşmalı Soğutucu Kullanmanın Performansa Etkisinin İncelenmesi” isimli çalışmalarında, İstanbul’da kurulmuş bir buharlaşmalı soğutucuda deneysel olarak verimlilik araştırması
yapmış, diğer illerin iklim koşullarına göre farklı besleme suyu sıcaklıklarında buharlaşmalı soğutucu kullanımının etkisini teorik olarak araştırmışlardır.
Burak KİŞİN ve arkadaşları “Fırın İçi Momentum ve Isı Transferi Mekanizmalarının Numerik
İncelenmesi” isimli çalışmalarında, sayısal olarak çok tepsili endüstriyel fırında ekonomiklik ve
pişirme kalitesi açısından fırın içi hava dağılımı, tepsilerdeki eş-sıcaklık eğrileri, hava akış yönelimlerini floEFD programını kullanarak araştırmışlardır.
Mustafa MUTLU ve Emre ÇALIŞKAN “Kaset Tipi Klimalarda Termostat Yerleşiminin Ortam
İçerisindeki Hız, Sıcaklık ve Partikül Dağılımına Olan Etkisinin Sayısal Araştırılması” isimli çalışmalarında, kaset tipi soğutucu iç ünitesi kullanımında termostatın yerleşim yerinin oda içerisindeki hız, sıcaklık ve solunabilir partikül miktarına olan etkisini sayısal olarak incelemişlerdir.
Abdurrahman KILIÇ “Mekanik Yangın Korunum Sistemlerinin Mimari Tasarımla Etkileşimi”
isimli makalesinde, yangın söndürme ve duman kontrol sistemlerinin mimari ve inşai gereklilikleri, mimari tasarımdan istekler, yapılan hatalar ve uygulamada karşılaşılan problemlerine değinerek
yapılan yanlışların can ve mal kaybına etkilerini vurgulayıp, tasarımcı ve makina mühendisi ile
mimarın birlikte çalışması gerektiğini belirtmiştir.
Özlem KARADAL GÜNEÇ “Söndürme Sistemleri Fonksiyonları, Diğer Mühendislik Disiplinleri
İle Entegrasyonu” isimli makalesinde, otomatik yangın söndürme sistemlerinin fonksiyonlarını
belirtip bu sistemlerin performansına etki edebilecek tasarım faktörlerini ortaya koyarak, operas-
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yonel olarak başarılı çalışabilmesi için diğer mühendislik disiplinleri ile olan ilişkileri ile sistemlerin yetersizliğine yol açabilecek hususları engellemeye yönelik önerilerini aktarmıştır.
Gökhan BALIK “Duman Kontrol Sistemlerinin Otomasyonu” isimli makalesinde, binalarda tesis
edilmesi zorunlu olan duman kontrol ve tahliye sistemlerini tarif ederek, yangın esnasında her bir
sistemin nasıl çalışması gerektiği bilgileri aktarılmakta, havalandırma fanlarının yangın esnasında
duman kontrolüne yönelik olarak çalıştırılma şartları açıklanmakta, örneklemeler yapılmaktadır.
				*

*

*

*

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

*

*

*

Üyelerimizin Mühendislik-Mimarlık Haftası’nı ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutluyor; Bağımsızlık Savaşı’nın önderi ve Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ü ölümünün 82.
yılında saygı ve özlemle anıyoruz.
TMMOB 46. Dönem Olağan Genel Kurulu’nda birlik, mücadele, dayanışma ruhuyla buluşmak
üzere bütün üyelerimize esenlikler diliyoruz.
TMMOB Makina Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu
Ekim 2020
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Mini-Kanallı Gövde Borulu Isı Değiştirici
Tasarımı ve Isınan-Soğuyan Gövde Tarafı
Deneysel Performanslarının Karşılaştırılması
Murat ÜNVERDİ

ÖZ

Dr. Öğretim Üyesi
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Aydın Meslek Yüksekokulu
Aydın
munverdi@adu.edu.tr
orcid: 0000-0002-7045-509X

Bu çalışmada, mini kanallı gövde borulu bir ısı değiştiricide (MK−GBID) ısınan−
soğuyan gövde tarafı koşullarında ısı geçişi ve basınç düşümü deneysel incelenmiş
ve karşılaştırılmıştır. İç çapı 30 mm olan gövde tarafında, döndürülmüş üçgen (60°)
düzenleme ile oluşturulan 13 borulu bir boru demeti ve %25 kesme oranlı 4 şaşırtma
levhası kullanılmıştır. Kern yöntemine göre tasarlanan ısı değiştiricide bakır borulardan (mini kanal) oluşan boru demetindeki, boruların dış çapı 3 mm, iç çapı 2 mm
ve L/D oranı 120’dir. Deneylerde, boru tarafı debisi; deneysel j/f sonuçlarına göre
en uygun çalışma koşullarında sabit tutulurken, gövde tarafı debileri; 60−600 L/h
aralığında değiştirilmiştir. Isınan−soğuyan gövde tarafı için elde edilen deneysel
ısı taşınım katsayıları; literatürde makro borular için önerilen gövde tarafı bağıntılarıyla karşılaştırılmıştır. Deneysel incelenen debi aralıklarında; gövde tarafındaki
deneysel ısı taşınım katsayıları, ısınan ve soğuyan koşullarda ortalama ~%5 fark
ile Kern’nin gövde tarafı tasarım bağıntısıyla uyumludur. Isınan−soğuyan gövde
tarafı için deneysel sürtünme faktörü sonuçlarının eğilimi benzerdir. MK−GBIDde
ısınan−soğuyan gövde tarafı koşullarında; ısı geçişi ve hidrodinamik etkilerin bir
arada değerlendirildiği yüzey akış alanı iyileştirme faktörüne göre en uygun çalışma bölgesi Res < 1000’dir.
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Design of Mini-Channel Shell and Tube Heat
Exchanger and Experimental Performance
Comparison of Shell-Side under Heating and
ABSTRACT
Cooling

This study experimentally investigated and compared heat transfer and pressure drop
on shell side of a mini-channel shell and tube heat exchanger (MC−STHE) under heating−cooling conditions. A tube bundle consisting of 13 tubes with a rotated triangular
arrangement (60°) and 4 baffles with a 25% baffle cut were used on the shell side with
an inner diameter of 30 mm. The outer and inner diameters and L/D ratio of the copper
tubes (mini channel) in the tube bundle of the heat exchanger designed using Kern method were 3 mm, 2 mm and 120, respectively. In the experiments, the tube-side flow rate was
kept constant under optimal operating conditions based on the experimental j/f results,
while the shell side flow rates ranged from 60 to 600 L/h. The shell side experimental heat
transfer coefficients under heating−cooling conditions were compared with the correlations commonly used for macro-tubes in the literature. The experimental heat transfer
coefficients on the shell side are in agreement with Kern’s shell-side design correlation
in heating−cooling conditions with an average ~5% of difference within the flow rates
ranging from 60 to 600 L/h. The shell side experimental friction factors showed a similar
tendency under heating−cooling conditions. The optimal operating region for the shell
side of the MC-STHE is Res < 1000 based on the surface ﬂow area goodness factor,
which allows for the evaluation of heat transfer and hydrodynamic effects together under
heating−cooling conditions.
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1. GİRİŞ
Günümüzde, yüksek enerji maliyetleri endüstriyel
ve ticari kuruluşları enerji tasarruf yöntemlerini
uygulamaya zorlamaktadır. Birçok sektörde enerji
tasarrufunun en etkili araçlarından biri de ısı geçişinin iyileştirilmesidir. Mikro-elektromekanik sistemler, ısı enerjisinin yaygın kullanıldığı gıda ve
kimya gibi sanayi dalları, otomotiv ve elektronik
gibi alanlarda kullanılan çeşitli ekipmanlarda ısı
geçişinin artırılması ya da iyileştirilmesi, araştırmacı ve mühendisler için önemi sürekli artan bir
problem haline gelmektedir. Teknolojik gelişmelere paralel olarak ısı geçişi iyileştirilerek, daha
düşük sıcaklık farklarında çalışan ve daha küçük
boyutlu cihazlarla ısıl sistemlerin verimleri sürekli
artırılmaktadır [1, 2]. Isı geçişinin gerekli olduğu
cihazların, öncelikle ısıl performansları iyileştirilerek, boyutlarının küçültülmesi ve dolayısıyla ısı
değiştirici donanım maliyetinin ve bazen de ağırlığının azaltılması için yapılan uygulamalar hızla
yaygınlaşmaktadır [3].
Isı değiştiriciler, endüstriyel proseslerdeki sıcak
ve soğuk akışkanlar arasında ısı geçişinde yaygın
kullanılmaktadır. Endüstride; gövde borulu, levhalı, spiral gibi çok farklı yapıda ısı değiştiricileri
mevcuttur. Ancak, gövde borulu ısı değiştiriciler
(GBID), sağlam yapılı ve çok farklı gereksinimleri karşılayabilecek esneklikte mekanik özelliklere
sahip olduklarından, en yaygın kullanılan ısı değiştirici türlerindendir [4].
Isı değiştiriciler, akış kanallarının hidrolik çaplarına ve birim hacimdeki alan yoğunluklarına göre
sınıflandırılmaktadır. En yaygın kullanılan endüstriyel ısı değiştiricilerden olan klasik GBIDler,
yaklaşık 8−60 mm hidrolik çapa ve ortalama 100
m2/m3 alan yoğunluğuna sahiptir. Levhalı ısı değiştiriciler ise ortalama 5−6 mm hidrolik çapa ve yaklaşık ortalama 200 m2/m3 alan yoğunluğuna sahip
daha kompakt ısı değiştiricilerdir [5]. GBIDlerin
endüstrideki payı %35-40’dan fazladır. GBIDler,
levhalı ısı değiştiricilere göre basit geometrileri ve
kolay üretilebilmeleri, bakımlarının kolaylığı ve
farklı çalışma koşullarına uygunlukları nedeniyle
daha yaygın kullanılırlar [6]. GBIDler en kompakt
çözüm olmasalar da geometrilerinden kaynaklanan
yapısal dayanımlarından dolayı akışkanlar arasındaki basınç farklarının yüksek olduğu uygulamalarda tercih edilmektedir [7]. Nitekim GBIDler,
atık ısının geri kazanıldığı uygulamalarda ve jeo-
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termal kaynaklı Organik Rankine çevrimlerinde,
termik santrallerde, ısı pompalarında, petrol rafinerilerinde, aracı akışkanın buharlaştırılması−yoğuşturulması, gıda ve ilaç endüstrileri gibi pek çok
endüstriyel alanda yaygın kullanılmaktadır [8–12].
Isı değiştiricilerin düşük sıcaklık farklarındaki
etkenliklerinin iyileştirilmesi; ısı geçişi yüzey
alanının ya da toplam ısı geçiş katsayısının veya
her ikisinin birlikte artırılmasıyla mümkündür. Bu
amaçlar, mini kanallı bir ısı değiştiricide, hem yüksek yüzey alanı/hacim oranı hem de yüksek toplam
ısı geçiş katsayıları ile bir arada gerçekleştirilebilir. Yüksek yüzey alanı/hacim oranı, küçük hidrolik çaplı kanalların doğal bir sonucudur. Örneğin;
aynı akış en-kesit alanı ve ortalama akış hızı için
kanal hidrolik çapının yarıya indirilmesi, gerekli
kanal sayısını dört kat artırmaktadır (Şekil 1). Küçük hidrolik çaplı kanallardan her birinin çevre
uzunluğu, büyük kanalın sadece yarısı kadar olduğundan, dört küçük kanalın toplam çevre uzunluğu, büyük kanalın çevre uzunluğunun iki katı
olacaktır. Kanalların akış yönündeki boylarının
eşit olduğu varsayıldığında, mini kanal kullanımı
ile ısı geçişi yüzey alanı da iki katına çıkmaktadır
[13].

Şekil 1. Büyük (sol) ve küçük (sağ) hidrolik çaplı
kanallar ile tasarlanan ısı değiştiricilerin enkesit görünümleri. Her iki ısı değiştiricide, toplam
akış en-kesit alanı aynıdır. Boru uzunlukları eşit
tutulduğunda, hidrolik çapın yarıya indirilmesi ısı
geçişi yüzey alanını iki katına çıkarır

Tek fazlı akışlarda, aynı akış koşullar ve akışkan
ısıl özellikleri (Re ve Pr sayıları) göz önüne alındığında, hidrolik çapın küçültülmesi ile ısı taşınım
katsayısı artmaktadır. Hidrolik çapın yarıya indirilmesiyle, boru iç yüzeyinin normali yönündeki
mesafe de yarıya inmektedir. Aynı akış koşullarında, ısı taşınım katsayısı, hidrolik çap ile ters orantılı olarak lineer artmaktadır. Hem ısı taşınım katsayısı (h) hem de birim hacim başına yüzey alanı (A),
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azalan hidrolik çap ile ters orantılı olarak lineer
arttığından, aynı hacimde aktarılan toplam ısıl güç
de hidrolik çaptaki azalmanın karesi (hA) ile ters
orantılı artacaktır. Bu durumda GBIDlerin kompaktlığı da önemli ölçüde artmaktadır. Kompaktlık artıkça aktarılan ısıl güç artarken, akış kaynaklı
basınç düşümü de artar. Bu nedenle, daha yoğun
ısı geçişi (yüksek ısı taşınım katsayısı ve yüksek
kompaktlık) aynı zamanda daha büyük pompalama gücü gerektirmektedir. Ayrıca hidrolik çapın
küçültülmesi ile ısıl performans artırılırken, malzeme kullanımı azalacağından, ısı değiştiricinin
ağırlığı ve maliyeti de düşürülmektedir [13–15].
Bazı GBID üreticilerinin, 1 mm iç çaplı ve 150
mm uzunluğundaki borularla ürettikleri ticari
GBIDlerin, 10 mm iç çaplı boruların kullanıldığı
endüstriyel GBIDlerden daha iyi performans gösterdiği ve aynı ısıl güç için ısı değiştirici hacminin
de yaklaşık 20 kat küçüldüğü belirtilmiştir. Ayrıca
aynı iç akış hacminde, 1 mm ve 0,5 mm çaplı boruların (mini-kanalların) kullanılması durumunda,
yüzey alanı/hacim oranı sırasıyla 4000 m 2/m3 ve
8000 m2/m3 iken 10 mm çaplı makro borular için
bu oran 400 m2/m3’dür. Diğer bir değişle; 1 mm
çaplı kanallar, aynı hacimde 10 kat daha büyük yüzey alanı sağlamaktadır. Kanal çapındaki küçülme
aynı zamanda ısı taşınım katsayısında 10 katlık bir
iyileşme sağlamaktadır. Tam gelişmiş laminer akış
ve sabit ısı akısı koşullarında, dairesel en-kesitli bir
kanalda su ve R-134a’nın tek fazlı akışı için yapılan
çalışmada, bu iki etki (hA) birleştiğinde, 100 katlık
bir artışın sağlanacağı belirtilmiştir. Isı geçişinde
artış sağlamak için kanal boyutu seçilirken, basınç
düşümü de değerlendirilmelidir. Dolayısıyla mini
kanallı ısı değiştiricilerin genel basınç düşümünü
sınırlandırmak için boru boylarını kısaltacak tasarımların tercih edilmesi gerektiği de belirtilmiştir
[14].
Benzer şekilde, boru demeti tasarımında üçgen
(30°) boru düzenlemesi kullanılan bir GBIDde,
boru eksenleri arasındaki mesafenin (pt), boru dış
çapına (Do) oranının (pt/Do=1,5) aynı olması durumunda; 5 mm dış çaplı boruların yerine 2 mm dış
çaplı boruların kullanılması ile ısı geçişi alanının
%30 artacağı ve dolayısıyla boru boylarının kısalacağı bildirilmiştir. Özetle; aynı ısıl güç için gerekli
ısı geçişi yüzey alanının yaklaşık %30’u yeterli olmaktadır. Ancak boru içi akış en-kesitinin yaklaşık
%53 azalacağı, ortalama akış hızının da bu nedenle
%89 artacağı ve basınç kayıplarının da 5 mm’lik

borulardan daha yüksek olacağı belirtilmiştir [16].
Açık literatürde, farklı uygulamalardaki mini kanalların deneysel ısı geçişi performansının incelendiği çalışmaların sayısı kısıtlıdır. 90 mm uzunluğunda, 4 mm hidrolik çaplı ve dört geçişli mini
kanallı bir radyatörün kullanıldığı deneysel çalışmada; mini kanal kullanmanın, klasik radyatöre
göre soğutma sisteminin boyutunu %30 ve maliyetini de yaklaşık %40 azalttığı belirtilmiştir [17].
2 mm iç çaplı ve 3 mm dış çaplı, 200 mm uzunluğundaki yatay bir borudan R-134a’nın tek fazlı
akışında, ısı geçişi ve basınç düşümünün deneysel
incelendiği çalışmada, deneysel ısı taşınım katsayısının Gnielinski [18] bağıntısıyla uyumlu olduğu
ve laminer akış koşullarının Re <2000’e kadar görüldüğü belirtilmiştir [19]. Mini kanallı bakır borularla üretilen gövde borulu bir yoğuşturucu prototipinin (tek gövdeli; iki boru geçişli; 30° üçgen
düzenlenmiş U-boru demetli; 2 mm iç çaplı, 1,1 m
uzunluğunda ve 564 bakır borulu; şaşırtma levhaları %24 kesme oranlı) deneysel performansının
incelendiği çalışmada; aynı ısıl güçler için gerekli
propan şarjının, lehimli levhalı bir ısı değiştiriciye
göre %50’den daha az olduğu ve ısı değiştirici iç
hacminin de %65 azaldığı belirtilmiştir [20]. Hidrolik çapı 2,01 mm olan, dikdörtgen en-kesitli 11
paralel kanaldan oluşan alüminyum mini kanallarda (3,28 mm x 1,47 mm) laminer akıştan türbülanslı akışa geçişin Re =2000’de görüldüğü, mini
kanalların ısı geçişi ve basınç kaybı bakımından
yaygın kullanılan makro borulara çok yakın sonuçlar verdiği bildirilmiştir [21]. Başka bir çalışmada
da iç çapları 0,76 mm (152,4 mm uzunluğunda) ve
1,09 mm (196,9 mm uzunluğunda) olan dairesel
en-kesitli kanallarda, suya taşınımla ısı geçişinde,
Nusselt (Nu) sayısının makro borulara göre 1,8-2,5
kat iyileştiği bildirilmiştir [22].
Mini kanallı ısı değiştiriciler, makro borulu (Dh >6
mm) ısı değiştiricilerle karşılaştırıldığında daha
yüksek ısı geçişi performansı sağlamaktadır. Bu
yüksek performansın sonucu olarak, ısıtma, soğutma ve iklimlendirme sistemleri ile elektronik
cihazların soğutulması, mini kanalların her geçen
gün genişleyen yeni uygulama alanlarıdır. İklimlendirme sistemlerindeki mini kanallı buharlaştırıcı ve yoğuşturucuların birçoğunda kullanılan soğutucu akışkan borularının hidrolik çapları 0,5 ila
2 mm aralığındadır [23–25].
Literatürde akış kanalları hidrolik çaplarına göre
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sınıflandırılmaktadır. Tablo 1’de Kandlikar ve
Grande [26] ve Mehendale vd. [27] tarafından yapılan sınıflandırmalar verilmiştir. Ancak bunlardan,
Kandlikar ve Grande’nin [26] yaklaşımı literatürde
daha fazla kabul görmüştür.
Mini kanallar kullanılarak oluşturulan kompakt
tasarımlı ısı değiştiriciler, akışkan-yüzey temas
alanının büyük olmasından dolayı, birim hacim
başına yüksek miktarda ısı geçişi sağlamaktadır.
Bu durum; ısı değiştiricideki aracı akışkanların
toksik, çevreye zararlı veya sadece pahalı olduğu
uygulamalarda, aracı akışkan hacminin azaltılması bakımından önem kazanmaktadır. Dolayısıyla
mini kanallar, yüksek ısı geçişi etkenliğinin yanında, aracı akışkan miktarını azaltarak da sürekli
sıkılaşan çevresel düzenlemelerin yerine getirilmesine katkı sağlar. Ayrıca önemli derecede sera
etkisine sahip gazların kullanımı azaltılır ve zararlı emisyonların salınımı düşürülür [21, 28].
Bir GBIDnin ısıl analizi, hem gövde hem de boru
tarafındaki ısı taşınım katsayılarını kullanarak,
toplam ısı geçiş katsayısının belirlenmesini gerektirir. Gövde tarafındaki en büyük zorluk, akışın
çok karmaşık olması nedeniyle, ısı taşınım katsayının belirlenmesindedir. Bu katsayı, genellikle
deneylerle belirlenmektedir. Bazı araştırmacılar
gövde-boru tarafındaki akış ve ısı geçişini incelemek için yaptıkları deneylerde, boru demetlerinin
geometrik düzenlenmesine bağlı olarak ısı değiştiricilerin performansının değiştiğini belirtmişlerdir. Araştırmacılar, boru demeti geometrisinin
etkilerini göz önünde bulundurarak, ısı taşınım
katsayısı ve sürtünme faktörü için kendi boyutsuz
bağıntılarını önermişlerdir [24, 29–32]. Tablo 2’de
boru ve gövde tarafı için yaygın kullanılan ısı geçişi ve sürtünme faktörü bağıntıları verilmiştir.
Boru demetlerindeki düşük Re sayılı laminer akışlarda, boru demetinin ilk sırasındaki bir borudan
ısı geçişi, tek bir borudan ısı geçişine benzerdir ve
iç sıralardaki diğer borulardan ısı geçişi de bundan
çok farklı değildir. Yüksek Re sayılarında boru de-

metlerindeki türbülans şiddetinin artması, içteki
boru sıralarından ısı geçişini, ilk sıradaki borulara
göre artırır. Boru demetindeki ardışık boru sıraları,
bir türbülans üreticisi haline gelir. Boru demetlerinde, Re sayısı artıkça oluşan karma akış (laminer sınır tabaka ve girdaba benzeyen akış bölgeleri
birlikte görülür) rejimindeki ısı taşınım katsayısı,
3. ya da 4. sıradaki borulardan itibaren sabitlenmektedir [24, 33]. Tek sıralı boru demetindeki ısı
taşınım katsayısının, eş-eksenli dört sıralı boru
demetinden yaklaşık olarak %50-80 daha yüksek
olduğu belirtilirken; çapraz düzenlemede ise dört
sıralı boru demetindeki ısı taşınım katsayısının,
tek sıralı boru demetine göre yaklaşık %30 daha
yüksek olduğu belirtilmiştir.
Eş-eksenli düzenlenmiş boru demetlerinde, ısı taşınım katsayısının, artan boru sıra sayısıyla azaldığı da ifade edilmiştir [46]. Örneğin çapraz düzenlenmiş ve pt=1,3D olan bir boru demetinde, Re<104
koşullarında, 2. sıradaki borulardan ısı geçişi, daha
sonraki sıralarda bulunan borulardaki ısı geçişine
göre biraz daha azdır. İlk sıralardaki borulardan ısı
geçişinin ancak Re>104 koşullarında, daha sonra
gelen sıralardaki borulardan ısı geçişine eşitlendiği
belirtilmiştir [24].
Açık literatürde MK−GBID için gövde tarafında ısınan−soğuyan tek fazlı akıştaki ısı geçişi ve
basınç düşümünün deneysel incelendiği karşılaştırmalı bir çalışmaya rastlanmamıştır. Sunulan
çalışmada, Kern [36] yöntemine göre tek-gövde
ve tek-boru geçişli olarak tasarlanıp üretilen MK−
GBIDde, gövde tarafında ısınan tek fazlı akışta ısı
taşınım katsayısı ve basınç düşümü deneysel incelenmiştir. MK−GBIDde, gövde tarafında ısınan
akışkan için en uygun akış ve ısı geçişi karakteristiğinin belirlenmesinde, boru tarafındaki sıcak
akışkanın (sıcak su) debisi, ısınan akışkan [47] için
deneysel j/f oranı sonuçlarına göre en uygun debi
aralığında (250−400 L/h) kalan 320 L/h değerinde ve sabit giriş sıcaklığında (40 °C) tutulmuştur.
Gövde tarafında ısınan akışkan (soğuk su) için
farklı Re sayılarında (180 < Re < 1800) deneyler

Tablo 1. Akış Kanallarının Hidrolik Çapa Bağlı Sınıflandırılması
Kandlikar ve Grande
Yaygın kullanılan kanallar
Dh > 3 mm
Mini-kanallar
3 mm ≥ Dh > 200 μm
Mikro-kanallar
200 μm ≥ Dh > 10 μm
Nano-kanallara geçiş
10 μm ≥ Dh > 0,1 μm
Nano-kanallar
0,1 μm ≥ Dh
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Mehendale vd.
Yaygın kullanılan kanallar
Dh > 6 mm
Kompakt kanallar
6 mm ≥ Dh > 1 mm
Mezo-kanallar
1 mm ≥ Dh > 100 μm
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Tablo 2. Literatürde Boru Ve Gövde Tarafı İçin En Yaygın Kullanılan Isı Taşınım Katsayısı Ve Sürtünme
Faktörü Bağıntıları
Bağıntılar

Açıklamalar
Boru tarafı ısı geçiş

Gnielinski [18]
Nu = 0,012 (Re0,87 − 280) Pr0,4

Geçiş akışları ve tam gelişmiş türbülanslı
akışlar

Sieder-Tate [34]
Nu = 0,027 Re0,8 Pr0,3

Geçerlilik aralığı

Re ≥ 10000
0,7 ≤ Pr ≤ 16700
L/D ≥ 10

Tam gelişmiş türbülanslı akışlar

Hausen [35]
Nu = 0,116 (Re2/3 − 125) Pr1/3 [1 +
(D/L)2/3]

Isıl olarak gelişmekte olan türbülanslı akışlar
Laminer ve türbülanslı akışlar, jh: L/D oranı için
Kern’nin grafiklerinden elde edilen ısı geçiş
faktörü

Kern [36]
Nu = jh Re Pr0,33
Shah [37]
Nu = 1,953 (Re Pr (D/x))1/3

Isıl olarak gelişmekte olan laminer akışlar
Gövde tarafı ısı geçiş
Kern tarafından hazırlanan grafiklerden, üçgen
boru düzenlemesi ve %25 kesmeli şaşırtma
levhaları için önerilen eğri kullanılarak elde
edilen bağıntı

Kern [36]
Nu = jh Re Pr0,33
jh = 0,472 Re-0,477
McAdam [38]
Nu = 0,36 Re0,55 Pr1/3
VDI-Heat Atlas [39]
Nul,lam. = 0,664 √(Reψ,l) 3√(Pr)
Nul,türb. = [0,037 (Re0,8ψ,l) Pr] /[1 +
2,443 (Re-0,1ψ,l) (Pr2/3 −1)]
Nul,0 = 0,3 + √(Nu2l,lam + Nu2l,turb)
Nitsche-üçgen düzenleme [40]
Nu = 0,196 Re0,6 Pr0,33

3000 ≤ Re ≤ 1×106
1,5 ≤ Pr ≤ 500

Türbülanslı akışlar

2100 ≤ Re ≤ 10000
100 < Re < 1×106
24 ≤ L/D ≤ 500
(Re Pr (D/x)) ≥ 33,3

10 < Re < 1×106

2×103 < Re < 1×106

Döndürülmüş üçgen boru düzenlemesi

Üçgen boru düzenlemesi

10 < Reψ,l < 1×106
0,6 < Pr < 1×103

Re > 10

Boru tarafı basınç düşümü (sürtünme faktörü)
Blasius [41]
f = 0,3164 Re-0,25

Bağıntı farklı kaynaklardan alınan verilerle
türetilmiş

Shah [42]
Hidrodinamik olarak gelişmekte olan akışlara
f Re = [3,44/(x+)1/2] + [(12,5/(4x+)) + 16
ait deneysel veriler ile türetilmiş
+ 1/2
+ -2
− (3,44/(x ) )]/[1 + 0,00021(x ) ]
Filonenko [43]
(1/√f) = 1,58 ln(Re) − 3,28

Pürüzsüz borulardaki türbülanslı akışlar

3×103 ≤ Re ≤ 2×105
x+ =(x/D)Re

104 < Re < 107

Gövde tarafı basınç düşümü (sürtünme faktörü)
Toplam basınç düşümü [44]
f = ∆ptoplam 2ρDe(μb=μw)0,14 / G2s(nB+1)
Ds
∆ptoplam = ∆pw + ∆pcr + ∆pn

Üçgen düzenlenmiş boru demetinin çapraz
akış bölgeleri için f* bağıntıları Küçük vd. [45]
tarafından verilmiştir.

∆pw = BF × nB × ρ × u2
∆pcr = BF [(nB+1)f*ncr(u2ρ/2)]
∆pn = 1,5 (u2ρ/2)

Kern [36]
∆p = 8(nB+1) f (Ds/De)(u2ρ/2)
f = 0,0733 + 17,7272/Re

%25 kesme oranlı şaşırtma levhaları ve üçgen
düzenlenmiş boru demetinin çapraz akış ve
pencere bölgelerindeki basınç düşümü

100 < Re < 10000
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yapılmıştır. Deneylerden elde edilen ısı taşınım
katsayısı sonuçları, literatürde makro borular için
yaygın kullanılan gövde tarafı ısı geçişi bağıntılarıyla karşılaştırılmıştır. Ayrıca gövde tarafında ısınan−soğuyan akışkanlar için elde edilen deneysel
ısı taşınım katsayısı ve sürtünme faktörü sonuçları
da karşılaştırılmıştır. MK−GBIDde gövde tarafında ısınan−soğuyan akışkanlar için en uygun işletme koşulları belirlenmiştir. GBIDde; mini kanal
kullanımı ile ısı değiştirici boyutlarındaki küçülmenin ve kullanılan akışkan miktarındaki azalmanın, ısı geçişinin iyileşmesine etkileri araştırılmış
ve tartışılmıştır.

2. KERN YÖNTEMİ
GBIDlerde ısı taşınım katsayısı ve basınç düşümü
için ilk hesaplama yöntemleri 1930 ve 1940’larda
önerilmiştir. Gövde tarafındaki ısı taşınım katsayısı ve basınç düşümünü hesaplamada kullanılan
yöntemler, akış koşulları nedeniyle, boru tarafına
göre daha karmaşıktır. Kern yöntemi, boru ve gövde tarafındaki ısı taşınım katsayısı ve basınç düşümünün, ticari GBIDlerde yapılan deneylere dayalı
geliştirilen ampirik bağıntılarla hesaplandığı, ilk
ve en basit yöntemlerden biridir. Gövde tarafındaki ısı geçişi ve sürtünme faktörü, boru tarafındaki
hesap yöntemine benzetilerek, gövde tarafı için tanımlanan bir eşdeğer hız ve hidrolik çap ile hesaplanmaktadır. Ancak Kern yöntemi, gövde tarafındaki akışın çok karmaşık ve çok sayıda değişkene
bağlı olmasına, farklı bölgelerdeki by-pass ve sıvı
kaçaklarının hesaba katılmamasına rağmen, ön tasarım hesapları için yeterince doğru sonuçlar vermektedir. Daha karmaşık tasarım yöntemlerinin,
hesaplamalarda gerekli bazı ek deneysel düzeltme
faktörlerindeki belirsizlikler ve yetersizlikler nedeniyle, her zaman istenilen doğrulukta sonuçlar
vermemesi gibi dezavantajları vardır [36, 48]. Kern
tarafından geliştirilen gövde tarafı ısı taşınım bağıntısı, kesme oranı %25 olan şaşırtma levhalarının kullanıldığı bir endüstriyel GBID ile yapılan
deneysel çalışmalara dayanmaktadır [49].

3. GÖVDE TARAFI TASARIMI
GBIDlerin gövde tasarımları, TEMA (Tubular
Exchanger Manufacturers Association) tarafından
standart hale getirilmiştir. Bu standart gövdeler; E,
F, G, H ve J gibi alfabetik harflerle tanımlanmıştır [50]. Gövde tipi ve bileşenlerinin seçimi; akış-
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kanların basınçları ve sıcaklıkları, oluşacak ısıl
gerilmeler, korozyon, kirlenme, temizlenebilme ve
maliyetler gibi çok farklı etkenlere bağlıdır. Genellikle bir gövdede bir veya iki boru geçişi tercih
edilirken, boru geçişi sayısının artırılması basınç
kayıplarını da artırır [46]. Gövde tarafı akış yolunu
uzatmak ve boruları desteklemek amacıyla çoğunlukla enine şaşırtma levhaları kullanılır. TEMA
E-tipi gövde, ekonomik olmasının yanında genellikle en verimli ısıl düzenlemeye (düzeltme faktörü
F için en yüksek ortalama sıcaklık farkına sahip)
sahip, tek geçişli bir gövdedir [51]. Tek bir boru geçişi ve yeterli sayıda şaşırtma levhası ile yapılan bir
akış düzenlemesi, zıt akış olarak kabul edilir [44,
52]. TEMA E-tipi gövde; düşük maliyetli ve basit
olması nedeniyle tek fazlı akış uygulamalarında
çok yaygın kullanılmaktadır. Bu çalışmada, bahsedilen özelliklerinden dolayı TEMA E-tipi gövde ve
tek gövde geçişi tercih edilmiştir.
Şaşırtma levhalarının iki önemli fonksiyonu vardır. Bunlardan en önemlisi, boruları destekleyip
titreşmelerini ve eğilmelerini önleyerek yapısal
rijitlik sağlamaktır. Şaşırtma levhalarının diğer
görevi, boru demetindeki akışı borulara dik (yaklaşık 90°) olarak yönlendirmek ve gövde tarafındaki türbülansı artırıp daha yüksek bir ısı taşınım
katsayısı elde etmektir [46, 51]. Tek ve çift bölmeli
şaşırtma levhaları, GBIDlerin tasarımında yaygın
kullanılmaktadır. Çapraz akışlı boru demetlerinde
ısı geçişi ve basınç düşümü, şaşırtma levhalarının
kesme oranından büyük ölçüde etkilenmektedir.
Literatürde belirli bir basınç düşümünde en yüksek
ısı geçişi sağladığından, şaşırtma levhası kesme
oranlarının %20 ila %49 aralığında olması tavsiye
edilmektedir. En yaygın kullanılan kesme oranları ise %20 ila %35 aralığındadır. Düşük kesme
oranlarında pencerelerdeki akış hızı daha yüksektir. Bu nedenle, yüksek türbülans ve girdaplı akış
yapılarının oluşması, basınç kaybını artırmaktadır.
Az sayıda borunun bulunduğu pencere alanlarında büyük miktarda akış enerjisinin harcanması,
ısı geçişi bakımından basınç düşümünün verimsiz
bir dönüşümüdür. Tek fazlı akış uygulamalarında,
şaşırtma levhalarındaki kesmelerinin yatay yönelimli olması tavsiye edilmektedir [44, 46, 51, 53].
Şaşırtma levhaları kullanılan bir gövde borulu ısı
değiştiricide, gövde tarafındaki akışın sadece bir
kısmı, boru demetini oluşturan boruların eksenlerine dik doğrultudaki ideal akış yolundan akmaktadır. Sıvının geriye kalan kısmı ise ideal akış yolu
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dışındaki boşluklardan akar. Aslında akışkan, ısı
değiştirici girişinden çıkışına kadar en az dirençle
karşılaşacağı akış yolunu takip eder. İdeal olmayan
bu ikincil akışlar, tipik bir tasarımda, toplam debinin %40’ını oluşturabilmektedir. Bu kaçak akışların ısı geçişi ve basınç düşümüne etkilerini kesin
olarak hesaplamak oldukça zordur [53, 54].
Düşük Re sayılı bir boru demeti akışında, büyük
ölçekli girdaba benzeyen bölgelerdeki akış laminerdir. Bu bölgelerin etkisi, bir sonraki borunun ön
kısmında sınır tabakadaki viskoz kuvvetler ve negatif basınç gradyeninin etkisi ile ortadan kalkar.
Sınır tabakadaki akış laminerdir ve Re <103 olan
akış bölgesi de laminer kabul edilmektedir. Re sayısının artmasıyla, boruların arasındaki girdaba
benzeyen akış bölgelerinde türbülansın şiddeti de
artar. İçteki bir borunun ön kısmı, girdaba benzeyen akışlardan etkilenmesine rağmen, bu bölgede laminer sınır tabaka hala baskındır. Borunun
çevresindeki laminer sınır tabakanın ve borunun
arkasında girdaba benzeyen akış bölgelerinin birlikte görüldüğü türbülanslı akış, karma akış olarak
adlandırılmaktadır. Boru demetlerinde türbülansın
üretilmesi ve yoğunluğu, boruların düzenlenmesine ve Re sayısına bağlıdır. Büyük borular arasında
ve akış doğrultusunda büyük boşlukların bulunduğu boru demetlerinde, laminer akıştan türbülanslı
akışa geçiş kademelidir. Boru demetindeki akışta, büyük ölçekli girdaba benzeyen akış yapılarının boyutları, artan akış hızı ile küçülmektedir.
Böylece 1000 < Re < 10.000 aralığında, ağırlıklı
olarak laminer ve karma akış arasında kalan bir
akış karakteristiği oluşmaktadır. Çapraz akış düzenlemesinde, borular arasındaki küçük boşluklar
nedeniyle Re>1000’den itibaren, küçük girdaplara
benzeyen yapılar aniden oluşur ve boru demetindeki akış da türbülanslı hale gelir. Karma akış rejimi ise geniş bir Re aralığında görülür ve akışın
karakteristiği ancak Re > 2x105’den sonra değişmektedir. Özetlenecek olursa, boru demetlerindeki
akış rejimi Re sayısına bağlı olarak; laminer akışın
baskın olduğu (Re <1000), karma ya da kritik altı
akış (500 < Re < 2x105) ve türbülanslı akışın (Re >
2x105) baskın olduğu kritik akış olarak adlandırılan üç farklı karaktere sahiptir [24].
Boru demetlerindeki düşük Re sayılı laminer akışlarda, boru demetinin ilk sırasındaki bir borudan
ısı geçişi, tek bir borudan ve iç sıralardaki borulardan olan ısı geçişi ile benzerdir. Yüksek Re sayılarında, boru demetlerinde türbülans şiddetinin

artması, içteki boru sıralarından ısı geçişini, ilk
sıradaki borulara göre artırmaktadır. Boru demetindeki ardışık boru sıraları bir türbülans üreticisi
gibi çalışır. Boru demetlerinin çoğunda, Re sayısı
arttıkça oluşan karma akış rejimindeki (laminer
sınır tabakanın ve girdaba benzeyen akış bölgelerinin birlikte gözlendiği akış) ısı taşınım katsayısı, 3.
ya da 4. boru sırasından itibaren sabitlenmektedir.
Tam gelişmiş bir akışta, ilk boru sırasındaki ve iç
sıralardaki ısı geçişinin karşılaştırılması, türbülans
yoğunluğunun ısı geçişine etkisinin çok fazla olduğunu göstermiştir. İç sıralardaki ısı geçişi, borular
arasında akış doğrultusundaki mesafe azaldıkça
artmaktadır. İçteki borulardan ısı geçişi, pt’ye bağlı olarak ilk sıradaki borulardan ısı geçişine göre
%30-%70 kadar fazla olabilmektedir [24].
Çapraz boru demeti düzenlemesinde, ilk boru sıralarındaki ısı geçişi, tek bir borudaki ısı geçişine
benzemektedir. Akış, boru demetinin ilk sırasından itibaren, diğer borulardan etkilenmektedir. Bu
etkileşim, daha sonraki boru sıralarında ısı geçişinde artışa neden olmaktadır. Akış doğrultusunda ısı geçişindeki artış, belli bir boru sıra sayısına
kadar devam eder. Ancak ısı geçişi, daha sonraki
boru sıralarında değişmeyip sabit kalır ve kararlı
hale gelir. Boru demetindeki bir borunun etrafındaki akışın şekli, boruyu çevreleyen diğer borulardan etkilenmektedir. Çapraz ya da kaydırılmış
boru düzenlemelerinde, komşu borular arasındaki
mesafe azaldığından, basınç gradyeni de değişmektedir. Bir boru demetinde, boruların etrafındaki akış yolu, demetin geometrik parametreleri
ile belirlenmektedir. Özetlenecek olursa; çapraz
düzenlemede, boru demetinin ilk sırasındaki boruların etrafındaki akış, tek bir borunun etrafındaki
akışa benzemektedir. Ancak sonraki boru sıralarında akış farklılaşır [24].
Çapraz düzenlenmiş boru demetindeki akışlar, daralan ve genişleyen kesitli bir kanaldaki periyodik
olarak birleşen ve ayrılan akışlara benzerdir. Bu
nedenle, çapraz düzenlenmiş boru demetlerinde
farklı sıralardaki boruların etrafındaki hız dağılımları, benzer karakter göstermektedir. İç sıralardaki boruların etrafında, bir önceki sırada bulunan
boruların etkisiyle oluşan sirkülasyon bölgeleri ve
iç sıradaki bir borunun hemen önündeki bölgede,
üniform olmayan hız dağılımları ile girdaba benzeyen akışlar oluşmaktadır. İç sıraların arasında,
minimum akış en-kesitindeki hız dağılımını, pt/Do
oranı belirlemektedir.
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Isı değiştiricilerde boruların boyu, ilk yatırım ve
işletme maliyetlerini etkilemektedir. Genel olarak;
gövde çapı/gövde boyu oranının 1/5 ile 1/15 arasında olması önerilmektedir. Ayrıca, boru sayısı arttıkça, gövde çapı da büyümektedir. Boruların sayısı, boruların geçiş sayısı ve boruların düzenlenme
şekli seçildikten sonra, gövde çapı da belirlenmiş
olur. Tasarım aşamasında gövde çapı artırıldıkça,
gövde tarafındaki ortalama akış hızının yeterince
yüksek tutulabilmesi için şaşırtma levhaları arasındaki mesafe azaltılmalıdır. Ancak bu şekilde
gövde tarafı ortalama akış hızındaki düşme dengelenebilir. Dolayısıyla gövde çapı, şaşırtma levhaları
ile yapılan bölümlemeyle de ilişkilidir.
Gövde çapı ve şaşırtma levhaları arasındaki mesafe azaldıkça, gövde tarafındaki hız ve ısı taşınım
katsayısı artmaktadır. Gövde tarafındaki basınç
düşümünü çok fazla artırmamak için ve tek gövdeli, bir boru geçişli, 3 veya daha fazla şaşırtma
levhası kullanılan ısı değiştiriciler zıt akışlı kabul
edildiğinden, bu çalışmada 4 adet şaşırtma levhası
kullanılmıştır [53, 55].
Boru demetindeki akışta ısı taşınım katsayısı, yaklaşık beşinci boru sırasına kadar, boruların sıra
sayısıyla artmaktadır. Ancak ilk birkaç boru sırasında bu etkiler çok önemliyken, boru sıra sayısı
arttıkça bu etkilerin önemi de azalmaktadır. Ayrıca
boru demetlerindeki basınç düşümü de boru sıralarının sayısıyla artmaktadır. Bahsedilen nedenlerle,
boru demetinin oluşturulmasında ısı geçişi ve basınç düşümü birlikte değerlendirilerek, döndürülmüş üçgen düzenleme seçilmiş ve boru sıra sayısı
beş olacak şekilde, 13 borulu bir tasarım yapılmıştır.

4. BORU TARAFI TASARIMI
Dairesel kesitli borular ısı değiştiricilerde yaygın
olarak kullanılır. Isı geçişi boru yüzeyinde gerçekleştiğinden, boru geometrisine ait değişkenlerin seçimi, ısı değiştirici performansı bakımından
önemlidir. Borular ile ilgili önemli geometrik değişkenler; dış çap, et kalınlığı, borular arası mesafe
ve boruların düzenleme şeklidir. Küçük çaplı borular daha yüksek toplam ısı geçiş katsayısı sağlayarak, kompakt bir ısı değiştirici oluşturmaktadır.
Isı değiştiricinin boyu, ısıl ve hidrodinamik ölçütler kadar, ısı değiştiricinin yerleştirileceği alan ve
taşıma imkanları gibi uygulamaya özel kısıtlara
da bağlıdır. Ancak genellikle en ekonomik tasa-
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rım, küçük çaplı bir gövde ve olabildiğince uzun
borularla mümkündür. Boruların sayısı, debiye ve
izin verilen basınç düşümüne bağlıdır. Boru sayısı;
gövde çapı, boruların dış çapı (Do), boru eksenleri
arasındaki mesafe (pt), boruların düzenleme şekli,
boru demetinin dış çapı ile gövde iç çapı arasındaki mesafe, ısı değiştiricinin tipi, boru geçiş sayısı
ve işletme basıncı gibi etkenlere bağlıdır. GBIDde,
pt/Do oranı genellikle 1,25 ile sınırlandırılmıştır.
Çünkü pt−Do’ın azalmasıyla, boruları taşıyan aynalar ve şaşırtma levhaları yapısal bakımdan zayıflamaktadır. Boruların düzenlenmesi, maksimum ısı
geçiş alanını elde etmek için gövdeye olabildiğince
çok boru yerleştirilecek şekilde tasarlanmaktadır.
Borular arasındaki mesafeye ve debiye bağlı olarak, gövde tarafındaki ısı geçişi ve basınç düşümü
bakımından makul sonuçlar verdiğinden, boruların dizilişinde döndürülmüş üçgen (60°) düzenleme tercih edilmiştir. Ayrıca bu düzenleme, gövde
tarafında daha yüksek ısı taşınım katsayısının yanında, daha küçük bir gövde çapı ve belirli gövde
tarafı akış alanı için daha rijit bir ayna yapısı sağlar. Bunun yanı sıra bu düzenlemede, belirli bir pt
için gövde içerisine yaklaşık %15 daha fazla boru
yerleştirilebilir [40, 51].
Sabit ısı akısı sınır şartındaki bir kanal akışında,
yüzeyden taşınımla ısı geçişi, kanal boyunca her
noktada bilinmektedir. Bununla birlikte, iki akışkan arasında ısı geçişinin olduğu bir ısı değiştiricide, toplam ısı geçiş katsayısını belirlemek için
her iki taraftaki ortalama Nu sayılarını belirlemek
gereklidir [42]
Nuort =

{

1,953(x*)-1/3		

x* ≤ 0,03

4,364 + (0,0722/x*)

x* > 0,03

(1)

Burada x* = (x/D)/(Re Pr)’dır. Tasarımı yapılan ısı
değiştiricinin boru tarafı için ortalama Nu sayıları; deneysel çalışmanın yapılacağı Re sayı aralığı
ve sıcaklıklar (Pr= 6,7) göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır. Eş. (1)’e göre ortalama Nu sayısının, farklı Re sayıları için x/D oranına bağlı
değişimi Şekil 2’de verilmiştir. Şekil 2’den de görüleceği üzere; laminer koşullarda Nuort Re sayısı
ile artmaktadır. Belli bir Re sayısında Nuort; x/D
=100−130’a kadar hızla azalmakta ve sonrasında
tam gelişmiş akış koşullarındaki değerine asimptotik yaklaşarak sabitlenmektedir.
Kandlikar ve Grande’nin [26] mini kanal ölçütleri dikkate alınarak ve Kern [36] yöntemine göre;
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Şekil 2. Ortalama Nu sayısının farklı Re sayıları için x/D oranına bağlı değişimleri

E-tipi tek-gövdeli ve tek-geçişli olarak tasarlanan
MK−GBIDde: (1) Boru iç çapı 2 mm ve x/D oranı
120 seçilerek, boru boyu 240 mm olarak belirlenmiştir. (2) Boru demetlerindeki ısı geçişi ve basınç
düşümü birlikte değerlendirilerek, boru demetinin
oluşturulmasında, döndürülmüş 60° üçgen düzenleme seçilmiş, pt= 1,5Do ve boru sıra sayısı beş olacak şekilde, 13 borulu bir tasarım tercih edilmiştir.
(3) Gövde tarafı tasarımında; kesme oranı %25
olan, tek bölmeli şaşırtma levhaları çapraz yerleştirilerek, kesmeler yatay yönlendirilmiştir.
Tasarlanan ısı değiştirici, laminer akış bölgesinde hem hidrodinamik (Lh= 0,05ReD) hem de ısıl
(Lt= 0,05RePrD) bakımdan gelişmekte olan akış
şartlarında çalışmaktadır. Türbülanslı bölgede ise
hidrodinamik ve ısıl bakımdan (Lh= Lt= 10D) tam
gelişmiş akış şartları geçerlidir.

5. DENEY DÜZENEĞİ
Şekil 3’de MK−GBIDde gövde tarafındaki ısıl ve
hidrodinamik koşulları incelemek üzere hazırlanan deney düzeneğinin fotoğrafı ve akış şeması
verilmiştir. Mini kanallı ısı değiştirici; tek gövdeli,
tek geçişli ve ortalama ısıl gücü 1-1,5 kW olacak
şekilde tasarlanıp, Gerede Meslek Yüksekokulu
atölyesinde imal edilmiştir. Deney düzeneğinde,
maliyetler nedeniyle kestamitten imal edilen E-tipi
gövde içerisine mini kanallı bakır borulardan üretilen boru demetinin yerleştirildiği MK−GBID,

termostatik akışkan tankı (~120 L hacminde ve 2
kW’lık daldırma tipi ısıtıcı), sıcak ve soğuk akışkan tankları (~30 L hacminde), akışkanların MK−
GBIDye giriş sıcaklığını sabit tutabilmek için iki
adet levhalı ısı değiştirici, soğutma grubu (~4 kW
gücünde paket tip su soğutucu), bay-pas hatları,
akışkanların sirkülasyonu için santrifüj pompalar,
termo-eleman çiftleri, iki adet değişken-kesitli debi
ölçer (şamandıralı rotametre) ve fark basınçlarını
ölçmek için cıvalı U-manometre bulunmaktadır.
Test bölgesi; sıcak akışkanın içerisinden geçtiği 3
mm dış çaplı, et kalınlığı 0,5 mm, 240 mm uzunluktaki 13 adet bakır borudan oluşan boru demeti
ve soğuk akışkanın geçtiği 30 mm iç çaplı kestamit
gövdeden oluşan MK−GBIDdir. Döndürülmüş üçgen düzenlemeyle (60°) oluşturulan ve 4 adet şaşırtma levhasının kullanıldığı boru demetinde, pt=
4,5 mm, şaşırtma levhalarının kesme oranı %25
ve bu levhalar arasındaki mesafe (lB) 46 mm’dir.
Boru ve gövde tarafının toplam hacimleri sırasıyla
~9,8 cm3 ve ~139,7 cm3’tür. Shah’ın [56] kompaktlık tanımına göre deneysel performansı incelenen
MK−GBIDnin kompaktlığı ~1100 m2/m3’tür. Isı
değiştiricinin diğer özellikleri ve boyutları Kücük
vd.[45] ve Ünverdi vd.[47] tarafından yapılan deneysel çalışmalarda verilmiştir.
Isı değiştirici ve bağlantı boruları ısı kaybını-kazancını engellemek için yalıtılmıştır. Akışkanların
debileri, test bölgesi giriş hatları üzerine yerleş-
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tirilen bay-pas hatları ve vanalar ile ayarlanmıştır. Isı değiştiricinin gövde ve boru taraflarında
akışkanların giriş-çıkış sıcaklıklarını ölçmek için
dört adet K-tipi termo-eleman çifti kullanılmıştır.
Termo-eleman çiftlerinin ölçüm doğruluğu deneysel çalışmadan önce buzlu su banyosunda kontrol
edilmiştir. Ayrıca her deney serisinden önce, ortam
sıcaklığındaki su ile yapılan deneylerde, gövde ve
boru tarafındaki termo-eleman çiftlerinin aynı sıcaklıkları gösterdikleri tekrar kontrol edilmiştir.
Şamandıralı debi ölçerlerin her bir debi değeri için
ölçüm doğrulukları, zaman ortalamalı ağırlıklı kap
yöntemi ile kontrol edilerek, hata oranları hesaplanmıştır. Deneyler oda sıcaklığında, sürekli rejim
şartlarında gerçekleştirilmiş ve ölçülen sıcaklık,
fark basıncı ve debi değerleri bilgisayar ortamında
kayıt altına alınmıştır.

6. DENEYSEL ISI TAŞINIM
KATSAYILARI ve SÜRTÜNME
FAKTÖRÜNÜN HESAPLANMASI
MK−GBIDden elde edilen deneysel veriler kullanılarak, toplam ısı geçiş katsayısı (U), ısı taşınım
katsayısı (h), Nusselt sayısı (Nu), basınç düşümleri
(∆p), Colburn faktörü (j) ve yüzey akış alanı iyileştirme faktörü (j/f) farklı Re sayıları için hesaplanmıştır. Termo-fiziksel özeliklerin (yoğunluk,
özgül ısı, ısı iletim katsayısı ve dinamik viskozite)
deneysel çalışmadan elde edilen ortalama sıcaklıklardaki değerleri, 0−100 °C sıcaklık aralığında su
için verilen polinomlardan elde edilmiştir [57].
Kern yöntemine göre tasarlanan; tek gövdeli, tek

geçişli bir ısı değiştiricide, gövde ve boru tarafındaki ısı taşınım katsayısı aşağıdaki şekilde hesaplanmıştır. Sıcak ve soğuk akışkan tarafından verilen-alınan ısıl güçler;
Qh = ṁ h cp,h (Th,i − Th,o)

(2)

Qc = ṁc cp,c (Tc,o − Tc,i)

(3)

Burada; Q (W), ısıl güç; ṁ (kg/s), kütlesel debi; cp
(J/kgK), özgül ısı; T (°C), sıcaklık, alt indis h ve c
sırasıyla sıcak ve soğuk akışkanları; alt indis i ve o
sırasıyla giriş ve çıkış koşullarıdır.
Teorik olarak, bu iki ısıl güç (sıcak ve soğuk akışkanlar) eşit olmalıdır. Ancak, çalışılan Re sayı
aralığında, soğuk ve sıcak akışkanlar için deneysel hesaplanan ısıl güçler arasındaki fark en fazla
%7,7’dir. Bu nedenle, her iki akışkandan da ısı kaybı-kazancı olduğundan, deneysel toplam ısı geçiş
katsayısı U (W/m2K), sıcak ve soğuk akışkanların
ısıl güçlerinin ortalaması Qort. (W) kullanılarak hesaplanmıştır.
Qort = (Qh + Qc)/2

(4)

Qort = UAF∆Tlm

(5)

Burada U (W/m2K), toplam ısı geçiş katsayısı; A
(m2), toplam ısı geçiş alanı ve ΔTlm (°C), logaritmik
ortalama sıcaklık farkıdır. TEMA E-tipi tek gövdeli, bir boru geçişli, 3 veya daha fazla şaşırtma
levhası kullanılan ısı değiştiriciler zıt akışlı kabul
edildiği için F= 1 alınmıştır [55]. Sıcak ve soğuk
akışkanlar arasında, zıt akış koşullarındaki ortalama logaritmik sıcaklık farkı ΔTlm (°C);

Şekil 3. (a) Isı değiştiricinin ve deney düzeneğinin fotoğrafı (b) deney düzeneğinin akış şeması
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(6)

şeklindedir. Kern [36] yöntemine göre gövde tarafındaki ısı taşınım katsayısı, aşağıdaki gibi hesaplanmaktadır. Gövde ekvatorundaki serbest akış
kesiti As (m2);
(7)
Burada; pt (m), boru eksenleri arasındaki uzaklık;
Do (m), boruların dış çapı; Ds (m), gövdenin iç çapı;
lB (m), şaşırtma levhaları arasındaki mesafedir.
Gövde tarafındaki kütle akısı Gs (kg/m2s) ve ortalama akış hızı us (m/s);
Gs = ṁs/As

(8)

us = Gs/ρ

(9)

Burada, ṁs (kg/s), gövde tarafındaki kütlesel debi;
ρ(kg/m3), gövde tarafı ortalama akışkan sıcaklığındaki yoğunluktur. Üçgen boru düzenlemesi için
gövde eş değer çapı De (m);
De = (1,1/Do) (p2t − 0,917 D2o)

(10)

Bu tanım ortalama akışkan sıcaklığındaki ısı iletim katsayısına karşılık gelen Nuort. değeridir. Gövde tarafı için deneysel sürtünme faktörü ifadesi
(µb= µw kabulüyle);
∆ptoplam = fG2s(n B+1)Ds/2ρDe(µb/µw)0,14

şeklindedir [44]. Deneysel sürtünme faktörü, MK−
GBIDnin gövde tarafındaki giriş ve çıkış etkileri
dahil edilerek hesaplanmıştır. Bunun yanı sıra boyutsuz ısı geçiş katsayısı−Colburn faktörü (j) ve
yüzey akış alanı iyileşme faktörü (j/f) ifadeleri;
j= Nu Pr-1/3/Re

(19)

j/f= Nu Pr-1/3/fRe

(20)

şeklinde tanımlanmaktadır. Burada, ṁ (kg/s), kütlesel debi; μ (kg/ms), dinamik viskozite; cp (J/kgK),
özgül ısı; k (W/mK), ısı iletim katsayısı; Dh (m)
hidrolik çap ve f sürtünme faktörüdür.

6.1. Belirsizlik Analizi
MK−GBIDde, deneyler sırasında sıcaklık, basınç
düşümü ve debi değerlerinin ölçülmesinde sürtünme ve elektronik salınımlardan kaynaklanabilecek
belirsizlikler, Kline ve McClintock [58] tarafından
ifade edilen, Eş.(21) kullanılarak hesaplanmıştır.

Boru demetlerinin üçgen düzenlenmesinde pt (m);
pt = 1,5 Do

(18)

(21)

(11)

Gövde tarafı Re sayısı;
Res = usDe ρ / μ

(12)

Boruların dış yüzey alanına göre yapılan toplam ısı
geçiş katsayısı Uo (W/m2K)’ın tanımından, gövde
tarafı ısı taşınım katsayısı hs (W/m2K);
(1/Uo) = (Do/Dihi) + (Do/2kb)ln (Do/Di) + (1/hs) (13)
elde edilir. Boru tarafındaki ısı taşınım katsayısı hi
(W/m2K), boru tarafındaki ısı geçişi için deneysel
verilerden elde edilen Eş. (14) kullanılarak hesaplanmıştır [47].
Nu = 0,43 Re0,463 Pr1/3

(14)

5100 < Re < 10000; Pr = 6,7

Burada bir R fonksiyonu için x1, x2, …xn bağımsız
değişkenleri; w1, w2, ...wn bağımsız değişkenlerin
hata oranlarını; wR ise R’nin hesaplanan değerindeki toplam belirsizliği göstermektedir. Deneysel
çalışmada kullanılan ölçüm ekipmanlarının bağıl
hataları; sıcaklık ölçümleri için %1, debi ölçümleri için %4 ve fark basınç ölçümleri için %0,8’dir.
Deneysel ölçümler ve hesaplamalar için ortalama
belirsizlik değerleri Tablo 3’de verilmiştir. Yapılan
tekrarlı deneylerde elde edilen verilerin tümünün
belirsizlik sınırları içinde olduğu görülmüştür.
Tablo 3. Belirsizlik Analizi Sonuçları

Boru tarafı Re sayısı;
Ret = 4ṁ/πDhμ

(15)

Prandtl sayısı;
Pr = μcp/k

(16)

Nusselt sayısı;
Nu = hDh/k

(17)

Reynolds sayısı
Boru tarafı ısıl güç
Gövde tarafı ısıl güç
Toplam ısı geçiş katsayısı
Ortalama logaritmik sıcaklık farkı
Sürtünme faktörü

Ortalama
belirsizlik (%)
1,17
19,46
2,88
10,82
2,11
12,72
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7. SONUÇLAR ve TARTIŞMALAR
Kern yöntemine göre tasarlanan ve imalatı yapılan
E-tipi tek gövdeli ve tek boru geçişli MK−GBIDde, deneysel ölçümlerin doğruluğunu ve güvenirliğini değerlendirmek için sıcak sudan soğuk suya
ısı geçişi test deneyleri yapılmıştır. Tüm ölçümler
ve kontrollerden sonra, Eş.(5)’den toplam ısı geçiş
katsayıları ve Eş. (14)’den de türbülanslı bölge için
boru tarafı ısı taşınım katsayısı hesaplanmıştır.
Eş.(13)’den ise gövde tarafındaki ısınan akışkan
için deneysel ısı taşınım katsayıları elde edilmiştir.
Ayrıca Eş. (18)’den giriş ve çıkış etkileri dahil edilerek, gövde tarafındaki deneysel sürtünme faktörleri hesaplanmıştır.
Tasarlanan MK−GBID ile yapılan deneysel çalışmaların ilk aşamasında (Deney−1a); gövde tarafındaki sıcak akışkan debisi 180 L/h’de sabit tutulup,
boru tarafındaki ısınan akışkan için elde edilen ısı
taşınım katsayısı ve basınç düşümü sonuçlarının
literatürle uyumu doğrulanmıştır [47]. Daha sonra
aynı ısıl koşullarda (aynı akışkan giriş sıcaklıklarında), boru tarafı debisi; Deney−1a sonuçlarına
göre deneysel j/f oranı bakımından en uygun işletme aralığındaki, 375 L/h’de (Ret ~ 5900) sabit
tutularak, gövde tarafındaki soğuyan akışkan için
ısı taşınım katsayısı ve basınç düşümü sonuçlarının
literatürle karşılaştırıldığı, gövde tarafı doğrulama
deneyleri (Deney−1b) yapılmıştır [45].
Sunulan bu çalışmada (Deney−2), MK−GBIDnin
boru tarafındaki soğuyan akışkan debisi; ısınan
akış için deneysel j/f oranı sonuçlarına (Deney−1a)
ve yapılan ön hesaplamalara göre en uygun çalışma
aralığına karşılık gelen, 320 L/h (Ret ≅ 8000) değerinde sabit tutulmuştur. MK−GBIDnin gövde tarafı
performansının, gövde tarafındaki ısınan akışkan
için incelendiği deneylerde (Deney−2), hacimsel
debi 60−600 L/h (180 < Res < 1800) aralığında
değiştirilmiştir. Tablo 4.’de boru tarafı doğrulama
(Deney−1a), gövde tarafı doğrulama (Deney−1b)
ve ısınan gövde tarafı (Deney−2) deneylerinin yapıldığı ısıl ve hidrodinamik koşullar özetlenmiştir.

7.1. MK−GBIDnin Boru (Isınan) ve Gövde
(Soğuyan) Tarafı İçin Isı Geçişi ve Basınç
Düşümü Doğrulama Deneylerinin (Deney−1a
ve Deney−1b) Sonuçları
MK−GBIDnin boru tarafı doğrulama deneylerinde (Deney−1a), gövde tarafındaki akış koşulları ön
tasarım hesaplarından belirlenen Res ~ 680’de (180
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L/h) sabit tutulurken, boru tarafındaki Ret sayısı
980−10.000 (60−600 L/h) aralığında değiştirilmiştir. Boru tarafındaki ısınan akış için deneysel ısı
taşınım katsayısı, deneysel sürtünme faktörü ve
Colburn faktörüne (j) sürtünme etkilerinin eklenmesiyle elde edilen, deneysel yüzey akış alanı iyileşme faktörünün (j/f) Ret sayısına bağlı değişimleri Şekil 4’de verilmiştir [47].
Şekil 4a’ya göre boru tarafındaki ısınan akış için
deneysel ısı taşınım katsayıları; laminer bölgede
Kern [36] ve Shah’ın [37] önerdiği bağıntılarla, geçiş bölgesi ve türbülanslı bölgede Gnielinski [18] ve
Hausen [35] bağıntılarıyla uyumludur. Boru tarafı
deneysel ısı taşınım katsayıları türbülanslı bölgede
ise Sieder-Tate [34] bağıntısının altındadır. Bu sonuçlar, literatürde GBIDlerin boru tarafı için yapılan deneysel çalışmalarla benzerdir ve uyumludur
[1, 3, 59–62]. Ayrıca sunulan çalışmada elde edilen
boru tarafı ısı geçişi sonuçları; R-134a’nın tek fazlı
akışı için Yan ve Lin’nin [19] 2 mm iç çaplı bakır
borularda, 2000 < Ret < 6000 aralığında; Agostini
vd.’nin [21], 2,01 mm hidrolik çaplı dikdörtgen enkesitli alüminyum kanalda, 2000 < Ret < 9000 aralığında, elde ettikleri deneysel ısı taşınım katsayı
sonuçlarına benzer olarak, Gnielinski [18] bağıntısıyla uyumludur. Bu da deneysel incelenen MK−
GBIDden, boru tarafındaki ısınan akışkan için elde
edilen ısı taşınım katsayısı sonuçlarının doğruluğunu ve literatürle uyumunu göstermektedir.
Isı taşınım katsayısı sonuçlarına benzer şekilde,
boru tarafındaki deneysel sürtünme faktörü sonuçları, 980 < Ret < 10.000 aralığında Shah’ın [42]
hidrodinamik olarak gelişmekte olan akışlar için
analitik olarak geliştirdiği ve deneysel verilerle iyileştirdiği bağıntıyla benzer bir eğilim göstermiştir
(Şekil 4b). Boru tarafı deneysel sürtünme faktörü
sonuçları; 980 < Ret ≤ 2500 aralığında Shah’ın sürtünme faktörü bağıntısına göre daha düşük, 2500 <
Ret < 10.000 aralığında ise daha yüksek elde edilmiştir. Ret ≤ 1900 olan bölgede, kanal girişinden itibaren hidrodinamik giriş uzunluğu (Lh = 0,05ReD),
toplam kanal uzunluğunun en fazla %80’dir. Laminer bölgenin hemen hemen tamamında giriş etkileri çok önemli değildir. Ret > 1900’den sonra gelen
geçiş bölgesinde ise hidrodinamik giriş bölgesinin
etkisi ihmal edilemez ve deneysel sürtünme faktörü tam gelişmiş laminer akıştan sapmaya başlar.
Deneysel sürtünme faktörü sonuçlarının Ret > 2500
için Shah’ın bağıntısından yüksek olması; deneysel
çalışmada kullanılan bakır mini kanalların bağıl
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pürüzlülüğüne ve kısa borulardaki (L/D=120) hidrodinamik giriş etkilerinin artan önemine bağlanabilir. Deneylerde çalışılan Ret aralığında, Shah
bağıntısının ve deneysel sürtünme faktörü sonuçlarının Ret sayısına bağlı değişimlerindeki genel
eğilim, 1,09 mm iç çaplı paslanmaz çelik borudan
su akışı için Liu ve Yu’nun [63] deneysel sonuçları
ile benzerdir.
MK−GBIDde, boru tarafındaki ısınan akışkan
için Şekil 4c’de verilen deneysel j/f sonuçlarına
(Deney−1a) göre, hem ısı taşınım katsayısı hem
de basınç düşümü bakımından, en uygun çalışma
aralığının 4000 < Ret < 6000 (250-400 L/h) olduğu
elde edilmiştir. Boru tarafı için deneysel j/f sonuçları, Ret ≅ 5900 (375 L/h)’den itibaren azalmaya
başlamıştır. Bir başka deyişle Ret ≅ 5900’dan sonra, boru tarafındaki deneysel basınç düşümü Ret

sayısı ile hızla artmaya devam etmesine rağmen,
deneysel ısı taşınım katsayısında aynı mertebede
ve/veya önemli sayılabilecek bir artış olmamıştır.
Bu nedenle, ısıl ve hidrodinamik etkiler birlikte değerlendirildiğinde, boru tarafındaki ısınan akışkan
için en yüksek ısı taşınım katsayısı Ret ≅ 5900’da
elde edilmiştir [47].
MK−GBIDde gövde tarafındaki soğuyan akışkan
için yapılan doğrulama deneylerinde (Deney−1b),
boru tarafındaki Ret sayısı (en yüksek j/f oranı
sonuçlarına göre) ~5900’de (375 L/h) sabit tutulup [47], gövde tarafındaki Res sayısı 250−2500
(60−500 L/h) aralığında değiştirilmiştir. MK−
GBIDde, gövde tarafındaki soğuyan akışkan için
elde edilen deneysel ısı taşınım katsayıları, literatürdeki bağıntılarla karşılaştırılarak, Şekil 5a’da
verilmiştir.

Tablo 4. Mini-Kanallı Gövde Borulu Isı Değiştirici Deneyleri İçin Isıl Ve Hidrodinamik Koşullar
Deneyler
Deney−1a
Deney−1b
Deney−2

Boru tarafı
Ti (°C)
20
20
40

Gövde tarafı
∀̇̇ (L/h)
60−600
375
320

Ti (°C)
40
40
20

∀̇̇ (L/h)
180
60−500
60−600

Şekil 4. (a) Boru tarafı ısı taşınım katsayının (b) sürtünme faktörünün ve (c) yüzey akış alanı iyileşme faktörünün
Ret sayısına bağlı değişimleri (Deney-1a).
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(a) 						

(b)

Şekil 5. (a) Gövde tarafı ısı taşınım katsayısının ve (b) yüzey akış alanı iyileşme faktörünün Res değişimleri
(Deney-1b)

Gövde tarafı için deneysel j/f oranı sonuçları, Res
≅ 1000−1400 aralığına kadar hızla azalmış ve bu
aralıktan sonra önemli bir değişim göstermemiştir.
Diğer bir deyişle; gövde tarafı koşulları ısıl ve hidrodinamik bakımından nerdeyse aynı kalmıştır. Bu
yüzden MK−GBIDnin gövde tarafındaki soğuyan
akışkan (Deney−1b) için hem deneysel ısı taşınım
katsayısı hem de deneysel basınç düşümü sonuçlarına göre en uygun çalışma bölgesi, Res ≤ 1400
olarak elde edilmiştir (Şekil 5b).
Gövde tarafındaki deneysel ısı taşınım katsayı sonuçları, çapraz boru düzenlemesinde boru demetindeki akışın laminer (Res < 1000) kabul edildiği bölgede ve küçük ölçekli girdaplardan dolayı
akışın hemen türbülanslı (Res > 1000) hale geldiği
kabul edilen bölgede; Kern [36], McAdam [38] ve
VDI-Heat Atlas (lam.+türb.) [39] bağıntılarından
+%10 ila −%15 sapma göstermiştir. Gövde tarafı
deneysel ısı taşınım katsayısı sonuçlarının tüm deneylerde (250 < Res < 2500) Kern’in gövde tarafı
için önerdiği tasarım bağıntısı sonuçlarından ortalama ~%5 daha yüksek olduğu elde edilmiştir. Bu
durum Kern’in gövde tarafı tasarım bağıntılarının,
MK−GBID tasarımı için uygun olduğunu göstermektedir. Bunun yanı sıra aynı ısıl koşullarda boru
tarafında elde edilen deneysel ısı taşınım katsayısı
sonuçlarının (Deney−1a) literatürle olan uyumu da
aslında bu önemli sonucu bir kez daha doğrulamaktadır [45, 47].
Deneysel incelenen ısı değiştiricide, yüksek ısı
taşınım katsayıları elde etmek ve kompakt bir ısı
değiştirici oluşturmak için döndürülmüş üçgen
boru düzenlemesi tercih edilmiştir. MK−GBIDde,
boru demetindeki boruların dış yüzeyleri arasındaki mesafe, makro borulu ısı değiştiricilere göre
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~3÷6,5 kat daha azdır. Boru demetlerinin oluşturulmasında üçgen düzenlemenin kullanıldığı endüstriyel GBIDlerde; boru çapları Do, pt ve pt/Do
oranları için örnek sayısal değerler Tablo 5’de verilmiştir [64].
Deneysel çalışmanın yapıldığı MK−GBIDde imalat güçlükleri nedeniyle pt/Do = 1,5’de tutulmasına
rağmen, pt = 4,5 mm ve pt−Do = 1,5 mm’dir. Gövde tarafı basınç kayıplarını düşük tutmak için de
şaşırtma levhaları arasındaki mesafenin gövde iç
çapına oranı (lB/Ds) 1,5 gibi büyük bir değerde tutulmuş ve zıt akış koşullarını sağlayacak minimum
sayıda (4 adet) şaşırtma levhası kullanılmıştır. pt/
Do ve lB/Ds oranları makro borularda basınç düşümünün azalmasına neden olacak kadar büyük
tutulmasına rağmen, MK−GBIDde gövde tarafındaki deneysel (Deney−1b) toplam basınç düşümlerinin, makro borulara göre en fazla 2,3 kat arttığı
gözlenmiştir [45].
MK−GBIDnin gövde tarafındaki ısınan akışkan
için ısı geçişi ve basınç düşümünün inceleneceği
deneylerde (Deney−2); boru tarafı akış koşullarının
belirlenmesinde, boru ve gövde tarafı doğrulama
deneylerinin (Deney−1a ve Deney−1b) sonuçları
dikkate alınmıştır. Boru tarafı debisi, boru tarafındaki ısınan akışkan (Deney−1a) için elde edilen en
yüksek deneysel j/f oranına karşılık gelen, 320 L/h
(Ret ~ 8000) hacimsel debi değerinde sabit tutulmuştur. Başka bir ifadeyle; MK−GBIDnin gövde
tarafındaki ısınan akışkan için performansı; boru
tarafı (ısınan akışkan için) ısı taşınım katsayısının
en yüksek j/f oranına (ısıl ve hidrodinamik bakımdan) karşılık gelen boru tarafı hacimsel debisinde
(320 L/h) incelenmiştir.
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7.2. Gövde Tarafındaki Isınan Akışkan
Koşulları İçin Deneysel Isı Taşınım Katsayısı
ve Basınç Düşümü (Deney−2) Sonuçları
MK−GBIDnin deneysel performansının incelenmesinde kullanılan deney düzeneğinin ve ölçme
sisteminin ölçüm doğruluğu ve uygunluğu, daha
önce boru tarafındaki ısınan ve gövde tarafındaki
soğuyan akışkan koşullarında yapılan doğrulama
amaçlı deneysel çalışmalarda kontrol edilmiş ve
sonuçların literatürle uyumu gösterilmiştir [45, 47].
Gövde tarafındaki ısınan akışkan için yapılan deneylerde; boru tarafındaki debi 320 L/h (Ret ≅
8000)’de sabit tutularak, gövde tarafının debisi,
60−600 L/h (180 < Res < 1800) arasında kalacak
şekilde değiştirilmiştir. Bir başka deyişle, gövde
tarafındaki ısınan akışkan için yapılan deneylerde; boru tarafındaki soğuk akışkanın hidrodinamik koşulları, boru tarafındaki ısınan akışkan
(Deney−1a) için elde edilen ısı taşınım katsayısına
eşdeğer koşullarda tutulmuştur. MK−GBIDde gövde tarafındaki ısınan akışkan için toplam ısı geçiş
katsayıları, gövde tarafı ısı taşınım katsayıları ve
gövde tarafı sürtünme faktörü deneysel olarak elde
edilmiştir. Ayrıca gövde tarafındaki ısınan akışkan
için elde edilen deney sonuçları (Deney−2), gövde
tarafındaki soğuyan akışkan için daha önce yapılan doğrulama deneylerinin (Deney−1b; soğuk
boru tarafı Ret ≅ 5900 ve sıcak gövde tarafı 250 <
Res < 2500) sonuçları ile karşılaştırılmıştır. Gövde
tarafındaki ısınan akışkan için deneysel sonuçlar,
literatürde makro borularla hazırlanan boru demetleri için yaygın kullanılan, ısı taşınım katsayısı bağıntıları ile de karşılaştırılmıştır. Bunun yanı sıra
gövde tarafındaki ısınan akışkan için bu çalışmada
elde edilen deneysel sürtünme faktörü sonuçları,
gövde tarafındaki soğuyan akışkan için daha önce
(Deney−1b) elde edilen deneysel sonuçlar ile karşılaştırılmıştır. Ayrıca, gövde tarafındaki ısınan
akışkan için deneysel sonuçlar kullanılarak, Nusselt ve Colburn bağıntıları da geliştirilmiştir.
Şekil 6a’da görüldüğü gibi gövde tarafındaki ısınan akışkan için deneysel ısı taşınım katsayıları,
çalışmanın yapıldığı Res sayısı aralığında, literatürde mevcut gövde tarafı ısı taşınım katsayısı bağıntılarına ve daha önce gövde tarafındaki soğuyan akışkan (Deney−1b) için elde edilen deneysel
ısı taşınım katsayısı sonuçlarına benzer bir eğilim
göstermiştir. Gövde tarafındaki ısınan akışkan için
deneysel ısı taşınım katsayılarının, boru demetlerinde akışın laminer kabul edildiği bölgede (Res

< 1000); Kern [36] ve McAdam [38] bağıntılarına
yakın değerler aldığı ancak VDI-HA (lam.), Küçük
vd. [45] ve VDI-HA (lam.+türb.) [39] bağıntılarının
altında kaldığı görülmüştür. Bu bölgedeki deneysel
ısı taşınım katsayıları, Kern’nin bağıntısıyla neredeyse birebir örtüşürken, McAdam bağıntısından
ortalama %8 yüksek, VDI-HA (lam.)’den ve Küçük vd. soğuyan akışkan için önerdiği bağıntıdan
sırasıyla ortalama %12 ve %11 daha düşüktür.
Deneysel sonuçlarla karşılaştırıldığında; VDI-HA
(lam.+türb.) (ortalama +%27) ve Nitsche-üçgen
düzenleme (ortalama −%32) bağıntılarının, diğer
gövde tarafı taşınımla ısı geçişi bağıntılarından
daha uzak sonuçlar verdiği elde edilmiştir.
Çapraz boru düzenlemesinde, borular arasındaki
boşluklarda girdaba benzeyen küçük ölçekli akış
bölgelerinin aniden oluştuğu ve ardından boru demetindeki akışın hemen türbülanslı hale geldiği
kabul edilen bölgede (Res > 1000); gövde tarafı ısı
taşınım katsayısı, artan Res sayısıyla Kern (ortalama −%10), McAdam (ortalama −%17) ve Küçük
vd. (ortalama −%9) bağıntılarından uzaklaşarak,
VDI-HA (lam.+türb.) (ortalama +%15) bağıntısına
daha yakın sonuçlar vermiştir. Deneysel ısı taşınım
katsayılarının, Nitsche−üçgen düzenleme bağıntısından ortalama %35 daha düşük olduğu görülmüştür. Ancak, laminer ve türbülanslı bölgelerde
gövde tarafındaki ısınan akışkan için elde edilen
deneysel ısı geçişi sonuçları, ele alınan tüm ısı
geçişi bağıntılarından (Nitsche−üçgen düzenleme
bağıntısı hariç) +%25 ile −%20 sapma göstermiştir
(Şekil 6b)
Makro borularla üretilen GBIDlerde, şaşırtma levhalarının arasındaki mesafenin, gövde iç çapına
oranının (lB/Ds) 0,2−1 olması tavsiye edilmektedir
[44, 46, 54]. Deneysel incelenen MK−GBIDde lB/
Ds =1,5’dır. Bu değer, makro borular için önerilen
en büyük lB/Ds oranının 1,5 katı olmasına rağmen
gövde tarafındaki ısınan akışkan için deneysel ısı
taşınım katsayılarının, makro borular için mevcut
literatürle uyumu (+%25 ile −%20) oldukça iyidir.
Üstelik deneysel incelenen MK−GBIDde imalat
toleranslarından (gövde-şaşırtma levhaları arasındaki, borular-şaşırtma levhaları arasındaki ve
borular-gövde arasındaki boşluklar) kaynaklanan
kaçak akışlar, makro borulu GBIDlere göre oransal olarak daha büyüktür. Dolayısıyla bu sonuçlar,
GBIDde mini kanal kullanmanın sadece boru tarafında değil, gövde tarafındaki ısı geçişini de iyileştirdiğini göstermektedir.
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Tablo 5. Endüstriyel Gövde Borulu Isı Değiştiricilerde Üçgen Düzenleme İçin Do, pt ve pt/Do Oranları
Do
5/8" (~16 mm )
3/4" (~19 mm )
3/4" (~19 mm )
1" (~25 mm)
1-1/4" (~32 mm)
1-1/2" (~38 mm)

pt
13/16" (~21 mm)
15/16" (~24 mm)
1" (~25 mm)
1-1/4" (~32 mm)
1-9/16" (~40 mm)
1-7/8" (~48 mm)

(a)

pt−Do
~4,76 mm
~4,76 mm
~6,35 mm
~6,35 mm
~7,94 mm
~9,53 mm

pt/Do
1,3
1,25
1,33
1,25
1,25
1,25

(b)

Şekil 6. (a) Gövde tarafı ısı taşınım katsayının Res sayısına bağlı değişimleri (b) gövde tarafı ısı taşınım katsayının
literatürdeki bağıntılarla karşılaştırılması (Deney-2).

Deneysel ısı taşınım katsayıları, çalışılan Res sayı
aralığında (180−1800) aralığında lineer artmıştır.
Deneysel ısı taşınım katsayısındaki artış hızını
değerlendirebilmek amacıyla; akış kanallarında
akışkana taşınımla olan ısı geçişinin, akışkanın
entalpi değişimine oranı şeklinde tanımlanan ve
Staton (St) sayısına Pr sayısının dahil edilmesiyle
elde edilen, Colburn faktörünün (js) Res sayısı ile
değişimi Şekil 7’de verilmiştir.
Şekil 7’de görüldüğü gibi aynı zamanda boyutsuz
ısı geçiş katsayısı olarak adlandırılan Colburn faktörü, özellikle Res 180−1000 aralığında hızla azalmıştır. Res > 1000’den sonra Colburn faktöründeki
değişim yavaşlamakta ve hatta Res > 1500’den sonra Colburn faktörü sabitlenmektedir. Dolayısıyla
MK−GBIDde, Colburn faktörü ile yapılan değerlendirmeye göre gövde tarafındaki ısınan akışkan
için en uygun çalışma bölgesi, Res < 1000 olarak
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elde edilmiştir. Küçük vd. yaptığı çalışmada da
(Deney−1b’deki gibi) Colburn faktörü ile yapılan
değerlendirmeye göre gövde tarafındaki akış koşulları bakımından en uygun çalışma bölgesi, Res
< 1600 olarak elde edilmiştir [45].
Şekil 8’de giriş-çıkış etkileri dahil edilerek hesaplanan deneysel sürtünme faktörü sonuçlarının Res
sayısına bağlı değişimleri, gövde tarafındaki ısınan (Deney−2) ve soğuyan (Deney−1b) akışkanlar
için eğilimin benzer olduğunu göstermiştir. Isınan
akışkan için elde edilen deneysel sürtünme faktörü
sonuçları, Colburn faktörüne göre en uygun çalışma bölgesi olan Res ~1000 civarında, soğuyan akışkana göre ~%30 daha yüksektir. Bu fark, ısınan ve
soğuyan akışkanlar için Res sayısının hesaplanmasında kullanılan ve sıcaklığa bağlı değişen akışkan
termo-fiziksel özeliklerden kaynaklanmaktadır.
Bir başka ifadeyle; değişen ısıl koşullar (akışkanın

ARAŞTIRMA MAKALESİ

Şekil 7. Gövde tarafı ısınan (Deney-2) ve soğuyan (Deney-1b) akışkan koşullarında Colburn faktörünün Res
sayısına bağlı değişimleri

Şekil 8. Gövde tarafı ısınan (Deney-2) ve soğuyan (Deney-1b) akışkan koşullarında sürtünme faktörünün Res
sayısına bağlı değişimleri

Şekil 9. Gövde tarafı ısınan (Deney-2) ve soğuyan (Deney-1b) akışkan koşullarında yüzey akış alanı iyileşme
faktörünün Res sayısına bağlı değişimleri
Tesisat Mühendisliği - Sayı 180 - Eylül/Ekim 2020
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Tablo 6. Isınan Gövde Tarafı İçin Önerilen Ampirik Bağıntılar
Bağıntılar
Nus = 0,2 Res0,656 Prs1/3
R2 = 0,99
-%3,41 ÷ +%12,3
js = 0,274 Res-0,391
R2 = 0,98
-%3,85 ÷ +%8,55

Geçerlilik aralığı ve koşullar
Şebeke suyu
L/D = 120
180 < Res < 1800
Prs = 6,6

Tablo 7. Deney−1a, Deney−1b ve Deney−2 İçin Önemli Sonuçlar
Deneyler

(Boru tarafı
doğrulama
Deney−1a)
Gövde tarafı
doğrulama
(Deney−1b)
Bu çalışma
(Deney−2)

Gövde tarafı
∀̇̇ (L/h)
Re

180

~680

Boru tarafı
∀̇̇ (L/h)
Re

60−600

Önemli sonuçlar
Re sayısına bağlı en
En uygun işletme
uygun işletme koşulları koşullarındaki sonuçlar
∆P (kPa)
j
j/f
h (W/m2K)
980−10,000 4000−5000 4000−6000 ~13,500
~40
(boru tarafı)

60−500 250−2500

375

~5900

<1600

≤1000

~4400

60−600 180−1800

320

~8000

<1000

≤1000

~4700

~2,2
(gövde
tarafı)
~2,15
(gövde
tarafı)

Not: Deney−1a ve Deney−1b’de gövde tarafı giriş sıcaklığı 40 °C ve boru tarafı giriş sıcaklığı 20 °C’dir.
Deney−2’de gövde tarafı giriş sıcaklığı 20 °C ve boru tarafı giriş sıcaklığı 40 °C’dir.

termo-fiziksel özelikleri) nedeniyle, aynı Res sayılarını elde edebilmek için deneysel çalışmada daha
yüksek debilere çıkmak gerekmiştir. Isınan gövde
tarafı deneylerinde (Deney−2), soğuyan gövde tarafı deneyleri (Deney−1b) ile aynı Res sayılarını
elde edebilmek için artırılan debi ile yükselen basınç düşümünün bir sonucu olarak sürtünme faktörü de daha yüksektir.
Boru demetindeki akış, borular üzerindeki sınır
tabakanın ayrılmasından sonra, art arda gelen
borular arasındaki mesafenin çok kısa olması nedeniyle, tekrar birleşmeye fırsat bulamadan, yeniden ayrılmaya zorlanmaktadır. Bu durumda boru
demetindeki akış, içerisinde düzensiz girdapların
oluştuğu (unsteady vortex shedding) bir akış hacmine dönüşmektedir. Çapraz düzenlenmiş boru
demetlerinde, düşük Res sayılı laminer akışta da
oluşan bu girdapların sayıları, Res büyüdükçe,
daha da artmakta ancak boyutları küçülmektedir.
Düşük Res sayılı akışlarda, art izi bölgesindeki
tekrar birleşme, yüksek Res sayılarına göre daha
erken gerçekleştiğinden, ikinci ve sonraki boru sı-
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ralarında sınır tabakanın yeniden oluşması, iç/arka
boru sıralarında ısı taşınım katsayısını artırmaktadır. Deneysel çalışılan Res aralığında oluşan bu
düzensiz girdaplar, gövde tarafındaki ısınan akışkan (Deney−2) için deneysel ısı taşınım katsayısını
doğrusal yükseltmiştir. Diğer bir deyişle; çapraz
düzenlenmiş boru demetindeki akışın, küçük ölçekli girdaplardan dolayı aniden türbülanslı (Res >
1000) hale geldiği kabul edilen bölgede, ısı taşınım
katsayısı artmaya devam etmiştir. Ancak ısı taşınım katsayısı artışına paralel olarak toplam basınç
düşümü de artmaktadır.
Bu sonuçlar deneysel Colburn faktörü (js) sonuçları ile doğrulansa da, Colburn faktöründe sürtünme
etkileri hesaba katılmadığından, ısı geçişi ve hidrodinamik etkilerin bir arada değerlendirilmesi amacıyla, yüzey akış alanı iyileşme faktörünün (j/f)s
Res sayısı ile değişimi Şekil 9’da verilmiştir.
Res >1000’den sonra, ısı taşınım katsayısı artmaya
devam etmesine rağmen (j/f)s oranında çok fazla
değişim olmamıştır. Hem js hem de (j/f)s sonuçları
birlikte değerlendirildiğinde; MK−GBIDde, göv-
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de tarafındaki ısınan (Deney−2) akışkan için en
uygun çalışma aralığının, Res <1000 olduğu elde
edilmiştir. Küçük vd.’nin [45] yaptığı çalışmada
(Deney−1b) (j/f)s ile yapılan değerlendirmeye göre
de gövde tarafındaki akış koşulları bakımından
en uygun çalışma bölgesi, Res < 1000 olarak elde
edilmiştir. Bu nedenle MK−GBIDnin gövde tarafındaki ısınan (Deney−2) ve soğuyan (Deney−1b)
akışkanlar için (j/f)s oranına göre yapılan değerlendirme, Res > 1000’nin üzerine çıkmanın anlamlı
olmadığını göstermektedir. Diğer bir deyişle gövde
tarafı akış koşulları, boru demetlerinde akışın laminer kabul edildiği, Res < 1000 bölgesinde tutulmalıdır.

çalışmada gövde tarafında soğuk su, boru tarafında ise sıcak su kullanılmıştır. Gövde tarafına ait
deneysel sonuçlar, literatürde makro borular için
önerilen ısı geçişi ve basınç düşümü bağıntıları ile
karşılaştırılmıştır. Ayrıca gövde tarafındaki ısınan
(Deney−2) ve soğuyan (Deney−1b) akışkanlara ait
deneysel sonuçlar da karşılaştırılmıştır. Deneysel çalışmada, MK−GBIDnin gövde tarafı için en
uygun çalışma koşulları belirlenmiş ve gövde tarafındaki ısı taşınım katsayılarını belirlemek için
deneysel verilere dayalı ampirik bağıntılar önerilmiştir.

MK−GBIDde, pratik tasarım uygulamalarında
kullanılmak üzere gövde tarafındaki ısınan (Deney−2) akışkan için deneysel ısı taşınım katsayısı
(hs) ve Colburn faktörü (js) sonuçlarını, Res sayısı
ile ilişkilendirmek amacıyla %95 güven aralığında
ampirik bağıntılar önerilmiştir. Önerilen bağıntılar
Tablo 6’da verilmiştir.

•

MK−GBIDde, deneysel çalışılan Res sayı aralığında, gövde tarafındaki ısınan (Deney−2) akışkan
için ısı taşınım katsayısında, makro borulu GBIDlere göre artış sağlanamadığı görülmüştür. Gövde
tarafı basınç düşümleri ile ısı geçişi birlikte değerlendirildiğinde; MK−GBIDnin gövde tarafında,
Res > 1000’in üzerine çıkılmasının avantajlı olmadığı tespit edilmiştir. Ancak, mini kanal kullanımı; ısı değiştirici boyutlarının küçülmesini, gövde
tarafında kullanılacak aracı akışkan miktarının
azalmasını ve daha az malzeme ve aracı akışkan
kullanımı nedeniyle maliyetlerin de düşmesini
sağlayacaktır.

Bu çalışmada elde edilen önemli sonuçlar şu şekildedir;

•

•

8. DEĞERLENDİRME
Isı değiştiricilerde mini kanal kullanarak, birim
hacim başına ısı geçişi alanını artırmak ve aynı
zamanda hidrolik çapın da küçülmesini sağlayarak
taşınımla ısı geçişini iyileştirmek uzun zamandır
bilinen ancak son dönemlerde uygulaması yaygınlaşan bir yöntemdir. GBIDler, farklı çalışma koşullarına uyumları, geometrilerinin basitliği, üretim
ve bakım kolaylığından dolayı endüstride yaygın
kullanılmaktadır.
Bu çalışmada Kern yöntemine göre tasarlanan ve
üretilen MK−GBIDde, gövde tarafındaki ısınan
akışkan (Deney−2) için ısı taşınım katsayısı ve basınç düşümleri deneysel incelenmiştir. Deneysel

•

Gövde tarafındaki ısınan akışkan (Deney−2) için deneysel ısı taşınım katsayıları
180<Res<1800 aralığında lineer artmıştır.
Res < 1000 için gövde tarafındaki deneysel
ısı taşınım katsayıları, Kern’nin bağıntısıyla
uyumlu iken McAdam bağıntısından ortalama
%8 yüksek, ancak VDI-HA (lam.) ile Küçük
vd. bağıntılarından sırasıyla ortalama %12 ve
%11 daha düşüktür. Deneysel çalışılan Res
aralığındaki deneysel ısı taşınım katsayıları,
literatürde yaygın kullanılan gövde tarafı bağıntıları (Nitsche-üçgen düzenleme hariç) ile
−%20 ve +%25 aralığındaki farklarla uyumludur.
Deneylerde kullanılan MK−GBIDde, şaşırtma
levhaları arasındaki mesafenin gövde iç çapına
oranı (lB/Ds), basınç kayıplarını düşük tutmak
için makro borulu (lB/Ds =0,2−1) GBIDlere
göre daha büyük (lB/Ds =1,5) seçilmiş ve ayrıca
imalat güçlükleri nedeniyle boruların eksenleri arasındaki mesafenin boru dış çapına oranı
(pt =1,5Do) da makro borulu (pt =1,25−1,33Do)
ısı değiştiricilere göre daha büyük tutulmuştur. Ancak, mini kanallı boruların dış çapları küçük olduğundan, boruların dış yüzeyleri
arasındaki mesafeler (pt−Do), makro borulara
göre kısalmıştır. Bahsedilen iki olumsuz etki
nedeniyle gövde tarafı ısı taşınım katsayısının
azalması beklenirken, mini kanallı boruların
dış yüzeyleri arasındaki mesafe (~1,5 mm)
makro borulara (~4,8−9,5 mm) göre 1/3 ila 1/6
daha kısa olduğundan, gövde tarafı ısı taşınım
katsayısında, makro borulu GBIDlere göre
önemli bir değişiklik olmamıştır. Başka bir
ifade ile mini kanal kullanımı, gövde tarafındaki ısı geçişini de iyileştirmiştir.
Gövde tarafındaki ısınan akışkan (Deney−2)
için Colburn faktörü, Res 180−1000 aralığında
Tesisat Mühendisliği - Sayı 180 - Eylül/Ekim 2020
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•

•

•

hızla azalırken, Res > 1000’den sonra önemli
bir değişim olmamıştır.
MK−GBIDde, boru tarafındaki toplam basınç
düşümü sadece boru boyu değiştirilerek kontrol edilebilmektedir. Gövdenin boyu, boru
tarafı tasarımına bağlı olarak belirlense de,
gövde tarafındaki toplam basınç düşümü boru
çapının yanı sıra, boru demetinin (düzenlenme
şekli, boru sıra sayısı, pt/Do) ve şaşırtma levhalarının tasarımından (kesme oranı ve lB/Ds)
etkilenmektedir.
Isı taşınım katsayısı ve sürtünme (faktörü)
etkilerini bir arada değerlendirmeye imkan
veren, yüzey akış alanı iyileştirme faktörüne
(j/f)s göre gövde tarafındaki ısınan akışkan
için en uygun çalışma aralığı, Res < 1000’dir.
Gövde tarafındaki ısınan (Deney−2) ve soğuyan (Deney−1b) akışkanlar için deneysel
sürtünme faktörü sonuçları benzer bir eğilim
göstermiştir. Gövde tarafındaki ısınan akışkan
için deneysel sürtünme faktörü sonuçları, en
uygun çalışma bölgesi olan Res ~1000 civarında, sıcaklığa bağlı değişen akışkan termo-fiziksel özelikleri nedeniyle soğuyan akışkana
göre ~%30 daha yüksektir.

Tablo 7’de MK−GBIDde gövde tarafındaki ısınan (Deney-2) ve soğuyan (Deney-1b) akışkanlar için yapılan deneylerden elde edilen önemli
sonuçlar özetlenmiştir. Ayrıca boru tarafı için ısı
geçişi ve basınç düşümü doğrulama deneylerinin
(Deney−1a) önemli sonuçları da Tablo 7’de verilmiştir.
GBIDlerde, makro borular yerine mini kanallı boruların kullanılması; hem gövde hem de boru tarafında kullanılan aracı akışkan miktarının azalmasını, akışan-yüzey temas alanın artmasını, daha
küçük hacimde yoğun ısı geçişini, sistem boyutlarının küçülmesini ve sistem ağırlığının azalmasını;
dolayısıyla malzeme kullanımının ve maliyetlerin
azaltılmasını sağlayacaktır.

9. SEMBOLLER ve İNDİSLER
A
BF
cp
De
Dh
Di
Do
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alan (m2)
bay-pas faktörü
özgül ısı (J kg-1K-1)
gövde eş değer çapı (m)
hidrolik çap (m)
boru iç çapı (m)
boru dış çapı (m)
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gövde iç çapı (m)
sürtünme faktörü
boyutsuz sıcaklık düzeltme katsayısı
gövde borulu ısı değiştirici
gövde tarafı kütle akısı ( kg m-2 s-1)
ısı taşınım katsayısı (W m-2 K-1)
Colburn faktörü, Nu/(Re Pr1/3)
Kern’in ısı geçiş faktörü
yüzey akış alanı iyileşme faktörü,
Nu/(f Re Pr1/3)
k
ısı iletim katsayısı (W m-1 K-1)
L
uzunluk (m)
lB
şaşırtma levhaları arası uzaklık (m)
Lh
hidrodinamik giriş uzunluğu (m)
Lt
ısıl giriş uzunluğu (m)
MK−GBID mini-kanallı gövde borulu ısı
değiştirici
ṁ
kütlesel debi (kg s-1)
nB
şaşırtma levhalarının sayısı
Nu
Nusselt sayısı, hD/k
Pr
Prandtl sayısı, µcp/k
pt
boru eksenleri arası uzaklık (m)
∆p
basınç düşümü (Pa)
Q
ısıl güç veya ısı geçişi (W)
Re
Reynolds sayısı, uD/ν
T
sıcaklık (oC)
u
hız (m s-1)
U
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⩝̇
Yunan harfleri
ε
yüzey pürüzlülüğü (mm)
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ψ
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o
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t
boru
w
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Türkiye’nin Tüm İlleri İçin Farklı Su Sıcaklıklarında
Çalışan Direkt Buharlaşmalı Soğutucu Kullanmanın
Performansa Etkisinin İncelenmesi
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İklimlendirme sistemlerinde buharlaşmalı soğutucu kullanımı, uygun iklim şartlarında çalışıldığı takdirde oldukça faydalı olabilmektedir. Buharlaşmalı soğutma
işlemi adyabatik olabileceği gibi soğutulmuş su kullanılarak da yapılabilmekte ve
soğutma etkisi arttırılabilmektedir. Bu çalışmada öncelikle bir buharlaşmalı soğutucu deneysel olarak İstanbul şartlarında test edilmiş ve verimi irdelenmiştir. 15
°C ve 20 °C su sıcaklıklarında yapılan testlerde verim değerleri sırasıyla %85 ve
%89 olarak bulunmuştur. Çalışmanın devam eden kısmında Engineering Equation
Solver (EES) ile oluşturulan bilgisayar programı ile, Türkiye’nin tüm illeri için farklı besleme suyu sıcaklıklarında çalışan buharlaşmalı soğutucu kullanımının etkisi
araştırılmıştır. Buharlaşmalı soğutucunun adyabatik olması durumu ve besleme
suyu sıcaklıklarının 10 °C, 15 °C, 20 °C ve 25 °C olması durumları irdelenmiştir.
Her il için buharlaşmalı soğutucudan yararlanma oranı belirlenmiştir. Yararlanma
oranları her durumda Türkiye’nin Güneydoğu Anadolu Bölgesi için en yüksek değerleri vermiştir. Bu bölgenin haricinde de hava şartlarına bağlı olarak buharlaşmalı soğutucu kullanımın uygun olabileceği iller belirlenmiştir.
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Investigation of the Effect on Performance of Using
Direct Evaporative Cooler Operating with Different
Water Temperature for All Provinces of Turkey
ABSTRACT
The use of evaporative coolers in air-conditioning systems can be very useful if they
are operated under suitable climatic conditions. Evaporative cooling can be either
adiabatic or chilled water and the cooling effect can be increased. In this study,
first of all, an evaporative cooler was tested experimentally under Istanbul conditions and its efficiency was investigated. In the tests carried out at 15 °C and 20 °C
water temperatures, the efficiency values were found 85% and 89%, respectively.
Ongoing part of the study, by a computer program created by Engineering Equation
Solver (EES), the effect of different supply water temperature in evaporative coolers
use for all cities of Turkey were investigated. The case of the evaporative cooler
is adiabatic and the feed water temperatures are 10 °C, 15 °C, 20 °C and 25 °C
were investigated. Evaporative cooler utilization rate was determined for each city.
Utilization rates in each case gave the highest values for the Southeastern Anatolia
Region of Turkey. Outside of this region, depending on the weather conditions, it is
determined that the evaporative cooler can be used.
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1. GİRİŞ
Enerjinin verimli kullanılmasının gerekliliği, insanlar için konfor şartları sağlanırken, tüketimin
de minimize edilmesini gerektirmektedir. Bu
amaçla, klima santrallerinin kompresörünün işini
azalmak için çeşitli yöntemler denenmektedir. Klima santrallerine bir ön soğutucu olarak buharlaşmalı soğutma sistemlerinin eklenmesi bu noktada
önem kazanmaktadır. Ancak, buharlaşmalı soğutucu çıkışındaki hava yüksek bağıl nem değerlerine eriştiğinden, bu sistemlerin kullanımına iklim
koşulları iyi analiz edilerek karar verilmelidir.
Chen vd. [1] standart bir soğutma sisteminin ilk
aşaması olarak, gelen dış havayı önceden soğutmak
için indirekt buharlaşmalı soğutucuları kullanmanın enerji tasarrufu potansiyelini araştırmışlar ve
çeşitli uygulama ilkeleri ortaya koymuşlardır.
Maheshwari ve Suri [2] yaz sezonu boyunca kuru
termometre ve yaş termometre sıcaklıkları arasındaki büyük farklar olan Kuveyt’in kıyı ve iç
bölgelerinde kaydedilen hava durumu verilerini
kullanarak analitik bir değerlendirme yapışlardır.
Buharlaşmalı soğutucu kullanılarak taze havayı
klima santraline girmeden soğutmanın avantajlarını ortaya koymuşlardır.
Heidarinejad vd. [3] iki kademeli indirekt/direkt
buharlaşmalı soğutma sisteminin soğutma performansını, simüle edilmiş çeşitli iklim koşullarında
deneysel olarak incelemişlerdir. Sonuçlar, çeşitli
dış ortam koşullarında, indirekt buharlaşmalı soğutma kademesinin etkinliğinin %55-61 aralığında
değiştiğini ve tüm sistemin etkinliğinin %108-111
aralığında değiştiğini göstermiştir. Konfor şartları göz önüne alındığında, bu sistem İran’da tek
başına direkt buharlaşmalı soğutmanın yaz konfor
koşulunu sağlayamadığı geniş bir bölgede konfor
şartlarını sağlayabilmiştir. Direkt buharlaştırmalı
soğutma sistemlerine göre su tüketiminde sadece
%55 artış ile mekanik buhar sıkıştırma sistemlerine kıyasla bu sistemle %60’ın üzerinde enerji tasarrufu sağlanmıştır.
Delfani vd. [4] İran›ın dört şehri için geleneksel
mekanik soğutma sistemi için havayı ön soğutmaya yönelik indirekt buharlaşmalı soğutma sisteminin performansını araştırmışlardır. Bu amaçla,
bir indirekt buharlaşmalı soğutma ünitesinden ve
ardından bir paketli ünite klimadan oluşan birleşik bir deney düzeneği tasarlamış, inşa etmiş

ve test etmişlerdir. Deneysel veriler ve uygun bir
analitik yöntem kullanılarak, kombine sistemin
performansı ve enerji azaltma kapasitesi soğutma sezonu boyunca değerlendirilmiştir. Sonuçlar,
indirekt buharlaşmalı soğutma sisteminin soğutma mevsimlerinde soğutma yükünü %75’e kadar
azaltabileceğini göstermiştir. Ayrıca, paketli ünite
klimanın elektrik enerjisi tüketiminde %55 azalma
sağlanabilmiştir.
Bulut ve Yenigün [5] çalışmalarında, taşınabilir bir
buharlaşmalı soğutucunun soğutma performansını
değişik parametrelere göre deneysel olarak incelemişlerdir. Deneyler, kapalı ve açık hacimlerde,
Şanlıurfa iklim koşulları altında, soğutma sezonu
boyunca yapılmıştır. Buharlaşmalı soğutucunun,
dış ortam kuru termometre sıcaklığını ortalama 10
°C düşürdüğü tespit edilmiştir.
Pomianowski vd. [6] yaptıkları çalışmada
Danimarka’da bulunun 15 farklı şehir ve 123 Avrupa şehri için, 5 farklı buharlaşmalı soğutma sisteminin performansını araştırmışlardır. Yüksek
sıcaklıkta çalışan sistemler için buharlaşmalı sistemlerin uygun olduğunu, ancak performansın dış
şartlara bağlı olduğunu ortaya koymuşlardır.
Guan vd. [7] çalışmalarında Avustralya’daki farklı
şehirler için direkt buharlaşmalı soğutma sisteminin potansiyelini irdelemişlerdir. Direkt buharlaşmalı soğutma sistemi ile kombine çalışacak bir hibrit soğutma sistemi kullanılmıştır. Yapılan çalışma
sonucunda, direkt buharlaşmalı soğutma sisteminin Avustralya için çok uygun olduğu, Darwin şehri dışında, sıcak günlerde uygun hava sirkülasyonu
sağlandığı takdirde hibrit soğutma sistemine olan
ihtiyacın %5’in altında olduğu sonucuna varılmıştır.
Angelis vd. [8] yaptıkları çalışmada dört farklı
konfigürasyondaki (doğal havalandırmalı, mekanik havalandırmalı, direkt buharlaşmalı soğutmalı,
indirekt buharlaşmalı soğutmalı) endüstriyel binayı irdelemişlerdir. Dış hava koşulları, iç ısı kazançları, ısıl geçirgenlik, hava debisi, vb. parametrelerin etkilerini araştırmışlardır. Özellikle sıcak
iklimler için direkt buharlaşmalı soğutmalı sistemlerin uygun olduğunu, ancak indirekt buharlaşmalı
soğutmalı sistemlerin düşük iç ortam bağıl nemini
sağlayabildiği için en uygun yöntem olduğunu belirtmişlerdir.
Al-Badri ve Al-Waaly [9] soğutulmuş su ile çalışan
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direkt buharlaşmalı soğutmalı sistemin performansını incelemişlerdir. Bunun, soğutma prosesinde
yaş termometre sıcaklığı azaldığı için, özellikle
nemli bölgelerde direkt buharlaşmalı soğutma sisteminin performansını arttırdığını ortaya koymuşlardır.
Dhamneya vd. [10] tarafından doğrudan buharlaşmalı soğutma sisteminde, farklı konfigürasyonlara
sahip aspen elyaf malzemeli buharlaşmalı soğutucu dolgu malzemelerinin, performansa etkisi
incelenmiştir. Giriş havası sıcaklığının, nemin ve
kütlesel debinin etkisi, dolgu malzemelerinin farklı konfigürasyonu kullanılarak ayrıntılı olarak tartışılmıştır. En yüksek doygunluk verimliliği, üçgen konfigürasyonunda, durum-I için %97 olarak
gözlemlenmiştir.
Kavaklioglu vd. [11] çalışmalarında, direkt buharlaşmalı soğutma sisteminin modellenmesi için
radyal tabanlı yapay sinir ağ yöntemini kullanmışlardır. Kuru havanın çıkış sıcaklığı, soğutucu
boyunca hava basıncı düşüşü ve soğutucu verimliliği, bu model kullanılarak tahmin edilmiştir.
Model doğrulaması, iki yönlü çapraz doğrulama
yöntemi kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Sonuçları, modelleme yapmak için radyal tabanlı yapay
sinir ağlarının uygulanmasının, uygun olduğunu
göstermektedir.
Inamdar vd. [12] konfor koşullarını sağlarken, su
tüketimini en aza indirmek için sıvı kanalı olarak
bambu kullanımını irdelemişlerdir. Tasarladıkları
bir kanal geometrisi ile direkt buharlaşmalı soğutma sistemlerine kıyasla daha düşük nemde hava
çıkışı sağlayabildiklerini belirtmişlerdir.
Yang vd. [13] çalışmalarında buharlaşmalı soğutmayı kategorize etmiş ve hava-aracılı, su-aracılı
buharlaşmalı soğutma olarak inceledikleri gibi, direkt buharlaşmalı soğutma ve indirekt buharlaşmalı soğutma olarak da incelemişlerdir. Bu sistemler
hakkında, kapsamlı bir inceleme yapmışlardır ve
farklı gelişmiş buharlaşmalı soğutma teknolojilerindeki son gelişmelerden, uygulamalardan bahsetmişlerdir.
Gómez vd. [14] pamuklu kumaş bir dolgu malzemesi kullanan yeni bir direkt buharlaşmalı soğutucu tasarlamışlardır. Böylelikle, minimum basınç
düşüşü ile birlikte, maksimum ıslak alanı sağlamayı hedeflemişlerdir.
Khosravi vd. [15] çalışmalarında sabit yataklı,
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desikant (kurutucu) destekli bir buharlaşmalı soğutucu sisteminde, farklı doğal buharlaşmalı soğutucu dolgu malzemelerinin deneysel olarak incelenmesini amaçlamışlardır. Kurutucu malzeme
olarak vermikülit-kalsiyum klorür (Vmc-CaCl2)
kompoziti kullanılmıştır. Testleri aynı zamanda,
direkt buharlaşmalı soğutucu kullanılarak da gerçekleştirmişlerdir. Her iki sistem kıyaslandığında, desikant destekli soğutma sisteminin, direkt
buharlaşmalı soğutma sistemine göre %17 ile 62
arasında daha yüksek soğutma kapasitesi sağladığı
belirlenmiştir.
Kowalski ve Kwiecien [16] Polonya’da bulunduğu
varsayılan bir endüstriyel binada buharlaşmalı soğutma sisteminin analizini, TRNSYS 17 yazılımı
ile yapmışlardır. Altı farklı sistem için yapılan analiz, dört farklı şehirde (Koszalin, Lublin, Suwałki
ve Wr°Cław) gerçekleştirilmiştir. Hem direkt hem
de indirekt buharlaştırmalı soğutma kullanan basit buharlaşmalı soğutma sistemleri değerlendirilmiştir. Oda konfor şartına (ayar değerine) ulaşılmayan saat sayısı TTF olarak tanımlanmış ve
tüm sistemlerde değerlendirildiğinde, Lublin’de en
yüksek, Koszalin’de ise en düşük olduğu sonucuna
varılmıştır. Aynı zamanda nemlendirme için egzoz
havası yerine dış havayı kullanan sistemlerin daha
yüksek enerji verimliliğine ve daha düşük iç hava
sıcaklığına ulaştığını bulmuşlardır.
Bu çalışmada öncelikle bir direkt buharlaşmalı
soğutucu İstanbul’da test edilmiştir. Testler farklı
su sıcaklıklarında gerçekleştirilip, buharlaşmalı
soğutucunun verimi hesaplanmıştır. Çalışmanın
devam eden kısmında, benzer bir buharlaşmalı soğutucunun, bir klima sisteminin enerji tüketimini
düşürmek amacıyla ön soğutucu olarak kullanımı
irdelenmiştir. Mevcut çalışmalardan farklı olarak
böyle bir sistemin, tüm Türkiye için uygulanabilirliği incelenmiştir. Bu amaçla bir modelleme çalışması yapılmış ve sonuçlar Türkiye’nin tüm illeri
için haritalar halinde sunulmuştur. Elde edilen veriler ile tasarlanan, yararlanma oranı haritalarının,
enerji verimliliğine katkısı hedeflenmiştir ve hem
araştırmacıların hem de ticari firmaların faydalanması amaçlanmıştır.

2. DENEYSEL İNCELEME
Buharlaşmalı soğutma deney çalışmaları Yıldız
Teknik Üniversitesi Makine Fakültesi Termodinamik ve Isı Tekniği Ana Bilim Dalı laboratuvarında
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bulunan “Buharlaşmalı Soğutma Deney Cihazı”
(Şekil 1) üzerinde yapılmıştır [17]. Direkt buharlaşmalı soğutma deney düzeneği; dolgu malzemesi, elektrik motoru, fan, su pompası, su haznesi ve
su dağıtım düzeneğinden oluşmaktadır. Su pompası, su haznesinden aldığı suyu yukarı basarak
suyun buharlaşmalı dolgu malzemesini ıslatmasını
sağlamaktadır. Değişken devirlerde ayarlanabilen
fan, dış ortamdan aldığı taze ve sıcak havayı dolgu
malzemesi gözenekleri arasından geçirmektedir.
Dolgu malzemesi yüzeyini ıslatan suyun, sıcak havadan ısı alarak buharlaşması ile taze hava soğumaya başlamakta ve soğuyan taze hava iç ortama
yönlendirilmektedir. Havanın soğutucuya giriş ve
çıkışında ıslak ve kuru termometre sıcaklıkları ölçülmektedir.
Bu ölçümler halihazırda buharlaşmalı soğutucu
deney düzeneği üzerinde bulunan dahili gösterge
yardımıyla okunabilmektedir. Hava debisi ise hava
hızının fan giriş kesit alanı ile çarpımından bulunmuştur.
İstanbul ilinde aynı tarihte ve aynı koşullarda yapılan deneyler; 15 °C ve 20 °C olmak üzere 2 farklı
su sıcaklığında ve 8 m/s hava hızında gerçekleştirilmiştir. Burada her bir durum için su sıcaklıkları
sabittir. Deney düzeneğinde havanın akış yönünde
kesit boyutu 0,60×0,55 m2’dir. Havanın cihaz giriş
ve çıkışındaki kuru ve yaş termometre sıcaklıkları,
cihaz üzerinde bulunan göstergeden okunmuştur.
Mahallin kuru termometre sıcaklığı 23 °C, yaş termometre sıcaklığı ise 16,7 °C’dir.

Deneyler sonucunda farklı iki su sıcaklığı için
buharlaşmalı soğutucunun verimi hesaplanmıştır.
Buharlaşmalı soğutma deney düzeneğinde, suyun
sıcaklığı bir nevi cihaz çiğ noktası sıcaklığı olarak
kabul edilebilir. Dolayısıyla hava şartlarının değişimi, Şekil 2’de temsili olarak gösterilen havanın
giriş şartlarından (1 noktası), püskürtülen su sıcaklığındaki doymuş hava şartlarına (2 noktası) doğru
olacak ve bu iki noktayı birleştiren doğru ile ifade edilebilecektir. Çıkışta hava yine hiçbir zaman
doyma şartlarına ulaşamayacağından, bir verim
söz konusudur (Denklem 1). Sonuçta hava buharlaşmalı soğutucudan 1-2 doğrusu üzerinde 2’şartlarında çıkar [18].
Verimevoporatif soğutucu = |12´| / |12|

(1)

Bu bilgiler ışığında, 15 °C ve 20 °C su sıcaklıkları
için, havanın giriş ve çıkış şartları ölçüldüğünde
buharlaşmalı soğutucunun verim değerleri sırasıyla, %89 ve %85 olarak bulunmuş ve sonuçları Şekil
3 ve 4’te psikrometrik diyagramda gösterilmiştir.

Şekil 2. Buharlaşmalı soğutucunun veriminin
bulunması

Şekil 1. Buharlaşmalı soğutma deney düzeneğinin genel görünümü [17]
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3. TÜRKİYE’NİN TÜM İLLERİ İÇİN
MODELLEME ÇALIŞMASI

alınmıştır. Kondenser çıkışında 5 °C aşırı soğutma
yapılmıştır.

Çalışmanın bu kısmında, Türkiye’nin 81 ilinde, soğutma sezonunda, klima santraline ek bir ön soğutucu olarak buharlaşmalı soğutucu kullanımının,
performansa etkisi incelenmiştir. Buharlaşmalı soğutucunun kullanılması durumunda klimanın soğutma yükü, kullanılmaması durumundaki soğutma yükü ile kıyaslanmıştır. Engineering Equation
Solver (EES) ile parametrik sonuç verecek şekilde
tasarlanan sistemin psikrometrik analizi Şekil 5’te
verilmiştir. 1 noktasındaki dış hava buharlaşmalı
soğutucudan 2’ noktasında çıkmakta ve ardından
mahalden (3) gelen hava ile karıştırılmaktadır. Karışım havası (4) soğutucu bataryada soğutulmakta
ve 5’ noktasında mahale verilmektedir. Burada kanal kayıpları ve fan nedeniyle meydana gelen ısınma ihmal edilmiştir.

Kısılma vanasında sabit entalpide kısılma gerçekleşmektedir. Soğutucu akışkanın buharlaştırıcıya
giriş sıcaklığı, mahal sıcaklığından 8 °C düşük olacak şekilde tasarlanmıştır. Buharlaştırıcı çıkışında
da 10 °C aşırı kızdırma yapılmıştır.
İllerin soğutma sezonu için kuru ve yaş termometre sıcaklık verileri literatürden [20] alınmıştır. Sıcaklık verisi bulunmayan dört il için, uygun komşu
illerin sıcaklık verisi kullanılmıştır. İller bazında
sıcaklık dağılımı Şekil 6’da gösterilmiştir.

EES ile model oluşturulurken, termodinamiğin
birinci kanununa uygun olarak analiz yapılmıştır.
Buhar sıkıştırmalı soğutma çevrimine göre çalışan
klima santralinde soğutucu akışkan olarak R410A
seçilmiştir. Kompresörün izantropik verimi sabit
(ηis = 0,65) alınmıştır [19].

Şekil 5. Buharlaşmalı soğutucu ile birlikte çalışan
klima sisteminde gerçekleşen prosesin psikrometrik
diyagramda gösterimi

Soğutucu akışkanın kondenserden çıkış sıcaklığı
dış hava sıcaklığından 8 °C fazla olacak şekilde

Özgül hacim (m³/kg)
Bağıl nem (% ) 100 90 80 70
180

Mutlak nem (kg/kg)
60 50
40

170

30

0,0550
0,0500

160 40
0,0450

150
140

0,0400

130
120

1,020

35

0,0350
20

110

0,0300

100
90

30

1,000

0,0250

80
0,0200

70 25
10

60

40
20

Yoğunluk (kg/m³)
Yaş termometre sıcaklığı (°C)
Entalpi (kJ/kg)
-20

-10

-40
-35
-30
-25
-20
Kuru termometre sıcaklığı (°C)
Kuru termometre sıcaklığı

-15

Mutlak nem

10
0
0
1,300
-5
-10
0,760
0,780
-10

-5
Bağıl nem

0

30
10

50
2 2'

20

0,0150

0,980
1

15

0,0100
0,0050

5
1,250
0,800
5
Entalpi

1,200
0,820
0,840
10

15

20

1,150
0,860
0,880
25

Yaş termometre sıcaklığı

30

35

Özgül hacim

1,100
0,900
0,920
40

45

50

1,050
0,940
0,960
55

60

65

0,0000

Yoğunluk

Şekil 3. 15 °C’deki su ile buharlaşmalı soğutma halinde elde edilen sonuçların psikrometrik diyagramda
gösterimi
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Özgül hacim (m³/kg)
Bağıl nem (% ) 100 90 80 70
180

Mutlak nem (kg/kg)
40
60 50

170

30

0,0550
0,0500

160 40
0,0450

150
140

0,0400

130
120

1,020

35

0,0350
20

110

0,0300

100
90

30

1,000

0,0250

80
0,0200

70 25

50
40

Yoğunluk (kg/m³)
Yaş termometre sıcaklığı (°C)
Entalpi (kJ/kg)
-20

-10

-40
-35
-30
-25
-20
Kuru termometre sıcaklığı (°C)
Kuru termometre sıcaklığı

-15

Mutlak nem

10
0
0
1,300
-5
-10
0,760
0,780
-10

-5

0

Bağıl nem

20
5

30
10

1,250
0,800
5
Entalpi

10

602
2'
20
1

15

0,0100
0,0050

1,200
0,820
0,840
10

0,0150

0,980

15

20

1,150
0,860
0,880
25

Yaş termometre sıcaklığı

30

35

Özgül hacim

1,100
0,920
0,900
40

45

50

1,050
0,940
0,960
55

60

65

0,0000

Yoğunluk

Şekil 4. 20 °C’deki su ile buharlaşmalı soğutma halinde elde edilen sonuçların psikrometrik diyagramda
gösterimi

Şekil 6. İllerin sıcaklık dağılımı

İl merkezlerinin rakımına bağlı olarak atmosfer
basınçları aşağıdaki gibi hesaplanmıştır ve böylelikle atmosfer basıncının psikrometrik olarak hava
şartlarına etkisi dahil edilmiştir.
P = P0 × exp(-g × M × [(h-h0)/(R×T)])
Burada:
h: Rakım (m)
P: Hava basıncı (kPa)

(2)

P0: Referans seviyesindeki (h0) hava basıncı (kPa)
(Deniz seviyesinde 101,325 kPa)
h0: Referans yüksekliği (m) (Deniz seviyesi için 0
alınmıştır.)
T: h yüksekliğindeki sıcaklık (K)
g: Yerçekimi ivmesi (9,80665 m/s2)
M: Havanın mol kütlesi (0,0289644 kg/mol)
R: Üniversal gaz sabiti (8,31432 Nm /molK)
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Şekil 7. İllerin yükseklik dağılımı

İllerin yükseklik dağılımı Şekil 7’de gösterilmiştir.
Kuru termometre, yaş termometre ve basınç bilgileri ile her ilin psikrometrik şartları ayrı ayrı irdelenmiştir. Yapılan kabuller aşağıda sıralandığı
gibidir.

basınç-entalpi grafiği ve hava tarafı proseslerinin
psikrometrik diyagramda gösterimi sırasıyla Şekil
8 ve 9’da verilmiştir.

Buharlaşmalı soğutucunun verimi: %85
Resirkülasyon havası oranı: %20
Soğutucu batarya için by-pass faktörü: 0,10
Mahallin kuru termometre sıcaklığı: 25 °C
Mahallin bağıl nemi: %50
Mahallin soğutma yükü: 10 kW
Tüm iller için duyulur ısı oranı sabit alınmıştır .

Şekil 8. EES ile oluşturulan modelden elde edilen,
soğutucu akışkana ait basınç-entalpi grafiği
(İstanbul)

Buharlaşmalı soğutucunun adyabatik olması durumu ve su sıcaklıklarının 10 °C, 15 °C, 20 °C ve 25
°C olması durumları irdelenmiştir. Sonuçta, buharlaşmalı soğutucu ile toplam soğutma yükünün ne
kadarının karşılanabildiği belirlenmiş ve “yararlanma oranı” ile ifade edilmiştir.
Yararlanma Oranı (%)= 1 − [(Buharlaşmalı soğutma yapıldığında klima santralinin soğutma yükü
[kW])/(Buharlaşmalı soğutma yapılmadığında klima santralinin soğutma yükü [kW])]
(3)
EES ile oluşturulan model ile hem soğutucu akışkan hem de hava tarafında, her bir ilin her bir su
sıcaklığı şartında analizleri yapılmıştır. Örnek
oluşturması için İstanbul ili için adyabatik buharlaşmalı soğutma yapılması durumunda elde edilen
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Şekil 9. EES ile oluşturulan modelden elde edilen,
hava tarafı psikrometrik analiz grafiği (İstanbul)
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3.1. Sonuçlar
Adyabatik buharlaşmalı soğutma yapıldığı takdirde, her il için besleme suyu sıcaklığı o ilin kuru
ve yaş termometre sıcaklıklarına bağlı olarak değişken olmaktadır. Buna bağlı olarak öncelikle,
besleme suyu sıcaklığı için özel bir şartlandırma
yapılmayıp, sistemin adyabatik olarak çalışması
prensibi irdelenmiştir. Yapılan analiz sonucunda en
düşük yararlanma oranının %6 olarak Trabzon’da,
en yüksek yararlanma oranının da %24 ile Kilis’te
gerçekleştiği görülmüştür. Tüm iller için sonuçlar
Şekil 10’da verilmiştir.
Besleme suyu sıcaklıkları tüm iller için sabit olacak şekilde 10 °C, 15 °C, 20 °C ve 25 °C iken buharlaşmalı soğutucu kullanılması durumunda elde
edilen sonuçlar sırasıyla Şekil 11, 12, 13 ve 14’te
gösterilmektedir. 10 °C ve 15 °C su sıcaklığı için
en düşük yararlanma oranı değerleri Türkiye’nin

kuzeyinde bulunan Zonguldak ilinde gerçekleşmiş
olup sırasıyla, %23 ve %17 olarak hesaplanmıştır.
20 °C ve 25 °C su sıcaklıklarında ise, en düşük
yararlanma oranı ülkemizin kuzeydoğu köşesinde
yer alan Ardahan’da gerçekleşmiştir ve sırasıyla
%10 ve %0 olarak hesaplanmıştır. En yüksek yararlanma oranı değerleri ise Güneydoğu Anadolu
Bölgesi’nde bulunan Batman’da gerçekleşmiş olup
10 °C, 15 °C, 20 °C ve 25 °C su sıcaklıkları için
sırasıyla, %36, %32, %26 ve %20 olarak hesaplanmıştır.
Oluşturulan bu haritalar ile buharlaşmalı soğutma
uygulamasının Türkiye’nin tüm illeri için uygun
olup olmadığı belirlenmiştir. Özellikle yazları sıcaklığın yüksek, bağıl nemin düşük olduğu coğrafi bölgelerde, enerji verimliliğinin oldukça önem
kazandığı günümüz şartlarında, bu sistemi kullanmanın oldukça avantaj sağlayabildiği ortaya konulmuştur.

Şekil 10. Adyabatik buharlaşmalı soğutma durumunda yararlanma oranları

Şekil 11. 10 °C’deki su ile buharlaşmalı soğutma durumunda yararlanma oranları
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Şekil 12. 15 °C’deki su ile buharlaşmalı soğutma durumunda yararlanma oranları

Şekil 13. 20 °C’deki su ile buharlaşmalı soğutma durumunda yararlanma oranları

Şekil 14. 25 °C’deki su ile buharlaşmalı soğutma durumunda yararlanma oranları
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4. DEĞERLENDİRME
Yapılan çalışmada, buharlaşmalı soğutma sistemlerinin farklı iklim şartlarında kullanılabilirliği
araştırılmıştır. Klima sisteminin buharlaştırıcısına
ek olarak kullanılacak olan bir buharlaşmalı soğutucunun, buharlaştırıcının soğutma kapasitesini
ve dolaylı olarak da kompresör işini ne kadar düşürdüğü belirlenmiştir. Buharlaşmalı soğutucunun
soğutma performansını arttırmak için soğutulmuş
su kullanımının etkileri ortaya konulmuştur. Birçok parametrenin etkilediği iklimlendirme sistemi
için, 81 ilin 5 farklı besleme suyu sıcaklığı için toplam 405 farklı analiz yapılmıştır.
a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

Çalışmanın ilk kısmında, Şekil 1’de gösterilen buharlaşmalı soğutucu ile İstanbul
şartlarında deneyler yapılmıştır. 15 °C ve
20 °C besleme suyu sıcaklıkları için buharlaşmalı soğutucunun verimi sırasıyla
%85 ve %89 bulunmuştur (Şekil 3 ve 4).
EES programında bir model oluşturulmuş
ve Türkiye’nin her ili için soğutma sezonunda buharlaşmalı soğutucu kullanımın
etkileri belirlenmiştir.
Buharlaşmalı soğutucunun adyabatik çalışması ve besleme suyu sıcaklıklarının 10
°C, 15 °C, 20 °C ve 25 °C olması durumları irdelenmiştir ve sonuçları Şekil 10, 11,
12, 13 ve 14’te verilmiştir.
Her durumda, buharlaşmalı soğutma sisteminin kullanılmasının en makul olduğu
iller, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde
çıkmıştır.
Türkiye’nin kuzeydoğusunda yer alan illerde buharlaşmalı soğutucudan yararlanma oranının genellikle diğer illere göre
daha düşük olduğu ortaya konulmuştur.
Güneydoğu Anadolu Bölgesinden sonra
buharlaşmalı soğutma sisteminin yararlanma oranlarının, sırasıyla Ege Bölgesinde ve kısmen Akdeniz bölgesinde yüksek
olduğu görülmektedir.
Besleme suyunun sıcaklık artışına bağlı
olarak, yararlanma oranının düştüğü görülmektedir.

Ülkemiz açısından enerji verimliliğinin önemi göz
önüne alındığında, iklimlendirme sistemlerinde
buharlaşmalı soğutmanın kullanılması faydalıdır.
Elde edilen veriler ile tasarlanan yararlanma oranı
haritalarının, enerji verimliliğine katkı sağlaması
hedeflenmiştir. Konusunda uzman araştırmacıla-

rın ve çalışanların faydalanabileceği haritalar oluşturulmuştur. Her biri farklı besleme suyu sıcaklıkları için verilerek, iklimsel veriler ile yol gösterici
olması sağlanmıştır.

SEMBOLLER
g

Yerçekimi ivmesi (m/s2)

h

Rakım (m), Entalpi (kJ/kg)

h0

Referans yüksekliği (m)

KH

Kuru hava (-)

M

Havanın mol kütlesi (kg/mol)

P

Hava basıncı (kPa)

P0
(kPa)

Referans seviyesindeki (h0) hava basıncı

R

Üniversal gaz sabiti (Nm/molK)

SB

Su buharı (-)

T

h yüksekliğindeki sıcaklık (K)

ηis

Kompresörün izantropik verimi
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1. GİRİŞ
Fırının ısıl performansının artırılması, içindeki sıcaklık dağılımının homojenleştirilmesi geçmişte
başlayıp, günümüzde hala üzerinde çalışılan bir
konudur. Özellikle günümüzde uluslararası standartlarla fırınların enerji sınıflarının belirlenmeye başlanması, elektrikli fırın üreticilerini düşük
enerji tüketimine sahip fırınlar üretmeye yönlendirmektedir. Bunun yanında kullanıcının istekleri
doğrultusunda sıcaklık dağılımının, pişirmenin
mümkün olduğunca homojen olması da fırın performansı açısından önemli bir noktadır.
Endüstriyel fırınlar termal süreç olarak ele alınırlar ve termodinamiğin birinci ve ikinci yasası
kapsamında sürekli akışlı sistemler olarak analiz
edilirler. Endüstriyel fırınlarda gerçekleştirilen iyileştirmeler ile birlikte fırınlarda yapılan enerji ve
ekserji analizleri literatür taramasının kapsamını
oluşturmuştur.
Endüstriyel fırınlarda harcanan enerjinin önemli
bir kısmı kayıp olarak gerçekleştiği için kayıpların
azaltılması ve maksimum enerjinin iş görebilmesi
için yapılan iyileştirme projeleri enerji verimliliği
adına önem arz eden çalışmalardır. Bu nedenle endüstriyel fırınlarda gerçekleştirilen iyileştirmeler
ile ilgili literatür taranmıştır. (Vatandaş, 2016)
Fırın üreten firmaların tasarladıkları hava dağıtım
kanalı geometrilerinin belirlenmesi amacıyla patent araştırması yapılmıştır. Patent araştırması sonucunda; fanın dönüş yönünden kaynaklanan asimetrik hava dağılımının iyileştirilmesi amacıyla
farklı geometrilerde yönlendirme kanatçıklarının
kullanıldığı belirlenmiştir. (Kantaş, 2007)
İncelenen çalışmalarda en sık, ısıtıcılardan yayılan
ısının fırın duvarları tarafından soğurulup, dışarı yayılmasını önlemek üzere ısıtıcıların etrafına
yansıtıcı eleman (yansıtıcı) konulduğu görülmüştür. Yansıtıcı, çeşitli şekillerde ve çeşitli malzemelerde olabilmektedir ve fırından ısı kaybını azaltıp,
ısıyı direk yiyeceğin üzerine yoğunlaştırdığı için
fırının enerji tüketimini azaltmaktadır. Fırının
enerji tüketiminin azaltılması amacıyla yapılan
çalışmalarda üzerinde durulan bir konu da fırın
duvarlarıdır. Çalışmalarda duvarların ısıtıcılardan
gelen ısıyı soğurması sebebiyle oluşan ısı kaybının
azaltılması için duvarların yayıcılığı (emissivity)
düşük malzemelerden üretildiği gözlenmiştir.
Fırının üzerinde yapılan çalışmalarda, mevcut
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elektrik direnç şeklindeki ısıtıcılara alternatif olacak ısıtıcı tipleri üzerinde durulmuştur. İncelenen
patentlerde, genellikle radyant enerji yayan ısıtıcılar kullanıldığı görülmüştür. Bu ısıtıcılar, yine
elektrik direnç şeklinde olabileceği gibi, çeşitli
dalga boylarında ışık yayan halojen lambalar da
kullanılabilmektedir. Lamba şeklinde ısıtıcıların
yaydığı ışığın dalga boyunun yiyecek ve genel olarak pişirme üzerindeki etkileri de bir çalışma konusudur. Farklı dalga boyu bölgelerindeki ışıklarla
gerçekleştirilmiş pişirme denemelerinin sonuçları
verilmiştir. Fırının enerji tüketiminin azaltılmasına yönelik çalışmalarda, mevcut elektrik direnç
şeklindeki ısıtıcılara alternatif olacak ısıtıcı tipleri
üzerinde durulmuştur.
Fırınların pişirme performansının belirlenmesi
amacıyla oluşturulmuş bir standart bulunmamaktadır. Bu nedenle pişirme performansının iyileştirilmesi amacıyla homojen sıcaklık dağılımı elde
etmeye yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Homojen
sıcaklık dağılımının sağlanması durumunda pişirme sonrasında yiyecek yüzeylerinde benzer kahverengileşmelerin oluşması beklenmektedir. Homojen sıcaklık dağılımının yanı sıra pişirme süresinin
kısaltılması da pişirme performansını arttıran bir
etkendir.
Literatür araştırması sonucunda, homojen sıcaklık
dağılımı elde etmek amacıyla çeşitli hava dağıtım
kanallarının tasarlandığı görülmektedir. Hava dağıtım kanalının tasarlanması aşamasında, tasarım
sürecinin hızlanmasını sağlamak amacıyla, hesaplamalı akışkanlar dinamiği (CFD) yazılımları
kullanılmaktadır. Erboven vd. (1999a) hesaplamalı
akışkanlar dinamiği yazılımı kullanarak endüstriyel bir fırındaki sıcaklık ve hız dağılımlarını belirlemiştir. Sayısal çözümde, RNG k-ε türbülans
modeli kullanılmıştır. Fırın içindeki ısı transferinin sadece iletim ve taşınım ile olduğu kabul edilmiş, radyasyonla ısı transferi hesaplanmamıştır.
Sayısal çözüm ile deneysel çalışmaların sonuçları
karşılaştırıldığında; sıcaklık dağılımında %3-8,8,
hız dağılımında ise %22 hata yüzdesi olduğu görülmüştür.
Akdağ vd. (2006) yaptığı çalışmada, hesaplamalı
akışkanlar dinamiği yazılımı kullanarak tasarladıkları hava dağıtım kanalı ile homojen pişirme
elde edildiği, ayrıca enerji tüketiminde 16 Wh ve
pişirme süresinde ise 1 dk azalma olduğu belirtilmiştir.
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Patent araştırması sonucunda; pişirme performansının arttırılması amacıyla tasarlanmış, farklı geometrilerde hava dağıtım kanallarına rastlanmıştır.
Patentlerde; hava dağıtım kanallarının geometrileri, yönlendirici parçaların yerleşimi ve geometrileri koruma altına alınmaktadır. Fan dönüş yönünden kaynaklanan simetri probleminin giderilmesi
yönlendirici parçaların yerleşiminin ve tasarımının önem taşıdığı görülmektedir. (Pehlivan, 2010)

2. MATERYAL YÖNTEM
2.1.1. floEFD
Mentor Graphics firmasının bir ürünü olan FloEFD, Engineering Fluid Dynamics (EFD) olarak
adlandırılan yeni nesil CFD yazılımlarından biridir. FloEFD, katı modelinizi olduğu gibi analizlerde kullanmanıza olanak sağladığı için gereksiz
zaman ve efor harcamanızı önler. Kısacası FloEFD, akışkanlar dinamiği uzmanı olmanıza gerek
bırakmadan ürün performansını/işlevselliğini arttırmanıza ve prototip harcamalarını azaltmanıza
yardımcı olur.

∂ (ρu ) + ∂ (ρu u ) = − ∂p + ∂τij B + F
i
i j
i
i
∂xj
∂xj
∂t
∂xj

(2)

Yukarıdaki denklemde, p basınç, µ dinamik vizkozitedir. Navier-Stokes denklemindeki bileşenlerin
fiziksel anlamları sol baştan başlayarak; ilk terim
kontrol hacmindeki zamana bağlı momentum değişimi, ikinci terim akışkan akısı (ρui) ile kontrol
hacminden taşınan net momentumdur. Sağ taraftaki terimler ise baştan itibaren basınç kuvvetini,
kesme gerilmesini, doğal taşınım kuvveti ve diğer
gövde kuvvetlerini içerir. Bi ve Fi gövde kuvvetleri
terimidir. Yüzeye teğet olarak etkiyen kuvvetlerden oluşan kesme gerilmesi aşağıda belirtildiği
gibidir.
∂u ∂u 2∂ul )δ
τij = μ ( i + j −
ij
∂xj ∂xi 3∂xl

(3)

∂ul = ∂ui + ∂uj + ∂uk
∂xl ∂xi ∂xj ∂x k

(4)

δij = 1, i = j ise
δij = 0, i ≠ j ise

FloEFD, SolidWorks, Catia, Inventor, NX ve diğer
popüler CAD yazılımlarının arayüzünde çalışan,
çok özellikli ve genel amaçlı bir CFD yazılımıdır.
FloEFD, üzerine ekleyebileceğiniz “Elektronik Soğutma”, “Yanma” ve “HVAC” modülleri ile çalışmanıza termal analize yönelik özellikleri de katabileceğiniz bir yazılımdır.

2.1.2. Yönetici Denklemler
Kısmi diferansiyel denklem veya integral formda
olan yönetici denklemler (kütle korunumu, momentum korunumu ve enerji korunumu denklemleri) ayrıklaştırılıp matris formuna getirilir.
Kütle korunumu denklemi, bir kontrol hacmi üzerinde kütle dengesi yazılarak geliştirilmiştir.
∂ρ + ∂ (ρu ) = 0
i
∂t
∂xi

(1)

Bu denklemde, akışkanın yoğunluğu ρ ile, zaman
t ile, yön tensörü xi ile, i yönündeki hız ui ile gösterilmektedir.
Momentum korunumu denklemi Newton’un ikinci
yasasının kontrol hacmi üzerinde uygulanmasıyla
elde edilir. Momentum denkleminin tensör formda
yazılışı aşağıdaki gibidir.

Şekil 1. Kontrol hacmi

Bu çalışmada olduğu gibi, sonlu hacim yöntemi
kullandığında, kontrol hacminin tanımının tam
olması, kritik önem taşımaktadır. Ayrıklaştırma
işleminde ana kısımlardan biri, kontrol hacmi üzerindeki yüzeylerdir. Enerji korunumu denklemi
termodinamiğin birinci yasasının bir ifadesidir.
Çıkarılışı momentum denkleminin çıkarılışına
benzemektedir. Enerji denkleminin vektörel formda yazılışı aşağıdaki gibidir;
ρ Dh = Dp + div(kṼT) + φ			
(5)
Dt Dt
3 vizkoz yayılımı (viscous dissipation) ifade eder,
Newton akışkanları için aşağıdaki şekildedir;
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φ = μ[2(∂u/∂x)2 + 2(∂v/∂y)2
+ 2(∂w/∂z)2+(∂v/∂x+∂u/∂y)2 + (∂w/∂y+∂v/∂z)2
+ (∂u/∂z+∂w/∂x)2 ] + λ(∂u/∂x+∂v/∂y+∂w/∂z)2 (6)
Boussinesq Yaklaşımı
Isı geçişi nedeniyle oluşan yoğunluk farklarından
doğan bir akış göz önüne alındığında, akış, yoğunluk farkının olduğu herhangi bir yer ile çevre ortam
arasındaki hidrostatik basınç gradyeni nedeniyle
oluşur. Bölgesel kaldırma kuvveti DEFEG olarak
hesaplanır. 0 indisi çevre ortamı ifade etmektedir
ve bu referans durum ifade edilince, akışkanın yoğunluğu için hal denklemi gerekir.
⃗ g ⃗ (ρ − ρ ) = −g ⃗ (ρ − ρ)
B=
0
0

lerine oranı olan Grashof sayısı ile momentum ve
ısı yayılım katsayılarının oranı olan Prandtl sayısının çarpımından elde edilir.
Ra = Gr ∙ Pr = (gβ(Ts − T∞)H3)/va

(12)

Alttan ısıtma yapılan, kenar oranı (yükseklik/genişlik) düşük olan bir kapalı hacimde, taşınımın
başladığı kritik değer Rayleigh sayısı ile belirlenir.
Kritik Rayleigh sayısı RaH ≥ 1780’dir. Ra ≈ 1708
olduğunda akışta iki boyutlu döngüler gözlemlenir. Bu akış yapısı Bénard hücreleri veya Bénard
taşınımı olarak isimlendirilir (Bejan, 2004).

(7)

Yoğunluğun değişimi, ısı geçişi süresince gözlenen
sıcaklık aralığında lineer ise, izobarik hacimsel ısıl
genleşme katsayısı aşağıdaki şekilde tanımlanır.
β = − (1/ρ) (∂ρ/∂T)p

(8)

Mevcut akışkanlar ve akış koşulları için, yoğunlukta ani değişimler gözlemlenmediği için, hacimsel ısıl genleşme katsayısına (β) yaklaşım şu şekilde olur;
β = − 1/ρ (ρ−ρ∞)/(T−T∞) = −1/ρ (ρ−ρ0)/(T−T0)
ρ0 − ρ = ρβ(T − T0)

(9)
(10)

Yoğunluk farkına basit ve uygun bir yol ile yaklaşım bu şekilde belirlenir. Bu yaklaşım, Boussinesq
yaklaşımı olarak isimlendirilir.
B ⃗ = − g ⃗ (ρ0 −ρ) = −g ⃗ ρβ(T − T0)

(11)

Kapalı Hacimde Doğal Taşınım
Kapalı hacimde taşınım, sonlu hacimlerde akışkan
sistemi, onu çevreleyen bütün duvarlarla ısıl-iletişimin karmaşık etkileşimleri sonucu doğmaktadır. Kapalı hacimlerde doğal taşınım geometri ve
yönelimde çeşitlilik kazansa da sadece iki bölüme
ayrılmaktadır; (1) yan duvarlardan ısıtılan kapalı hacimler (2) alttan ısıtılan kapalı hacimler. Bu
ikisinin arasındaki temel fark; oldukça küçük bir
sıcaklık farkında bile yan duvarlardan ısıtılan kapalı hacimlerde doğal taşınımın gözlemlenmesidir.
Fakat alttan ısıtma yapılan hacimlerde akış hareketinin doğması ve taşınımın olabilmesi için sıcaklık
farkının belli bir kritik değeri aşması gereklidir
(Bejan, 2004).
Rayleigh sayısı doğal taşınım ile ilgili boyutsuz bir
sayıdır. Kaldırma kuvvetlerinin sürtünme kuvvet-
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Şekil 2. Alttan ısıtılan yatay akış katmanları

Rayleigh sayısı kritik değerin birkaç katına çıktığında iki boyutlu dönümler yukarıdan bakıldığında altıgen şekilde olan üç boyutlu hücrelere dönüşür. Daha da yüksek Rayleigh sayılarında hücreler
çoğalır ve en sonunda da türbülans gözlemlenir.

Şekil 3. Altıgen hücrelerinin yakından görünüşü

Ra sayısı, kritik değerin üzerinde ise, alttan ısıtılan akışkan tabakasındaki taşınım türbülanslı olur.
Akışkan tabakasının ortasındaki sıcaklık hemen
hemen ortalama sıcaklıkta (Th + Tc)/2 olur. Đki
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yatay duvardaki ince akışkan tabakasındaki sıcaklık düşüşü (Th - Tc) /2 olarak meydana gelir.
H kalınlığındaki yatay tabakada, akışkanın ısıtılan
alt duvardan yükselmesi ve soğutulan üst tabakadan aşağıya yönelmesi nedeniyle, termal bükümler
gözlemlenir ve türbülans oluşur. Bu sebeple, türbülans çekirdeği, iki ince iletim tabakası (“) arasında
oluşur. “ yüksekliğine bağlı Ra sayısı 103 mertebesini aştığında her bir “ tabakası dengesiz olur.

Türbülans
Türbülanslı akışın genel özellikleri şöyle sıralanabilir:
Düzensizlik; türbülanslı akışlar düzensiz, rastgele
ve kaotiktir.
•

•
•
•

•

Yayınırlık (dissipasyon); türbülanslı akışlarda
enerjinin yayınması etkindir. Türbülans yayınırlığı, momentum, enerji ve kütle geçişini
artırır.
Üç boyutluluk; türbülanslı akışlar rotasyonel
doğası gereği üç boyutludur.
Zamana bağlılık; türbülanslı akışlar zamana
bağlıdır.
Enerji kaybı; büyük girdaplar enerjilerini küçük girdaplara aktarırlarken (yayınırlık), küçük girdapların enerjisi iç enerjiye dönüşür.
Süreklilik; akış, küçük türbülans ölçeklerinde
dahi, moleküler ölçekten daha büyüktür.

Dolayısı ile sürekli ortam kabulü yapılabilir.

Şekil 4. Yüksek Ra sayılarında alttan ısıtılan akışın
yapısı

Akış türbülanslı olduğunda, akış parametrelerini;
ortalama değer (mean value) ve bu ortalamadan
anlık sapmaları ifade eden çalkantılar (fluctuating)
olarak ifade etme yöntemi Reynolds (1895) tarafından geliştirilmiştir (Davidson, 2003). Örneğin
x yönündeki hız bileşeni ve basınç bu yöntem ile
ifade edilmek istenirse;
ui = u1 + úl

(13)

p = p + ṕ		

(14)

Zamana bağlı olarak alt yüzeyin sıcaklığının arttığı bu çalışmada, Ra sayısı da zamana bağlı olarak artmaktadır ve kritik değerin oldukça üzerine
çıkmaktadır. Türbülans, üç boyutlu bir akış rejimi
olduğu için, sistem geometrisi üç boyutlu hazırlanmıştır. Isınan akışkan hacmin ortasından yukarı
doğru çıkmakta ve soğuk olan yan yüzeylerde soğuyarak aşağıya yönelmektedir.
Şekil 6. Durgun olmayan türbülans hızının zamanla
değişimi

Şekil 5. Üç boyutlu doğal taşınım

Ortalama değer, parametre karakterinin üzerinde
çizgi ile, çalkantılar ise parametre karakterinin
üzerinde kesme işareti ile sembolize edilmektedir.
Ortalama değerin elde ediliş yöntemlerinden biri,
bu modelde kullanılan Reynolds ortalama yöntemidir. Bu yöntemle elde edilen ortalama değer,
süreklilik ve Navier-Stokes denklemlerine uyguTesisat Mühendisliği - Sayı 180 - Eylül/Ekim 2020
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landığında aşağıdaki formlar elde edilir;
∂ρ/∂t + ∂/(∂xi) (ρ u1) = 0

ρ+α=1
(15)

∂/∂t (ρ u1) + (∂/∂xj) (ρ u1 uj)
= −(∂p̅ /∂xi)+(∂/∂xj)(τlj − ρ úl új)

(16)

Işınım
Stefan-Boltzman yasasına göre ışınımla ısı geçişi;
qışınım= σε(Tyüzey4 − Tçevre4)

(17)

denklemi ile hesaplanır. σ, Stefan-Boltzman sabitidir. Yayma oranı, ε, bir yüzeyin yaydığı ışınımın
siyah cismin yaydığı ışınıma oranıdır. Işınımla ısı
geçişi yüksek sıcaklıklarda, taşınım ve iletimle ısı
geçişi yanında ihmal edilemez mertebede olur.

(19)

Opak bir yüzey, ışınım yansıtmıyorsa, mükemmel
yutucu yani siyah yüzeydir. Ortamdan yalıtılmış
kapalı bir hacim içinde, biri siyah, diğeri siyah
olmayan küçük cisimler varsa, belirli bir zaman
sonrasında termodinamiğin ikinci yasasına göre,
cisimler ve kapalı alanın tamamı eş sıcaklıkta olacaktır. Bu durum, kapalı alandaki her bir elemanın
ışınım yuttuğu kadar yaydığını ifade etmektedir.
Siyah cismin daha çok enerji yuttuğu düşünülürse,
daha fazla enerji yayacaktır. Bu durum Kirchoff
Yasası olarak bilinmektedir.

Bir fırın kavitesi içerisindeki akışın ve ısı geçişinin modellendiği bu çalışmada, yüzeyler arasındaki ışınımla ısı geçişi yansıtma ve yutma oranları
düşük ve partikül sayısı az olan havanın ışınımla
etkileşmediği kabulü yapılarak incelenmiştir. Yüzeyden yüzeye ışınım incelenmesinde çeşitli kabuller yapılmıştır. Bu kabulleri yapmadan önce,
yüzey ışınımı ile ilgili tanımları tekrarlamakta
fayda vardır.

Şekil 8. Kirchoff Yasası

Kirchoff Yasası’nı başka bir biçimde ifade etmek
gerekirse;
ε1/a1 = ε2/a2 = ... = 1

(20)

Böylece kapalı çerçeve içindeki her yüzey için
Şekil 7. Opak bir yüzey üzerinde ışınım dengesi

Bir yüzeye gelen ışınım, yüzey tarafından yutulur, yansıtılır ve geçirilir. Yüzeyin bu özelliklerine
göre, ışınım özellikleri;
Yansıtma oranı = gelen ışınımın yansıtılan kısmı /
toplam gelen ışınım
Yutma oranı = gelen ışınımın yutulan kısmı / toplam gelen ışınım
Geçirme oranı = gelen ışınımın geçirilen kısmı /
toplam gelen ışınım
Bütün ışınımın yansıtılacağı, yutulacağı ve geçirileceği için;
ρ+a+τ=1

(18)

Ortam opak ise ışığı geçiremeyecektir. Bu nedenle;
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ε=α

(21)

olur. Kapalı çerçevede ışınımla ısı geçişinin çözümlemesi bazı kabullerle basitleştirilebilir. Kapalı çerçeveyi oluşturan her yüzeyde gelen ve giden
ışınımların düzgün dağılımlı olduğu, yüzeylerin
gri ve opak oldukları, eşit-dağılı yaydıkları, kapalı
çerçevenin içindeki ortamın ışınımla etkileşmediği
kabulleri yapılır (Incropera ve diğ., 2001). Yüzeyin gri olması, o yüzeydeki yayma oranı b ve yutma oranı S’nın, dalga boyundan bağımsız olduğu
anlamına gelir. Bir yüzey için gri, opak ve difüz
kabulünün yapılması, o yüzeydeki ışınım yayma
oranının b, yutma oranına S eşit olduğu anlamına
gelmektedir (Kirchoff Yasası).
Bir yüzey üzerinde enerji dengesi kurulursa;
q = qgiden − qgelen = (qyayılan − qyansıyan) − qgelenışınım (22)
Duvardan taşınımla ısı yüzeye geliyorsa, q pozitif
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olacaktır. Eğer duvara doğru giden ısı gidiyorsa,
q negatif olacaktır. Belirli bir uzaklıkta bulunan
başka bir yüzeyin yayılımına bağlıdır. Bu durum
Şekil 3.27 ’de gösterilmektedir (Modest, 2003). Bu
nedenle, ışınım enerji dengesinin kurulması için,
sonsuz küçük kontrol hacmi yerine bütünüyle kapalı hacim göz önüne alınmalıdır.

Şekil 9. Işınım ısı akısı

Genel olarak, kapalı hacimde, gelen ışınım görülebilir hacim yüzeylerin katkısını içerir. (Hepgüzel,
2010)

2.2. Hedef Yiyecek/Malzeme İçi Isı Geçişinin
Modellenmesi
Gıdaların ısıtılması, soğutulması, sterilizasyonu ve
kurutulması gibi prosesler gıda mühendisliğinin
temel konularıdır ve literatürde bu prosesler sırasında gıdalarda gerçekleşen ısı, kütle ve momentum transferlerinin modellenmesi hakkında birçok
çalışma bulunmaktadır.
Katı gıdaların pişirilmesinin fiziksel prensibi, gıda
ile içinde bulunduğu ortam arasında gerçekleşen
ısı ve kütle transferine dayanmaktadır. Katı gıdaların içindeki ısı transferi Fourier kanunuyla, kütle
transferi ise Fick kanunuyla ifade edilir. Akışkan
gıdaların pişirilmesinin modellenmesi için ise
akışkan içindeki ısı, kütle ve momentum transferinin birlikte göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Akış çözümleri için Navier-Stokes denklemleri kullanılır. [4].
Modellerin çözümlerinde sonlu fark, sonlu hacim ve sonlu eleman yöntemleri oldukça sık kullanılmaktadır. Son yıllarda yapılan çalışmalarda,
özellikle sıvı gıdaların ısıl prosesler altındaki davranışlarının modellenmesinde HAD paket programlarından yararlanılmaktadır. Isıl proseslerin
modellenmesinde, sonlu fark yöntemi kullanılarak

plaka, küre ve silindir şekilli gıdalar için yapılmış
iki veya üç boyutlu modelleme çalışmaları bulunmaktadır. Belirsiz şekilli geometriler, karmaşık sınır şartları ve heterojen yapıdaki gıdalar için sonlu
eleman yöntemi daha iyi sonuç vermektedir. Sonlu
eleman yöntemi kullanılarak gıda ısıl proseslerinin
modellendiği çalışmalar da mevcuttur. Sonlu eleman yöntemi, sonlu fark yöntemine göre daha iyi
sonuç verdiği halde, işlem süresi açısından sonlu
fark yöntemine göre daha dezavantajlıdır. Bu sebeple, üç boyutlu, ısı-kütle transferinin birlikte
çözümünün gerektiği çalışmalarda sonlu eleman
yöntemi daha az tercih edilmektedir. Sonlu hacim
yöntemine dayanan HAD paket programlarının,
gıda proseslerinin modellenmesinde kullanılması
daha yeni bir konudur. HAD, daha çok konserve
gıdaların sterilizasyonu, ısı değiştiricilerde ısıtılan
akışkan gıdalar ve fırın içi akış gibi konuların incelenmesi amacıyla kullanılmaktadır [5].
Isıl proseslerin modellenmesi incelendiğinde, yapılan çalışmalar model türüne göre sınıflandırılabilir. Bunlar, tek başına ısı transferi, tek başına kütle
transferi, ısı ve kütle transferi birlikte, yalnızca reaksiyon kinetiği ve reaksiyon kinetiği ile birlikte
ısı ve/veya kütle transferinin birlikte modellendiği
çalışmalardır. Modellerin birbirleriyle entegrasyonunun hatayı azalttığı gözlenmiştir [6].
Gıdalar, mikro yapılarında çoğunlukla hücre, granül grupları barındırdıkları için belirli bir gözenekliliğe sahip maddelerdir. Isı ve kütle transferi
bu gözenekli yapı içinde gerçekleşir. Kütle transferinde en önemli bileşen sudur. Suyun yanında gıda
içine doğru yağ difüzyonu da gerçekleşmektedir.
Gıda içinde ve yüzeyinde su buharı difüzyonu gıdanın çıtırımsı bir doku karakteristiğine sahip olmasında önemli rol oynar. Yüzeyin kurumaması ve
nemli kalması, çıtırımsı özellik istenen gıdalarda
hedonik değerin düşmesine sebep olan bir durumdur.
Wählby ve Skjöldebrand tarafından gerçekleştirilen çalışmada, pişirme karakteristiklerinin çöreklerdeki kabuk oluşumuna ve oluşan kabuğun ısı ve
kütle transferi üzerindeki etkileri deneysel olarak
incelenmiştir. Çalışmada mayalı çörekler pişirilerek kabuk oluşumu sağlanmış, daha sonra bir kısım
çöreğin kabuğu soyularak aynı boyutlarda kabuklu
ve kabuksuz olmak üzere çörekler hazırlanmıştır.
Kabuklu ve kabuksuz çörekler tekrar ısıtılarak, çöreklerin farklı davranımları incelenmiştir. AraştırTesisat Mühendisliği - Sayı 180 - Eylül/Ekim 2020
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macılar, kabuğu 100 °C’nin üstündeki sıcaklıklarda ve düşük nem değerindeki bölgeler olarak kabul
etmişler, renk ve kalınlık gibi kabuk karakteristiklerinin farklı ısı transfer modlarının kullanılmasıyla kontrol edilebilir olduğunu belirtmişlerdir. Gıda
yüzeyi sıcaklığı 100 °C’nin üstüne çıktığı andan
itibaren merkez noktası sıcaklığında hangi oranda ısı transferi uygulanırsa uygulansın önemli bir
yükselme gözlenmediği rapor edilmiştir.
Merkez noktası sıcaklıklarının zamanla değişimi
gözlenerek kabuk oluşumunun etkileri incelenmiştir. Kabuksuz çöreklerde kütle transferinin daha
kolay gerçekleştiği ve bunun sonucunda nemin
daha çok buharlaştığı belirlenmiştir. Kabuksuz
çöreklerde transfer edilen ısının büyük çoğunluğu
buharlaşma için harcanmaktadır. Kabuklu çöreklerde ise kabuğun kütle transferine karşı bir bariyer
oluşturması nedeniyle, nem çıkışını zorlaştırdığı
ve ısının çörek içinde daha yüksek oranda iletildiği
belirlenmiştir. Özetle, kabuklu çöreklerde sıcaklık
yükselmesi daha önce başlamakta, daha yüksek
bir denge sıcaklığı elde edilmekte ve oluşan kabuk
ağırlık kaybını azaltmaktadır. Bu gözlem, çörek
nem difüzyon katsayısının kabuk ve iç kısımlarda
farklı olması ile açıklanmıştır.
Gıdalarda ısıl işlem esnasında gerçekleşen ısı ve
kütle transferinin modellemesi ile ilgili diğer çalışmalar incelendiğinde, gıdaların pişirilmesi sırasında sadece ısı transferinin modellendiği çalışmaların sayısının oldukça fazla olduğu görülmektedir.
Köfte pişirilmesi, salatalık haşlanması, meyve ısıtılması ve dondurulması, sığır etinin dondurulması ve hindi etinin pişirilmesi ile ilgili yapılmış ısı
transferi modellenmesi çalışmaları bulunmaktadır.
Yapılan çalışmaların bir kısmında sonlu fark, bir
kısmında ise sonlu eleman yöntemi kullanılarak
çözüm elde edilmiştir.
Gıdaların kurutulması ve nemlendirilmesi gıda sanayi için önemli bir konudur. Bu nedenle, sadece
kütle transferinin modellendiği çalışmalar da bulunmaktadır. Örnek olarak, suda haşlanan tortillalarda gerçekleşen nem difüzyonunun modellenmesi ve sebze kurutulması için tasarlanan dönel bir
kurutucu çalışmaları gösterilebilir. (Karataş, 2007)

2.3. Sayısal Model
Geometrik modeller fırın üzerinden ölçüler kullanılarak hazırlanmıştır. Tasarımda kullanılan değerler mevcut olan teknik özelliklerden alınmıştır.
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Bununla birlikte fırındaki analiz için önemli olmayan unsurlar modelden çıkarılmış ve bazı noktalarda analiz kolaylığı açısından sadeleştirmeye
gidilmiştir.

Şekil 10. Dış kabin tasarımı

Şekil 11. Fan tasarımı

Şekil 12. Analiz için sadeleştirilmiş fırının genel
görüntüsü

2.4. Sınır Şartları
Fırınlarda amaç fırının iç ortam sıcaklığını istenilen seviyede ve istenilen sürede sabit tutarak pişirme gerçekleştirmektir. Elektrikli ısıtıcıya sahip
fırınlarda ise bu amaç rezistanslar ile sağlanmaktadır. Fırın çalıştırıldığında bu rezistansların yaydığı
ısı miktarı ve buna bağlı olarak fırın içi sıcaklığı
elektronik olarak kontrol edilmektedir. Analizin
daha hassas sonuçlar verebilmesi adına rezistansın
zamana bağlı olarak yaydığı ısının zamana bağlı
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Tablo 1. Analizdeki Katı Malzemenin Özellikleri
Yoğunluk [kg/m3]

8100

Erime sıcaklığı [K]

1683.15

Ortalama Isıl Genleşme Katsayısı [μm/m/°C]
Isıl İletkenlik [W/(m*K)]

0-100 °C

0-315 °C

0-538 °C

16,6

17,2

18,6

100°C

500°C

16,1

22,2
0-100 °C

Özgül Isı [j/(kg*K)]

500

değişimi göz önüne alınması uygun olur fakat analizden daha hızlı sonuç alabilmek adına zamandan
bağımsız çözüm elde edilmiştir. Fırında kullanılan
malzemelerin tamamı analiz programımızın kendi
kütüphanesinde bulunan “steel stainles 321” ile tanımlanmıştır.
Fırın içinde bulunan fan 1400 d/d hızla dönmektedir. Son olarak sahip olduğumuz elektrikli ısıtıcının gücü ise 14 kW’tır.

Şekil 14. Hava giriş yeri bölgesel ağ örgüsü

2.5. Ağ Yapısı
Analiz sırasında uygulanan ağda toplam olarak
1.828.217 eleman bulunmaktadır.
Bunun yanında analizden daha hassas ve doğru
sonuçlar alabilmek için bazı bölgelerdeki ağlar sıklaştırılmıştır.
Şekil 15. Hava çıkış yeri bölgesel ağ örgüsü

Şekil 13. Toplam mesh sayısı
Tesisat Mühendisliği - Sayı 180 - Eylül/Ekim 2020
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3.2. Fırın İçi Sıcaklık ve Hava Dağılımı

Şekil 16. Rezistans bölgesel ağ örgü yapısı üstten
görünüm

3. SONUÇLAR ve DEĞERLENDİRME

Şekil 19. XY kesitinde sıcaklık dağılımı

3.1. Giriş ve Çıkış Debilerinin
Karşılaştırılması
Analizimizin ve sistemimiz doğruluğu için ölçüt
olan giriş debisine karşılık gelen çıkış debi miktarı
çok düşük bir sapma miktarıyla birbirine yakın değerler bulunmuştur.

Şekil 20. YZ düzleminde sıcaklık dağılımı

Şekil 17. Giriş debi miktarı

Şekil 21. Fırın içi hava dağılımı

3.3. Tepsiler Üzerinde Sıcaklık Dağılımı
Şekil 18. Çıkış debi miktarı

Şekil 17 ve 18 de görüldüğü gibi giriş kütle debimiz 0,1230 kg/s, çıkış kütle debimiz ise 0,1215 kg/s
dir. İkisinin arasındaki fark %1 civarlarındadır.
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En üst tepside sıcaklık farkı yaklaşık olarak
29 °C’dir. Şekil 22’de görüldüğü gibi en yüksek
ve en düşük sıcaklıkların olduğu bölgeler kabinin
sağ kenar ve sol arka köşesinde bulunmaktadır. Bu
durumda ise sol köşedeki hava basma kısmından
havanın üflendiği, sol köşedeki hava basması gereken boşluktan ise emiş olduğu gözlemlenmiştir. En
yüksek sıcaklık bu tepsi üstündedir.
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Şekil 22. 1. tepsi üzerindeki sıcaklık dağılımı

Şekil 23. 2. tepsi üzerindeki sıcaklık dağılımı

Şekil 25. 4. tepsi üzerindeki sıcaklık dağılımı

Şekil 26. 5. tepsi üzerindeki sıcaklık dağılımı

Şekil 27. 6. tepsi üzerindeki sıcaklık dağılımı
Şekil 24. 3. tepsi üzerindeki sıcaklık dağılımı

2. tepside sıcaklık farkı yaklaşık 13 °C’dir. En düşük ve en yüksek sıcaklıklar tepsinin sol arka köşesinde ve sağ kenarında bulunmaktadır. İlk tepside
olduğu gibi sağ basma kısmı üfleme, sol basma
kısmı ise emiş olarak çalışmaktadır.
3. tepside yaklaşık olarak 13 °C sıcaklık farkı vardır. 1. ve 2. tepsiden farklı olarak 3. tepside en yüksek ve en düşük sıcaklık değerleri tek bir tarafta
bulunmaktadır. Bunun yanında Şekil 24’de de görülebileceği üzere ısı dağılımında tam olarak homojenlik bulunmamaktadır. Isı genel olarak tek bir
tarafta toplanmıştır. Ayrıca yine merkezden emiş
kenarlardan basma olması gereken durum sağlanamamıştır. En düşük sıcaklık farkının bulunduğu
tepsidir.

4. tepside sıcaklık farkı yaklaşık olarak 14 °C’dir.
Şekil 25’de görülebileceği gibi en yüksek ve en
düşük sıcaklıklar önceki tepsilerden farklı olarak
tepsinin ön tarafına doğru konumlanmıştır. Tasarımda arzu edilen hedefe yakın olarak homojen bir
ısı dağılımı bulunmuştur. Sıcaklık dağılımı konturlarına bakıldığında tasarım hedefi olan merkezden emiş kenarlardan üfleme durumu sağlandığı
görülmüştür.
5. tepsideki yaklaşık olarak sıcaklık farkı 17 °C’dir.
Sıcaklık farkı bu tepside arzu edilen aralıktan
uzaklaşmış olsa da ısının homojen şekilde dağılımı hedeflenen duruma yakındır. Simetrik sıcaklık
dağılımı tam olarak sağlanamamış olsa da 1., 2. ve
3. tepsilere oranla sıcaklık dağılımı daha uygun
konumdadır.
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6. tepside sıcaklık farkı 19 °C’dir. Bu tepside ise
hem sıcaklık farkının fazla hem de ısı dağılımının
homojenlikten uzaklaştığı gözlemlenmiştir.
7. tepside sıcaklık farkı yaklaşık olarak 18 °C’dir.
Sıcaklık farkı yaklaşık 5. ve 6. tepsilere yakın olamasının yanında bu tepside genel olarak sıcaklıkların daha düşük olduğu görülmektedir.
8. tepside yaklaşık olarak sıcaklık farkı 23 °C’ye
kadar çıkmaktadır. 3. tepsiye benzer şekilde en düşük ve en yüksek sıcaklıklar tepsinin bir kenarında
konumlanmıştır. Bunun yanında en düşük sıcaklık
değerinin fark edilir miktarda düştüğü gözlemlenmiştir.

9. tepside sıcaklık farkı yaklaşık olarak 25 °C’dir.
En yüksek ve en düşük sıcaklıklar 3. ve 8. tepsilerde olduğu gibi tepsinin sağ kenarında bulunmaktadır. Ayrıca ısı homojenliğinden uzaklaşılığı Şekil
30’da görülmektedir.
10. tepside sıcaklık farkı yaklaşık olarak 39 °C civarındadır. En düşük sıcaklık bu tepsi üstündedir.
Bu tepside diğer tepsilerden farklı olarak üfleme
sol kenardan, emiş ise sağ kenardan gerçekleşmektedir.

Şekil 31. 10. tepsi üzerindeki sıcaklık dağılımı

Tablo 2. Sıcaklık Değerleri
Şekil 28. 7. tepsi üzerindeki sıcaklık dağılımı

Tepsi

En düşük En yüksek
°C
°C
1. Tepsi 122,37 °C 150,99 °C
2. Tepsi 128,51 °C 141,40 °C
3. Tepsi 131,27 °C 143,69 °C
4. Tepsi 130,83 °C 144,71 °C
5. Tepsi 128,27 °C 145,20 °C
6. Tepsi 125,43 °C 144,43 °C
7. Tepsi 124,31 °C 141,91 °C
8. Tepsi 119,32 °C 141,76 °C
9. Tepsi 105,89 °C 140,61 °C
10. Tepsi 100,79 °C 139,45 °C

Ortalama
°C
136,68 °C
134,95 °C
137,48 °C
137,77 °C
136,75 °C
134,93 °C
133,11 °C
130,54 °C
123,25 °C
120,12 °C

Fark
°C
28,62 °C
12,89 °C
12,42 °C
13,88 °C
16,93 °C
19,00 °C
17,60 °C
22,44 °C
34,72 °C
38,66 °C

Şekil 29. 8. tepsi üzerindeki sıcaklık dağılımı

Şekil 30. 9. tepsi üzerindeki sıcaklık dağılımı
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Yapılan analizden sonra bütün tepsilerin ortalama
sıcaklıkları göz önünde bulundurulduğunda en sıcak ortalama ile en soğuk ortalama arasında 17,65
°C’lik fark olduğu, fırın içindeki tepsiler arasında
değerlendirme yapıldığı zaman ise en sıcak nokta
(1. tepsi) ve en soğuk nokta (10. tepsi) arasındaki
farkın ise 50,2 °C olduğu görülmektedir. Hem ortalama olarak hem de tekil olarak en sıcak değerleri
fırının üst bölgelerinde fanın havayı fırına üflediği bölgelerde olduğu tespit edilmiştir. Tepsilerin
kendi içindeki sıcaklık farklarına bakıldığı zaman

ARAŞTIRMA MAKALESİ
ise en düşük sıcaklık farkı 12,89 °C ile 3. tepsi, en
yüksek sıcaklık farkı ise 38,66 °C ile 10. tepsidir.
Tepsiler üzerindeki sıcaklık dağılımlarına bakıldığında sıcaklığın en düşük olduğu bölgeler ya hava
akışının tam olarak sağlanamadığı bölgeler ya da
fanın emiş bölgesinde olduğu görülmektedir.
Firmamızda bulunan AR-GE merkezimin bünyesine kattığı hesaplamalı akışkanlar dinamiği
programı floEFD ile daha önce imalattan sonra uygulamalı olarak yaptığımız testler ve onlara bağlı
aldığımız sonuçları bilgisayar ortamında sayısal
olarak elde edebilir hale geldik. Bu kabiliyet sayesinde fırınlarımızın HAD üstünde ayrıntılı şekilde
analizi ve iyileştirilme yapılabilecek noktalarının
tespitine imkân sunmuştur. Aynı zamanda fikir
aşamasındaki tasarımların ürünleştirme sürecinde
optimizasyon ve iyileştirmeye imkân sunup son
ürün haline gelecek fikrin çok daha iyi performansla piyasaya sunulabilmesini sağlamıştır.
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Kaset Tipi Klimalarda Termostat Yerleşiminin
Ortam İçerisindeki Hız, Sıcaklık ve Partikül
Dağılımına Olan Etkisinin Sayısal Araştırılması
Mustafa MUTLU

ÖZ

Dr. Öğretim Görevlisi
Uludağ Üniversitesi
Yenişehir İbrahim Orhan
Meslek Yüksekokulu
Bursa
mustafamutlu@uludag.edu.tr
orcid: 0000-0001-6816-8377

Klima ile konfor ortamı oluşturulan mahallerde minimum seviyede sıcaklık farklılıkları oluşması sağlanmalıdır. Kullanıcının klima kumandası üzerinden set etmiş
olduğu sıcaklık değerinin hacmin tamamında aynı derecenin oluşması istenmektedir. Bunun yapılabilmesi için klima kumandasının koyulacağı yer büyük bir öneme
sahiptir. Bu çalışmada, soğutma uygulamalarında yaygın olarak kullanılan kaset
tipi iç ünitenin kullanılması durumunda termostatın yerleşim yerinin oda içerisindeki hız, sıcaklık ve oda içerisindeki solunabilir partikül (10 µm) miktarına olan etkisi sayısal olarak incelenmiştir. Termostat konumunun etkisini incelemek amacıyla
yedi farklı noktaya yerleştirildiği kabul edilen cihaz kontrol kumandası, bulunduğu
pozisyonun sıcaklık değerine bağlı olarak iç ünitenin üfleme sıcaklığı ve üfleme hızı
ayarlanmaktadır. 2 boyutlu yapılan bu çalışmada PPD değerleri hesaplanmış ve
konforsuzluk bölgeleri belirlenmiştir. Bununla birlikte, oda içerisindeki partiküllerin Eulerian-Langrangian modeli kullanılarak takibi yapılmış ve termostat yerleşimin partikül dağılımına olan etkisi araştırılmıştır. Sonuçlar, termostat yerleşiminin
yalnızca konfor üzerine veya oda içerisindeki sıcaklık dağılımlarını etkilemediği
aynı zamanda enerji tüketimini de önemli ölçüde etkilediğini göstermiştir.
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Numerical Investigation of Effects of the
Thermostat Position on Velocity, Temperature
and Particle Distribution in Cassette Type Air
Conditioners ABSTRACT
Minimum temperature differences should be provided by air conditioners where
comfort conditions are obtained. It is desired that temperature reached to set temperature that adjusted from control panel, in entire control volume. Thus control
panel position is crucial to obtain this homogenous temperature distribution. In
this study, the effect of thermostat position, which is often used in case of preferring
cassette type cooling devices, on room temperature, velocity distributions and respirable particle concentrations was investigated numerically. Blowing temperature
and velocity of the cassette type air conditions were adjusted by temperature of the
position in where thermostat was placed. In 2D cases PPD were calculated and
discomfort zones were determined. Moreover, particles placed in the room randomly, were tracked by Eulerian-Langrangian model and effect of thermostat position
were determined. It is found that, thermostat position not only highly influences
temperature distribution in a room but also affects concentrations and depositions
of particles.
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1. GİRİŞ
İnsanların kaliteli bir yaşam sürdürebilmeleri için
yaşadıkları ve çalıştıkları ortamların hijyen, termal
ve iç hava kalitesi açılarından konfor şartlarını sağlamaları gerekmektedir. Günümüz şehir insanının
çalışma ve yaşam alışkanlıkları göz önünde bulundurulduğunda kapalı ortamların iklimlendirilmesi
sağlık ve konfor açısından çok önemlidir. Konfor
için binalarda tesis edilen HVAC ve benzeri tesisat
sistem düzenlerinden meydana gelen insan rahatsızlıklarının giderilmesi olayı önem kazanmıştır.
Bina için uygun iklimlendirme sistem tasarımı
hastalıklı bina sendromu oluşmasına neden olmaması için önemli bir hal almıştır. Son yıllarda merkezi iklimlendirme sistemlerinde ısı pompalarının
kullanımı artmıştır. Isı pompası sistemlerinin tasarım, üretim ve otomasyonundaki gelişmeler ile
birlikte bu sistemlerin ısıtma ve soğutma performansları her geçen yıl artmaktadır. Performans ve
verimlilik açısında günümüz iklimlendirme cihazları merkezi sistem olarak projelendirilmekte ve iç
ortam da kaset tipi ünite kullanımı yaygınlaşmaktadır. Bu tarz sistemlerin ortam içerisindeki sıcaklık ve hız dağılımı dolayısıyla ısıl konfora olan etkisi üzerine sınırlı sayıda çalışma bulunmaktadır.
Aynuır ve ark., VRV sisteminin kontrol metotlarını
deneysel olarak incelemişler ve VAV sistem ile karşılaştırmışlardır [1]. VRV sisteminin bireysel kontrol modunda soğutma performans faktörünün master kontrol moduna göre %3 ila %15 arasında daha
yüksek olduğunu tespit etmişler ve tek bir termostat ile sıcaklık kontrolünün yapılması ile her bölgedeki termal konforun sağlanmasının mümkün
olmadığını belirtmişlerdir. VRV sistemi, ısı pompası prensibi ile çalışan bir kurutucu ile entegre
edilerek enerji tüketimin düşürülebileceği deneysel olarak gösterilmiştir [2]. Noh ve ark., kaset tipi
iç ünitenin kullanıldığı bir sınıfta termal konfor
ve CO2 ölçümleri yaparak iç ünitenin hava üfleme
açılarını ve debisinin etkisini belirlemeye çalışmışlardır [3]. Hava üfleme açısının artmasıyla termal
konforun az da olsa kötüleştiği buna karşın CO2
konsantrasyonun çok fazla değişmediğini bulmuşlardır. Hava debisinin 800 m3/h değerinden yüksek
olması durumunda CO2 konsantrasyonunun kabul
edilebilir sınırlar içerisinde kaldığını göstermişlerdir. CFD metodu kullanılarak, kaset tipi iç ünitelerin performansını ve kullanıldıkları ortamlarda
oluşturdukları sıcaklık ve hız dağılımlarını ortaya
çıkarılmakta ve bu veriler kullanılarak termal kon-

forsuzluk bölgeleri rahatlıkla belirlenebilmektedir
[4]. Bamodu ve ark., sayısal çalışma ile kaset tipi iç
ünitenin duvar tipi split klimalara göre havayı daha
iyi dağıttığını belirlemişler ve kaset tipi iç ünitenin
enerji tasarrufu potansiyelini vurgulamışlardır [5].
Bununla birlikte kaset tipi klimanın üfleme hızının ve sıcaklığının kontrol edilmesi ile ortam içerisindeki termal konforu iyileştirmenin mümkün
olduğu belirtilmiştir [6]. Noh ve ark., deneysel ve
sayısal olarak karışık havalandırma (mixing ventilation) sisteminin kullanıldığı bir sınıfta kaset
tipi bir klimanın hava üfleme miktarının etkisini
incelemişlerdir [7]. Karışık havalandırmanın kullanıldığı ortamlarda kaset tipi klima gibi bir momentum kaynağının olması ile, ortam içerisindeki
havalandırma performansının iyileştiği sonucuna
varmışlardır.
Enerji tasarrufu açısından kullanılan oda termostatları, iç ünitenin hava üfleme hızını ve sıcaklığını değiştirebilmesi nedeniyle bu cihazların
konumlandırılması ortamdaki konfor açısından
önemlidir. Oda içerisinde diğer bölgelerden daha
sıcak olan bir noktaya veya direk güneş ışınımına
maruz kalan bir bölgeye termostat yerleştirilmesi
durumunda cihaz ortamı olduğundan daha sıcak
algılayarak üfleme hızını arttıracak veya üfleme
sıcaklığını düşürecektir. Bu durum, konforsuz bölgelerin oluşmasına neden olabilir. En uygun termostat konumunun belirlenmesi amacıyla Tian ve
ark. simülasyonlardan faydalanan bir optimizasyon
metodu geliştirmişlerdir [8]. Benzer bir çalışma da
bir HAD programı ile Building Energy Simulation
programlarını eş simülasyon ile birlikte kullanarak
optimum termostat yerleşimini belirleyen Du ve
ark. tarafından gerçekleştirilmiştir [9].
Termostat yerleşiminin ısıl konfor üzerindeki etkisi
ile ilgili kısıtlı çalışma bulunmakla birlikte termostatların ortam içerisindeki partiküllerin davranışı
üzerindeki etkisi ile alakalı çalışmaya rastlanmamıştır. Bu nedenle bu çalışmadaki sonuçlar literatüre önemli bir katkı sağlayacaktır. Literatürde
farklı ısıtma sistemlerinin partikül davranışına ve
partikül dağılımlarına olan etkisi ile ilgili çalışmalar bulunabilir [11-15].
Bu çalışmada, kaset tipi klima kullanıldığı bir
ortamda termostat yerleşiminin, ortamdaki hız
sıcaklık dağılımına olan etkisi CFD kullanılarak
incelenmiştir. 2 boyutlu bir modelin kullanıldığı
çalışmada yedi farklı konuma yerleştirilen ve üfleTesisat Mühendisliği - Sayı 180 - Eylül/Ekim 2020
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me hızı ile sıcaklığı kontrol edilebilen termostatın
oda içerisindeki PPD değerlerine ve partikül dağılımına olan etkisi araştırılmıştır.

2. MATERYAL ve METOD
Bu çalışmada kullanılan model, doğrulama ve
sonuçların karşılaştırılması amacıyla Noh ve ark.
[3] tarafından ölçüm alınan sınıfın boyutları kullanılarak oluşturulmuştur. Sınıfın tam ortasındaki
düzlem baz alınarak oluşturulan 2 boyutlu model
Şekil 1’de verilmiştir.
İç ortam ile temasta bulunan duvarlar iç ortam sıcaklığında 297 K olarak alınırken, dış ortam ile temasta bulunan duvarların ise 302 K olduğu kabul
edilmiştir. Kaset tipi klimanın boyutları 0,90 m ×
0,90 m ve hava üfleme kanallarının genişliğinin
0,05 m olduğu kabul edilmiştir [3]. Havanın giriş
açısı 30° olacak şekilde hesaplamalar yapılmış
olup hızı ve sıcaklığı termostattan alınan bilgilere
göre değişmektedir. Termostattaki ayar sıcaklığı
ile termostat konumundaki sıcaklık farkı yükseldikçe üflenen havanın sıcaklığı düşmekte ve debisi
artmaktadır (Tablo 1).
Tablo 1. Üfleme Sıcaklığının ve Hızının Kontrol
Parametreleri
ΔT (Tset – Tmeas)
0 – 2,49
2,5 – 7,49
7,5 – 12,49
>12,5

Üfleme
Üfleme Sıcaklığı [°C]
Debisi [m3/h]
744
1170
T = -0,833 ΔT + 294,67
1590
1590

Analizlerde standart k-ε türbülans modeli kullanılmış ve ortamdaki ışınım ayrık koordinatlar (DO)
metodu ile çözülmüştür. Havanın yoğunluğu sıkıştırılamayan ideal gaz kabulü ile çözülmüş olup diğer özellikleri sabit kabul edilmiştir (Tablo 2).
Tablo 2. Havanın Özellikleri
Özgül Isı
İletkenlik
Viskozite
Moleküler Ağırlık

1006,43 J/kgK
0,0242 W/mK
1,7894×10-5
28,966 kg/kmol

Basınç-hız ilişkisi için SIMPLE algoritması, basınç ayrıklaştırılması için PRESTO metodu, diğer
büyüklükler için ikinci derece ayrıklaştırılma uygulanmıştır. Enerji dışındaki diğer parametrelerin
yakınsama kriteri olarak 10 -4, enerji için 10 -8 seçilmiştir.

3. DOĞRULAMA
Ağdan bağımsızlık için üç farklı nod sayısına sahip
ağ yapısının çözümleri yapılmış ve elde edilen verilen çok fazla değişmediği gözlenmiştir (Şekil 2).
Sonuçların nod sayısı ile anlamlı olarak değişmemesinden dolayı bu çalışmada, hesaplama zamanı
ve bilgisayar kapasitesi göz önünde bulundurularak 4,23×105 nod sayısına sahip ağ yapısı tercih
edilmiştir.
Kaset tipi klimaların kullanılması durumunda ortam içerisinde oluşan hız ve sıcaklık dağılımı ile
ilgili detaylı deneysel sonuçlar açısından kısıtlı sayıda çalışma bulunmaktadır. Bu nedenle, elde edilen veriler, Noh ve ark. [3] tarafından yapılan çalışmanın sonuçları ile karşılaştırılmıştır (Şekil 3).

Şekil 1. Çalışmada kullanılan odanın boyutları ve sınır şartları
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Şekil 2. Ağdan bağımsızlık

nın sonunda, bu noktalardaki sıcaklıklar kullanıcı
tanımlı bir fonksiyon yardımı ile hesaplanmakta
ve kaset tipi klimanın hava giriş hızı ve sıcaklığı
Tablo 1’deki değerlere göre değiştirilmektedir. Oda
içerisindeki PPD değerleri ISO 7730 Standardına
göre hesaplanmıştır [10]. Buradaki hız, sıcaklık ve
ışınım sıcaklığı değerleri analiz sonuçlarından elde
edilmiş olup metabolik aktivite 60 W/m2 giysi yalıtımı ise 1 clo olarak alınmıştır.

5. PARTİKÜL DAĞILIMI
Şekil 3. Sayısal sonuçların literatürdeki deneysel
veriler ile karşılaştırılması

4. TERMOSTAT YERLEŞİMİ ve PPD
DEĞERLERİ
Termostat yerleşiminin oda içerisindeki konforsuzluk bölgeleri üzerindeki etkisini incelemek amacıyla yedi farklı nokta termostat yerleşim bölgesi
olarak belirlenmiştir (Şekil 4). Her iterasyon adımı-

Partiküllerin başlangıçta oda içerisinde bulunduğu
kabul edilmiş ve dağılımlarını temsil edecek 3×104
adet parçacık başlangıçtaki konumları kontrol hacmi içerisinde rastgele olacak şekilde tanımlanmıştır. Bu partiküllerin üzerine kaldırma, sürüklenme,
termoforetik ve Brownian kuvvetlerinin etkilediği
kabul edilmiştir. Bir parçacık üzerindeki kuvvet
dengesi Eş. 1 ile ifade edilebilir.
		

(1)

Bu eşitlikte, u akışkan hızını, up parçacık hızını,

Şekil 4. Termostatların konumları
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ρ akışkan yoğunluğunu, ρp parçacık yoğunluğunu,
FD(u-up) birim parçacık başına sürüklenme kuvvetini, g yerçekimi ivmesini, Fx birim parça kütlesi
başına gelen ekstra kuvvetleri göstermektedir. Bu
çalışmada sürüklenme kuvvetinin (FD) hesaplanmasında Stokes’ sürüklenme kanunu [21] kullanılarak şu şekilde tanımlanmıştır:
(2)
Cc, Cunningham düzeltme faktörünü göstermekte
ve λ ortalama moleküler serbest yolu göstermek
üzere şu şekilde hesaplanabilmektedir:
		

(3)

Termoforetik kuvvetlerin parçacıklar üzerindeki
Talbot [22] tarafından önerilen ifade ile hesaplanmıştır (Eş. 4).
(4)
Bu eşitlikte, K akışkanın ısı iletim katsayısının
parçacık ısı iletim katsayısına oranını (k/kp), mp
parçacık kütlesini, T akışkan sıcaklığını, μ akışkan
viskozitesini göstermektedir. Cs, Ct ve Cm katsayıları sırasıyla 1,17; 2,18 ve 1,14 olarak alınmıştır.

6. ODA İÇERİSİNDEKİ HIZ ve SICAKLIK
DEĞERLERİ
Tset değerinin 19 °C olması durumdaki termostatların PPD değerleri Şekil 5’te görülmektedir. PPD
değerleri termostat konumuna göre değişmekte ve
T3 konumunda maksimum değerini almaktadır.
Buradan oda içerisindeki termal konforun termostat konumu ile yakından ilgili olduğu ve %10’dan
daha fazla etkisi olduğu sonucuna varılmıştır. Bununla birlikte termostatı odanın ortasına yerleştirmek yerine duvarlara yakın yerleştirilerek ısıl
konforda iyileşmeler sağlanabilir. T3 noktasındaki
termostatın diğer konumlardaki termostatlardan
ayrışmasının en büyük nedeni kaset tipi klima cihazının bulunduğu aynı konumda olmasıdır. T3
noktasındaki termostat, odanın diğer bölgelerindeki havaya göre daha düşük sıcaklığa sahip emiş havasının sıcaklığını algılamakta ve kontrol sistemi,
ortamı olduğundan daha düşük sıcaklıkta olduğunu kabul etmektedir. Buna bağlı olarak da üfleme
sıcaklığı Tablo 1’deki değerlere göre yükselmekte
ve soğutma yüklerini karşılamakta zorlanmaktadır. Dolayısıyla ortamdaki konforsuzluk düzeyi
artmaktadır. Alt kademede çalıştığı için elektrik
tüketimi azalmıştır. Cihazın verimi ve konfor alanında kabul edilebilir noktada tutulması için sistem
otomasyonunun iyi tasarlanması gerekmektedir.

Brownian kuvveti ise Eş. 5 ile şu şekilde hesaplanmıştır: [23]
(5)

Bu eşitlikte, ζ sıfır ortalamalı Gaussian rastgele
sayılarını, v kinematik viskoziteyi, k B boltzman
sabitini göstermektedir. Gerilmelerden kaynaklı
oluşan Saffman kaldırma kuvveti Eş. 6 ile hesaplanmıştır [24].
(6)
Burada K 2,594 ve dij deformasyon tensörüdür.
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Şekil 5. Ortalama PPD değerlerinin termostat
konumuna göre değişimi

Sürekli rejimde kaset tipi tavanda bulunan klimanın Tset= 15 °C olduğunda PPD analizinde klimanın üfleme ağzında ve paralel tavan bölgesinde
PPD’nin 30 değerinde olduğu buna karşın odanın
diğer bölgelerin de çok fazla değişkenlik göstermediği görülmüştür. Üfleme ağzında oluşan PPD
değerinin nedeni üfleme sıcaklığının 15 °C olma-
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sıdır. Odanın zeminden 150 cm yükseklik mesafesinin altında kalan kısımlar PPD 7-9 aralığında
neredeyse rijit bir dağılım göstermektedir. PPD
değerinin 0’a yaklaşmasının nedeni ise sıcaklık
dağılımına bakıldığında 21 °C-22 °C sıcaklığın bu
bölgede homojen dağılım göstermesidir. Zeminden 150 cm yükseklik mesafesinin üstünde kalan
kısımlarda ise üfleme ağzı hariç en fazla PPD değeri 23 olarak okunmuştur. Bu bölgede klimanın
PPD değerinin alt kısma oranla yüksek olmasının
nedeni ısınan havanın yükselerek klimanın üfleme havası ile çarpışması olarak söylenebilir. Sürekli rejimde kaset tipi tavanda bulunan klimanın
Tset= 25 °C olduğunda PPD analizinde sıcak olan
duvar ile tavanın kesiştiği belli bir alanda PPD’nin
30 değerinde olduğu buna karşın odanın diğer bölgelerin de PPD’nin 0’a yaklaşmadığı görülmüştür.
Sıcaklık kaynağından dolayı o bölgede PPD değeri
30 olmuştur. 25 °C’lik üfleme havası ile o kısımda
soğutma işlemi de gerçekleştirilememiştir. Odanın
zeminden 150 cm yükseklik mesafesinin altında
kalan kısımları PPD 12-19 aralığında neredeyse rijit bir dağılım göstermektedir. Sürekli rejimde yapılan çalışmada Tset= 15 °C ve Tset = 25 °C durumda
görülmüştür ki termostat mesafesi zeminden en
fazla 150 cm yukarıya konmalıdır.

Şekil 6. Sürekli rejimde oda içerisindeki sıcaklık ve
PPD dağılımı

Klimanın üfleme hızları ve sıcaklıkları, Tablo
1’deki değerlere göre ayarlanması nedeniyle sürekli
rejim durumunda ortam sıcaklıkları istenen değerler arasında olmakta ve farklı termostat pozisyon-

Şekil 7. Geçici rejimde oda içerisindeki sıcaklık ve PPD dağılımı
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ları için aynı üfleme sıcaklık ve hızları hesaplanmıştır. Buradan kontrol yaklaşımının önemi ve
kullanılan algoritmaların oda içerisindeki konforsuzluk bölgelerine önemli etkisi olduğu sonucuna
varılabilir. Bu çalışmada Tablo 1’de verilen değerlerin değişimini incelemek amacıyla oda içerisindeki sıcaklık ve hız dağılımlarının zamana göre
değişimleri de araştırılmıştır. Oda içerisindeki
başlangıç sıcaklığı 302 K ve Tset değeri 21 °C alınarak sürekli rejimde çözümler gerçekleştirilmiştir.
Buna göre oda içerisindeki sıcaklıkların yaklaşık
300 s içerisinde konfor değerlerine geldiği söylenebilir (Şekil 7). Oda içerisinde klimanın emiş tarafının sıcaklığının odanın diğer bölgelerine göre daha
hızlı istenen değere geldiği ve konfor açısından incelendiğinde ise PPD değerlerinin diğer bölgelere
kıyasla düşük hesaplandığı söylenebilir. Hesaplamanın başlangıç zamanında sıcaklık farklarının
yüksek olmasından dolayı üfleme sıcaklığı düşük,
üfleme hızı ise yüksek olmaktadır.

7. PARTİKÜL KONSANTRASYONLARI
Oda içerisindeki partikül dağılımları, ayar sıcaklığının 17 °C, 21 °C ve 25 °C değerleri için Şekil 4’te
verilen termostat konumlarından T1, T2, T3 ve T6
pozisyonlarında incelenmiştir. Ayar sıcaklığı üfleme hızlarını ve sıcaklıklarını yakından ilgilendirmesi sebebiyle ortam içerisindeki partiküllerin hareketleri üzerinde doğrudan etkisi bulunmaktadır.
Ayar sıcaklığı ile termostat konumunun sıcaklıkları
arasındaki farkın yüksek olması durumundan üfleme sıcaklığı da yüksek olacak buna bağlı olarak
ortamdaki partiküller de hızlanacaktır. Partiküllerin üzerine etki eden kuvvetler yalnızca hızlara
bağlı olarak değişmemekte sıcaklık ve ortamdaki
sıcaklık değişimlerinin de bu kuvvetlerin üzerinde
dolayısıyla partiküllerin hareketi üzerinde etkisi
bulunmaktadır. Şekil 8’de farklı termostat konumlarının ortamdaki partiküllerin tutulma oranlarının zamana göre değişimi verilmiştir. T1, T3 ve
T6 konumları için hesaplanan değerler birbirine
yakın iken T2 konumu, diğer termostat konumlarından daha düşük bir partikül tutma performansı
göstermiştir. Partiküllerin tutulma oranındaki bu
değerler, T2 konumunda %13’e kadar bir farklılık
gösterebilmektedir. Bu durum da termostat yerleşimin yalnız ortam içerisindeki hız ve sıcaklık
değerlerini etkilemediği aynı zamanda partikül dağılımlarını ve partiküllerin ortamdan uzaklaştırma
performansını etkilediğini göstermiştir.
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Şekil 8. Farklı termostat konumlarında partikül
tutulma oranlarının zamanla değişimi

Oda içerisindeki hız ve sıcaklık profilleri ayar sıcaklığı ile belirlendiği için partikül dağılımına da
etkisi bulunmaktadır. Termostatın düşük sıcaklıklara ayarlanması durumunda klima odayı istenen
değerlere getirebilmek için üfleme sıcaklığını düşürecek ve hızı arttıracaktır. Dolayısıyla ortamdaki
partiküller üzerine etkileyen kuvvetler artacaktır.
Sonuç olarak klimanın termostatını düşük sıcaklıklara ayarlamak ortam içindeki partiküllerin
tutulumu hızlandıracaktır (Şekil 9). Termostat sıcaklığını 25 °C yerine 17 °C’ye ayarlayarak partiküllerin tutulumunu %44’e kadar arttırmak mümkün olmaktadır.

Şekil 9. Farklı ayar sıcaklıkları (Tset) için partikül
tutulma oranlarının zamanla değişimi

Partiküllerin oda içerisindeki konumları incelendiğinde hız dağılımı ile yakından ilişki olduğu görülmektedir. Özellikle klimanın hava üfleme alanı ve
havayı emiş kısmındaki partiküller diğer konum-
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Şekil 10. Oda içerisindeki partiküllerin konumu ve oluşan hız dağılımı

dakilerine göre daha hareketli olmaktadır. Klimanın emiş kısmına gelen partiküllerin tutulduğu
kabulü yapılmış, yani klimanın bütün partiküller
filtre ettiği varsayılmıştır. Bu nedenle klimanın
altında kalan bölgedeki partiküller ortamdan daha
hızlı bir şekilde uzaklaştırılmıştır (Şekil 10).

•

•

8. SONUÇ
Bu çalışmada, bir odanın kaset tipi klima ile soğutulmasının iki boyutlu sayısal incelemesi yapılmış
ve oda termostatın konumunun predicted percentage dissatisfied (PPD) değeri üzerindeki etkisi incelenmiştir. Aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır:
•

•

Termostat yerleşiminin oda içerisindeki hız
ve sıcaklık dağılımını etkilediği ve aynı ayar
şartlarında klimanın üfleme hızı ve sıcaklığının değişebileceği görülmüştür. Klima cihazının kontrol algoritmasının oda içerisindeki
konforsuzluk bölgeleri üzerindeki etkisinin
en az termostat yerleşimi kadar önemli olduğu
sonucuna varılmıştır.
Klimanın bir alt fan kademesi ve üfleme sıcaklığında çalışması durumunda PPD değerleri yaklaşık iki katına çıkarken soğutma yü-

•

•

künün ise üçte birine düştüğü hesaplanmıştır.
Oda içerisindeki sıcaklık ve PPD değerleri incelendiğinde, termostat pozisyonunun yerden
en fazla 150 cm yükseklikte konumlandırılmasının, oda içerisindeki konfor açısından
önemli olduğu görülmüştür.
Termostat yerleşiminin zamanla değişen dış
ve iç ortam şartlarına klimanın verdiği reaksiyon üzerinde daha etkili olduğu ve oda içerisindeki konforsuzluk seviyelerinin termostat
yerleşimi ile ilişkili olduğu söylenebilir.
Termostat yerleşiminin yalnız ortam içerisindeki hız ve sıcaklık değerlerini etkilemediği
aynı zamanda partikül dağılımlarını ve partiküllerin ortamdan uzaklaştırma performansını etkilediğini göstermiştir. Termostatı farklı
konuma yerleştirerek partiküllerin tutulumunu %13’e kadar arttırmak mümkün olmaktadır.
Klimanın termostatını düşük sıcaklıklara
ayarlamak ortam içindeki partiküllerin tutulumunu hızlandırmaktadır. Termostat sıcaklığını 25 °C yerine 17 °C’ye ayarlayarak partiküllerin tutulumunu %44’e kadar arttırmak
mümkün olmaktadır.
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Yangın korunum sistemleri, mimari tasarımdan bağımsız düşünülemez. Mimari tasarım
mekanik yangın sistemlerini ve mekanik yangın sistemleri de mimari tasarımı etkiler.
Mimarlar, bir binanın biçimi ve işleviyle ilişkili değişkenler arasında estetik, işlevsellik,
maliyet, çevresel sürdürülebilirlik, yapısal bütünlük, hizmet verilebilirlik ve yönetmeliklere uygunluğunu dikkate alır ama yangın güvenliği sistemlerini önemli bir değişken
olarak düşünmez. Yangın sistemleri bir binanın tasarımını temelde ve genellikle olumsuz
olarak değiştirdiğinden, yangın korunum sistemleri mimari tasarımın bir parçası olmalıdır.
Mekanik yangın korunum sistemlerinin diğer bina sistemleriyle entegrasyonu ve işletmesinin kolay olması mimari ile bütünleşik tasarımına bağlıdır. Mimarlarla birlikte çalışılması durumunda sistemlerin maliyeti düşer, verimliliği artar, işletmesi ve bakımı
kolaylaşır. Bina cephesine itfaiyenin ulaşımı, itfaiyenin hidrantları kullanabilmesi, yağmurlama sisteminin kaçış yollarına etkisi, pompa dairelerine ulaşım, ara tesisat dairelerinin gerekliliği, tesisat ve basınçlandırma şaftları, otopark havalandırma sisteminin
mimari gereklilikleri, taze hava alış ve egzoz atış noktaları, mimar ve makina mühendislerinin birlikte çalışılması gereken konulardır.
Bu çalışmada, söndürme ve duman kontrol sistemlerinin mimari ve inşai gereklilikleri, mimari tasarımdan istekler, yapılan hatalar ve uygulamada karşılaşılan problemler
anlatılacak, yapılan yanlışlıkların can ve mal kaybını nasıl etkiledikleri açıklanacaktır.

Anahtar Kelimeler
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Interaction of Mechanical Fire Protection
Systems With Architectural Design
ABSTRACT
Fire protection systems cannot be considered independent of architectural design. Architectural
design influences mechanical fire protection systems as well as mechanical fire protection stems
influences architectural design. Architects, among the variables referring the shape and functions of a building, consider mainly aesthetics functionality, cost, and environmental sustainability, structural integrity, serviceability and conformity with regulations in force; however, do
not consider fire safety systems as a major factor. As fire systems basically change the design,
unfavourably in general, of a building, fire protection systems should be a part of architectural
design.
Integration of mechanical fire protection systems with other building systems and user friendliness depend on architecturally integrated design. Working coordinated with architects will lead
saving costs and increase efficiency thus will facilitate operation and maintenance. Accessing
fire department to the front of the building, ability to easy use of fire hydrants, influences of
escape routes sprinkler systems on, access to fire pump compartment, requirement to establish
intermediate installation compartments, installation and pressurising shafts, architectural requirements of car parks’ ventilation systems, fresh air inlet and exhaust discharge points are
such subject’s architects and fire protection engineers work on together.
Architectural and constructional requirements of fire extinguishing and smoke control systems,
requests from architectural design, mistakes and problems faced in practice will be mentioned
in this close work and how mistakes influenced damage to life and property will be discussed.
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1. GİRİŞ
Makina mühendisleri; yangın yönetmeliği ve standartlarını bir projeye uygularken veya bir uygulamanın yönetmeliğe ve standartlara göre değerlendirilmesini yaparken, mimari tasarımı esas alır.
Mimarların yapacağı çalışmalar mühendislerin
yapacağı çalışmalardan ve mühendislerin çalışmaları mimarların tasarımından bağımsız olamaz
[1,2]. Yangın mühendisliği; daha çok makina mühendisliğini ilgilendiren söndürme ve duman kontrol sistemlerini de kapsayan, yangın konusunda
temel bilimlerin öğrenilmesi ile elde edilen bilgiyi
ve deneyimi kullanan bir meslek dalıdır. Makina
mühendisleri, söndürme sistemleri ile duman kontrol sistemlerini tasarlarken, standartları da de göz
önüne alarak performans kriterlerine dayanan risk
analizi yapar ve bu çalışmalar sırasında mimarla
ve yangın uzmanlarıyla veya itfaiye uzmanlarıyla
birlikte çalışır.
Mimar genellikle binanın kiralanabilir veya satılabilir kullanım alanını artırmak ister. Özellikle
mal sahibinin bilinçsiz isteklerine yanıt aramaya
ve onları yerine getirmeye çalışır. Mal sahibinin
isteklerini yerine getirirken güvenliğin gerekliliğine fazla önem vermez. Bir yapının fonksiyonel olması kadar güvenli olması da gerektiğini, özellikle
topluma açık yapılarda güvenliğin birinci planda
geldiğini bilir ama çoğu kez mal sahibinin istekleri
yanında göz ardı eder.
Kentleşme ve yoğun yerleşmenin ortaya çıkması
ile yangın ve yangının çok geniş alanlara yayılması önemli bir problem olmuş, bunun paralelinde
de yangının söndürülmesi için makina mühendislerine önemli görev düşmüştür. Binalarda çıkan
yangının söndürülmesinde en yaygın olarak sulu
söndürme sistemleri kullanılır. Bu sistemler üç
ayrı kategoride ele alınır. Kişilerin yangına müdahalesi için kullandığı hortum sistemi, itfaiye geldiği zaman yararlanabileceği itfaiye bağlantıları ve
otomatik sprinkler sistemleridir. Yönetmelikler bu
üç sistemin her birini ayrı ayrı yüksek binalar için
zorunlu kılarken diğer binalar için de bazı yaptırımlar getirmiştir. Makina mühendisi söndürme
sistemlerini mimari tasarıma göre tasarlarken, hem
bakım ve işletme esaslarını hem de itfaiye personelinin sistemleri nasıl kullanabileceğini düşünmek
zorundadır.
Yangından korunma sisteminin kilit unsurları;
önleme, geciktirme, söndürme ve kurtarma işlem-
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lerini içerir. Bu unsurlarda büyük ilerlemeler kaydedilmiş ve sürekli olarak iyileştirilmiş ve giderek
daha etkili hale getirilmiştir. Bina tasarımı ve inşasında ilerleme, yangın güvenliği konusunda önemli bir gelişme göstermiştir. Bu nedenle mimarlar,
yeni teknikleri ve yeni malzemeleri uygulama ve
bunları tasarımlarında kullanma sürecinde, yangın güvenliği konusundaki bilgilerini güncellemek
için yangın uzmanları ve mühendislere özellikle
de makina mühendislerine ihtiyaç duyar. Pek çok
ülkede olduğu gibi ülkemizde de yangında can ve
mal güvenliğini sağlamak için yangın yönetmelikleri ve standartlar oluşturulmuştur. Mimarlar ve
mühendisler tasarım sırasında bu düzenlemeleri
uygulamaktadır.
Mimar tarafından göz önünde bulundurulması gereken önlemler, yangının yayılmasının önlenmesi,
yangın durumunda kullanılmak üzere yeterli kaçış
yolu düzenlenmesi ve binanın yapısal elemanlarının korunmasıdır. Mimar tüm önlemleri, binaların
yangın güvenliğini belirleyen düzenlemeler, standartlar, uygulama kuralları ve yönetmelikler kullanarak sağlamalıdır. Sağlarken de diğer disiplinlerle
birlikte çalışmalıdır. Makina mühendisleri başlangıçtan itibaren projeye doğrudan dâhil edilmeli,
mekanik havalandırma sistemlerinin bir yangında
duman yayılım kaynağı olabileceği gerçeği göz
önünde bulundurulmalıdır.

2. MİMAR, MAKİNA MÜHENDİSİ ve
İTFAİYE
İtfaiyelerin yangına müdahale gereçlerini makina
mühendisleri hazırlar. Bunlar arasında çevre hidrant sistemi, itfaiye su verme ağzı (siam ikizleri),
itfaiye su alma ağzı ve yangın dolapları sayılabilir.
Bu sistemlerin konumlandırılması mimarın isteğine göre değil itfaiyenin kullanabilirliği göz önüne
alınarak makina mühendisleri tarafından yapılmalıdır.

2.1. Çevre Hidrant Sistemi
Bir binada oluşan yangına, itfaiyenin dışarıdan
müdahale edebilmesi için itfaiye araçlarının binaya
belli bir mesafede yaklaşabileceği uygun iç ulaşım
yollarının oluşturulması; itfaiye araçlarının yangın
hidratlarına kolay ulaşımını, yangına çabuk müdahale edilmesini ve kolay söndürülmesini sağlar.
Makina mühendisleri hidrant yerleşimini ulaşım
yollarına uygun olarak yapmalıdır. Binaların Yan-
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gından Korunması Hakkında Yönetmelik, NFPA,
İngiliz yönetmelikleri ve Singapur yönetmeliğine
göre binaya yaklaşma mesafesi ve hidrant aralıkları farklıdır.
Yangınlara etkin müdahale için yangına en az iki
cepheden müdahale edilmelidir. Başka bir deyişle
yangın hidrantları iki cepheden müdahale edilebilecek şekilde yerleştirilmelidir. Mevcut yapılarda,
yeni yollar açarak itfaiyenin cepheye daha fazla
yaklaşabilmesini sağlamak çok zordur, ancak yeni
projelerde yangın hidrantları itfaiye ulaşım yollarına göre düzenlenmelidir. Bunun içinde mimar ve
makina mühendisi birlikte çalışmalı ulaşım yolları
hidrant yerleşimini kolaylaştıracak özellikte olmalıdır.
Binaların Yangından Korunması Hakkındaki
Yönetmelik’in 22. maddesinde; “İtfaiye araçlarının
yaklaşabildiği son noktadan binanın dış cephesindeki herhangi bir noktasına olan yatay uzaklık en
çok 45 m olabilir” denilmektedir. Bu maddeye göre
itfaiye araçlarının erişemediği yatay düzlemdeki
toplam mesafe en çok 90 m olmaktadır [3]. İngiltere Bina Yönetmeliği’ne göre şayet itfaiye su alma
ağzı, itfaiye su verme ağzı, kuru sabit boru veya
ıslak sabit boru sistemleri varsa bu takdirde itfaiye
araçlarının cepheden sadece su verme ağzına olan
mesafesi esas alınmakta binaya yaklaşım mesafesi önemsenmemektedir. Başka bir deyişle, şayet
bina içinde itfaiye su alma ve binaya su verme hattı
mevcutsa, itfaiye araçlarının binaya olan mesafesi
göz önüne alınmamaktadır [4,5].
Kuşkusuz, yangınlar en etkin şekilde içeriden müdahale ile söndürülür, ancak kurtarma işlemlerinde ve çatıya müdahale için itfaiye merdivenlerinin
binaya ulaşması önemlidir. NFPA-1 koduna göre,
itfaiye araçlarının binaların dış cephesinde yaklaşma mesafesi yağmurlama sisteminin olup olmamasına göre değişmektedir. Yağmurlama sistemi yoksa itfaiyenin binaya erişim mesafesinin en çok 46
m olması istenmekte ve binada yağmurlama sistemi olması durumunda binaya erişim mesafesi 137
m’ye çıkarılabilmektedir [6,7].
İtfaiye için, hidrant yerinin nerede olmasını belirlerken cevap verilmesi gereken birkaç soru vardır.
En yakın hidrant nerededir? Çoğunlukla itfaiye
aracı nereden gelecektir? Peyzaj mimarı ne planlamıştır? Veya bir peyzaj mimarı yoksa bina sahibi
dekoratif bitkileri nereye dikmek isteyecektir? Bu
soruların cevapları göz önünde bulundurularak bi-

naların dışına yeterli sayıda hidrant yerleştirilmeli
ve aynı yerden iki hortum bağlanabilmelidir. Hidrantlar arası mesafe; fabrika ve depolarda 40-50
metre, şehir içi binalarda 60-100 metre olmalı ve
normal şartlarda binalardan 5-15 m kadar uzağa
yerleştirilmelidir. Bu mesafelere konması mümkün
olmayan durumlarda da kısa mesafelerde uygun
yerlere yerleştirilebilir. Bu yerler yangında yıkılmayacak duvar kenarları veya duman ve sıcaklığın
en az etkileyeceği alanlar olmalı yerüstü yangın
hidrantları tercih edilmelidir. Yerüstü tipleri daha
pahalı oldukları gibi vasıtaların çarpmalarından
kolayca zarar görebilirler. Buna mukabil yerüstü
yangın hidrantlarının kullanımları kolay ve süratlidir. Ayrıca yeraltı yangın hidrantları gibi asfalt
altında kaybolma tehlikeleri yoktur. Yangın esnasında görülmeleri daha kolaydır. Yerüstü yangın
hidrantlarına birden fazla yangın hortumunun takılması da mümkündür ve yangına müdahale daha
çabuk olmaktadır.

2.2. İtfaiye Su Verme Ağzı
Mimarlar, itfaiye su verme bağlantılarının giriş
cephesinde görünür olmasını istemezler. Binanın
arkasında, araçların zor gireceği yerde kuytu bir
yeri tercih ederler. Oysa itfaiye bağlantılarının kolayca görülebilir ve itfaiye araçlarının kolay ulaşılabilir bir yerde olması gerekir. Makina mühendisleri itfaiye su verme ağzını yerleştirdikleri yere
itfaiyenin kolayca ulaşabildiğini ve en çok 18 metre
uzakta kalabileceği yeri mimarla birlikte belirlemelidir. Diğer taraftan en çok yapılan hatalardan
biri de itfaiye su verme ağzının yerleştirildiği yere
bir yangın durumunda cam düşmesi veya yanan
parçaların düşebileceği gibi araçlara zarar verecek
noktalardan uzak olmamasıdır.

2.3. İtfaiye Su Alma Ağzı
Birçok yangında, binada itfaiye su alma ağzı olmasına rağmen itfaiye tarafından kullanılamadığı
görülmüştür. Bir kısmını itfaiye personeli nerede
olduğunu bulamadıkları için, bir kısmının önü tamamen kapatıldığı için kullanılamamıştır. Mimarlar su alma ağzının yangın merdiveni içinde görülmesini istememekte şaft içine yerleştirilmesini
tercih etmektedir. Bu durumda itfaiyeciler su alma
ağzının hangi şaftta olduğunu bilemediği gibi şaft
kapağını açamadığı durumlar da olmaktadır. Bazı
durumlarda ise yeri belli olsa bile itfaiye su alma
ağzı yangına karşı korumasız bir alanda olduğu
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için yangın durumunda ulaşılması mümkün olamamaktadır. Ayrıca bazı makina mühendislerinde
de itfaiye su alma ağzının merdiven içinde olması durumunda kullanılırken merdivenden inenlere
engel olacağı düşüncesi hâkimdir, oysa itfaiyenin
kullanımına başlaması durumunda bina çoktan
tahliye edilmiştir. İtfaiye su alma ağızları merdiven içinde veya acil durum asansörünün olmadığı
yangın güvenlik holünde olmalıdır.

2.4. Kat Kesme Vanalarının Yeri

Ülkemizde karşılaşılan önemli hatalardan biri de
yangın pompa dairelerine sadece otoparktan ulaşımın sağlanmasıdır. Yangın pompa dairelerine
yangın durumunda kolay ulaşılabilmelidir, sadece
otoparktan ulaşılması durumunda otoparktaki bir
yangında durumunda pompa dairesine girilemez.
Ayrıca pompa dairesine çabuk ve güvenilir bir şekilde ulaşılabilmesi için yangın merdiveninden inilerek otoparka girilmeden doğrudan ulaşılabilmelidir. Bunu sağlamak için yangın pompa daireleri
yangın merdiveni yanında konuşlandırılmalıdır.

Kat kesme vanaları da mimarların görünmesini
istemediği armatürlerdendir. Çoğu binada asma
tavan arasına veya şaft içerisine yerleştirilir. Özellikle sprinkler başlığı yangın haricinde herhangi
bir sebeple patladığı zaman vanaya kolay ulaşılabilmesi ve suyun vereceği zararı azaltmak için kısa
sürede kapatılması gerekir. Sprinkler başlığının
kaza ile patladığı ve görevlilerin kesme vanasına
ulaşamadığı için suyun zarar verdiği olaylar olmuştur. Kesme vanaları ortak hacimler içinde daha
doğrusu da yangın merdiveni içinde veya yangın
güvenlik holü içinde olmalıdır. Bu şekilde yerleşim
yapılan yerlerde yüksekte olan vanalara ulaşım için
sabit gemici merdiveni düzenlemesi yapılmalıdır.

Yüksek binalarda kule katlarında yapılacak su depoları mimariyi, statiği ve elektrik tesisatını etkiler. Pompa dairesinden olan yüksekliği yaklaşık
135 metreden daha yüksek olan binalarda ara su
deposu ve pompa dairesi yapılmalıdır. Ara yangın
pompa dairesi ihtiyacı makina mühendisleri tarafından mimarlara söylenmediği için kaba inşaatı
tamamlanan binalarda pompa dairesi ve su deposuna yer bulmada ve çoğu zaman statik sebepler ile
binalarda problem yaşanmaktadır. Elbette bunun
nedeni mimar ve makina mühendisinin birlikte
çalışmaması, bazı durumlarda ise bilgi yetersizliğidir.

Ayrıca, otomatik sprinkler sisteminin çalıştığı durumda itfaiye müdahalesi gerektiğinde zaman zaman itfaiye personelinin sprinkler sisteminden su
akışını kesme ihtiyaçları da olabilmektedir. Bu durumda da kesme vanalarına müdahale noktasından
kolay ulaşım oldukça önemlidir.

3. DUMAN KONTROL SİSTEMİ

2.5. Pompa Daireleri Yerleşimi ve Ulaşım
Yangın pompa dairelerinin pompaların yerleştirilmesine ve bakımına uygun olacak şekilde pompaların büyüklüğüne göre 20-30 m2 olması sağlanmalıdır. Su depolarına ve yangın pompalarına
doğrudan bir kaçış merdiveni ile ulaşım sağlanması ve alternatif ulaşım yolunun bulunması önemlidir. Pompa dairesinin hatalı bir şekilde küçük bir
alan olarak planlanmasının yanında yapılan daha
büyük hata yangın pompa dairesinin kazan dairesi, elektrik odası, su arıtma tesisatı gibi tesisatlarla
aynı mekân içerisinde düzenlenmesidir. Yangın
pompa dairesi söndürme sistemlerinin hem kalbi
hem de beyni olduğundan, makina mühendisleri
yangın pompa dairelerini diğer tesisat dairelerinden ayrı düşünmeli ve bu konuda mimarlarla gerekli iletişimi sağlamalıdır.
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Bilindiği gibi kapalı otopark havalandırması, otoparkın büyüklüğüne ve açıklıkların konumuna
göre doğal olarak yapılabildiği gibi mekanik olarak klasik kanallı sistemle veya jetfanlarla da yapılabilir. Eskiden kanallı sistem çok yaygın olarak
kullanılıyordu. Jetfanlı sistemin birçok avantajı
bulunduğu için son zamanlarda hemen hemen bütün kapalı otoparkların duman tahliyesi jetfanlı
sistemle yapılmaya başlandı.
Uygulamada jetfan sisteminde karşılaşılan en
önemli problemlerden biri şaft yerlerinin düzenlenmesidir. Taze hava ve egzoz şaftlarının yeri
uygun olmalıdır. Bir şaft günlük havalandırmada
taze hava veya egzoz şaftı olarak kullanılırken
yangın durumunda bunların tersi olarak kullanılmamalıdır. Özellikle, test ve bakımların yapılmadığı ülkemizde, yıllar sonra çıkacak bir yangında
fanların ters çalışması ihtimali fazla değildir. Çalışsa bile duman atılan bir kanalın yangından sonra
yeniden taze hava şaftı olarak kullanılması için çok
iyi temizlenmesi gerekir ki bu da kolay bir işlem
değildir. Ana egzoz fanları kesinlikle reversible
(tersinir-ters yönde çalışır) seçilmemelidir. Günlük
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havalandırmada taze hava şaftı olarak kullanılan
bir şaft, yangın durumunda egzoz şaftı olarak kullanılmamalı veya günlük havalandırmada egzoz
şaftı olarak kullanılan bir şaft yangın durumunda
taze hava şaftı olarak kullanılmamalıdır. Tersinir
jetfanlar kullanılabilir ama zorunlu olmadıkça tercih edilmemelidir.
Ne yazık ki ülkemizde mimarlar jetfan sistemine
uygun şaftlar vermemekte, makina mühendislerinin bir kısmı bilgisizlikten bir kısmı ise yeterli direnç göstermediğinden inanılmaz hatalı tasarımlar
yapılmaktadır. Sisteme taze havanın alındığı yer
zeminden en az 2 m yukarıda ve egzozun atıldığı
yerde ise insan dolaşımı istenmediğinden uygun
şaft yeri bulunması her zaman kolay olmamaktadır.
Egzoz şaftlarının araç rampalarına yakın olduğu
durumlarda, rampa açıklığının duman perdesi ile
kapatılması ya da rampalara ilave jetfan konulması
gibi ilave önlemler alınmaktadır. Aksi halde egzoz
şaftına yakın olan rampa yukarı çıkış rampası ise
dumanın üst kata geçmesi ihtimali artmakta, aşağı
iniş rampası ise egzoz şaftına rampa aracılığıyla alt
kat havasının çekilmesi söz konusu olmaktadır.
Merdiven basınçlandırmasında, merdiven yüksekliğine göre uygun şaft boyutlarını mimar ve makina mühendisi birlikte belirlemelidir. Binaların
Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğe
göre yüksekliği 25 metreden fazla olan binalarda
birden fazla noktadan basınçlandırma yapılması
gerektiğinden fan kapasitesine göre kesit alanı en
az 1,0-1,2 m2 olan basınçlandırma şaftları düzenlenmelidir. Ayrıca çok yüksek binalarda merdiven
kovası ve basınçlandırma şaftı iki ayrı zona ayrılacağından mimara önceden bildirilmeli, belirlenen
katta merdiven ve şaft bölünmelidir.

4. SONUÇ
Makina mühendislerinin sorumluluğunda olan
söndürme ve duman kontrol sistemlerinin tasarımı mimarlarla birlikte değerlendirilmediği takdirde sistemlerin yeterli etkinliği olmaz. Yangın
korunum sistemlerinin ne zaman gerekli olacağı
bilinmez. Belki bir dakika sonra belki de yüzyıl
sonra. Yangın olmadığı sürece sistemlerin gerekliliği, etkili olup olmayacağı anlaşılmaz. Makina
mühendisi itfaiye araçlarının binaya nasıl su vereceğini, hidrantları nasıl kullanacağını, su alma
ağzını bulup bulamayacağını, pompa dairesine
ulaşma imkânlarını düşünmelidir. Makina mühendisleri mimarlarla çalışırken sadece yönetmeliklere
sığınmadan sistemlerin etkinliği için gereklilikler
de zorlayıcı olmalıdır.
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Otomatik söndürme sistemleri, can ve mal kaybını azaltarak, büyük kayıpları önler. Binaların
yangından korunmasında, bina tahliyesi, itfaiye müdahale faaliyetleri ve yangın yayılımının engellenmesi konularında son derece etkilidir. Yangın risklerinin kontrol altına alınamaması can
kaybı, iş kesintisi, mal ve ekipman hasarları ve yasal sonuçlardan kaynaklanan mali kayıplara
neden olabilir.
Otomatik sprinkler sistemleri ile sağlanan aktif koruma, hiçbir zaman pasif yangın korumanın
yerini almaz. Ancak, birçok ülke mevzuatında sprinkler sistemlerinin sağladığı faydalar nedeniyle pasif korunma tedbirlerinde bir miktar azaltmaya gidilmesine izin verilmektedir. Söndürme
sistemlerinin performansı ve yangını kontrol altına alma yeteneği, istatistikler ve birçok yangın
testi ile ispatlanmıştır. Buna rağmen, güvenilirliği genellikle pasif korumadan daha düşük olarak
algılanmaktadır. Pasif yangın korumanın aksine, aktif sistemler hareket ve tepki gerektiren mekanizmalara ihtiyaç duyar ve gerektiğinde etkili bir şekilde çalışması bir dizi bileşene dayanır. Bu
bileşenlerin herhangi birinin kaybı, sistemlerin yetersizliğine yol açacaktır. Söndürme sistemleri
uygun şekilde tasarlandığında, kurulduğunda ve bakımı yapıldığında çalışmama riski çok çok
azdır.
Bu bildiride, su bazlı otomatik sprinkler sistemleri ile birlikte tesislerin nitelik ve ihtiyaçlarına
göre tasarlanması gereken diğer otomatik söndürme seçeneklerinin (gazlı, köpüklü vb.) ve teste
dayalı tasarım ihtiyacı bulunan yeni teknoloji yangın söndürme sistemlerinin (su sisi, depo tipi
sprinkler vb.) fonksiyonlarına yer verilecektir. Bu sistemlerin performansına etki edebilecek tasarım faktörleri ortaya koyularak, operasyonel olarak başarılı çalışması için diğer mühendislik
disiplinleri ile olan ilişkileri ve sistemlerin yetersizliğine yol açabilecek hususları engellemeye
yönelik tavsiyelerde bulunulacaktır.
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1. GİRİŞ

2. OTOMATİK SPRİNKLER SİSTEMLERİ

Bina tasarımı yangın güvenliğini etkiler. Yangından korunma için iyi tasarlanmış, eksiksiz ve uygun bir sistemin performansına, entegre sistemin
diğer unsurları da etki etmektedir. Yangının büyümesinin engellenmesi, yangının sınırlandırılması,
otomatik algılama, bina tahliyesi entegre bir sistemin en önemli unsurları arasında sayılabilir.
Entegre sistem unsurları içerisinde aktif yangın
korunma bir yangını söndürmek veya kontrol altına almak için bir sistemin veya insan eyleminin
başlatılmasına bağlıdır. Aktif yangından korunma
ile ilgili akla gelen ilk sistem otomatik sprinkler
sistemidir. Ayrıca aktif yangından korunma gaz,
köpük, kuru tozlu sabit söndürme sistemleri ve/
veya hortum sistemleri gibi elle müdahale araçları kullanılarak da yapılabilir. Duman kontrolü de
aktif yangından korunma aracı olarak değerlendirilebilir. Bir yangın alarm sisteminin algılama ve
ihbar kısımları, aktif yangından korunma sistemleri olarak kabul edilmez. Ancak, yağmurlama sistemi gibi aktif bir yangın koruma sistemini başlatmak için kullanılabilir. Duman damperlerini veya
manyetik olarak açık kapıları kapatabilir, HVAC
sistemini kapatabilir veya duman kontrol sistemini
aktive edebilir.

2.1. Sprinkler Sistemlerinin Pasif Yangın
Korunma Tedbirlerine Etkisi
Otomatik sprinkler sistemleri ile sağlanan aktif koruma, hiçbir zaman pasif yangın korumanın yerini
almaz. Ancak, birçok ülke mevzuatında sprinkler
sistemlerinin sağladığı faydalar nedeniyle yapı düzenlemeleri ve yangına dayanıklı yapı gerekliliklerinde azalmaya gidilmektedir. Sprinkler sisteminin pasif tedbirler yerine kullanıldığı durumlar bu
makalede belirtilenler ile sınırlı olmayıp, bazı özel
uygulamalara ilişkin bilgiler aşağıda verilmiştir.
[10].
1.

2.

Yanıcı ve parlayıcı sıvıların işlendiği fabrika
ve atölye binalarında depolanmasına, yönetmelikte belirtilen sınır değerleri aşmaması ve
işlemin yürütüldüğü alandan tecrit edilmiş bir
alan içinde yer alması şartı ile izin verilmektedir. Sprinkler sistemi ile koruma, depolanan
yanıcı ve parlayıcı madde miktarlarının arttırılmasına olanak sağlar.
Atriumlardaki cam duvarlarda yangın dayanım ihtiyacı ortadan kalkar. Alanı 90 m2’den
küçük olan atrium boşluklarının çevresi her
katta en az 45 cm yüksekliğinde duman perdesi ile çevrelenir ve yağmurlama sistemi ile

Şekil 1. Tipik Entegre Sistem Unsurları [5]
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3.

4.

5.

korunan binalarda duman perdesinden 15 ila
30 cm uzaklıkta, aralarındaki mesafe en çok
2 m olacak şekilde yağmurlama başlığı yerleştirilir.
Asma tavan vb. gizli boşluklar sprinkler sistemi ile korunduğunda, bu hacimlerin depolama
amaçlı kullanılmasına izin verilir.
Dış cephelerde alevlerin bir kattan diğer bir
kata geçmesini engellemek için iki katın pencere gibi korumasız boşlukları arasında, düşeyde en az 100 cm yüksekliğinde yangına
dayanıklı cephe elemanıyla dolu yüzey oluşturulması gerekir. Bu uygulamaya alternatif
olarak, cephe iç kısmına en çok 2 m aralıklarla cepheye en fazla 1,5 m mesafede sprinkler
başlıkları yerleştirilerek, otomatik sprinkler
sistemi ile koruma sağlanabilmektedir.
Sprinkler sistemi ile korunan binalarda çeliğin
yangına karşı yalıtım ihtiyacı azalmaktadır
[11].

2.2. Sprinkler Sistemlerinin Performansına
Etki Eden Olumsuz Faktörler
Son yıllarda teknoloji, kullanım ve farkındalık ilerledikçe, sprinkler sistemlerinin yangının büyüme
ve yayılmasının engellenmesinde önemli etkisi olduğu görülmektedir. Bu yüzden sprinkler sistemlerinin performansı daha da önemli hale gelmiştir.
NFPA’in yayınladığı istatistiklere göre sprinklerin
bulunduğu mahallerde çıkan yangınların %88’inde
etkili bir şekilde çalıştığı görülmüştür. Sprinklerin
çalışma durumu ve yetersiz performans yüzdesi
Tablo 1’de verilmiştir. Her beş yangından dördün-

de sadece tek sprinkler başlığı ile yangın kontrol
altına alınmıştır. [1] Sprinkler sisteminin aktif hale
gelmemesinin veya performansının yetersiz oluşunun başlıca sebepleri Tablo 2’de verilmiştir.
Tablo 1. Sprinklerin Çalışma Durumu ve Yetersiz
Performans Yüzdesi [4]

Her binada sistem performansını olumsuz etkileyen birincil sebep, kapatılmış vana veya sistem
devreye girmeden hemen önce bir kişinin sistem
vanasını elle kapatarak müdahale etmesidir. En sık
karşılaşılan problemlerden bir diğeri ise sprinkler
başlığından akan suyun yangının başladığı bölüme
ulaşamamasıdır. Örnek olarak; sprinkler ile korunmayan asma tavan vb. boşluklardan yayılan yangınlar, dış cephe yangınları, sadece tavan sprinkleri olan bir tesiste dolu yüzeyli raflarda depolama
yapılması vb. verilebilir.
Yangını kontrol altına alacak miktarda suyun birim alana ulaşması gerekir. Tasarım yoğunluğu;

Tablo 2. Sprinklerin Çalışmama ve Yetersiz Sprinkler Performansı Nedenleri [4]
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altındaki taban alanına aktarılması gereken su
miktarıdır. Sistem tasarımında hedef, verilen su
beslemesinden minimum tasarım yoğunluğu için
ihtiyaç duyulan basınç ve debiyi sağlamaktır. Gerekli kriter sağlanamadığı takdirde sprinkler performansı yetersiz kalır. Tasarım kriterleri, binaların tehlike sınıfı veya depolanan ürünün yanıcılık
sınıfı, depolama şekli veya depolama yüksekliğine
uygun şekilde belirlenmelidir. Binaların sonradan
kullanım amacının değişmesi veya depolama alanlarının eklenmesi, tasarım esnasında öngörülmeyen yüksek riskler bulundurulması vb. durumlarda
sprinkler sistemleri yetersiz su nedeniyle performans gösterememektedir.
Aynı zamanda sprinklerden akan suyun homojen
dağılımını sağlamak için, uygulamalarda sprinkler tiplerine göre engellere olan mesafe kurallarına uyulmalıdır. Kirişler gibi engeller sürekli
olabileceği gibi aydınlatma armatürleri; ısıtma,
havalandırma ve iklimlendirme (HVAC) kanalları, kolonlar, uzay kafes vb. daha küçük, sürekli olmayan engeller de bulunabilir. Engellerden
kaçınılmasının mümkün olmadığı durumlarda,
engellerin altına sprinkler ilave edilmesi gerekir.
Bakım eksikliği veya işletmedeki arızaların giderilmemesi nedeniyle sistemlerin devreye girmediği
ve performansının yetersiz olduğu durumlar tespit
edilmiştir.
Tabloda belirtilen uygun olmayan sistem tanımı ile
yapının ve riskin özelliğine uygun olmayan, hatalı
sprinkler sistemi seçimi kastedilmektedir. Uygun
olmayan sistemler tasarım, uygulama vb. hatalardan kaynaklanabilir. Örnek olarak, ıslak borulu,
kuru borulu veya ön tepkili sistemlerin hatalı kullanımları da sprinkler performansına olumsuz etki
edebilmektedir.
Duman tahliye kapakları ile aşırı havalandırma nedeniyle yangının hızlanması da otomatik söndürme sisteminin yangını kontrol yeteneğini azaltan
bir unsur olarak görülebilir. NFPA ve FM’e göre
depolarda yapılan sprinkler sistemi tasarımının
temelinde, duman atma kapakları otomatik olarak
kullanılmaz. Bunun yerine, sprinkler sistemi ile
kontrol altına alınan yangın söndürüldükten sonra,
binadaki doğal ve cebri havalandırma sistemlerinin itfaiye tarafından kullanılarak dumanın tahliye
edilmesi amaçlanmaktadır. [8]

3. DİĞER OTOMATİK SÖNDÜRME
SİSTEMLERİ
Bir yangın olayı binalarda çok büyük hasarlara neden olur. Sulu söndürme sistemlerinde genel olarak
yangında oluşan hasar dikkate alınmadan sadece
yangının büyümemesi ve kontrol altına alınması
amaçlanır. Ancak, söndürme için kullanılan su,
bazı mahallerde yangının kendisi kadar hasar oluşturabilir. Suyun dışında yangın söndürme amaçlı
kullanılan diğer söndürücü maddeler arasında temiz gazlar, köpük-su karışımı, sıvı kimyasallar,
kuru kimyasallar, aerosoller sıralanabilir. Binaların bazı özel bölümlerinin yangından korunma seçeneği belirlenirken, diğer mekanlarda olduğu gibi
can güvenliği ve maddi hasarların dışında işletmenin sürekliliği ve iş kaybı anlamında da önemle
irdelenmesi gerekir. Bu mekanların, her zaman ve
her koşulda operasyona devam edecek şekilde korunması gerekebilir.

3.1. Ön Tepkili (Pre-Action) Sprinkler
Sistemleri
Sistem borulaması içinde hava bulunan ve ek olarak algılama sistemleri ile beraber çalışan sprinkler sistemlerine ön tepkili sprinkler sistemleri
denir. Suyun kaza ile boşalmasının ortama ciddi
hasar verebileceği yerlerde kullanılır. Yangın algılamasının çok hızlı yapılması gereken ve suyun ortama vereceği hasarların asgari düzeye indirilmesi
gerekli olan, bilgisayar odaları, arşivler, müzeler,
tarihi binalar, data merkezleri ve jeneratör odaları
gibi alanlarda kullanılır. Donma riski olan soğuk
oda, dondurucu mahalleri ve sprinkler borulamasının hasar görebileceği vb. yerlerde yaygın olarak
tercih edilir. Daha karmaşık sistemler olduğundan,
sistemlerin çalışmama riski ıslak ve kuru borulu
sprinkler sistemlerine göre daha fazla olmaktadır.
Ön tepkili sprinkler sistemlerinin bakımı, sistem
risklerinin en aza indirgenebilmesi için düzenli
olarak ve eğitimli kişiler tarafından yapılmalıdır.
Ön tepkili sprinklerin kilitlemesiz, tek ve çift kilitlemeli seçenekleri mevcuttur. Çift kilitlemeli
ön tepkili sistemlerde sadece sprinkler başlığının
patlaması sistemi devreye sokmaz. Sisteme suyun
yürümesi için aynı zamanda algılama sisteminin
de devreye girmesi gerekir. Vana üzerinde acil durumlarda sistemin manuel (el ile) olarak devreye
girmesi için elle başlatma kolu da bulunur. Tesisat
içerisindeki sistem havası sürekli olarak arıza bilTesisat Mühendisliği - Sayı 180 - Eylül/Ekim 2020
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gisi olarak izlenir. Bu sayede kaza ile herhangi bir
sprinkler patladığında veya bir boruda kaçak olduğunda basınç düşeceğinden sinyal alınabilmektedir.

3.2. Temiz Gazlı Söndürme Sistemleri
Sulu yangın söndürme sistemlerinin korunan ekipmana zarar verdiği veya su ile reaksiyona girebilecek maddelerin bulunduğu hacimlerde kullanılır.
Bilgi işlem merkezlerinde, AG odalarında, müze,
arşiv, radar istasyonları, kontrol odaları, haberleşme merkezlerinde kısacası kritik hizmet sağlayan
tüm insanlı ve insansız mahallerde kullanılabilir.
İnsanlı mahallerde tanımlanmış konsantrasyon
seviyelerinde boğucu ve toksik etkisi olmayan,
aynı zamanda da hassas elektronik medyaya zarar
vermeyen, arkasında tortu bırakmayan “söndürücü akışkanların” tamamı temiz gaz olarak tanımlanmaktadır. Temiz gazlar kendi içinde kimyasal
(halocarbon) ve inert olarak ikiye ayrılır. Atmosferde doğal formlarında bulunan gaz ve gaz karışımlarının oluşturduğu söndürücü akışkanlar inert
gaz, kimyasal bir süreç sonunda elde edilen doğal
formlarında atmosferde bulunmayan söndürücü
akışkanlar da halokarbon türevi temiz gaz olarak
tanımlanmaktadır.
Temiz gazlı söndürme yapılan mahallerde, sistemin performansının yetersiz olması daha çok kullanıcı hatalarından kaynaklanmaktadır. Genellikle
mahallerde kapılar açık, sızdırmazlık sağlanmamış veya sonradan yapılan değişiklikler nedeniyle
gazın mahalde kalması sağlanamamaktadır. Temiz
gazlı söndürme yapılan mahallerde sızdırmazlık
sağlanmalıdır. Mahal içine gaz boşaldıktan sonra,
hidrolik olarak hesaplanan, söndürme için gerekli
en düşük gaz konsantrasyonunun mahalde kalma
süresinin en az 10 dk olmalıdır. Bu sürenin sağlandığı sızdırmazlık testleri yapılarak teyit edilmelidir. Temiz gazlı söndürme sistemlerinde kapalı
hacim korumasında gerekli relief açıklık hesabı
yapılması gereklidir. Sızıntı alanı olarak da adlandırılan basınç tahliye alanının kontrolü için oda
sızdırmazlık testi kullanılmalıdır. Bu sistemlerde
kapatılmayan boşluk bulunmamalı ve havalandırma sistemlerinin gaz boşalmadan önce kapatılması
sağlanmalıdır. Sistem boşalmasından önce varsa
yakıt kaynakları yeniden parlamayı engellemek
için kapatılmalıdır.
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3.3. Su Sisi Söndürme Sistemleri
Bu tip sistemde kullanılan akışkan sudur. Su, yüksek basınç ve özel nozullar sayesinde 50-100 mikron aralığında taneciklere ayrıştırılır. Bu yüksek
basınçlı sis, ateşe temas ettiğinde buhara dönüşür.
Buhara dönüşürken su damlacıkları oksijeni iterek
yerini alır. Yakıt buharını seyreltir ve yanmasını
zorlaştırır. Ayrıca sis, yangının radyant ısısını ve
alevlenmeyi azaltarak, daha da yayılmasını önleyen güçlü bir soğutma maddesidir.
Bu sistemler performans tabanlı olup; VdS 3188 /
NFPA 750 / CEN TS 14972 FM 5560 / IMO gibi
organizasyonlarca yayınlanmış dokümanları baz
alarak birebir test sonuçlarına bağlı uygulamalar
için kullanılır. Bu nedenle üreticiden üreticiye nozul çapı, nozul koruma alanı, K faktörü sınırlandırılmış hacim ve yükseklik değerleri farklılık gösterir. Yeni, teste dayalı, çevreci, az su kullanılması
sebebiyle yatırımcıya yer kazandıran bir sistemdir.
Daha çok gazlı söndürme sistemleri alternatifi olarak değerlendirilir. Ancak gazlı söndürme sistemlerinde olduğu gibi kapalı hacimlerde sızdırmazlık
gerektirmez.
Başlıca kullanım alanları; kablo kanalları, galeriler, pano odaları ve kablo dağıtım odaları, konveyör bantlar, kaplama tesisleri, boyama tesisleri,
motor test odaları, makina odaları, hidrolik sistemler, jeneratör odaları, transformatör odaları olarak
sayılabilir. Kullanım alanları bunlarla sınırlı olmayıp, performans testlerine uygun olarak her mahalde kullanıma uygundur.

3.4. Yüksek Genleşmeli Köpük Sistemleri
Yüksek genleşmeli köpük sistemleri başlıca kullanım alanları; jeneratör veya motor test odaları,
uçak ve helikopter hangarları, gemi makine daireleri ve kargo alanları, kimya tesisleri, solvent veya
hidrokarbon depolama sahaları, boya üretim veya
depolama alanları olarak sayılabilir. Hacim doldurma veya lokal uygulama olarak iki tip sistem
bulunmaktadır. Hacim doldurma yöntemi ile korunan riskli alanlarda kapı ve pencere vb. açıklıkların kapatılması gerekir. Basınç nedeniyle perde
tipi kapatıcılar kullanılmalı ve kapatılamayan boşlukların hacmi tasarımda dikkate alınmalıdır. İç
ortam havası ile tasarlanan sistemlerde hava girişinin engellenmesi, dış ortam havası ile çalışan sistemlerde ise köpük oluşumu için yeterli taze hava
girişinin sağlanması gerekir. Gizli boşlukların be-
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lirlenerek köpüğün tüm alana homojen bir şekilde
doldurulması sağlanmalıdır.
Yüksek genleşmeli köpük sistemleri, konvansiyonel köpüklü söndürme sistemlerinden farklı özel
köpüklü söndürme sistemleridir. Köpüklü söndürme sistemleri genleşme oranlarına göre düşük, orta
ve yüksek olmak üzere üçe ayrılır. Yüksek genleşmeli köpük konsantreleri 1:200-1000 aralığında
yüksek genleşme oranlarına sahiptir. Bu sistemler
ısı, duman ve yakıt buharını köpük içine hapsederek, hızlı ve efektif bir şekilde yangını boğabilir.
Yanmayı destekleyen ortamdaki hava ve oksijen
seviyesini düşürür. Inert bir atmosfer oluşturur.
İçeriğindeki su nedeni ile soğutma etkisi gösterir.
Isıyı köpük içine hapsederek alanın yapısal bütünlüğüne katkı sağlar. Aşağıdaki mahallerde yüksek genleşmeli köpük sistemi kullanılması tavsiye
edilmez.
•

•
•
•
•

Selüloz bazlı yandığında oksijen veya diğer
oksitleyici maddeler açığa çıkaran maddelerin
yer aldığı alanlar
Yeterince korunmayan elektriksel pano vb.
ekipmanların bulunduğu alanlar
Sodyum, potasyum gibi su ile tepkimeye giren
metaller
Tri-Etil alüminyum ve fosfor peroksit gibi su
ile tepkimeye giren maddeler
Sıvılaştırılmış yanıcı gaz bulunan alanlar

Mümkün olduğunca köpük jeneratörlerinin montaj noktaları personelin ilgili sahayı terk etmeleri
esnasında kolaylık sağlayacak şekilde belirlenmelidir. Suya karşı korunmamış elektriksel elemanların bulunduğu alanlarda, sistem çalıştırıldıktan
sonra temizlik yapılmadan enerji verilmemelidir.

3.5. Aerosol Söndürme Sistemleri
Aerosol söndürme sistemleri boşaldıktan sonra
egzotermik bir reaksiyon oluşur ve içeriğinde potasyum tuzlarından oluşan katı partiküller bulunan
gaz açığa çıkartır. Aerosol söndürme sistemleri
daha çok pano içi yangınların söndürülmesi için
kullanılan sistemlerdir. NFPA ve EPA’nın (United
States Environmental Protection Agency) sitesinde
de belirtildiği üzere aerosollü söndürme sistemleri
insanların bulunduğu mahaller için uygun değildir.
İnsanlı mahallerde diğer söndürme seçenekleri değerlendirilmelidir.
NFPA 2010’a göre aerosol söndürme sistemlerinin, A sınıfı malzeme (ağaç, giysi, kağıt, kauçuk

ve bazı plastikler) içerisindeki derin yangınlarda (deep-seated fire) otoritelerce test edilmedikçe kullanılmasına izin verilmez. Derin yangınlar
kablo, mobilya ve kağıt gibi kor ile yanan malzeme
yangınlarıdır. Bazı sigorta kuruluşları ise aerosol
sistemi boşaldıktan sonra elektronik ekipmanlar
üzerinde korozyona neden olduğunu açıklamıştır.
UL’in web sitesindeki genel bilgilendirme sayfasında da boşaldıktan sonra açığa çıkan bu söndürücü maddenin hassas cihazlar ve diğer cisimler
üzerindeki potansiyel etkilerinin araştırılmadığı
belirtilmektedir.

3.6. Davlumbaz Söndürme Sistemleri
Davlumbazlarda ve egzoz hava kanalı içerisinde
çok fazla yağ biriktiğinden, yangın riski çok yüksektir. Konutlar hariç olmak üzere, alışveriş merkezleri, yüksek binalar içinde bulunan mutfaklar
ve yemek fabrikaları ile bir anda 100’den fazla
kişiye hizmet veren mutfakların davlumbazlarına
otomatik söndürme sistemi yapılması ve ocaklarda
kullanılan gazın özelliklerine göre gaz algılama,
gaz kesme ve uyarı tesisatının kurulması şarttır.
Davlumbazlara otomatik söndürme sistemi olarak
kimyasal söndürme sistemleri veya su sisi sistemleri tesis edilir. Otomatik paket tip sıvı kimyasal
söndürme sistemi davlumbaz içindeki dedektörler
vasıtasıyla otomatik olarak veya davlumbaz yakınındaki çekme istasyonundan elle devreye sokulabilecek şekilde düzenlenir. Yangın anında, davlumbaz altındaki cihazların elektriği ve gaz yakıtlı
cihazların gazının kesilmesi gerekir.

4. SÖNDÜRME SİSTEMLERİNİN
YANGIN ALARM SİSTEMİNE
ENTEGRASYONU
Yangın algılama ve uyarı sistemi; yangın algılama,
alarm verme, kontrol ve haberleşme fonksiyonlarını ihtiva eden komple bir sistemdir. Yangın algılama ve alarm sistemleri; yangın gelişim evreleri
göz önünde bulundurularak insanların güvenli
tahliyesi için öngörülen sürelerde insanların uyarılması ve tesis sorumlularının bilgilendirilerek
tahliye kararlarının verilmesi, prosese bağlı olarak
işletme sürekliliği ve mal korumaya yönelik tedbirlerin alınması, prosesin durdurulması, söndürme
sistemlerinin devreye sokulması vb. fonksiyonlarını yerine getirecek şekilde tasarlanır. Bir binada
otomatik söndürme sistemi bulunması halinde,
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bu sistemler yangın alarm sistemine bağlanır. Bu
sistemlerden gelen alarm uyarıları sürekli izlenir.
Hat kesme vanalarının izleme anahtarları ve bu sistemlerin diğer arıza kontaklarının da yangın alarm
sistemi tarafından sürekli denetlenmesi gerekir.
Yangın durumunda sistemin sağlıklı olarak çalışması için izleme ve alarm cihazlarından sağlanan
alarmlar, tesis içerisinde veya dışında sürekli bulunan sorumlu personele iletilmelidir. Yangın paneli tarafından izlenmesi gereken söndürme sistemi
ekipmanı aşağıda listelenmiştir.
1.

2.

3.

4.

5.
•

•
•
6.
•

•
•

•
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Donma riski olan mahallerde bulunan ıslak
sprinkler sisteminin bazı bölümleri elektrikli
ısıtma sistemi ile korunuyorsa ısıtma sisteminin arıza durumu izlenmelidir.
Kuru ve ön etkili sistemlerde her tesisat görünür ve sesli uyarı vermesi için bir düşük hava
basınç anahtarı ile donatılmalıdır.
Gazlı vb. otomatik söndürme sistemlerinin ön
alarm, alarm ve arıza çıkışları yangın alarm
sistemine bağlanmalıdır.
Davlumbaz söndürme sistemlerinin aktif olduğunu bildiren kontak çıkışları yangın alarm
paneline bağlanmalıdır.
Aşağıdaki cihazlar izlenmelidir.
Tesisata su akışını kesebilen tüm vanaların izleme anahtarları ve varsa by-pass hatlarındaki
vanalar
Her kat kontrol grubu veya zondaki su akış
alarm anahtarları
Her alarm vana setindeki basınç anahtarı
Aşağıda belirtilen genel fonksiyonlar izlenmelidir.
Normalde açık olan bütün kontrol vanalarının
kısmen kapalı konumu izlenmelidir. Bütün vanaların kısmen kapalı konumu, basınç anahtarı, hidrolik alarm, akış anahtarı gibi alarmların doğru çalışmasına engel olur.
Kapalı konumda olması gereken vanaların
(test vanaları) açık konumu izlenmelidir.
Su depolama tankları ve makina yakıt tankları
dahil olmak üzere, bütün kritik su seviyeleri
izlenmelidir. Depolanan suyun anma dolum
seviyesinin %90’ının altında bir depolama su
seviyesine düşmesinden önce veya depolanan
yakıtın anma dolum seviyesinin %75’inin altında bir yakıt seviyesine düşmesinden önce
bir sinyal verilmelidir.
Bütün kuru ve ön tepkili alarm vana setlerine
su besleme ve çıkışlar dahil tüm basınçlar izlenmelidir.
Tesisat Mühendisliği - Sayı 180 - Eylül/Ekim 2020

•

•
•

•

•

•

•

Baskın alarm vanası solenoidleri aktif olduğunu bildiren kontak çıkışları yangın alarm paneline bağlanmalıdır.
Elektrikli yangın pompaları veya diğer kritik
elektrikli cihazlar
Güç beslemesi arızası: Ana beslemenin herhangi noktasında veya ana beslemede veya
kontrol devresinde veya elektrikli veya dizel
pompa kontrol mekanizmalarında veya diğer
herhangi kritik kontrol cihazında bir veya daha
fazla faz arızalanmışsa, bir sinyal verilmelidir.
Alarm vanası ve pompa odasının en düşük sıcaklığı: Sıcaklık istenen en düşük seviyenin
(<+5 °C) altına düştüğünde, bir sinyal verilmelidir.
Acil durum jeneratörü çalışma durumu ve yakıt seviye bilgisi izlenmelidir. Yakıt 2/3 oranında iken sinyal alınmalıdır.
Her bir pompa için; jokey pompa arıza, dizel
pompa manuel konumda, dizel pompa çalıştı,
pompa arıza bilgisi izlenmelidir.
Dizel yakıt tanının düşük yakıt seviyesinin izlenmelidir.
Tablo 3 . Merkezi Bina Yönetim İstasyonuna
İletim İçin Alarm Tipleri [2]

Alarm
Pompa odası su akış alarmı
Elektrikli Yangın Pompası
- Pompa genel arıza
- Pompa çalıştı
- Pompa güç kesintisi
Dizel Yangın Pompası
- Pompa otomatik modu kapalı
- Pompa arıza
- Pompa çalıştı
- Kontrol paneli arızası
Isıtıcı kablo devreleri
Düşük Hava Basıncı
Kuru ve ön tepkili sistemler
Zonlu sistemler
- Kontrol vanası kısmen kapalı
- Test vanası kısmen açık
- Tesisatta su akışı
- Zonda su akışı
Genel İzlenen fonksiyonlar
- Kısmen kapalı kesme vanaları
- Düşük ve yüksek sıvı seviyeleri
- Düşük basınç
- Güç arızası
- Pompa odasındaki düşük sıcaklık

Alarm Tipi
A
B
B
B
B
B
A
B
B
B
B
B
A
A
B
B
B
B
B

A. Su akışı gibi bir yangının göstergesi olan yangın alarm
sinyali
B. Yangın durumunda sistemin doğru bir şekilde
çalışmasını engelleyen güç hatası gibi teknik arızalar,
arıza alarmları
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SONUÇ

KAYNAKLAR

Sprinkler sistemleri, yangından korunmanın en
güvenilir ve en etkili parçasıdır. Sprinkler kullanımının artması ile birlikte yangından kaynaklanan
can ve mal kaybı önemli ölçüde azalmaktadır. Binalarda, yangın güvenliği konusundaki farkındalık
ve bilgi eksikliği, yangından korunma sistemlerin
çalışma performansını olumsuz yönde etkileyen en
önemli sebeplerden biridir. Mevcut uygulamaların
çoğunda, standartlara uyum sağlanamamaktadır.
Tüm binalarda yangından korunma sistemlerinin
düzenli olarak denetlenmesi ve bakımının yapılması ile gelecekte büyük kayıplar önlenebilir. Son
kullanıcılar yangından korunma sistemlerinin denetim, test ve bakımı için gereklilik, rol ve sorumluluklarının farkında olmalıdır. Acil bir durumda
sistemlerin güvenli bir şekilde çalışması için, tüm
izleme ve kontrol bağlantıları çalışır durumda olmalıdır. NFPA kod ve standartlarında olduğu gibi,
tüm sistemlerin bir senaryo eşliğinde aynı anda
test edilmesi konusunda da ülkemiz mevzuatında
düzenlemeler yapılması beklenmektedir.
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[2] TSE, TS EN 12845, “Sabit Yangın Söndürme
Sistemleri - Otomatik Sprinkler Sistemleri Tasarım, Montaj öe Bakım”, 2016
[3] NFPA, NFPA 4 Standard for Integrated Fire
Protection and Life Safety System Testing.
[4] NFPA, U.S. Experience With Sprinklers, 2017.
[5] By Allyn Vaughn, The benefits of integrated
fire protection and life safety system testing
[6] Robert F. Accosta Jr. & John Barrot, Designing Passive and Active Fire Protection Systems
[7] Leong Poon, Assessing the Reliance of Sprinklers for Active Protection Of Structures.
[8] John Frank, Preventing Warehouse Total Loss
Caused by Excessive Ventilation.
[9] Richard Licht, Clarifiying the Issue of Fire
Protection Balance.
[10] Sean S. Donohue, Striking a Balance Between
Passive and Active Protection.
[11] J. Outinen & J. Kansa, Fire Protection of Steel
Structures Using Sprinkler Systems.
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Duman kontrol otomasyonu denildiğinde; basınçlandırma sistemleri, duman kontrol sistemleri, duman egzoz/tahliye sistemleri ile normal işletme koşullarında konfor
şartlarına bağlı olarak bina bölümlerine hizmet veren havalandırma sistemlerinin
yangın durumundaki çalışma konumlarını belirlemek üzere hazırlanan senaryolar
bütünü akla gelir.
Bu çalışmada, Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik hükümleri
gereği tesis edilmesi zorunlu olan duman kontrol sistemleri ve duman tahliye sistemleri tarif edilmekte ve yangın durumunda her bir sistemin hangi şekilde çalıştırılması gerektiği ile ilgili bilgiler verilmektedir. Ayrıca yönetmeliğe göre zorunlu
olmadığı halde, binaya hizmet veren havalandırma fanlarının hangi şartlar altında
yangın sırasında duman kontrolüne veya duman tahliyesine yönelik olarak çalıştırılabileceği açıklanmaktadır.
Ülkemizde en sık karşılaşılan duman kontrol sistemi uygulamalarını barındıran bir
otel binası projesi ele alınarak, fanların ve damperlerin duman kontrol otomasyonuna uygun olarak kodlanması, duman kontrol senaryo cetvellerinin hazırlanması
ve senaryo cetvellerinin esaslarının yer aldığı anahtar matrisler oluşturulmasına
yönelik örnekler oluşturulmuştur.

Anahtar Kelimeler
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Automation of Smoke Control Systems

ABSTRACT
Smoke control automation reminds the scenarios prepared to determine the status
of pressurization systems, smoke control systems, smoke exhaust/extraction systems
and ventilation system components that serve the comfort automation of building
portions in case of a fire in the building.
In this study, the mandatory smoke control systems and smoke extraction systems
specified in the Regulation on Fire Protection of Buildings are described and information is given about the status of the each system component to be operated in
case of fire. Besides, the non-dedicated systems are explained, which can be used
for smoke control or smoke extraction operations during fire and the conditions for
their safe operation are specified.
The most common smoke control operations in our country are explained through
a hotel building project, where examples are given for specifying codes for the fans
and dampers in accordance with smoke control automations, preparation of smoke
control scenario tables and preparation of key matrices that include the principles
of smoke control scenario tables.
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1. GİRİŞ
Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik (2015) hükümleri gereği tesis edilen ve
normal işletme koşullarında konfor ya da havalandırma gibi sebeplerle çalıştırılmaları beklenmeyen
duman kontrol sistemleri aşağıda sıralanmıştır.
•

•

•

•

•

•

•

Konut harici tüm binalarda, merdiven kovası
yüksekliği 30,5 m’yi geçen kaçış merdivenlerinde tesis edilen basınçlandırma sistemleri,
Yapı yüksekliği 51,5 m’yi geçen konut binalarının kaçış merdivenlerinde tesis edilen basınçlandırma sistemleri,
Yapı yüksekliği 51,5 m’yi geçen binalarda yer
alması zorunlu olan acil durum asansör kuyularına tesis edilen basınçlandırma sistemleri,
Bodrum kat sayısı 4’ten fazla olan binalarda
bodrum kata hizmet veren kaçış merdivenlerine tesis edilen basınçlandırma sistemleri,
Yapı yüksekliği 51,50 m’nin üzerinde olan binaların hol ve koridor gibi ortak alanları için
tesis edilmesi zorunlu olan duman kontrol sistemleri,
Atriumlardan doğal veya mekanik olarak duman kontrolü gerçekleştirilmek üzere tesis
edilen sistemler,
Alanı 100 m2’yi geçen sığınaklarda tesis edilmesi gereken duman tahliye sistemleri.

Bu tür duman kontrol sistemleri, sadece yangın
anında çalışacak şekilde programlandıkları için
yangın alarm paneline bağlı modüller aracılığıyla
konum izlemeleri ve kontrolleri gerçekleştirilir. Bu
durum duman kontrol otomasyonunu kolaylaştırsa
da, bu tür sistemlerin normal işletme koşullarında
çalıştırılmamaları nedeniyle, sistem bileşenlerinde
meydana gelebilecek arızaların tespiti periyodik
kontroller ve yapılacak arıza izlemeleri ile mümkün olmaktadır.
Normal işletme koşullarında konfor veya havalandırma gibi nedenlerle kullanılan ve yangın anında
belirli bir duman kontrol otomasyonuna göre çalıştırılan veya durdurulan sistemlere ait örnekler
ise aşağıda listelenmiştir (italik yazıyla belirtilen
örnekler yönetmeliğe göre zorunlu olmadığı halde,
uluslararası standartlar veya uluslararası nitelikteki binalarda sık karşılaşılan uygulamalara aittir).
•

Toplam alanı 2000 m2’yi aşan kazan daireleri, kapalı otoparklarda ve bodrum katlardaki
depolarda tesis edilmesi zorunlu olan mekanik
duman tahliye sistemleri olarak kullanılması

•

•

•

planlanan havalandırma sistemleri (örneğin
otopark havalandırma sistemleri),
Ticari mutfak davlumbazlarının altında çıkan
bir yangında çalıştırılmaya devam etmek üzere programlanması önerilen davlumbaz egzoz
fanları,
Otel veya hastane binalarında, aynı katta yer
alan otel odaları ya da hasta yatak odaları gibi
birimlere hizmet veren ortak havalandırma
kanallarında hava hareketi devam ettirilerek,
yangın durumunda birimler arasında durgun
kanallar aracığıyla duman yayılımını engellemek üzere çalıştırılması önerilen havalandırma sistemleri,
50 kişiyi geçen mekanlara hizmet veren ve
yangın durumunda ilgili mekandan duman
tahliyesi için kullanılması önerilen havalandırma sistemleri.

Bu tür sistemlerin normal işletme koşullarında
arızalarının tespiti daha kolaydır. Ancak yangın
sırasında yangın algılama sistemine bağlı olarak
izleme ve kontrollerinin yapılması gereken bu sistemlerde, duman kontrol otomasyonunu gerçekleştirmek üzere tesis edilmesi gereken altyapı genellikle daha karmaşıktır.

2. DUMAN KONTROL OTOMASYONU
OLARAK SIK KARŞILAŞILAN
UYGULAMALAR
Bu çalışmada, sık karşılaşılan duman kontrol senaryolarını açıklamak üzere, yapı yüksekliği 51,5
m’yi geçen bir otel binası ele alınmıştır. Binadaki farklı kullanım mekanları Şekil 1’deki şematik
bina kesiti üzerinde gösterilmiş olup, bu mekanların herbiri için duman kontrolüne yönelik alınması
gereken önlemler değerlendirilmiştir.
Ele alınan otel binasında Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik hükümleri gereği,
kaçış merdivenleri ve tüm katlara hizmet veren acil
durum asansör kuyusu basınçlandırılacak, yatak
katı koridorları için ve toplam dört kata açık olan
atrium bölümü için ayrı ayrı duman kontrol sistemleri tesis edilecek, iki ayrı otopark katına hizmet
veren jet fan havalandırma sistemi otopark katlarındaki bir yangın durumunda duman tahliyesi için
kullanılacak, sığınak bölümünde çıkan bir yangında sığınak duman tahliye sistemi çalıştırılacaktır.
Merdiven basınçlandırma sistemleri ve acil durum
asansör kuyuları basınçlandırma sistemleri binaTesisat Mühendisliği - Sayı 180 - Eylül/Ekim 2020
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13.Kat

TESÝSAT KATI

12.Kat

OTEL YATAK KATI

11.Kat

OTEL YATAK KATI

10.Kat

OTEL YATAK KATI

9.Kat

OTEL YATAK KATI

8.Kat

OTEL YATAK KATI

7.Kat

OTEL YATAK KATI

6.Kat

OTEL YATAK KATI

5.Kat

OTEL YATAK KATI

4.Kat

OTEL YATAK KATI

3.Kat

OTEL YATAK KATI

2.Kat

OTEL YATAK KATI

1.Kat
Zemin Kat
1.Bodrum

OFÝSLER

RESTORAN

MUTFAK

CAFE-BAR-LOUNGE

TOPLANTI
ODASI-1

TOPLANTI
ODASI-2

LOBÝ

FUAYE
BALO SALONU

SPA & FITNESS

2.Bodrum

DEPOLAR

OTOPARK

3.Bodrum
4.Bodrum

TOPLANTI
ODASI-3

ATRÝUM

SIÐINAK

OTOPARK

TESÝSAT ODALARI

Şekil 1. Ele alınan otel binasının şematik kesitinde farklı kullanım alanlarının gösterimi

nın neresinde yangın çıkarsa çıksın çalıştırılacak
şekilde programlanacaktır.
Yatak katları koridorlarının duman kontrolü için
tesis edilen sistemde, yaklaşık 40 m uzunluğundaki koridorun iki ucundaki birer adet şaft boyunca
çekilen kanallar vasıtasıyla, yangının çıktığı katta
koridor dedektörü algılama yaptığında koridorun
bir ucundan egzoz yapılırken, diğer uçtaki şafttan
koridora tamamlama havası verilmesi planlanmıştır. Koridor duman egzoz fanı ve tamamlama havasını sağlamak üzere tesis edilen taze hava fanı çatı
katında yer alacak ve bu fanlara bağlı kanalların
şafttan katlara girişlerinde normalde kapalı birer
adet motorlu duman kontrol damperi yer alacaktır.
Atrium duman kontrol sistemi, NFPA 92 standardına uygun olarak atriumun en alt katında çıkan bir
yangında meydana gelen dumanın atriuma açık en
üst katın döşemesinden 1,83 m (6 ft) yukarıda kalmasını sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Atrium
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bölümünde duman algılaması neticesinde otomatik olarak çalıştırılacak sistemde, atrium tavanına
yerleştirilen duman egzoz fanları çalıştırılacak ve
atriumun en alt katından egzoz kapasitesinin %5070’i arasında bir tamamlama havası sağlanacaktır.
Egzoz debisinin tamamlama havası dışındaki kısmının atriuma açık bölümlerin bina dışına bakan
sızıntı alanlarından emileceği düşünülecektir.
Herbirinde yaklaşık 4000 m2 otopark alanı bulunan iki adet otopark katına hizmet veren jet fan
havalandırma sisteminde, iki katın herbirinden
aynı anda saatte 5 hava değişimi yapabilecek şekilde ana egzoz fanları tasarlanmış ve taze havanın
katlara doğal olarak girebilmesi için iki ayrı kata
motorlu damperlerle bağlı bir taze hava şaftı bırakılmıştır.
Yukarıda belirtilen ve yönetmeliğe göre tesis edilmesi zorunlu olan duman kontrol sistemleri ile duman tahliye sistemlerinin yanısıra, binayı işletecek

DERLEME MAKALE
olan uluslararası otel zincirinin tasarım standartları gereği binada yer alan balo salonu, toplantı
odaları, lobi, restoran ve cafe-bar-lounge bölümleri
gibi 50 kişiyi aşan bölünmemiş mekanların herbirinden yangın sırasında duman tahliyesi yapılacağı
düşünülmüştür.
Klima santrallerinin bulunduğu tesisat odalarında
çıkan bir yangın durumunda, havalandırma kanalları aracılığıyla dumanın farklı katlara yayılmaması için, ilgili tesisat odasında yer alan tüm fanlar
durdurulacak ve kanalların mekan duvarlarını geçiş noktalarında yer alan motorlu damperler kapatılacaktır.
Mutfak davlumbaz söndürme sisteminin devreye
girmesi durumunda veya mutfak içerisindeki sabit
sıcaklık dedektörlerinin algılama yapması neticesinde başlayan bir yangın durumunda, davlumbaz
egzoz fanı çalışmaya devam edecek, davlumbaz
sistemine entegre taze hava fanı ve mutfak çevre
taze havasını sağlayan fanlar durdurulacak, taze
hava hatları üzerindeki motorlu damperler kapatılacaktır.
Binada otomatik temiz gazlı söndürme sistemi ile
korunan IT-server odası, telekomünikasyon odası, alçak gerilim odası gibi mekanlara hizmet veren havalandırma kanallarının mekan duvarlarını
geçişlerinde yerleştirilen motorlu damperler, ilgili
mekana hizmet veren gazlı söndürme sistemi paneline bağlı dedektörlerden herhangi bir algılama
yaptığında otomatik olarak kapanacak şekilde
programlanacaktır. Söz konusu damperlerin gaz
boşalma işlemi öncesinde kapalı konuma geçmesi,
söndürme sisteminin başarılı olması için önem arz
ettiğinden, damperlerin kapatılması doğrudan söndürme sistemi paneli tarafından yapılmalıdır.
Binanın neresinde yangın çıktığına bağlı olarak,
yukarıda metin şeklinde tarif edilen her bir yangın
senaryosunda hangi fanların çalıştırılacağı-durdurulacağı veya hangi damperlerin açılacağı-kapatılacağı şeklindeki kontrollerin yangın algılama panelinde başarıyla programlanabilmesi için, uygun
şekilde hazırlanmış cihaz kodlarının yer aldığı
senaryo cetvelleri hazırlanmalıdır. Bu cetvellerde
yer alacak cihaz kodları oluşturulurken, cihazların
türünün ve konumunun kolay anlaşılmasına dikkat
edilmeli ve senaryo cetvellerinin havalandırma sisteminin yapısı hakkında bilgi verecek şekilde hazırlanmasına önem verilmelidir. Bu esaslara göre,
cihaz kodları, senaryo cetvelleri ve bu cetvellerin

hazırlanmasında kullanılan anahtar matrisler için
hazırlanan örnekler aşağıda verilmiştir.

2.1. Koridor Duman Kontrol Sistemleri İçin
Cihaz Kodlaması Örnekleri
Duman kontrol otomasyonunu kolaylaştırmak için
cihaz kodlarının cihazın türünü ve konumunu tarif eden basit kısaltmaları içermesi gerekir. Cihaz
kodundaki ilk kısaltma cihazın türünü anlatmak
üzere, duman egzoz fanları, tamamlama havası
fanları, klima santrali üfleme fanları, egzoz fanları, motorlu yangın damperleri ve eriyebilen sigortalı damperler (fusible link dampers) için sırasıyla “DEF”, “THF”, “AHU-ÜF”, “EF”, “MYD” ve
“FLD” şeklinde kısaltmalar kullanılabilir. Motorlu
damperlerde, damperin kullanıldığı hattın özelliklerine bağlı olarak üç farklı damper motoru özelliği
söz konusudur. Motorlu damperlere ait cihaz kodları bu üç farklı motor özelliğinin ayırdedilmesine
imkan sağlayacak şekilde isimlendirildiği takdirde, gerek senaryo cetvellerinin hazırlanması ve
kontrol edilmesi gerekse damperlerin uygun özellikte temin ve tesis edilmesi kolaylaşacaktır.
Fanlara ait cihaz kodlarında, fanın türü ile ilgili kısaltmanın yanında fanın bulunduğu kat bilgisinin
de verilmesi yarar sağlamaktadır.
Koridor duman kontrol sistemi, atrium duman
kontrol sistemi ve otopark duman tahliye sistemi
gibi, yangın sırasında çalışır durumda olması yönetmelik hükümleri gereği zorunlu olan sistemlerde, duman egzoz kanalı üzerindeki motorlu
damperlerin enerji ile açılıp enerji ile kapanması
gerekmekte olup, bu damperlere ait motorlarda yay
geri dönüş özelliği ve “thermal release” eleman olmayacaktır. Bu tür damperlere ait cihaz kodlarının
“D-MYD” kısaltması ile başlaması önerilir.
Diğer tüm taze hava ve egzoz hatlarında yer alan
motorlu damperlerde, damper motorlarının yay
geri dönüş özelliği olacak ve enerji kesildiğinde
damper kapalı konuma geçecek şekilde (fail-safe)
monte edilecektir. Bu tür damperlerde “thermal release” eleman aktivasyon sıcaklığı üfleme hatları
için 72 °C, egzoz hatları için 93 °C seçilecektir. Bu
bilgiler ışında, üfleme hatları üzerine yerleştirilen
motorlu damperlerin cihaz kodlarının “Ü-MYD”
kısaltması ile, havalandırma egzoz hatları üzerine
yerleştirilen motorlu damperlerin cihaz kodlarının
ise “E-MYD” kısaltması ile başlaması önerilir.
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Eriyen sigortalı damperlerin kısaltmaları için ise,
Türkçe ismine göre daha yaygın olan İngilizce adının kısaltması olan “FLD” ifadesi kullanılabilir.
Herbir yatak odasının banyo egzoz kanalına bağlantı noktasında bir adet eriyebilen sigortalı damper kullanılması nedeniyle, bu damperlerde “FLD”
kısaltmasının yanında yatak odası numarasının verilmesi yeterli olmaktadır.
Damperlere ait cihaz kodlarında damper türünü
belirten kısaltmadan sonra damperin hangi cihazın
hizmet verdiği kanal üzerinde yer aldığı ve damperin bulunduğu kat bilgisinin yer alması önerilir.
Bu durumda D-MYD-DEF1-5K adlı bir damperin,
damper motoru ile ilgili özelliklerinin yanısıra duman egzoz fanına bağlı olduğu 5.katta yer aldığı da
anlaşılmış olacaktır. Bu kodlamalara uygun olarak,
farklı tip damperler için hazırlanmış cihaz etiketi
örnekleri Şekil 2’de gösterilmiştir. Etiketin üst kısmındaki kısaltma, yangın alarm panelinde cihazla
(damper) ilgili izleme ve/veya kontrol işlemlerinin
yapılmasında kullanılacak kodlamayı gösterirken,
alt satırlardaki bilgiler, cihazın fonksiyonunu açıklamak üzere cihazın üzerinde yer alacak ek bilgileri içermektedir.

Şekil 2. Binadaki farklı tip damperlerden 5. kattaki
birer adet damper için örnek cihaz etiketleri

THF1-13K

Ele alınan otel binası için yatak katları koridorlarına hizmet veren koridor duman kontrol sistemine
ait fan ve damperler için önerilen kodlamalar, Şekil 3’te verilen duman kontrol sistemi kolon şeması
üzerinde gösterilmiştir.

DEF1-13K

Ü-MYD-THF1-12K

D-MYD-DEF1-12K

Ü-MYD-THF1-11K

D-MYD-DEF1-11K

Ü-MYD-THF1-10K

D-MYD-DEF1-10K

Ü-MYD-THF1-9K

D-MYD-DEF1-9K

Ü-MYD-THF1-8K

D-MYD-DEF1-8K

Ü-MYD-THF1-7K

D-MYD-DEF1-7K

Ü-MYD-THF1-6K

D-MYD-DEF1-6K

Ü-MYD-THF1-5K

D-MYD-DEF1-5K

Ü-MYD-THF1-4K

D-MYD-DEF1-4K

Ü-MYD-THF1-3K

D-MYD-DEF1-3K

Ü-MYD-THF1-2K

D-MYD-DEF1-2K

Şekil 3. Koridor duman kontrol sistemine ait fan ve
damperler için önerilen kodlamalar
EF1-13K

AHU1-ÜF-13K

EF2-13K

EF3-13K

EF4-13K

Ü-MYD-AHU1-12K

FLD-121

FLD-122

FLD-123

FLD-124

FLD-125

FLD-126

FLD-127

FLD-128

Ü-MYD-AHU1-11K

FLD-111

FLD-112

FLD-113

FLD-114

FLD-115

FLD-116

FLD-117

FLD-118

Ü-MYD-AHU1-10K

FLD-101

FLD-102

FLD-103

FLD-104

FLD-105

FLD-106

FLD-107

FLD-108

Ü-MYD-AHU1-9K

FLD-91

FLD-92

FLD-93

FLD-94

FLD-95

FLD-96

FLD-97

FLD-98

Ü-MYD-AHU1-8K

FLD-81

FLD-82

FLD-83

FLD-84

FLD-85

FLD-86

FLD-87

FLD-88

Ü-MYD-AHU1-7K

FLD-71

FLD-72

FLD-73

FLD-74

FLD-75

FLD-76

FLD-77

FLD-78

Ü-MYD-AHU1-6K

FLD-61

FLD-62

FLD-63

FLD-64

FLD-65

FLD-66

FLD-67

FLD-68

Ü-MYD-AHU1-5K

FLD-51

FLD-52

FLD-53

FLD-54

FLD-55

FLD-56

FLD-57

FLD-58

Ü-MYD-AHU1-4K

FLD-41

FLD-42

FLD-43

FLD-44

FLD-45

FLD-46

FLD-47

FLD-48

Ü-MYD-AHU1-3K

FLD-31

FLD-32

FLD-33

FLD-34

FLD-35

FLD-36

FLD-37

FLD-38

FLD-21

FLD-22

FLD-23

FLD-24

FLD-25

FLD-26

FLD-27

FLD-28

Ü-MYD-AHU1-2K

Şekil 4. Havalandırma sistemine ait fan ve damperler için önerilen kodlamalar
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Ele alınan otel binası için yatak katlarına hizmet
veren taze hava ait fanı, banyo egzoz fanları ve bu
fanlara ait kanallar üzerinde yer alan damperler
için önerilen kodlamalar Şekil 4’te verilen havalandırma sistemi kolon şeması üzerinde gösterilmiştir. Eriyebilen sigortalı damperlerde cihaz türünün
yanında yatak odası numarasının verilmesi yeterli
görülmüştür.

2.2. Koridor Duman Kontrol Sistemleri için
Duman Kontrol Senaryo Cetveli Örneği
Fanlar ve damperler yukarıda belirtilen esaslara
uygun olarak kodlandığı takdirde, her bir duman
zonu için Tablo 1’dekine benzer bir duman kontrol
senaryo cetveli hazırlanabilir. Örnek olarak hazırlanmış olan bu cetvel, yatak katı olarak kullanılan
5. katta çıkabilecek bir yangın durumunda cihazların alması gereken konumları belirtmektedir. Bu
örnek cetvel 5. katta koridora duman yayılana kadar olan senaryo ile koridor duman kontrol sisteminin çalıştırıldığı iki ayrı senaryoyu barındırmaktadır. Şöyle ki, 5. katta koridor duman dedektörü ya
da akış anahtarı aktive olduğunda aşağıdaki senaryo cetvelinde yer alan tüm işlemler yapılacaktır.
Yangın ihbar butonlarının ya da otel yatak odası
gibi bir kapalı mekan dedektörünün aktivasyonu
neticesinde senaryo devreye girdiğinde ise, koridor
duman kontrol sistemine ait fanlar (“DEF1-13K” ve
“THF1-13K”) ve bu fanlara ait damperler haricinde
senaryo cetvelinde yazan diğer işlemler gerçekleştirilecektir.

2.3. Duman Kontrol Senaryo Cetvellerinin
Esaslarının Belirtildiği Anahtar Matris
Örnekleri
Cihaz kodlarını içeren ayrıntılı duman kontrol
senaryo cetvellerinin oluşturulmasını kolşaylaştırmak için, Tablo 2 ila Tablo 5’teki gibi anahtar
matrisler oluşturulabilir. Bu matrisler, metin olarak
da tarif edilebilen senaryo esaslarının daha kolay
anlaşılabilir halde sunulmasını amaçlamaktadır.
Anahtar matrislerde cihaz kodları yer almadığı
için, birden fazla mekanın duman kontrol otomasyonu ile ilgili prensipler birarada tarif edilebilmektedir. Temiz gazlı söndürme sistemi ile korunan
mekanlar, ticari mutfaklar, klima santral odaları
gibi mekanlarda çıkan yangın durumunda duman
tahliye ya da duman hapsetme esasına dayalı otomasyon esasları, aşağıda verilen örnek anahtar
matristen yararlanarak hazırlanabilir.
Otel binasının en alt iki katında yer alan otopark
alanlarından birinde çıkan bir yangın durumunda devreye sokulacak olan duman tahliye sistemi
otomasyonunun esasları, aşağıda verilen örnek
anahtar matristen yararlanarak hazırlanabilir. Bu
senaryo örneğinde otopark taze hava beslemesinin
de mekanik olarak fan ile yapılacağı düşünülmüş
olup, doğal taze hava alışı olduğu durumda taze
hava fanıyla ilgili sütunun dikkate alınmaması yeterlidir.

Tablo 1. Koridor Duman Kontrol Sistemleri İçin Örnek Duman Kontrol Senaryo Cetveli
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Tablo 2. Yapı Yüksekliği 51,5 m Değerini Geçen Örnek Otel Binası Yatak Katları Koridor Duman Kontrol
Sistemi İçin Anahtar Matris

1. Ele alınan örnekteki otel binasında yatak katlarında sadece tuvaletlerden egzoz yapılması ve bu hatlarda eriyebilen sigortalı
damperler kullanılması nedeniyle havalandırma egzoz hatları için ayrıca damperlere ait bir sütun oluşturulmamıştır.
2. Kodidor duman egzoz ve koridor tamamlama havası hatlarında, fanlar normalde duruyor ve motorlu damperler normalde
kapalı olduklarından ve bu cihazlara kumanda verilmediğinde zaten fanların çalışmamaları ve damperlerin kapalı konumda
kalmaları sağlanmaktadır.
3. Taze hava hatlarında diğer katların senaryoya dahil edilmesi senaryoyu karmaşık hale getireceğinden ayrıca bir komut
girilmemiştir.
4. Koridor dedektörü veya flow-switch (su akış anahtarı) aktive olana kadar, koridor duman egzoz sistemi çalıştırılmayacaktır.

Tablo 3. Bazı “Back-Of-House” Alanlara Ait Duman Kontrol Sistemi İçin Anahtar Matris

1. Davlumbaz söndürme sistemi aktivasyonu ve temiz gazlı söndürme sistemi aktivasyonunda tahliye senaryosu devreye
sokulmadığı için basınçlandırma sistemleri çalıştırılmamaktadır.
2. Temiz gazlı söndürme sistemine bağlı dedektörlerden herhangi biri ilk algılamayı yaptığında (pre-alarm durumu)
havalandırma sisteminin durdurulması ve damperlerin kapatılması işlemleri başlatılmalıdır.
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Tablo 4. Otopark Duman Tahliye Sistemi İçin Anahtar Matris

İlgili Egzoz Şaftı
YANGIN KATI Motorlu Yangın Damperleri

İlgili Egzoz Şaftı
DİĞER KAT Motorlu Yangın Damperleri

İlgili Taze Hava Şaftı Aksiyal Fanlar

İlgili Taze Hava Şaftı
YANGIN KATI Motorlu Yangın Damperleri

İlgili Taze Hava Şaftı
DİĞER KAT Motorlu Yangın Damperleri

İlgili jet fan zonuna hizmet veren jet fanlar
(2 dakika gecikme süresinin ardından)

JET
FANLAR

İlgili Egzoz Şaftı Aksiyal Fanlar

ANA TAZE HAVA HATTI

Tüm acil durum asansör basınçlandırma
fanları

ANA EGZOZ HATTI

Tüm merdiven basınçlandırma fanları

BASINÇLANDIRMA

Otopark dedektörü

ON

ON

ON

AÇIK

KAPALI

ON

AÇIK

KAPALI

ON

Mekan Dedektörü

ON

ON

--- (1)

--- (1)

--- (1)

--- (1)

--- (1)

--- (1)

--- (1)

Yangın ihbar butonu

ON

ON

--- (1)

--- (1)

--- (1)

--- (1)

--- (1)

--- (1)

--- (1)

Flow-switch

ON

ON

--- (1)

--- (1)

--- (1)

--- (1)

--- (1)

--- (1)

--- (1)

OTOPARK DUMAN
TAHLİYE SİSTEMİ
ANAHTAR MATRİSİ

1. Otopark dedektörü haricindeki diğer kapalı mekan dedektörleri, ihbar butonları ve akış anahtarlarından gelen aktivasyon bilgisi
neticesinde yangın senaryosu devreye girdiğinde, otopark jet fan sistemi havalandırma modundaki çalışmasına devam edecektir.

Otel binasının dört katını birbirine bağlayan atrium alanındaki bir dedektör aktivasyonu neticesinde devreye sokulacak olan duman kontrol sistemi

otomasyonunun esasları, aşağıda verilen örnek
anahtar matristen yararlanarak hazırlanabilir.

Tablo 5. Atrium Duman Kontrol Sistemi İçin Anahtar Matris

Atrium Duman Egzoz Fanlarına Bağlı
Motorlu Damperler

Atrium Alt Kat Seviyesinden
Tamamlama Havası Sağlayan Taze
Hava Fanı

Tamamalama Havası Sağlayan Taze
Hava Hatları Üzerindeki Motorlu
Damperler

Havalandırma Egzoz Fanları

Havalandırma Egzoz Hattı Motorlu
Dmaperleri

HAVALANDIRMA
EGZOZ HATLARI

Atrium Duman Egzoz Fanları

TAMAMLAMA HAVASI
VE TAZE HAVA
HATLARI

Tüm acil durum asansör
basınçlandırma fanları

ATRİUM EGZOZ
HATLARI

Tüm merdiven basınçlandırma
fanları

BASINÇLANDIRMA

Atrium dedektörü

ON

ON

ON

AÇIK

ON

AÇIK

OFF

KAPALI

Yangın ihbar butonu

ON

ON

---

---

---

---

---

---

Flow-switch

ON

ON

---

---

---

---

---

---

ATRİUM DUMAN
KONTROL SİSTEMİ
ANAHTAR MATRİSİ
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3. DUMAN KONTROL
OTOMASYONUNDA YER ALAN
FANLAR İÇİN MCC PANO TASARIMI
ESASLARI
Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre tesis edilmesi zorunlu
olan ve normal işletme koşullarında çalıştırılmayan duman kontrol veya duman tahliye sistemlerine ait fanlarda, MCC pano tasarımında dikkate
alınması gereken kontrol öncelikleri aşağıdaki hususlar dikkate alınarak belirlenir:
•

•

•

•

•

84

Binanın tahliyesi sırasında farklı katlarda
merdiven kapılarının açılması gibi değişken
sistem taleplerini karşılamak üzere, basınçlandırma sistemleri yangın sırasında frekans konvertörü üzerinden kontrol edilmelidir. Normal
işletme koşullarında frekans konvertörü arızası yangın alarm panelinde arıza durumu olarak
izlenmeli ve bu durumda basınçlandırma fanı
frekans konvertörü by-pass edilerek çalıştırılacak şekilde programlanmalıdır. Basınçlandırma fanının tam devirde çalışması durumunda,
tüm katlarda merdiven kapıları kapalıyken kapıların açılamamasına neden olacak bir durum
söz konusu ise, frekans konvertörü arızasında basınçlandırma fanının yangın alarm ve
güvenlik merkezinden sadece manuel olarak
devreye sokulabilmesi uygun olur.
Merdiven yuvası ve acil durum asansör kuyusu basınçlandırma fanları haricindeki fanlar
tam devirde çalıştırılmalıdır. İstisnai olarak,
tamamlama havasına ihtiyaç duyulan bir mekanda egzoz debisinin altında bir tamamlama
havası sağlamak için başka bir yöntem bulunamıyorsa, taze hava fanının frekans konvertörü
üzerinden belirli bir frekans değerinde çalıştırılmasına izin verilebilir.
Basınçlandırma fanlarına ve kapasitesi 3,400
m3/h değerini geçen taze hava fanlarına ait kanallarda tesis edilen kanal dedektörü algılaması neticesinde ilgili fan durdurulmalıdır. Kanal
dedektöründeki bilgi kaybolmadığı sürece söz
konusu fanın mimik panelden manuel olarak
dahi çalıştırılması mümkün olmamalıdır.
Cihazların bakım şalteri açıldığında, yangın
otomasyonu üzerinden otomatik olarak veya
mimik panelden manuel olarak ilgili cihazı
çalıştırmak mümkün olmamalıdır. Bu nedenle
cihazların bakım şalterinin açılması ve benzeri durumlar teknik alarm veya arıza bilgisi
şeklinde izlenmelidir.
Önceden belirlenmiş duman kontrol senaryoTesisat Mühendisliği - Sayı 180 - Eylül/Ekim 2020

suna göre otomatik olarak çalışan/duran bir
fanın veya açılan/kapanan bir motorlu damperin konumu, yangın alarm ve güvenlik merkezinde yer alan mimik panel (duman kontrol
istasyonu) üzerinden veya yangın alarm paneline ilave edilen kartlar aracılığıyla veya yazılımsal olarak manuel kontrole imkan veren
yangın alarm paneline bağlı grafik izleme bilgisayarından değiştirilebilmelidir.
Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre zorunlu olmadığı halde,
mevcut havalandırma sistemi altyapısı kullanılarak
yangın sırasında duman tahliyesi yapılabilir. Bu tür
düzenlemeler genellikle havalandırma egzoz sistemi kapasitesinin göreceli olarak yüksek seçildiği,
kullanıcı sayısı 50 kişiyi geçen bölünmemiş tek
mekanlardan oluşan toplanma amaçlı mekanlarda
uygulanır. Otel binalarında bu tür uygulamalara
örnek olarak, balo salonu, fuaye, toplantı odaları,
restoran, lobi, cafe-bar-lounge alanları verilebilir.
Bu tür yerlerde yağmurlama (sprinkler) sisteminin
çalışır durumda olması sayesinde, havalandırma
egzoz fanı ve dönüş kanalları ilave bir önlem alınmaksızın duman tahliyesinde kullanılabilir. Yağmurlama sisteminin herhangi bir nedenle devreye
girmemesi durumunda duman egzoz sistemi için
gerekli şartları sağlamayan hatları riske atmamak
üzere, egzoz hattına bağlı motorlu yangın damperlerinde (E-MYD) “thermal release” eleman sıcaklığı 93 °C değerine geldiğinde duman tahliyesi
devre dışı kalmış olur. Bu tür sistemlere hizmet veren havalandırma santral egzoz fanlarının konum
izlemeleri ve kontrolleri normal zamanlarda Bina
İşletim Sistemleri üzerinden yapılırken, yangın
durumunda ayrıca yangın alarm panelinden izleme
ve kontrollerini yapabilecek şekilde ilave izleme ve
kontrol modülleri bırakılmalıdır.

SONUÇ
Duman kontrol sistemlerinin otomasyonu için
öncelikle yasal mevzuata ve işletme ihtiyaçlarına
göre, hangi binalarda ve binaların hangi bölümlerinde duman kontrol otomasyonunun gerekli/zorunlu olduğu belirlenir.
Duman kontrol sistemlerinde ve havalandırma sistemlerinde yer alan fanlar ve damperlerin kodlamasının duman kontrol otomasyonunu kolaylaştıracak şekilde yapılması önemlidir.
Her bir duman kontrol zonunda; basınçlandırma,

DERLEME MAKALE
duman egzoz, taze hava ve dönüş fanları nasıl
çalışacağı ile motorlu damperlerin hangi konumu
alacağı basitleştirilmiş anahtar matrislerle tarif
edilebilir. Ancak programlama yapılırken cihaz
kodlarını da içeren ayrıntılı duman kontrol senaryo
cetvellerine ihtiyaç vardır.
Basınçlandırma fanları frekans konvertörü üzerinden kontrol edilmelidir.
Normal işletme koşullarında konfor ve havalandırma ihtiyaçları için kullanılan, yangın durumunda
ise duman kontrol sistemlerinin bir parçası olarak
programlanacak olan fanların ve damperlerin izleme ve kontrolleri yangın alarm panelinden yapılabilmelidir.
Yangın durumunda önceden belirlenmiş senaryoya
göre çalışan fan ve damperlerin konumları yangın
alarm ve güvenlik merkezinden manuel olarak değiştirilebilmelidir. Bu işlem mimik panelden, veya
yangın alarm paneline bağlı grafik ekranda oluş-

turulacak menülerden veya yangın alarm paneline
kart ilave edilerek oluşturulacak anahtarlar kullanılarak yapılabilir.

KAYNAKLAR
[1] Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik (2007), Bakanlar Kurulunun
27.11.2007 gün ve 2007/12937 sayılı kararı
ile resmi gazetenin 19.12.2007 gün ve 26735
sayılı sayısı.
[2] Binaların Yangından Korunması Hakkında
Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik (2015), Bakanlar Kurulunun kararı ile resmi gazetenin 9.09.2009 gün ve 27344
sayılı ve 9.07.2015 gün ve 7401 sayılı resmi
gazetelerde yayınlanan hükümleri.
[3] NFPA 92 (2015), Standard for Smoke Control
Systems.
[4] TS EN 12101, Smoke and Heat Control Systems.
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MMO'DAN

TESKON 2021 İçin Sektör Derneklerinin
Temsilcileri Biraraya Geldi
TESKON 2021 için Yürütme Kurulu ile sektör
derneklerinin temsilcileri 7 Ekim 2020 tarihinde çevrim içi bir toplantı gerçekleştirdi.
Odamız tarafından 2-5 Haziran 2021 tarihlerinde
İzmir’de gerçekleştirilecek olan 15. Ulusal Tesisat
Mühendisliği Kongresi hazırlık çalışmaları kapsamında düzenlenen toplantı yoğun ilgi gördü.
Toplantıya sektörde faaliyet gösteren; Türk Tesisat
Mühendisleri Derneği, Baca İmalatçıları ve Uygulayıcıları Derneği, Deprem İzolasyon Derneği,
Doğal Gaz Cihazları Sanayicileri ve İş Adamları
Derneği, Ege Soğutma Sanayicileri ve İş Adamları
Derneği, Enerji Verimliliği ve Yönetimi Derneği,
Isıtma Soğutma Klima Araştırma ve Eğitim Derneği, Isıtma Soğutma Klima Araştırma ve Eğitim
Vakfı, İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği,
İklimlendirme Soğutma Klima İmalatçıları Der-
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neği, Isı Su Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneği,
Mekanik Tesisat Müteahhitleri Derneği, Mühendis
ve Mimar Kadınlar Derneği, Türk Pompa ve Vana
Sanayicileri Derneği, Soğutma Sanayii İş İnsanları Derneği, Temiz Enerji Vakfı, Türk Isı Bilimi
ve Tekniği Derneği, Tesis Yönetim Derneği, Temizoda Teknolojileri Derneği, Türkiye Yangından
Korunma ve Eğitim Vakfı ve Uluslararası Tesis
Teknik Müdürleri Derneği temsilcileri ile Hannover Messe Fuarcılık temsilcisinin yanı sıra kongre
yürütme ve düzenleme kurulu üyeleri katıldı.
Toplam 34 sektör temsilcisinin katılım sağladığı
toplantıda sektör temsilcileri, 15. Ulusal Tesisat
Mühendisliği Kongresi’nin geliştirilmesine yönelik görüş ve düşüncelerini dile getirip katkı koyabilecekleri çalışmaları paylaştılar.

SEKTÖRDEN

İklimlendirme Sektörünün En İyi İhracatçıları
Ödüllerine Kavuştu
İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği
(İSİB), 2019 yılı ihracatında 20 kategoride başarı
gösteren firmaları ödüllendirdi.
2019 yılı ihracat ödül törenini pandemi dolayısıyla yüz yüze gerçekleştiremediklerini ifade
eden İSİB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Şanal, Birliği oluşturan tüm firmaların var güçleri
ile Türkiye’nin kalkınması ve büyümesi konusunda çalıştıklarını ifade etti.
Türk İklimlendirme Sektörünün 2019 yılında
4,7 milyar Amerikan doları ihracat büyüklüğüne
ulaştığını ifade eden Şanal, sektör ve ödül kazanan firmalarla ilgili şunları söyledi:
“İklimlendirme sektörümüz, ülkemizin 97. Cumhuriyet yılında ihracat fazlası veren bir sektör
olmasının dışında yüzde 70’e kadar yerli üretim
oranı ile ülkesi için kendi kaynakları ile büyümeye
ve istihdam sağlamaya devam ediyor. 2019 yılında
ihracat kategorilerinde başarı sağlayan firmalar,
uyguladıkları verimli ve etkin çalışmalarla bu yılın
ödüllerine ulaştılar. Birliğimizin ödül alamayan
üyeleri de var güçleri ile çalıştıklarını biliyoruz ve
görüyoruz. Onlar da önümüzdeki yıllarda ülkemizi
elde edecekleri başarılarla gururlandıracaklarından hiç şüphemiz yok.
Sektörümüz için birincil önceliğimiz ihraç fazlası
veren bir sektör olarak devam etmek. Bununla birlikte pandemi ile değişen dünyada Sektörümüzün
merkez bir rol üstleneceği kaçınılmaz. Türk İklimlendirme sektörü olarak biz bu rolün gereklilikleri-

ni sağlamak için çok çalışıyoruz. Ar-Ge ve inovasyonu en ön sıraya koyduk. Yeni virüsel tehditlere
karşı iklimlendirme sistemlerinde yeni dizaynların,
yeni ürünlerin ve %100 taze havalı iklimlendirme
sistemlerin geliştirmesi konusunda çalışmalarımızı
yoğunlaştırdık.
Buna bağlı olarak doğru satıcı ve doğru alıcıyı
bulabilmek adına iletişimde video konferansların
ön plana çıktığı bir ortamda, online (dijital) heyet,
fuar gibi organizasyonlara ağırlık verdik. Yurtdışı
hedeflemeli reklamları ve iletişim faaliyetlerini artırıyoruz. Türk İklimlendirme sektörü olarak tüm
Dünya ticari oyun alanımız. Biz bu oyunu, zekamızla ve güçlendirdiğimiz kaslarımızla kazanacağız.”

2019 yılında ödül kazanan firmalar ve kategorileri de şu şekilde oluştu:
SIRALAMA
1
2
3
1
2
3
1
2
3

UNVAN
EN ÇOK İHRACAT YAPAN FİRMALAR
BOSCH TERMOTEKNİK ISITMA VE KLİMA SAN. VE TİC. A . Ş.
DAIKIN ISITMA VE SOĞUTMA SİSTEMLERİ SAN. TİC. A. Ş.
TÜRK DEMİR DÖKÜM FABRİKALARI A. Ş.
EN ÇOK ÜLKEYE İHRACAT YAPAN FİRMALAR
SMS TORK ENDÜSTRİYEL OTOMASYON ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
STANDART DIS TICARET VE PAZ. AS
MİKROPOR MAKİNA SAN. VE TİC. A. Ş.
EN ÇOK KAZAN İHRACATI YAPAN FİRMALAR
SELNİKEL ISITMA KLİMA CİHAZLARI SANAYİİ A. Ş.
RİMA ISI SİSTEMLERİ SAN. A. Ş.
WENTA ISI TEKNOLOJİLERİ A. Ş.
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SIRALAMA

UNVAN
EN ÇOK BRÜLÖR İHRACATI YAPAN FİRMA
1
TERMO ISI SİSTEMLERİ TİC. VE SAN. A. Ş.
EN ÇOK RADYATÖR İHRACATI YAPAN FİRMALAR
1
ELEKS DIŞ TİCARET A. Ş.
2
COPA ISI SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
3
WARMHAUS ISITMA VE SOĞUTMA SİSTEMLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
EN ÇOK KOMBİ-SU ISITICISI İHRACATI YAPAN FİRMALAR
1
BOSCH TERMOTEKNİK ISITMA VE KLİMA SAN. VE TİC. A . Ş.
2
TÜRK DEMİR DÖKÜM FABRİKALARI A. Ş.
3
VİESSMANN MANİSA SATIŞ PAZARLAMA VE TİC. LTD. ŞTİ.
EN ÇOK SOĞUTMALI KABİN-BUZDOLABI İHRACATI YAPAN FİRMALAR
1
KAPLANLAR PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A. Ş.
2
AHMET YAR İÇ VE DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ.
3
FRENOKS İÇ VE DIŞ TİC. A. Ş.
EN ÇOK SOĞUTMA GRUBU İHRACATI YAPAN FİRMALAR
1
ÜNTES ISITMA KLİMA SOĞUTMA SAN. VE TİC. A. Ş.
2
IBS DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ.
3
FRİGO MEKANİK İNŞAAT TESİSAT VE TAAHHÜT SAN. VE TİC. A. Ş.
EN ÇOK EŞANJÖR-BATARYA İHRACATI YAPAN FİRMALAR
1
KARYER ISI TRANSFER SAN. VE TİC. A. Ş.
2
FRİTERM TERMİK CİHAZLAR SAN. VE TİC. A. Ş.
3
TERMOKAR ISITMA SOĞUTMA KLİMA CİHAZLARI SAN. VE TİC. A. Ş.
EN ÇOK SPLİT KLİMA İHRACATI YAPAN FİRMA
1
DAIKIN ISITMA VE SOĞUTMA SİSTEMLERİ SAN. TİC. A. Ş.
EN ÇOK PLASTİK BORU VE BAĞLANTI PARÇALARI İHRACATI YAPAN FİRMALAR
1
SANICA DIŞ TİCARET A. Ş.
2
ARANGÜL PLASTİK KALIP SAN. VE TİC. LTD. STİ.
EN ÇOK METAL BORU VE BAĞLANTI PARÇALARI İHRACATI YAPAN FİRMALAR
1
KONVEYOR BEYAZ ESYA VE OTOMOTIV YAN SAN. TIC. A. S.
2
CANTAŞ İÇ VE DIŞ TİCARET SOĞUTMA SİSTEMLERİ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
EN ÇOK VANALAR İHRACATI YAPAN FİRMALAR
1
FAF VANA SANAYİ VE TİCARET A. Ş.
2
DUYAR VANA MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A. Ş.
3
ASTEKNİK MAKİNA SAN. VE TİC. A. Ş.
EN ÇOK POMPA İHRACATI YAPAN FİRMALAR
1
STANDART DIS TICARET VE PAZ. AS
2
TÜRBOSAN TÜRBOMAKİNALAR SAN. VE TİC. A. Ş.
3
FERAT İÇ VE DIŞ TİC. SAN. LTD. ŞTİ.
EN ÇOK FAN VE FANLI ÜNİTELER İHRACATI YAPAN FİRMALAR
1
BAHÇIVAN ELEKTRİK MOTOR SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.
2
ENEKO HAVALANDIRMA VE ISI EKONOMİSİ SİSTEM TEK. MAK. SAN. VE TİC. A. Ş.
3
PİTSAN MAKİNA SAN. VE TİC . LTD. ŞTİ.
EN ÇOK HAVA TEMİZLEYİCİLER-FİLTRELER İHRACATI YAPAN FİRMALAR
1
MİKROPOR MAKİNA SAN. VE TİC. A. Ş.
2
MGT FİLTRE SANAYİ VE TİCARET A. Ş.
3
ULPATEK FİLTRE TİC. SAN. A. Ş.
EN ÇOK KLİMA SANTRALİ, ROOFTOP, FANCOİL, PAKET TİPİ KLİMALAR İHRACATI YAPAN FİRMALAR
1
DAIKIN ISITMA VE SOĞUTMA SİSTEMLERİ SAN. TİC. A. Ş.
2
ALARKO CARRİER SANAYİ VE TİCARET A. Ş.
3
SYSTEMAIR HSK HAVALANDIRMA ENDÜSTRİ SAN. VE TİC. A. Ş.
EN ÇOK HAVA KANALLARI İHRACATI YAPAN FİRMA
1
AFS FLEXIBLE KANAL TİCARETİ A. Ş.
EN ÇOK İZOLASYON MALZEMESİ İHRACATI YAPAN FİRMALAR
1
İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A. Ş.
2
KNAUF INSULATION İZOLASYON SAN. VE TİC. A. Ş.
3
ODE YALITIM SAN. VE TİC. A. Ş.
MEKANİK TAAHÜT FİRMALARI
1
SÖNMEZ GLOBAL YAPI VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
2
DEMTA ISI VE ENDÜSTRİYEL TESİSLER SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
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15. Ulusal
Tesisat Mühendisliği Kongresi ve
Fuarı
ANA TEMA

MEKANİK TESİSATTA
DÖNÜŞÜM
2021

2 - 5 HAZİRAN 2021*

MMO Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi - İzmir

BİLDİRİ HAZIRLAMA TARİHİ
Bildiri özetlerinin kongre sekretaryasına gönderilmesi

6 Kasım 2020

Bildiri özetlerinin değerlendirilmesi ve yazarlarına sonucun iletilmesi

5 Şubat 2021

Tam metin bildirilerinin kongre sekretaryasına gönderilmesi

16 Nisan 2021

Bildirilerin değerlendirilmesi ve yazarlara sonucun iletilmesi

30 Nisan 2021

Kongre Programının yayımlanması

TA ÖN
Rİ EM
HL Lİ
ER

Kongrede öngörülen konularda sunulmak istenen bildirilere ait son tarihler aşağıda verilmiştir.

16 Ekim 2020

*Makina Mühendisleri Odası küresel salgın koşullarına bağlı olarak kongre formatı ve tarihlerinde değişiklik yapabilir.

İLETİŞİM
TMMOB Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi
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