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

• 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 üye-
lerine, firmalara, İstanbul il ve ilçe belediyelerine, sanayi ve ticaret 
odalarına, üniversitelerde konu ile ilgili öğretim üyelerine, kamu 
kurum ve kuruluşlarına ücretsiz olarak gönderilmektedir. Dergi ay-
rıca elektronik ortamda www.mmo.org.tr web sayfamızda yer alan 
”Yayınlar” bölümünden ve Makina Mobil uygulaması üzerinden takip 
edilebilmektedir.

Yazarlara Bilgi

Derginin Amacı ve Kapsamı
1. MMO adına İstanbul Şube tarafından 2 aylık periyotlarla ha-

zırlanarak 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, dü-

şünce ve yazım hatası açısından sorumluluk tamamen yazar-
lara aittir. 

4. Makalelerde, bölümler (giriş, tanımlamalar, incelemeler, araş-
tırmalar, 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 bek-
lenir.

6. Makalelerde kullanılan bütün birimler SI birim sisteminde ol-
malıdır. Gerekli görüldüğü takdirde farklı birim sistemindeki 
değerleri parantez içinde verilmelidir. 

7. Makalenin üslubu, formatı ve dili etkinlik yapısına ve mühen-
dislik etiğine uygun olmalıdır. 

8. Makalelerde belirli bir grup, sınıf veya toplumu oluşturan ta-
bakalardan herhangi birinin, firma veya firma topluluklarının 
menfaati ön plana çıkartılmamalı, bu konuda reklam ve pro-
paganda yapılmamalıdır. Makalelerde herhangi bir firmanın, 
ürünün (veya sistemin), cihazın veya markanın reklamı yapıl-
mamalıdır. Şekil, resim ve tablolarda ticari bir kuruluşun adı, 
logosu yer almamalıdır. 

9. Makaleleri değerlendiren hakemlerin isimleri yazarlara bildiril-
mez (blind peer review). Hakemlerin de yazar isimlerini görme-
den (double-blind peer review) makaleleri değerlendirmeleri 
gerçekleştirilir.

10. Hakemlere gönderilen makalelerin 30 gün içerisinde değer-
lendirilmesi beklenir. Bu sürenin aşılması durumunda editörler 
yeni hakem ataması yaparak eski hakemden isteği geri çe-
kerler.

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 görül-
meyen 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 her-
hangi bir değerlendirme ve başvuru ücreti alınmamaktadır.

Yayın İlkeleri

• Makale Hazırlama: Dergimizde yayınlanacak makaleler, ”Öz ve Ma-
kale Yazım Kuralları”nda belirtilenlere uygun olarak Microsoft Word 
programında hazırlanmalıdır.

• Makalenin Dergimize İletilmesi: Dergide belirlenen yazım kuralları-
na uygun bir şekilde düzenlenmiş makale, http://omys.mmo.org.tr/
tesisat/ adresinde yer alan online makale yönetim sistemine yüklen-
melidir.

• Hakem Değerlendirme Süreci: Tüm yazılar, kimliği kapalı olarak bir 
hakem değerlendirme sürecinden geçirilir ve editör tarafından be-
lirlenen, konusunda uzman en az iki adet hakeme değerlendirilmek 
üzere gönderilir. En az iki hakemden basım için onay alınan maka-
leler 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 sü-
rede yayımlanmak üzere baskı sıralamasına alınır ve makale sahibine 
bildirilir. Yazarlar, basımdan önce hakem raporunda yer alan düzelt-
meleri yapmak ve derginin yazım kurallarına göre yazılarını düzenle-
mekle yükümlüdürler. Dergi yazım kurallarının yazar veya yazarlarca 
dikkatle uygulanması gerekmektedir. Dergi gerekli gördüğü yerlerde 
uygun redaksiyon yapma hakkını saklı tutar. 

* Bilindiği üzere, araştırmacı, bilim insanı ve akademisyenlerin bilim-
sel çalışmalarındaki isim/kurum benzerliklerinden kaynaklanan bazı 
sorunların önüne geçilebilmesi amacıyla araştırmacı kimlik numara-
ları kullanılmaktadır. TÜBİTAK ULAKBİM ve YÖK arasındaki işbirliği 
ile yürütülen çalışmalar kapsamında, ORCID bilgisinin kullanılması-
na karar verilmiştir. Bu bağlamda, makale yazarlarının uluslararası 
geçerliliği de bulunan ”ORCID” bilgisine makalelerde yer verilmesi 
gerekmektedir. ORCID, Open Researcher ve Contributor ID’nin kısalt-
masıdır. 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.

• 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 belge-
lendirilmelidir.

• Sunulan kaynakların ve verilerin doğruluğundan yazarlar sorumlu-
dur. Hatalı¸ aldatıcı veya yanlış yönlendirici bilgilerin varlığı fark edil-
diğinde editör makaleyi bilimsel literatürden çekme ve bunu duyur-
ma hakkına sahiptir.

• Dergimizde yayınlanan veya yayınlama amacı ile gönderilen yazılar-
da 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 şekil-
de öncelikli hale getirilmesini isteyemez.

Etik Kurallar
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39-46

İÇİNDEKİLER

7-11

12-20

GÜNCEL

ARAŞTIRMA

ARAŞTIRMA

• Makalelerde yer alan resim, çizim, program ekran görüntüsü, şekil, tablo, 
grafik ve formüllerin yerleşimi metin akışına uygun olarak metin içinde ol-
malı ve refere edilmelidir. 

• Tablo içermeyen bütün görüntüler (fotoğraf, çizim, diyagram, grafik, harita 
vs.) şekil olarak isimlendirilmelidir. 

• Makalelerde ana konu başlıkları 1., 2., 2.1., 2.1.1. vb. şeklinde numara-
landırılmalıdır.

• Kullanılan semboller ve indisler kaynaklardan önce 8 punto ve italik olarak 
verilmelidir.

• Makalede geçen kaynaklar veya alıntılar [1], [2] vb. parantezler arasında 
gösterilmelidir. Makale sonunda ”Kaynaklar” başlığı altında [1], [2] şek-
linde verilmelidir.

• Makale kaynakları: [1] yazar(lar) soyadı, adının baş harfi, makalenin açık 
adı, derginin açık adı, cilt numarası, sayfa aralığı, basım yılı. Kitap: [2] ya-
zar (editör) soyadı, adının baş harfi., kitabın açık adı, basım evi, basım yeri, 
basım yılı. Tez: [3] yazar soyadı, adının baş harfi, tezin açık adı, tezin ya-
pıldığı üniversite, tezin basıldığı yer/ülke, basım yılı düzeninde yazılmalıdır.

• Makale metinlerinin elektronik kopyaları e-posta veya Online Makale Yö-
netim Sistemi üzerinden (http//omys.mmo.org.tr/tesisat) gönderilmelidir.

Öz ve Makale Yazım Kuralları
• Makaleler, Open Office veya Microsoft Word belgesi şeklinde Windows 

ortamına uygun şekilde hazırlanmalıdır.
• Makaleler sayfada solda 3,5 cm, üstte, altta ve sağda 2,5 cm boşluk 

bırakılarak yazılmalıdır.
• Makale metinleri, kaynaklar ve şekiller dâhil en fazla 15 sayfadan oluş-

malıdır. 
• Makale başlığı en fazla 15 sözcük veya iki satırı geçmeyecek şekilde 

oluşturulacaktır. Başlıklar 14 punto Times New Roman yazı tipi kulla-
nılarak yazılmalıdır. 

• Makale başlığının ardından; yazar isimleri, yazarların çalıştığı kurum-
lar, yazara ait ORCID* bilgisi ve varsa e-posta adresleri bilgilerine yer 
verilmelidir. 

• Yazar isimlerini takiben makalenin İngilizce başlığı, Türkçe ve İngilizce öz 
(abstract) ve anahtar kelimeler (keywords) bilgileri yer almalıdır.

• Makale öz metninin 200 sözcükten fazla olmamasına dikkat edilmelidir. 
• Makale metinlerinin tamamı 9 punto Times New Roman yazı tipi kulla-

nılarak yazılmalıdır. 
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448 Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Mardin ve Siirt İllerinde San. Gen. Gör.

445 Yanma ve Bacalar

442 Gaziantep, K.Maraş,ve Kilis İlleri Tekstil Sektörünün Genel Görünümü

441 Pratik Risk Değerlendirme El Kitabı: Tolley Yaklaşımı

434 Yapılarda Doğal gaz Dönüşümü ve Denetimi

426 İngilizce-Türkçe Endüstri Müh. ve Müh. Yönetimi Terimleri Sözlüğü

425 Mekanik Tasarımda Çelik ve Özellikleri

423 Geometrik Toleranslar

422 Mekatronik Mühendisliği (Kavramlar ve Uygulamalar)

417 Enerji Politikaları Yerli, Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları Raporu

413 LPG’ye Dönüştürülmüş Araçlarda Denetim Uygulamaları

408 Türkiye’nin Doğal Gaz Temin ve Tüketim Politikalarının Değ. Raporu

391 Kaldırma Makinaları (Krenler)

377 Doğal Gaz İç Tesisatı

375 Sulama Tekniği

369 Plastik Enjeksiyon Kalıpları

363 Yeni Mevzuatın Işığında İş Sağlığı ve Güv. Açıklama-Yorum-Uygulama

362 Teknik Terimler Sözlüğü

359 Makina İmalat Sanayi Sektör Araştırması

358 Kaldırma-İletme ve Basınçlı Kaplarda Denetimsizlik

356 Kaynak Teknolojisi El Kitabı Cilt-1 (Ergitme Esaslı Kaynak Yöntemleri)

355 Dökme LPG Sistemleri ve Dökme LPG Kullanımı

354 Atık Su Arıtma Tesisi Pratik Bilgiler El Kitabı

353 Mukavemet Değerleri

352 Kalorifer Tesisatı

343 Basınçlı Hava Tesisatı ve Kompresörler

325 Gaz Yakan Cihazlarda CE İşaretlemesi Uygulama Rehberi

325 Sıcak Su Kazanlarında CE İşaretlemesi Uygulama Rehberi

325 Basınçlı Ekipmanlarda CE İşaretlemesi Uygulama Rehberi

325 Makinalarda CE İşaretlemesi Uygulama Rehberi

324 Asansörlerde Denetimsizlik

318 Otomatik Kontrol Tesisatı

313 Hidrolik Pnömatik Türkçe-Almanca- İngilizce Sözlük

308 Pres İşleri Tekniği Cilt-3

307 Pres İşleri Tekniği Cilt-2

306 Pres İşleri Tekniği Cilt-1

305 İş Makinaları El Kitabı-4 (Kazıma, Serme, Sıkıştırma Makinaları)

304 İş Makinaları El Kitabı-3 (Kazıma ve Yükleme Makinaları)

303 İş Makinaları El Kitabı-2 (Kaldırma Makinaları)

302 İş Makinaları El Kitabı Cilt-1 (Genel Konular)

300 Yangın Söndürme Sistemleri

299 LPG Tesisatı (Konutlarda ve Sanayide Dökmegaz Tesisi)

293 Pnömatik Devre Elemanları ve Uygulama Tek.

292 Hidrolik Devre Elemanları ve Uygulama Tek.

282 Kızgın Sulu, Kızgın Yağlı, Buharlı Isıtma Sis.

271 Malzeme Bilimleri Serisi Cilt -1

261 Psikrometri
tamamı www.mmo.org.tr/merkez/satistaki-kitaplar adresinde...
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SUNUŞ

Merhaba Değerli Meslektaşlarımız,

Ekonomik kriz, kayırmacı rant politikaları, antidemokratik iktidar uygulamaları ve Covid-19 pan-
demisi ile birlikte daha da artan pahalılık, işsizlik ve yoksulluğun damga vurduğu 2020 yılını 
geride bırakırken yeni yılınızı kutluyor; 2021 yılının üreten, kalkınan, hakça bölüşen, barış ve 
kardeşlik içindeki Türkiye mücadelemizde olumlu bir yıl olmasını diliyoruz.. 

Oda örgütlülüğümüz tüm zorluklara karşın mesleki toplumsal çalışmalarını geçen yıl da başarıyla 
sürdürdü. Oda Yönetim Kurulu olarak, çalışmalarımızda katkısı bulunan örgütlü üyelerimiz, onur, 
denetleme, danışma kurulları, şube yönetimleri ve temsilcilik yürütme kurulları, komisyonlar, iş-
yeri temsilcileri, teknik görevliler ve bütün çalışanlarımıza teşekkür ediyoruz.

6235 Sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Kanunu hükümlerine dayanarak, 
TMMOB Ana Yönetmeliğinde yer alan "Birliğin ve Bağlı Odaların Amaçları" maddesi uyarınca 
her yıl TMMOB Yönetim Kurulu tarafından açıklanan Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Asga-
ri Ücreti, 2021 yılı için brüt 5.750 TL olarak belirlendi. TMMOB kararı, ilk işe giriş kapsamındadır 
ve “Odalarınca belgeli çalışmanın koşul olduğu uzmanlık alanlarında, mesleki deneyimin arandığı 
alanlarda, şantiye şefliği, sorumlu müdürlük, iş güvenliği uzmanlığı, yapı denetim elemanı, daimi 
nezaretçi, uzak yol kaptanlığı vb. hizmetlerde asgari ücret uygulanmayacağını, bu durumda olan 
mühendis, mimar, şehir plancılarının ücretlerinin alınan sorumluluk gereği belirlenen asgari ücre-
tin üzerinde olması” şeklindedir. Yakından bildiğimiz üzere bu kararın uygulanması bir mücadele 
konusudur.

Bu arada memnuniyetle belirtmek isteriz; Kadir Has Üniversitesi bünyesinde akademik bir ekip 
tarafından yürütülen "Türkiye Eğilimleri" araştırmasının 2020 yılı sonuçlarına göre TTB ve 
TMMOB Türkiye'nin en güvenilir kurumları arasında üst sıralarda yer aldı. Bu durum, kamu yara-
rı temelinde yürüttüğümüz mesleki toplumsal çalışmaların ve örgütlülüğümüzün halk tarafından 
görünürlüğü ve olumlanması itibarıyla bizlere önemli bir moral desteği olmuştur.

    * * * *

Bu sayımızda aşağıda belirtilen çalışmalar yer almaktadır.

Tevfik PEKER tarafından hazırlanan "Covid-19 Aşılarında Soğuk Zincir" isimli çalışmada; aşıla-
rın saklanması ve nakli sırasında soğuk zincirin önemi vurgulanmaktadır.

Tuğrberk Hakan ÇETİN ve arkadaşlarının “Jeotermal Destekli Bir Sıvı Hava Enerji Depolama 
Sisteminin Termodinamik Analizi” isimli çalışmalarında; sıva hava enerji depolama sistemi en-
tegre edilmiş tek flaşlı jeotermal güç santralinin termodinamik analizi yapılarak, sistemin genel 
ısı verimliliği araştırılmıştır.

Dilara KURTBOĞAN ve arkadaşlarının “Ultra Düşük Sıcaklık Sisteminin Termodinamik Anali-
zi” isimli çalışmalarında; -50 °C/-100 °C sıcaklık aralığında soğuk ortam oluşturma amaçlı R404A 
ve R508B soğutucu akışkanlarının kullanıldığı iki kademeli soğutma sisteminin termodinamik 
analizi yapılmış, bu sisteme ait ekipmanların enerji ve ekserji analizlerinden elde edilen termodi-
namik veriler irdelenmiştir.

F. Mertkan ARSLAN ve Hüseyin GÜNERHAN’ın “Al2O3/Erimiş Tuz Nanoakışkan Karışımının 
parabolik Güneş Kolektörlerinde Isı Transferine Etkisinin İncelenmesi” isimli çalışmalarında; 
Al2O3 nanoparçacıklar ile sodyumnitrat ve potasyumnitrat karışımıyla oluşturulan erimiş tuz ka-



rıştırılarak elde edilen nanoakışkanın parabolik güneş kolektöründe kullanımında ısı transferi ve 
basınç düşümleri sayısal olarak araştırılmıştır.

Nurullah ARSLANOĞLU ve Abdülvahap YİĞİT’in “Metabolik Aktivitenin Işınım Etkisi Altında 
Isıl Konfor Üzerine Etkisinin İncelenmesi” isimli çalışmalarında; aydınlatma lambalarından ya-
yılan ışınım etkisi altında metabolik aktivite düzeyinin ısıl konfor üzerine etkisi incelenmiş, ısıl 
konfor veya konforsuzluk durumu deri sıcaklığı ve nemi üzerinden değerlendirilmiştir.

Şahin GÜNGÖR ve arkadaşlarının “Eş-Eksenli Yivli Isı Değiştirici Üzerinde Öncül ve Geri etki-
lerin Tepki Yüzeyi Yöntemi ve Stokastik Optimizasyon Algoritmaları ile Analizi” isimli çalışma-
larında; dairesel yivli ısı değiştirici modelinde yiv yarıçapı ve yivler arası mesafedeki değişimlerin 
yerel ısı transfer katsayısına etkisi HAD yöntemi ile incelenmiş ve ısı transferi açısından optimi-
zasyon çalışmaları yapılmıştır.

Süleyman KAVAS’ın “HVAC Uygulamalarında Koku Ölçüm ve Tutma Yöntemlerindeki Son Ge-
lişmeler” isimli çalışmasında; koku ve kaynakları, koku ölçüm yöntemleri ile konfor ve mutfak 
uygulamalarında karşılaşılan kokunun yok edilmesi için kullanılan yöntemler taranmış ve son ge-
lişmeler açıklanmaya çalışılmıştır.

Dergimiz www.mmo.org.tr internet sitemizde yer alan “Yayınlar” bölümünden takip edilebilmek-
tedir. 

    * * * *

Mutlu yıllar ve esenlik dileklerimizle.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu

Aralık 2020
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Covid-19 Aşılarında Soğuk Zincir

Refik Saydam Hıfzıssıhha Enstitüsü, 1928’de Atatürk tarafından ku-
rulmuştu. Aşı üretiminde Dünya’ya örnek gösterildi. 2011’de KHK ile 
kapatıldı. Charles Darwin ne güzel söylemiş: "Bilim ve sanat bir kuşun 
iki kanadı gibidir. Bu iki kanadı kullanabilen toplumlar uçar ve özgür 
olurlar! Uçamayanlar ise tavuk olur. Tavuk toplum, önüne atılan bir 
avuç yemi gagalarken, arkadan yumurtalarının alındığının farkında 
bile olmaz!" Darwin’den bahsetmişken Covid-19 ile ilişkisini kuralım. 
Covid-19’un mutasyon geçirdiğini Sağlık Bakanlığı da dahil tüm dünya 
bilim insanları söylemektedirler. Mutasyon, Fransızca bir kelime olup 
Türkçesi evrimdir. Şu Covid’e bakınız, Darwin gibi Galapagos adala-
rına gidip evrimi açıklamaya gerek kalmadı, Covid, evrimi de herkese 
öğretmiş oldu.

Covid aşısının saklanması ve nakli sırasındaki soğutma sistemlerinin 
oluşturulması tamamen makina mühendisliği meslek alanına girdiğin-
den, meslek alanlarımızdan bakarken ülkemiz gerçeklerini de sorgulu-
yoruz.

Vanderbilt Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Önleyici Tıp Profesörü Wil-
liam Schaffner’in açıklamalarına göre "mRNA teknolojisi '21. yüzyıl 
bilimi’ ve mRNA temelli Covid-19 aşılarından alınan olumlu veriler, 
gelecekteki hastalıkları salgınlarıyla mücadelede önemli bir potansiyel 
sunmakta.

mRNA ise vücudun kendi moleküler mekanizmalarını kullanarak bu 
süreyi kısaltmayı vaat ediyor. Özetle, hücrelere virüste yer alan protei-
ne benzer bir protein üretmeyi öğretiyor ve bu da bağışıklık sisteminin 
tepki vermesini sağlıyor.

Hücrelerde bulunan bir RNA tipi olan mRNA, doğal olarak üretilen bir 
madde. DNA’da bulunan talimatları, takip etmeleri için hücrelere taşı-
yan bir tür moleküler işçi arı. Biliminsanları uzun süredir mRNA’nın 
hücreleri minyatür ilaç ya da aşı fabrikalarına dönüştürmesi teorisini 
inceliyordu.

Bir başka deyişle mRNA’yla aşı üretimi, genetik mühendisliği soru-
nu oluyor. Şirketler patojenin genetik dizilimini bulur bulmaz, hızla 
mRNA aşıları tasarlayabilir."

Pfizer’ın aşı araştırmalarına liderlik eden Dr. Katherin Jansen, 
mRNA’nın hem antikor üreterek hem de T hücrelerinin tepki vermesi-
ni sağlayarak bağışıklık sistemini diğer aşı teknolojilerine kıyasla daha 
fazla harekete geçiriyor gibi göründüğünü söylüyor.

mRNA aşılarında diğer aşılarda olmayan en önemli sorun, bu aşıların 
çok düşük sıcaklıklarda saklanmak zorunda olunması.

Tablo 1’de başlıca aşıların soğuk muhafaza sıcaklıkları görülmektedir. 
Tablodan da görüldüğü gibi Moderna aşısı için -20 °C saklama sıcaklı-

Tevfik PEKER
Yük. Mak. Müh.
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Şekil 1. Kaskat sistemi çalışma şeması
-80 °C soğutma sistemi akış şeması (şematik)

KISILMA 
VALFİ

KISILMA 
VALFİ

Tablo 1. Covid-19 Aşıları

Şirket Türü Doz Ne 
kadar 
etkili?

Depolama

Pfizer- 
BioNTech

RNA A %90* -70 oC

Moderna
RNA  (Virüsün genetik 

kodu kullanılıyor)
A %95* 6 aya kadar -20 oC

Oxford Uni-
AstraZeneca

Viral vektör A %70*
Normal  buzdolabı  

sıcaklığı

Gamaleya 
(Sputnik V)

Viral vektör (genetiği 
değiştirilmiş virüs)

A %92*
Normal  buzdolabı  

sıcaklığı

*İlk üç aşama sonuçlarına göre, henüz bilimsel değerlendirmeden geçmedi 

Kaynak: Şirketlerin kendi verileri ve Dünya Sağlık Örgütü                                                  BBC
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ğına ihtiyaç vardır. Ülkemizde -20 °C’deki soğuk 
odalar yoğun olarak mevcuttur. Pfizer-BioNTech 
aşısı dışındakiler için buzdolabı sıcaklıkları yeter-
lidir. Tabloda yalnızca Pfizer-BioNTech aşısının 
depolanması için eksi -70 °C sıcaklığında soğuk 
depolar gerekmektedir. Bir kaç ay öncesine ka-
dar hiçbir ülkenin böyle bir hazırlığı yoktu. Avru-
pa Birliği ülkeleri, ABD, Kanada, Yeni Zelanda, 
Avustralya ve Çin soğuk aşı odası hazırlıklarını ta-
mamladılar. Ülkemizde ise 2017 yılında Ankara’da 
yapılan Türkiye Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü’ne 
ait iki adet 20 şer m2’lik -80 °C soğuk odamız var. 
Maalesef ülke olarak İstanbul’a ve birkaç ilimize 
-80 °C’lik aşı saklama odaları henüz yapılamadı. 
Halbuki ülkemiz bu odaları yapacak bilgi birikimi-
ne ve tecrübeye sahip, -80 °C soğuk depo yapmış 
firmalarımız var. Örneğin şu an Başkanlığını yap-
maktan onur duyduğum ISISO (Isıtma Soğutma 
Havalandırma Sanayi Sitesi) sanayi sitemizde bu 
işleri yapmış ve yapabilecek firmalarımız mevcut-
tur. 

-80 °C’lik soğuk depo kaskat soğutma sistemiyle 
çözülmektedir. Kaskat soğutma sistemleri çok es-
kiden beri kullanılmaktadır. Kullanılma nedenleri, 
tek kademeli basit soğutma çevrimi ile çok düşük 
sıcaklıkların elde edilememesinden kaynaklan-
maktadır. Tek kademeli sistemlerde gerek mekanik 
ekipmanlar, gerekse kullanılan soğutma gazlarının 
fiziksel özellikleri çok geniş bir soğutma aralığın-
da çalışmayı mümkün kılmamaktadır. Basit klima, 
soğuk depo, buzdolabı vb. gibi cihazlarda kullanı-
lan bu sistemler - 40 °C’den daha düşük sıcaklık-
lara inildikçe yetersiz kalmaktadır. Bu sorun ge-
nellikle mekanik ekipmanlardan kaynaklanmakta 
olup tek kademeli mekanik sistemden iki kademeli 
gaz sistemine geçilerek çözülmektedir.  

Tıbbi gerekçeler ve benzer endüstriyel ihtiyaçlar-
da -50 °C nin altında -80 °C sıcaklıklar istenmek-
tedir. Bugün Amerikan Pfizer&Alman Biontech 
aşısının saklanabilme koşulları gibi (-76 °C) bir 
soğutma sistemini tek kademeli bir sistemle elde 
etmek mümkün değildir. Bu gibi durumlarda yük-
sek kademe ve alçak kademe diye adlandırılan iki 
ayrı sistemden oluşan birleşik bir sistem üzerinde 
çalıştırılması ile istenilen -80 °C / -100 °C’leri elde 
etmek mümkün olmaktadır. Bu sistem uzun yıllar-
dan beri kullanılmakta olup her ne kadar kompleks 
gibi gözükse de basit esaslara dayanmaktadır.

Kaskat adı verilen iki çevrimli sistemin her ka-
demesine fiziksel özellikleri uygun gaz seçilerek 
sistem tasarımı yapılmaktadır. Kaskat sisteminin 
çalışma şeması aşağıdaki Şekil 1’de gösterilmiştir.

Yüksek kademede HFC gazı günümüzde küresel 
ısıtmanın yarattığı baskıdan dolayı değişkenlik 
göstermektedir. Yaygın olarak R134A gazı kulla-
nılmaktadır.

Alçak kademede ise -50 °C’ye kadar R404A/R744 
gazları kullanılmaktadır. Ancak -50 °C’lerden 
sonra R13 kullanılırken günümüzde R508B gazı 
yaygın olarak kullanılmaktadır. (R508B gazı HFC 
23 ile PFC 116 gazlarının karışımından elde edilen 
ozon tabakasına zarar vermeyen azeotropik bir ka-
rışımdır).

Aşı depolama için önerilen bu soğuk deponun ön 
soğutma odasının sıcaklığı - 20 °C olmalıdır. Bu 
odaya operasyon odası denilmekte olup indirme, 
bindirme, istifleme ve sevkiyat sırasında atmos-
ferik şartların olumsuz etkisini azaltmak için ön-
görülmektedir. Oda duvarında Poliizosiyanurat 
(PIR) sandviç dolgulu ısı iletkenlik katsayısı 0,018 
W/m.K olan veya bu sayıya yaklaşan yalıtım pa-

Tablo 2. Soğuk Oda Büyüklüğüne Bağlı Soğutma Kapasiteleri
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Şekil 2. Soğuk odalarda örnek yalıtım paneli kullanımı

Şekil 3. Soğuk oda örneği
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yacak ve koronavirüs ile mücadeleye yardımcı ola-
caktır.

Aşağıda Şekil 2’de Panel (PIR) oda şematik resim-
leri görülmektedir.

İnsan sağlığı açısından son derece önemli olan bu 
tip depoların soğutucu cihazları, bire bir yedek-
li şekilde olmalıdır. Tüm bunları çalıştırabilecek 
enerji yedeklemesine, yani ek bir jeneratör sistemi-
ne gereksinim vardır.

Dünyada taşımacılık sektöründe - 20 °C soğutucu 
üniteye ve buzdolabı sıcaklıklarına sahip kontey-
nerlar mevcuttur. 

Aşılar 45x40x56 cm3 ebatlı karton kutular içinde 
sevk edilmektedir. Bu kutunun içinde 15,7x15,7x22 
cm3 ebatlı başka bir kutu vardır Bu iç kutunun için-
de de 5 kat olmak üzere aşı paketleri dizilmektedir. 
Dış kutunun cidarına vakumlu izolasyon paneli 
konulmakta, izolasyon panelinin üst yüzeyinde ise 
bir ısı ölçer bulunmaktadır. Bu ısı ölçer sürekli ku-
tunun sıcaklığını ölçüp bu bilgiyi GPS ile iletmek-
tedir. Böylece hem kutunun iç sıcaklığı, hem de 
nerede olduğu takip edilebilmektedir. Her kutuya 

nelleri kullanılmalıdır. Isıl geçirgenliği oldukça az 
olan bu tip paneller ısı transferini son derece azal-
tarak enerji kullanımının ve harcanacak karbon 
emisyonunun azalmasını sağlarlar. Diğer yandan 
yanmaya karşı daha dayanıklı olup, yanma duru-
munda ise az duman çıkarırlar.

Aşı odası tasarımında dikkat edilecek diğer nok-
talar: Kapılar donmayı önlemek için rezistans ile 
donatılmalı, odalarda basınç ventili bulunmalı ve 
sıcaklıklar sürekli izlenmelidir. Bunun için alarm 
ve otomasyon sistemi kurulmalıdır.

Tablo 2’de verilen oda büyüklüklerine göre kapasi-
teleri hesaplanmış -80 °C’deki aşı odalarında mini-
mum 20 cm kalınlığında iki adet panel (Poliizosi-
yanurat) kullanılmalıdır. -20 °C giriş odalarında 20 
cm kalınlıkta tek panel kullanılmıştır. Panellerin 
durumu Şekil 2 ve 3’teki şematik oda kesitlerinde 
görülmektedir. Bu tasarımda ultra düşük sıcaklıkta 
aşı depolama modülleri ile aşılar, sağlık merkez-
lerinde güvenle saklanabilecek ve soğuk zincir 
kırılmadan insanlara ulaştırılabilecek olanak sağ-
lamaktadır. -80 °C aşı depolama modülleri, farklı 
kapasite ihtiyaçlarını karşılamak için aşağıda ör-
nek olarak 6 farklı tipte tasarlanmıştır. Değişik ta-
sarımlar da yapılabilir. Hastane ve sağlık merkez-
lerinin mevcut alanlarına kolaylıkla kurulabilen bu 
modüllerin tasarımları, Covid-19 aşılarının etkin 
soğutulmasını ve uzun süreli korunmasını sağla-

Tablo 3. Aralık 2020 Sonu İtirarı İle Dünyada 
Kabul Gören Üç Aşının Sipariş Durumu

milyon 
doz

Tablo 4. Aşıların Yıllık Üretim Kapasiteleri 
(milyar doz) 
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yaklaşık 5 doz x 195 ünite x 5 kat = yaklaşık 4.875 
doz aşı konulmaktadır. İç ve dış kutu arasına CO2 
kuru buz yerleştirilerek sevk edilmektedir. Sevk 
süresi, kutu açılmamak kaydıyla 5 gün öngörül-
müştür. 5 gün içinde sevkiyat tamamlanmakta ve 
-78 °C sıcaklıktaki muhafaza alanına konulmakta-
dır. Sevk esnasında araçta soğutma tertibatı olup 
olmadığı açıklanmamasına rağmen soğutma siste-
mine haiz tır konteynırlarında taşınması, aşı ömrü 
için gereklidir.

Aşı donmuş olduğu için uygulamadan önce 2 saat 
aşının sıvı haline dönüşmesi beklenmekte akabin-
deki 6 saat içinde de aşının uygulanmasının gerek-
mekte olduğu ifade edilmektedir. Halen bu aşının 
21 gün ara ile 2 kez uygulanması planlanmıştır.

Tablo 3’de Aralık 2020 sonu itibariyle dünyada ka-
bul gören bazı aşıların sipariş durumu, Tablo 4’de 
bazı aşıların yıllık üretim kapasiteleri görülmek-
tedir.

Çin’de yaygın olarak kullanılan ve Çin tarafından 
onaylanan ilk aşı Sinopharm aşısıdır. Diğer yandan 
Çin’de kullanılmayan Sinovac aşısını alan bilinen 
6 ülke var: Türkiye, Brezilya, Endonezya, Filipin-
ler, Bangladeş ve Şili. Şu da bilinmelidir ki bizim 
dışımızda Çin aşısı sipariş eden bu ülkeler aynı za-
manda Biontech aşısından da sipariş etmişler. Biz 
Çin aşısı sipariş eden altıncı ülkeyiz. Avrupa Birli-
ği gibi organizasyonlar, kendilerini sağlama almak 

için nüfuslarının üzerinde aşı sipariş ediyor. Fakat 
Çin’den aşı almıyorlar. Gerekçe siyasi mi yoksa bi-
limsel mi? Sağlık Bakanı ve Bilim Kurulu’nun, bu 
durumu toplumu ikna edecek şekilde açıklamaları 
gerekmektedir. 

Şeffaflık şart, çünkü insanlarımız ölüm riski ile 
karşı karşıya. 

Kanada işi sağlama alıp nüfusunun 9 katı, İngiltere 
6 katı, ABD 5 katı kadar aşı siparişi yaptılar. İsrail 
Biontech siparişi yapan ülke olmamasına rağmen 
parayı bastırdı ve aldı. Çok yakında tüm İsrail’de 
aşı işi bitmiş olacak. İngiltere’de neredeyse aşı işi-
ni bitirmiş olacak. Biz Çin aşısını yapmaya henüz 
başlayamadık. Aralık ayında 30 milyon adet almış 
olacaktık. Ülkemiz karar vericileri maalesef gerek-
li tedbirleri zamanında alamadılar. 

T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Mü-
dürlüğü tarafından Covid-19 pandemisiyle etkin 
mücadele için dünyaca kabul görmüş aşıların da 
ülkemizde kullanımını sağlayabilmesi için gerekli 
girişimlerde bulunmasını yararlı görüyorum. Bu 
nedenle aşıların soğuk nakil zincirlerini ivedilikle 
oluşturmalı, gerekli bölgelere düşük sıcaklık so-
ğuk muhafaza depolarının yapılması işine sahip 
çıkmalıdır.

Türkiye soğuk depoculuk sektörü gerekli bilgi bi-
rikimine, üretim yeteneğine sahip, dünya ile reka-
bet edebilecek düzeydedir.
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Ultra Düşük Sıcaklık Uygulamalarında 
Kullanılan Bir Kaskat Soğutma Sisteminin 
Termodinamik Analizi

ÖZ

Soğutma sistemleri çalışılmak istenen soğutma sıcaklığına bağlı olarak çeşitli 
kategorilere ayrılmaktadır. -50 °C ve -100 °C sıcaklık aralığında gerçekleştirilen 
soğutma işlemleri ultra düşük sıcaklık uygulaması sınıfına girmektedir. Soğutma 
sistemleri; kompresör sıkıştırma oranı, dış hava sıcaklıkları ve kullanılan akışkan 
özellikleriyle sınırlandırıldığından dolayı bu sıcaklık değerlerini tek kademeli bir 
soğutma sistemiyle elde edebilmek çok zordur. Bu sebeple iki kademeli soğutma 
sistemleri kullanılmaktadır. Bu sistemlerin yüksek sıcaklık çevrimlerinde R134a, 
R404A ve R507A gibi akışkanlar; düşük sıcaklık çevriminde ise R23, R503 ve R508B 
gibi akışkanlar kullanılabilmektedir. Bu çalışmada, yüksek sıcaklık çevriminde 
R404A; düşük sıcaklık çevriminde ise R508B akışkanının kullanıldığı iki kademeli 
bir soğutma sistemi termodinamik olarak incelenmiştir. EES (Engineering Equation 
Solver) yazılımı kullanılarak ultra düşük oda sıcaklıklarında çalışan bir soğutma 
sistemine ait ekipmanların enerji ve ekserji analizi yapılmış ve sonuçlar irdelen-
miştir.
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ABSTRACT

Refrigeration systems can be categorized according to the refrigeration tempera-
ture needed. The systems operating at the temperatures between -50 °C and -100 °C 
are classified as the ultra-low temperature refrigeration systems. Since the parame-
ters such as compression ratio, ambient air temperature and refrigerant properties 
limit the operation of refrigeration system, it is difficult to obtain these operating 
temperatures with a single-stage refrigeration system. Therefore, double-stage, 
cascade, ones are preferred for this purpose. While refrigerants such as R134a, 
R404A, and R507A are used at the high temperature cycle of cascade systems, R23, 
R503 and R508B can be used at the low temperature cycles. In this study, a cas-
cade refrigeration system with R404A at the high temperature and R508B at the low 
temperature cycle is thermodynamically analyzed. Using Energy Equation Solver 
(EES) software, energy and exergy analysis of the equipments of a system operat-
ing at ultra low temperatures were performed and the results were investigated for 
different operating conditions.
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1. GİRİŞ

Bazı besin maddelerinin ve ilaçların depolanması 
için gerekli sıcaklıklar ultra düşük sıcaklık uygu-
lamalarının alanına girmektedir. Ultra düşük sı-
caklıkta çalışan soğutma sistemleri yaygın olarak 
biyolojik örneklerin depolanmasında kullanılmak-
tadır. -50 °C ile -100 °C arasında; bakteriler, kan 
bileşenleri, kemik iliği, klinik örnekler, mantarlar, 
kök hücresi kültürleri, memeli hücresi kültürleri, 
test malzemeleri, DNA, RNA, bitki hücresi kültür-
leri, kırmızı kan hücresi, sperm, döllenmiş yumur-
ta, dokular ve virüsler depolanmaktadır. Ayrıca 
petrokimya endüstrisinde de gazların sıvılaştırıl-
ması için ultra düşük sıcaklık soğutma sistemleri 
kullanılmaktadır [1]. -50 °C ile -100 °C arasındaki 
sıcaklıklarda çalışacak olan soğutma sisteminin 
hangi kriterlere sahip olması gerektiği ASHRAE 
yayınlarında [1] detaylı olarak verilmektedir.

Endüstriyel uygulamalarda kullanılan tek kademe-
li soğutma sistemlerinin ulaşabileceği en düşük sı-
caklık değerleri -40 °C ile -45 °C arasındadır. Tek 
kademeli sistemlerin çalışma şartları; kompresör-
lerin sıkıştırma oranı ve soğutucu akışkanı yoğuş-
turacak çevre sıcaklıklarıyla sınırlandığı için -45 
°C’nin altındaki sıcaklıklara düşememektedir. Bu 
nedenle, -45 °C ile -80 °C arasındaki ultra düşük 
sıcaklıklara iki kademeli soğutma sistemi kullana-
rak verimli şekilde ulaşılabilir.

İki kademeli soğutma sistemleri yüksek ve düşük 
sıcaklık olmak üzere iki çevrimden oluşmaktadır. 
Bu iki çevrim ortak bir ısı değiştirici ile birbirine 
bağlanmaktadır. Bu ısı değiştirici, yüksek sıcaklık 
çevrimi için buharlaştırıcı; düşük sıcaklık çevrimi 
için yoğuşturucu görevi görmektedir. Yüksek sı-
caklık çeviriminde dış ortam sıcaklığı ile yaklaşık 
-40 °C buharlaşma sıcaklığı arasında çalışan bir 
soğutma sistemi kullanılmaktadır. Düşük sıcaklık 
çevriminde ise ortak ısı değiştiricide -30 °C ile -35 
°C arasında yoğuşan soğutucu akışkan -80 °C ile 
-90 °C arasında buharlaşma sıcaklığına ulaşabil-
mektedir.

Ultra düşük sıcaklıklara ulaşmak için kullanılan 
iki kademeli soğutma sistemlerinin yüksek sı-
caklık çevriminde en çok tercih edilen akışkanlar 
R134a, R404A ve R507A gibi HFC soğutucu akış-
kanlardır. Ayrıca R290 (Propan) ve R717 (Amon-
yak) gibi doğal akışkanlar da kullanılabilir. Basınç 
ve sıcaklık değerleri göz önüne alındığında bu sis-
temlerin düşük sıcaklık çevriminde en çok R23 ve 

R508B gibi akışkanlar kullanılmaktadır. Ayrıca, 
R170 (Etan) [2] ve R1150 (Etilen) gibi doğal akış-
kanlar da kullanılabilmektedir. Bununla birlikte, 
ultra düşük sıcaklık değerlerini elde edebilmek için 
farklı doğal akışkanların karışımları da kullanıla-
bilmektedir [3]. 

Bu çalışmanın konusunu oluşturan akışkanlardan 
R404A, vakum basıncına düşmeden yaklaşık -40 
°C buharlaşma sıcaklığına sahip olabilmektedir. 
Diğer akışkan R508B, çok düşük kritik sıcaklık 
(11 °C) değerine sahip olduğundan yoğuşma sı-
caklığı -25 °C ve altındaki değerler olabilmektedir. 
R508B; R23 (46%) ve R116 (54%) akışkanlarının 
kütlece birbirine yakın oranlarda eşkaynar (aze-
otropik) bir şekilde karışımından oluşmaktadır ve 
yanıcı ve zehirli olmaması gibi faydalı özelliklere 
sahiptir. 1 atm basınçta çok düşük kaynama sıcak-
lığına sahip olduğundan kaynama noktasının he-
men üzerindeki ultra düşük sıcaklıktaki soğutma 
sistemlerinde kullanılabilmektedir.

Brinc ve arkadaşları [4] yaptıkları çalışma kap-
samında; -80 °C’de depolamak amacıyla sağlıklı 
çocuklardan serum örnekleri toplamışlardır. Ça-
lışmanın amacı ise; serum içeriğindeki protein ve 
hormon bileşiklerinin aynı koşullar altında kim-
yasal olarak korunup korunmadığını incelemektir. 
0-18 yaş arası çocuklardan örnekler toplanmış ve 
farklı kategorilere ayrılarak aylık periyotlar halin-
de örneklerin kontrolü yapılmıştır. Örneklerdeki 
57 ayrı analitin incelenmesi gerçekleştirilmiştir. 
Alınan sonuçlarda; analitlerin büyük bir bölümün-
de 13 aylık depolama süresi boyunca zamana bağlı 
herhangi bir değişikliğe rastlanmamıştır. Çalışma 
sonucunda analitlerin büyük bir kısmının -80 °C 
saklama koşullarında kimyasal olarak 13 ay bo-
yunca içeriklerini muhafaza ettiği görülmüştür.

Sarkar ve arkadaşları [5] yaptıkları çalışmada; 
etan, etilen ve azot oksitin düşük sıcaklık çevri-
minde kullanıldığı ultra düşük sıcaklıklarda çalı-
şan iki kademeli bir soğutma sisteminin tasarım 
ve çalışma parametrelerinin sistem performansına 
etkilerini inceleyebilmek için teorik olarak analiz 
ve optimizasyon çalışmaları gerçekleştirmişlerdir. 
Sistemin yüksek sıcaklık çevriminde ise amonyak, 
propan ve propilen kullanılmıştır. Ayrıca düşük 
sıcaklık çevrimindeki yoğuşturucunun optimum 
sıcaklığı belirlenerek performans katsayısının art-
tırılması için çalışmalar yapılmıştır. Sonuç olarak; 
buharlaşma ve yoğuşma sıcaklığı arttıkça ısı de-
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ğiştiricisindeki optimum sıcaklık değeri ve kütle-
sel debi oranının arttığını buna karşın buharlaşma 
sıcaklığı arttıkça ve yoğuşma sıcaklığı azaldıkça 
performans katsayısının arttığını göstermişlerdir. 
En yüksek performans katsayısı etan akışkanı ve 
en iyi hacimsel soğutma kapasitesi ise azot oksit 
akışkanı ile bulunmuştur.

Parekh ve Tailor [6] yaptıkları çalışmada; R23 ve 
R507A akışkanlarının kullanıldığı iki kademeli 
bir soğutma sistemini termodinamik analizlerini 
gerçekleştirmişlerdir. R507A; R125 ve R143A’nın 
(%50-%50) karışımında oluşmasına rağmen iki faz 
bölgesinde herhangi bir sıcaklık değişimine uğra-
mamaktadır. R23 ise düşük sıcaklık uygulamala-
rında R13 gazının muadili olarak kullanılmakta-
dır. Soğutma sistemi; yüksek sıcaklık çevriminin 
yoğuşma, buharlaşma ve aşırı soğutma ve aşırı 
ısıtma sıcaklık parametreleri ile düşük sıcaklık 
çevriminin ısı değiştiricisindeki sıcaklık farkı, yo-
ğuşma, buharlaşma, aşırı soğutma ve aşırı ısıtma 
sıcaklık parametreleri kullanılarak oluşturulan ta-
sarım analiz edilmiştir. Sonuç olarak; buharlaşma 
sıcaklığı arttığında performans katsayısının arttığı 
bulunmuştur. Yüksek sıcaklık çevriminin yoğuş-
turucu sıcaklığı arttırıldığında ise sistem perfor-
mans katsayısının düştüğü gösterilmiştir.

K. Wadell [7] yüksek lisans tezinde yüksek sıcak-
lık çevriminde R134a, düşük sıcaklık çevriminde 
R508B olacak şekilde tasarlanan iki kademeli bir 
soğutma sistemi üzerinde çalışmıştır. Sistemin 
R508B buharlaştırıcısına buharlaşma sıcaklığı -86 
°C ve -79 °C; kütlesel debisi (0,833-1,167)x10-3 kg/s 
olacak şekilde akışkan göndermiş ve sonuçları in-
celemiştir. Sistemin buharlaştırıcı ekipmanının 
mikrokanallı ve yüzey alanı genişletilmiş olarak 
tasarlandığında daha iyi performans sağladığı; ay-
rıca buharlaşma sıcaklığında soğutucuda meydana 
gelen basınç kayıplarının ihmal edilecek seviyede 
olduğu gösterilmiştir.

Kruse ve Russmann [8] düşük sıcaklık çevriminde 
R23, yüksek sıcaklık çevriminde ise R134a olan 
iki kademeli bir soğutma sistemi ile; yüksek sı-
caklık çevrimi kritik üstü (transkritik) R744 (CO2), 
düşük sıcaklık çevrimi azot oksit (N2O) olan iki 
kademli bir soğutma sistemini teorik olarak ince-
lemiş ve karşılaştırmıştır. Sonuçlar, düşük sıcaklık 
çevriminde N2O’nun R23’e performans olarak iyi 
bir alternatif olabileceği; ayrıca R23’ün yüksek 
sera gazı etkisi (GWP:12000) düşünüldüğünde, 

N2O’nun daha düşük sera gazı etkisi ile (GWP:240) 
çevreci bir seçim olabileceği ortaya konulmuştur. 
Ayrıca R134a, R717 ve hidrokarbonların yüksek 
sıcaklık çevriminde kullanılabileceği; fakat R717 
zehirli ve hidrokarbonlar yanıcı gazlar olduğun-
dan; bu seçimler yerine R744’ün transkritik kulla-
nımının daha sürdürülebilir bir çözüm olabileceği 
vurgulanmıştır.

Bu çalışmada yüksek sıcaklık çevriminde R404A; 
düşük sıcaklık çevriminde R508B olan ultra düşük 
sıcaklıklarda çalışan bir soğutma sisteminin ma-
tematiksel modeli geliştirilerek değişken çalışma 
parametrelerin sistem performansına (COP), ikinci 
kanun verimine ve toplam ekserji kaybına etkisi 
belirlenmiştir. Hesaplamalarda aşırı ısıtma ve aşı-
rı soğutma sıcaklıkları, yüksek sıcaklık çevrimi 
yoğuşma sıcaklığı, kaskat ısı değiştiricisi buhar-
laşma sıcaklığı ve sıcaklık farkı değişken çalışma 
parametreleri olarak kullanılmıştır. Düşük sıcaklık 
çevrimi buharlaşma sıcaklığı (−86 °C) ve sistemin 
soğutma kapasitesi (11 kW) sabit çalışma paramet-
resi olarak kabul edilmiştir. 

2. İKİ KADEMELİ SOĞUTMA SİSTEMİ

Bu çalışmada, yüksek sıcaklık çevriminde R404A, 
düşük sıcaklık çevriminde R508B kullanılan iki 
kademeli bir soğutma sistemi teorik olan model-
lenmiştir. İki kademeli soğutma çevrimine ait şe-
matik gösterim Şekil 1’de verilmiştir. 

Yüksek sıcaklık çevriminde R404A kompresörü, 
hava soğutmalı yoğuşturucu, R404A akışkanını 
düşük sıcaklık ve basınç değerlerine düşüren gen-
leşme vanası bulunmaktadır. Ortak ısı değiştiricisi 
bu çevrimde R404A akışkanını buharlaştırıcı göre-
vi görmektedir. Düşük sıcaklık çevriminde R508B 
kompresörü, genleşme vanası ve buharlaştırıcı 
ekipmanları bulunmaktadır. Ortak ısı değiştiricisi 
bu çevrimde R508B akışkanı için yoğuşturucu gö-
revi görmektedir. Ortak ısı değiştiricisinde R508B 
yoğuşup R404A ise buharlaşarak iki çevrim ara-
sında ısı geçişi gerçekleşmektedir.

İki kademeli soğutma sistemlerinde soğutma etkisi 
düşük sıcaklık çevrimindeki buharlaştırıcı ekip-
manı ile elde edilmektedir. Sisteme güç girişi iki 
farklı kompresör aracılığıyla yapıldığından gele-
neksel iki kademeli soğutma sistemlerinde Perfor-
mans Katsayısı (COP) değeri tek kademeli sistem-
lere göre oldukça düşebilmektedir. Bu çalışmada 
olduğu gibi, sistem eğer ultra düşük sıcaklıklarda 
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çalışıyor ise, sistemin çalışma sıcaklıkları arasın-
daki fark da çok fazla olduğundan, COP değeri 
1’in altındaki değerler de olabilmektedir. Kılıçars-
lan ve arkadaşları [9] yaptıkları çalışmada, yüksek 
ve düşük sıcaklık çevrimlerinde kullanılan farklı 
akışkan çiftlerinin sistem performansına nasıl etki 
ettiğini ve COP değerini nasıl değiştirdiğini analiz 
etmişler; sistemin soğutma kapasitesinin elde edil-
diği buharlaşma sıcaklığı ultra düşük seviyelere 
düştükçe COP değerinin de 1’in altına düştüğünü 
gözlemlemişlerdir.

3. SOĞUTUCU AKIŞKANLARIN 
ÖZELLİKLERİ

Ultra-düşük sıcaklıklarda kullanılacak soğutucu 
akışkanların seçimi esnasında dikkat edilmesi ge-
reken birçok faktör vardır. Doğru soğutucu akış-
kanı tayin ederken ozon delme potansiyeli (ODP), 
küresel ısınma potansiyeli (GWP), zehirlilik, ya-
nıcılık, NBP(normal basınç noktası), TCR (kritik 
sıcaklık) ve PCR (kritik basınç) gibi özellikleri göz 
önüne alınmalıdır. Tablo 1’de kaskat sistemde kul-
lanılan soğutucu akışkan çiftine ait bazı özellikler 
verilmiştir.

Tablo 1. Soğutucu Akışkanların Özellikleri

Soğu-
tucu 

Akışkan

TCR
(°C)

PCR
(bar)

NBP
(°C)

ODP GWP

Gü-
ven-
lik 

Sınıfı
YSÇ R404A 72.0 37.3 -46.4 0 3922 A1
DSÇ R508B 14.0 39.0 -86.9 0 11698 A1

4. TERMODİNAMİK ANALİZ ve 
MATEMATİKSEL MODELLEME

Sistemin matematik modeli EES (Engineering 
Equation Solver) [10] kullanılarak çıkarılmıştır. 
EES yazılımı, farklı akışkanların termofiziksel 
özelliklerini içeren bir kütüphanesi olması ve bu 
kütüphanedeki bilgilerin kullanımının kolay ve 
hızlı olması sayesinde çeşitli termodinamik analiz-
lerde sıklıkla kullanılmaktadır. Çözücüsünün basit 
ve hızlı olması; ayrıca grafik çizdirebilme imkanı 
tanıdığından enerji, ekserji ve optimizasyon hesap-
lamaları içeren birçok çalışmada çeşitli avantajlar 
sağlamaktadır [6-11-12].

Bu çalışmada yer alan iki kademeli soğutma sis-
temi, çevrimde yer alan her bir işlem –sıkıştırma, 

Şekil 1. İki kademeli soğutma sistemi çevrimi



ARAŞTIRMA MAKALESİ

17Tesisat Mühendisliği - Sayı 181 - Kasım/Aralık 2020

genleşme, yoğuşma ve buharlaşma– ayrı ayrı dü-
şünülerek matematiksel olarak modellenmiştir. Bu 
kapsamda, termodinamiğin birinci ve ikinci ka-
nunları kullanılarak kütle, enerji ve ekserji denk-
lemleri çıkarılmıştır. Sistemi daha kolay analiz 
edebilmek için matematiksel modelleme sırasında 
aşağıdaki kabuller yapılmıştır

• Düşük ve yüksek sıcaklık çevrimlerindeki 
kompresör izentropik verimleri 0,80 olarak 
belirlenmiştir.

• Isı değiştiricilerdeki ısı geçişi işlemi sabit ba-
sınçta (izobarik) gerçekleşmektedir.

• Genleşme vanalarında akışkanlar sabit ental-
pide (izentalpik) genleşmektedir.

• Sistemde borular ve ısı değiştiricilerde gerçek-
leşen akışlardaki basınç kayıpları ihmal edil-
mektedir.

• Potansiyel ve kinetik enerjideki değişimler ih-
mal edilmiştir.

• Ortak ısı değiştiricinin etkenliği (effective-
ness) 1 olarak kabul edilmiştir.

Sistemin sabit ve değişken çalışma parametreleri 
aşağıdaki gibi belirlenmiştir.

• Düşük sıcaklık çevrimindeki buharlaşma 
(evaporation) sıcaklığı -86 °C (TB); soğutul-
mak istenen ortam sıcaklığı (TR) ise -80 °C 
(193 K) olarak alınmıştır.

• Yüksek sıcaklık çevrimindeki yoğuşma (con-
densation) sıcaklığı (TY) 30 °C ile 55 °C ara-
sında değişmektedir.

• Yüksek sıcaklık çevrimindeki buharlaşma sı-
caklığı (TKAS,B) -40 °C ile -10 °C arasında 
değişmektedir.

• Aşırı ısıtma (superheating) miktarı (ΔTsup) 
her iki sıcaklık çevrimi için 1 K ile 40 K ara-
sında olabilmektedir.

• Aşırı soğutma (subcooling) miktarı (ΔTsub) 
her iki sıcaklık çevrimi için 1 K ile 30 K ara-
sında olabilmektedir.

• Kaskat ısı değiştiricideki sıcaklık farkı 
(ΔTKAS) 2 K ile 15 K arasında olabilmektedir.

• Sistemin soğutma kapasitesi 11 kW olarak 
alınmıştır.

• Ekserji kayıp hesaplarında referans sıcaklığı 
(T0) 25 °C (298 K) olarak kabul edilmiştir.

Sistemin kütle, enerji ve ekserji denklemleri her bir 
ekipman için aşağıdaki gibi yazılmıştır.

Kütle dengesi;

ṁg = ṁç   (1)

Enerji dengesi;

Düşük ve yüksek sıcaklık çevrimi kompresör ka-
pasiteleri;

ẆLT = ṁLT ∙ (h1 − h4)  (2)

ẆHT = ṁHT ∙ (h5 − h8)  (3)

Yüksek sıcaklık çevrimi yoğuşturucu kapasitesi;

Q̇ = ṁHT ∙ (h5 − h6)  (4)

Düşük sıcaklık çevrimi genleşme vanası;

h2 = h3  (5)

Yüksek sıcaklık çevrimi genleşme vanası;

h6 = h7  (6)

Kaskat ısı değiştiricisi kapasitesi;

Q̇KAS = ṁHT ∙ (h8 − h7) = ṁLT ∙ (h1 − h2)  (7)

Düşük sıcaklık çevrimi buharlaştırıcı kapasitesi;

Q̇B = ṁLT ∙ (h4 − h3)  (8)

Ekserji kayıpları;

Düşük ve yüksek sıcaklık çevrimi kompresörleri;

ẊLT,Komp = ṁLT ∙ T0 ∙ (s1 − s4)  (9)

ẊHT,Komp = ṁHT ∙ T0 ∙ (s5 − s8)  (10)

Yüksek sıcaklık çevrimi yoğuşturucu;

ẊHT,Yog = ṁHT ∙ (h5 − h6 + T0 ∙ (s6 − s5)) (11)

Düşük sıcaklık çevrimi genleşme vanası;

ẊLT,GV = ṁLT ∙ T0 ∙ (s3 − s1)  (12)

Yüksek sıcaklık çevrimi genleşme vanası;

ẊHT,Komp = ṁHT ∙ T0 ∙ (s7 − s6)  (13)

Kaskat ısı değiştirici için;

ẊKAS = ṁLT ∙ T0 ∙ (s2 − s1) + ṁHT ∙ T0 ∙ (s8 − s8) (14)

Düşük sıcaklık çevrimi buharlaştırıcısı;

ẊLT,Buh = ṁLT∙[(T0/TR) ∙ (h3 − h4) + T0 ∙ (s4 − s3)] (15)

COP ve ikinci kanun verimliliği;

COP = Q̇ / (ẆLT + ẆHT)  (16)

COPYSÇ = Q̇KAS / ẆHT (17)

COPDSÇ = Q̇B / ẆLT (18)
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ηII = Ẇizentropik / Ẇgerçek  (19)

Ẇizentropik = Q̇B ∙ ((T0/TB) − 1)  (20)

Ẇgerçek = ẆLT + ẆHT  (21)

5. SONUÇLAR ve TARTIŞMA

Sistemin performansını analiz etmek için kütle, 
enerji ve ekserji denklemleri çıkarıldıktan sonra, 
matematiksel model EES yazılımı kullanılarak ha-
zırlanmıştır. 

Sistemin yüksek ve düşük sıcaklık çevrimlerinde 
yer alan aşırı soğutma (ΔTsub) ile aşırı ısıtma sıcak-
lıkları (ΔTsup), yüksek sıcaklık çevrimi yoğuşturu-
cu sıcaklığı (TY), yüksek sıcaklık çevrimi buhar-
laşma sıcaklığı (TKAS,B) kaskat ısı değiştiricisindeki 
sıcaklık farkı (ΔTKAS) gibi çalışma parametrele-
rinin farklı değerleri için sistemin COP’si, ikinci 
kanun verimliliği ve toplam ekserji kaybı irdelen-
miştir. Bu hesaplamalarda, düşük sıcaklık çevrimi 
buharlaşma sıcaklığı (TB) −86 °C; sistemin soğut-
ma kapasitesi 11 kW olarak sabit kabul edilmiştir.

Bu çalışmada yüksek sıcaklık çevrimi yoğuşma 
sıcaklığının (TY) 30 °C ile 55 °C arasında değişi-
minin COP’ye etkisi belirlenirken kaskat ısı de-
ğiştiricisindeki sıcaklık farkı (ΔTKAS) 8 K, düşük 
ve yüksek ısı çevrimi aşırı ısıtma (ΔTsup) ile aşırı 
soğutma (ΔTsub) sıcaklıkları 1 K olarak sabit alın-
mıştır. Ayrıca yüksek sıcaklık çevrimi buharlaşma 
sıcaklığı (TKAS,B) −40 °C ile −10 °C arasında değişi-
minin COP’ye etkisini belirlerken kaskat ısı değiş-
tiricisi sıcaklık farkının (ΔTKAS) 2 K, 5 K, 8 K, 12 
K ve 15 K değerleri için hesaplamalar yapılmıştır. 
Hesaplamalarda aşırı soğutma (ΔTsub) ve aşırı ısıt-
ma sıcaklıkları (ΔTsup) 1 K olarak sabit alınmıştır.

5.1 Aşırı Isıtma ve Aşırı Soğutma 
Değerlerinin Etkisi

Aşırı ısıtma; soğutma çevriminde buharlaştırıcı-
dan çıkan soğutucu akışkanın kompresöre girdiği 
sıcaklık ile sistemin buharlaştırıcı sıcaklığı arasın-
daki farkı ifade eder. Aşırı soğutma ise; sistemin 
yoğuşturucu ekipmanından çıkan soğutucu akış-
kanın genleşme vanasına girdiği sıcaklık ile yo-
ğuşma sıcaklığı arasındaki farkı ifade eder. 

Şekil 2 ile 3’de düşük ve yüksek ısı çevriminde 
aşırı ısıtma ile aşırı soğutmanın sistemin COP ve 
ikinci kanun verimine etkisi görülmektedir. Bu et-
kiler incelenirken düşük sıcaklık çevrimi buharlaş-

ma sıcaklığı (TB) −86 °C, yüksek sıcaklık sıcaklık 
çevrimi yoğuşma sıcaklığı (TY) 45 °C ve kaskat ısı 
değiştiricisindeki sıcaklık farkı (ΔTKAS) 8 K olarak 
kabul edilmiştir.

Şekil 2’de görüldüğü gibi düşük ve yüksek sıcak-
lık çevriminde aşırı ısıtma sıcaklıkları 1 K’dan 40 
K’ya kadar değiştirilmiştir. Düşük sıcaklık çevri-
mindeki aşırı ısıtmanın COP üzerindeki etkisi yok 
denecek kadar azdır. Yüksek sıcaklık çevriminde 
ise aşırı ısıtma COP’yi 0,48’den 0,54’e iyileştirmiş-
tir. 

Şekil 3’de ise düşük ve yüksek sıcaklık çevriminde 
aşırı soğutma sıcaklıkları 1 K’dan 30 K’ya kadar 
değiştirilmiştir. Aşırı soğutmanın yüksek ve düşük 
sıcaklık çevriminde sistem COP’sine pozitif katkı 
sağladığı belirlenmiştir. Şekil 2 ve 3 birlikte ince-
lendiğinde aşırı soğutmanın, aşırı ısıtmaya göre 
COP üzerinde daha fazla olumlu etkiye sahip oldu-
ğu gözlenmiştir. 

Şekil 2. Aşırı ısıtmanın düşük ve yüksek sıcaklık 
çevriminde COP ve ikinci kanun verimine etkisi
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Şekil 3. Aşırı soğutmanın düşük ve yüksek sıcaklık 
çevriminde COP ve ikinci kanun verimine etkisi

5.2 Yüksek Sıcaklık Çevrimi Yoğuşturucu 
Sıcaklığının Etkisi

Yüksek sıcaklık çevrimi yoğuşturucu sıcaklığının 
(TY) sistemin COP ve ikinci kanun verimliliğine 
etkisi incelenirken düşük sıcaklık çevrimi buhar-
laşma sıcaklığı (TB) −86 °C, kaskat ısı değiştirici-
sindeki sıcaklık farkı (ΔTKAS) 8 K, düşük ve yüksek 
ısı çevriminde aşırı ısıtma (ΔTsup) ile aşırı soğut-
ma (ΔTsub) sıcaklıkları 1 K olarak sabit alınmıştır. 
Yüksek sıcaklık çevrimi yoğuşma sıcaklığı (TY) 30 
°C ile 55 °C arasında değiştirilerek hesaplamalar 
yapılmıştır. 

Yüksek sıcaklık çevrimi yoğuşturucu sıcaklığı 
(TY) 30 °C ile 55 °C arasında değişirken COP ve 
ikinci kanun verimine etkisi Şekil 4’te görülmek-
tedir. Yoğuşma sıcaklığı artarken sistemin COP’si 
ve ikinci kanun verimliliği azalmaktadır. Yoğuşma 
sıcaklığı, hava soğutmalı yoğuşturucularda dış or-
tam sıcaklığından doğrudan etkilendiğinden dolayı 
bir sistemin COP’sini kurulduğu yerin iklim şartla-
rı belirlemektedir.

Şekil 4. Yüksek sıcaklık çevrimi yoğuşma sıcaklığının 
(TY) COP ve ikinci kanun verimine etkisi

5.3 Ortak Isı Değiştiricideki Buharlaşma 
Sıcaklığı ve Sıcaklık Farkının Etkisi 

İki kademeli soğutma sisteminde kaskat ısı değiş-
tiricisi, yüksek sıcaklık çevrimi için buharlaştırıcı, 
düşük sıcaklık çevrimi için yoğuşturucu görevi 
görmektedir. Arada ısı geçişi olabilmesi için bir 
sıcaklık farkı (ΔTKAS) olması gerekmektedir. Bu 
sıcaklık farkı yüksek sıcaklık çevriminin buhar-
laşma ve düşük ısı çevriminin yoğuşma sıcaklık-
larına doğrudan etkilediğinden sistem performansı 
üzerindeki etkisi de irdelenerek belirlenmelidir. 
Düşük sıcaklık çevrimi yoğuşma sıcaklığı (TKAS,Y), 
yüksek sıcaklık çevrimi buharlaşma sıcaklığından 
(TKAS,B) belirtilen sıcaklık farkı (ΔTKAS) kadar faz-
ladır. 

Şekil 4, Şekil 5 ve Şekil 6’da, kaskat ısı değiştiricisi 
buharlaşma sıcaklığı (TKAS,B) ve sıcaklık farkının 
(ΔTKAS), sistemin COP’si, ikinci kanun verimi ve 
toplam ekserji kaybını nasıl etkilediği görülmek-
tedir. Kaskat ısı değiştiricisi buharlaşma sıcaklığı 
(TKAS,B) −40 °C ile −10 °C arasında değişirken kas-
kat ısı değiştiricisi sıcaklık farkının (ΔTKAS) 2 K, 5 
K, 8 K, 12 K ve 15 K değerleri için hesaplamalar 
yapılmıştır. Hesaplamalarda düşük sıcaklık çev-
rimi buharlaşma sıcaklığı (TB) −86 °C, düşük ve 
yüksek sıcaklık çevriminde aşırı ısıtma (ΔTsup) ile 
aşırı soğutma (ΔTsub) sıcaklıkları 1 K olarak sabit 
alınmıştır.

Kaskat ısı değiştiricisi buharlaşma sıcaklığı 
(TKAS,B) arttıkça sistemin COP’si ve ikinci kanun 
verimi azalmaktadır. Buharlaşma ve yoğuşma sı-
caklıkları arasındaki fark (ΔTKAS) azaldıkça sistem 
performansı ve ikinci kanun verimi artmaktadır 
(Şekil 4 ve 5). Endüstriyel uygulamalarda genel 
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olarak kaskat ısıl değiştirici sıcaklık farkının 5 K − 
10 K arasında değiştiği gözlenmiştir. Bu çalışmada 
ΔTKAS değeri 8 K olarak alınmıştır.

Şekil 5. Kaskat ısı değiştiricisi buharlaşma sıcaklığı 
(TKAS,B) ve sıcaklık farkının (ΔTKAS) COP’ye etkisi

Şekil 6. Kaskat ısı değiştiricisi buharlaşma sıcaklığı 
(TKAS,B) ve sıcaklık farkının (ΔTKAS) ikinci kanun 

verimine etkisi

Ekserji, bir sisteme verilen enerji ile sistem tara-
fından yapılabilecek maksimum iş potansiyelini 
ifade etmektedir [13]. Sistemin sıcaklık ve basınç 
aralıkları, kütlesel debi gibi çalışma parametre-
leri; bu potansiyeli azaltarak sistemi oluşturan 
komponentlerden meydana gelen ekserji kaybının 
artmasına neden olabilmektedir. Soğutma sistemi 
toplam ekserji kaybı; düşük ve yüksek sıcaklık 
çevrimi kompresörlerinde, genleşme vanalarında, 
yüksek sıcaklık çevrimi yoğuşturucusunda, kaskat 
ısı eşanjöründe ve düşük sıcaklık çevrimi buhar-
laştırıcısında meydana gelen ekserji kayıplarının 
toplamıdır. 

Şekil 7’de kaskat ısı eşanjörü buharlaşma sıcaklı-
ğının (TKAS,B) ve sıcaklık farkının (ΔTKAS) sistem-
deki toplam ekserji kaybına nasıl etkilediği görül-
mektedir. Sistemin COP ve ikinci kanun veriminin 
artması ekserji kaybının azalması; COP ve ikinci 
kanun veriminin azalması ise ekserji kaybının art-
ması anlamına gelmektedir. Dolayısıyla aynı pa-

rametrelerinin toplam ekserji kaybına etkisi, COP 
ve ikinci kanun verimine olan etkisinin tam tersi 
yönünde gerçekleşmektedir.

Şekil 7. Kaskat ısı değiştiricisi buharlaşma sıcaklığı 
(TKAS,B) ve sıcaklık farkının (∆TKAS) sistemdeki toplam 

ekserji kaybına etkisi

SONUÇ

Bu çalışmada, yüksek sıcaklık çevriminde R404A, 
düşük sıcaklık çevriminde R508B akışkanı olan 
ultra düşük sıcaklıklarda çalışan iki kademeli bir 
soğutma sisteminin termodinamik analizi ger-
çekleştirilmiştir. Sistemin kütle, enerji ve ekserji 
denklemleri çıkarılmış, EES yazılımı kullanılarak 
matematiksek modeli oluşturulmuştur. Bu model 
oluşturulurken sistemi daha kolay analiz edebil-
mek için belli kabuller yapılmıştır. Farklı çalışma 
değişkenlerinin sistem performansı üzerindeki et-
kisi araştırılmış ve sonuçlar irdelenmiştir.

Yüksek sıcaklık çevrimi yoğuşturucu sıcaklı-
ğı (TY) artarken sistemin COP’si ve ikinci kanun 
verimliliği azalmaktadır. Soğutucu akışkanın yo-
ğuşma sıcaklığı, dış ortam sıcaklığından doğrudan 
etkilendiği için sistemin COP’sini kurulduğu yerin 
iklim şartları da belirlemektedir.

Kaskat ısı değiştiricisi buharlaşma sıcaklığı 
(TKAS,B) −40 °C ile −10 °C arasında değişirken kas-
kat ısı değiştiricisi sıcaklık farkının (ΔTKAS) 2 K, 5 
K, 8 K, 12 K ve 15 K değerleri için hesaplamalar 
yapılmıştır. Kaskat ısı değiştiricisi buharlaşma sı-
caklığı (TKAS,B) arttıkça sistemin COP’sinin azaldı-
ğı gözlenmiştir. Ayrıca buharlaşma ve yoğuşma sı-
caklıkları arasındaki fark (ΔTKAS) azaldıkça sistem 
performansı (COP) artmaktadır. Bu çalışmada, aşı-
rı ısıtma, aşırı soğutma ve yüksek sıcaklık çevrimi 
yoğuşma sıcaklıklarının etkisi karşılaştırılırken 
ΔTKAS değeri 8 K olarak belirlenmiştir.
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Düşük sıcaklık çevriminde aşırı ısıtmanın COP 
üzerindeki etkisi yok denecek kadar az iken yük-
sek sıcaklık çevriminde aşırı ısıtma COP’yi iyi-
leştirmiştir. Aşırı soğutma ise hem yüksek hem de 
düşük sıcaklık çevriminde sistemin performansı-
na pozitif katkı sağlamıştır. Genel olarak aşırı so-
ğutmanın, aşırı ısıtmaya göre COP üzerinde daha 
olumlu etkiye sahip olduğu gözlenmiştir.
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Al2O3/Erimiş Tuz Nanoakışkan Karışımının 
Parabolik Güneş Kolektörlerinde Isı Transferine 
Etkisinin İncelenmesi

ÖZ

Bu çalışmada, hacimsel konsantrasyonu %1 ile %5 arasında değişen Al2O3 nano 
parçacıkları ile limit çalışma sıcaklıkları 220 °C ile 600 °C arasında değişen, ağır-
lıkça %60 sodyum nitrat (NaNO3) ve ağırlıkça %40 potasyum nitrat (KNO3) karışı-
mı olan erimiş tuz karıştırılarak elde edilen nanoakışkanın parabolik güneş kolek-
töründe kullanımı ele alınmış ve erimiş tuza göre ısı transfer performansının artışı 
sayısal olarak incelenmiştir. Hesaplamalar, tam gelişmiş türbülanslı akışta gerçek-
leştirilmiş olup, alıcı boru uzunluğu 7,8 m ve açıklık alanı 39 m2 olan bir parabolik 
güneş kolektörüne uygulanmıştır. Ayrıca, alıcı boru ile cam boru arası vakumlu 
olarak kabul edilmiştir ve alıcı boru üzerine kaplanan seçici kaplama metal ile sera-
mik karışımı olan cermet olarak seçilmiştir. Sonuç olarak %5 hacimsel konsantras-
yondaki nanoakışkanın erimiş tuza göre ısı taşınım katsayısında maksimum %9,38 
ve kolektörün ısıl veriminde ise maksimum %0,6 artış sağlandığı görülmüştür. Ay-
rıca, nanoakışkan içerisinde nanoparçacığın hacimsel konsantrasyonun artışı ile 
absorber boru içerisinde oluşan basınç düşümünün artışı doğru orantılı olduğu ve 
maksimum basınç düşümünün %7,7 olduğu hesaplamalar sonucunda gösterilmiştir.
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ABSTRACT

In this study, the nanofluid was obtained by mixing with Al2O3 nanoparticles which 
a volumetric concentration ranging from 1% to 5% and molten salt which working 
temperatures ranging from 220 °C to 600 °C and wt 60% sodium nitrate (NaNO3) 
and wt 40% potassium nitrate (KNO3). The use of nanofluids in the parabolic solar 
collector and the increase of heat transfer performance according to the molten salt 
were investigated numerically. The calculations were carried out in a fully devel-
oped turbulent flow and the receiver tube length is 7,8 m and the aparture area is 
39 m2. In addition, the receiving tube is evacuated between the glass tube and the 
selective coating coated on the receiving tube is selected as cermet, which is a ce-
ramic mixture with metal. As a result, the heat convective coefficient of the nanofluid 
was increased 9,38% at 5% volumetric concentration was increased 9,38% and 
the heat efficiency of the collector was increased by 0,6% compared to the molten 
salt. In addition, the pressure drop in the absorber tube increases as the volume of 
the nanoparticle in the nanoparticle increases and the maximum pressure drop is 
calculated as 7,67%.
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Solar Energy Systems, Parabolic Trough Collector, Nanofluid.
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1. GİRİŞ

Güneş enerjisi teknolojileri arasında, parabolik 
güneş enerjisi teknolojisi, düşük maliyetli teknolo-
jilerden biridir [1]. Parabolik güneş kolektörü yan-
sıtıcından yansıyan güneş ışınları alıcı tüp üzerine 
yansıtılır. Güneş ışınları alıcı boru içinde dolaşan 
akışkanı ısıtır ve güneş ışınımını yararlı ısıya dö-
nüştürür. Parabolik güneş kolektörörünün yansı-
tıcısı, bir yansıtıcı malzeme tabakasını parabolik 
bir şekle bükerek yapılır. Odak çizgisi boyunca ısı 
kayıplarını azaltmak için siyah metal bir boru etra-
fına cam örtü yerleştirilir [2].

Parabolik güneş kolektörü (PGK) genel olarak, 
elektrik üretimi ve endüstriyel işlemler için güneş 
enerjili ısıl uygulamaları olmak üzere iki ana gru-
ba ayrılabilir. Parabolik güneş kolektörleri Ran-
kine çevrimi sayesinde elektrik üretemi sağlanır. 
Öte yandan, bazı endüstriyel işlemler için ısıl ener-
ji üretimi, 85 °C ile 250 °C arasındaki sıcaklıklar 
arasında gerçekleşir. Bu uygulamalar temizlik, 
kurutma, buharlaşma, damıtma, pastörizasyon, 
sterilizasyon, pişirme, konut ısıtması, konut içi su 
ısıtımı, yüzme havuzu ısıtması ve ısı ile çalışan so-
ğutma sistemlerinin çalıştırılması olabilmektedir 
[3].

PGK çalışma akışkanı olarak, su (100 °C sıcaklı-
ğına kadar), basınçlı su, ısıl yağlar (400 °C sıcak-
lığına kadar), nitrat tuzları gibi erimiş tuzlar (600 
°C’ye kadar), sodyum ve kurşun-bizmut gibi sıvı 
metaller (900 °C sıcaklığına kadar) ve hava, kar-
bondioksit ve helyum gibi gazlar (1000 °C ve üstü 
sıcaklıklar) kullanılabilmektedir [4]. Isı transferi 
performansı, çalışma akışkanının ısıl iletkenliği 
arttırılarak arttırılabilir. Metalik parçacıkların, 
metalik oksitlerin ve nanotüplerin ısıl iletkenliği 
sıvılardan nispeten daha yüksektir. İnce partikül-
lerin çalışma akışkanına eklenmesi (yani nanoa-
kışkanların oluşturulması) ısı transfer miktarını 
önemli ölçüde arttırabilir. Son yıllarda nanoakış-
kan uygulamaları üzerine yapılan araştırmaların 
popüler olduğu açıkça görülmektedir [5]. Nanoa-
kışkanların popülaritesi arttıkça, güneş enerjisi, ısı 
eşanjörü, yakıt hücresi, nükleer reaktörler, tıp alanı 
gibi farklı uygulama alanlarına genişlemiştir. Ayrı-
ca, son yıllarda nanoakışkanların parabolik güneş 
kolektörleri üzerindeki araştırmaların yaygınlaş-
masına rağmen, yüksek maliyet bu teknolojinin 
kullanılmasında önemli bir bariyer olduğu görül-
mektedir [6].

Parabolik güneş kolektörlerinde çalışma akışka-
nı olarak nanoakışkanların kullanılması üzerine 
birçok deneysel ve çalışmalar gerçekleştirilmiştir. 
Rehan ve diğerleri, parabolik güneş kolektöründe 
Al2O3/H2O ve Fe2O3/H2O nanoakışkanları kullana-
rak deneysel olarak gerçekleştirdiği çalışmada, na-
noakışkanı %0,2, %0,25 ve %0,30 kütle oranında, 
1 l/dak, 1,5 ldak ve 2 l/dak hacimsel debide kullan-
mıştır. Sonuç olarak 2 l/dak hacimsel debide suya 
göre Al2O3/H2O nanoakışkanından maksimum %13 
ve Fe2O3/H2O nanokışkanından ise maksimum %11 
verimlilik artışı gerçekleştirmişlerdir [7]. Subra-
mania ve diğerleri, TiO2 ve deiyonize su (TiO2/DI-
H2O) nanoakışkanı kullanarak, bir parabolik güneş 
kolektöründe ASHRAE 93(2010) Standardı’na uy-
gun olarak deneysel gerçekleştirdikleri çalışmala-
rında sonuç olarak, temel akışkan olan suya göre 
ısı taşınım katsayısını %22,76 ve ısıl verimi %8,66 
arttırmışlardır [8]. Coccia ve diğerleri, Fe2O3 ,SiO2 
TiO2, ZnO, Al2O3 ve Au nanoparçacıkları ile su 
kullanarak gerçekleştirdiği çalışmada, temel akış-
kan olan suya göre performans artışının çok düşük 
olduğu ve nanoparçacıkların konsantrasyonunun 
arttırılması suya göre hiçbir avantajın ortaya çıkar-
madığı sonucuna ulaşmışlardır [9]. Kasaeian ve di-
ğerleri, mineral yağ ve karbon nanotüp kullanarak 
parabolik güneş kolektöründe gerçekleştirdikleri 
çalışmada, %0,2 ve %0,3 nanoparçacık konsant-
rasyonunda ısıl verimlilik artışının sırası ile %4-5 
ve %5-7 olduğunu yayınlamışlardır [10].

Deneysel çalışmaların yanısıra, birçok teorik mo-
delleme ve simülasyon çalışması da gerçekleştiril-
miştir. Bellos ve diğerleri, CuO nanoparçacığı ile 
ısıl yağ ve erimiş tuz (%60 NaNO3 ve %40 KNO3) 
kullanarak akış simülasyonunda (CFD) gerşekleş-
tirdikleri çalışmada, sonuç olarak temel akışkan-
lara göre ısıl yağ bazlı nanoakışkanın ısıl verimini 
%0,76 ve erimiş tuz bazlı nanoakışkanın ise %0,26 
arttırmışlardır. Ayrıca CuO/yağ ve CuO/erimiş tuz 
nanoakışkanlarının Nusselt sayısındaki artış ise sı-
rası ile %40 ve %13 olarak hesaplamışlardır [11]. 
Wang ve diğerleri, parabolik güneş kolektöründe 
Al2O3 ve sentetik yağ kullanarak hazırladıkları 
çalışmada, nanoakışkanın ısıl veriminin sentetik 
yağa göre %1,2 daha yüksek olduğunu hesapla-
mışlardır [12]. Mwesigye and Mayer Ag, Cu ve 
Al2O3 nanoparçacıkları ile Therminol VP-1 temel 
akışkanı karışımı olan nanoakışkanları parabolik 
güneş kolektöründe kullanarak yaptıkları çalış-
mada, ısıl verimlerinin sırası ile %13,9, %12,5 ve 
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%7,2 arttığını yayınlamışlardır [12]. Ayrıca [6] ve 
[14] referansları, nanoakışkanların parabolik güneş 
kolektörlerinde kullanılması üzerine yapılan litera-
türdeki çalışmaları derlemişlerdir.

2. NANOAKIŞKANIN HAZIRLANMASI

Nanoakışkanlar, temel akışkanların içerisine 100 
nm çapından daha küçük parçacıkların (nanoçu-
buklar, nanotüpler, nanolifler, nanoteller vs.) karış-
tırılması ile oluşmaktadır. Metal parçacıklar; Cu, 
Al, Fe, Au, ve Ag, metal olmayanlar; Al2O3, CuO, 
Fe3O4, TiO2 ve SiC ve karbon nanotüpler, nanoakış-
kan üretimi için kullanılabilecek ısıl iletkenlikleri 
yüksek olan nanoparçacıklardır [15]. Nanoparça-
cıklar az miktarda olsalar bile (tercihen hacimce 
<%1), temel akışkanlarda homojen bir şekilde da-
ğıldıklarında, temel akışkanların termal özellikle-
rinde önemli ölçüde gelişmeler sağlanabilir [16].

Çalışma kapsamında parabolik güneş kolektörün-
de kullanılan nanoakışkanın temel akışkanı, ağır-
lıkça %60 NaNO3 ve %40 KNO3 olan erimiş tuz 
ve nanoparçacığı ise Al2O3 (Alümina) olarak seçil-
miştir. Erimiş tuzun maksimum çalışma sıcaklığı 
600 °C ve donma noktası 220 °C’dir ve akışkan-
lar çalışma kapsamında 250 °C ve 580 °C arasında 
kullanılmıştır. Çalışma akışkanı olarak erimiş tuz 
kullanılması, yüksek termal kapasite ve düşük ma-
liyet gibi belirgin avantajlara sahiptir ancak yüksek 
erime sıcaklığına sahiptir bu yüzden kullanılırken 
bazı karmaşık donma karşıtı önlemlerin alınması 
gereklidir [1]. Erimiş tuzun termofiziksel özellik-
leri çalışma akışkanının sıcaklığına bağlı olarak (1) 
ile (4) arasındaki denklemlerle hesaplanabilir [17, 
18].

ρak = 2,1060 − 6,6795 ∙ 10-4 Tak (1)

cp,ak = 1,5404 − 3,092 ∙ 10-5 Tak  (2)

kak = 0,3804 + 3,452 ∙ 10-4 ∙ Tak  (3)

μak=22,714−0,12Tak+2,281∙10-4Tak
2−1,474∙10-7Tak

3 (4) 

Al2O3 nanoparçacığının termofiziksel özellikleri 
(5-7) denklemleri kullanlılarak np indisi ile gös-
terilmiştir. Nanoparçacığın yoğunluğu Denklem 
(5), özgül ısı Denklem (6) ve ısı iletkenlik katsayısı 
Denklem (7) ile gösterilmiştir [5, 19].

ρnp = 3850 kg/m3  (5)

cnp = [1,046 + 1,74∙10-4(Tak + 273,15)

 −2,79∙104(Tak + 273,15)2]∙1000  (6)

knp = 5,5 + 34,5e-0,0033Tak  (7)

Al2O3/erimiş tuz nanoakışkanının termofiziksel 
özellikleri, erimiş tuzun ve Al2O3 nanoparçacığı-
nın termofiziksel özelliklerine ve ayrıca nanopar-
çacığın temel akışkanın (erimiş tuzun) içerisindeki 
konsantrasyonuna bağlıdır. Nanoakışkanın termo-
fiziksel özelliklikleri etkin indisi gösterilmiştir. 
Nanoakışkanın etkin yoğunluğu Denklem (8) ile 
gösterilmiştir. Denklem (8) içerisinde yer alan ϕ 
nanoparçacığın hacimsel konsantrasyonunu gös-
termektedir [20].

ρetkin = (1− ϕ)ρak + ϕρnp  (8)

Nanoakışkanın etkin özgül ısısı Denklem (9) ile 
hesaplanır [21].

cp,etkin = (1− ϕ)cp,ak + ϕ cp,np (9)

Denklem (10) ile nanoakışkanın etkin ısıl ilet-
kenlik katsayısı hesaplanmaktadır [22]. Denklem 
içerisinde yer alan nano tabaka kalınlığının nano 
parçacıkların çapına oranı β=0,1 değerindedir [21].

ketkin = [knp+2kak−2(1−β) 3ϕ(kak−knp)] / 
[knp+2kak−2(1+β)3 ϕ(kak−knp)]       (10)

Nanoakışkanın etkin dinamik viskozitesi Denklem 
(11) ile elde edilebilir [23,24].

μetkin = (1+2,5ϕ)μak  (11)

3. ENERJİ MODELLEMESİ

Enerji modellemesi, bir enerji dengesine dayan-
maktadır. Bu enerji dengesi, güneşten gelen direkt 
ışınımı, optik kayıpları (parabolik yansıtıcıdaki, 
alıcı borudaki ve cam örtüdeki), ısı kayıplarını (alı-
cı borudaki ve cam örtüdeki) ve çalışma akışka-
nının kazandığı enerji miktarını içermektedir [25]. 
Çalışma kapsamında enerji modellemesi optik ve 
ısıl modelleme olarak iki ayrı başlıkta gösterile-
cektir.

3.1. Optik Model

Parabolik güneş kolektörünün açıklık alanına ge-
len güneş ışınım miktarı Denklem (12) ile hesap-
lanmaktadır. Güneşten gelen ışınımının alıcı boru 
tarafından absorblama miktarı Denklem (13) ile 
gösterilmiştir. Denklem (14) ile parabolik güneş 
kolektörünün optik verimi hesaplanabilir [26]. 
Optik verim, yansıtıcının yansıtma oranına (ρyans), 
camın geçirgenliğine (τcam), alıcı borunun absorbla-
ma miktarına (αb), kesişme faktörüne (γkol) ve geliş 
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açısı niteleyicisine K(θ) bağlıdır. Kesişme faktörü, 
Tablo 1 ile gösterilen 6 faklı hatadan oluşmaktadır. 
Direkt ışınım, parabolik güneş kolektörü açıklık 
alanına dik açı ile gelmediği zaman optik kayıp-
lar artmaktadır. Bu kayıplar, teorik olarak ölçüle-
mediği için deneysel veriler kullanılmaktadır bu 
yüzden geliş açısı niteleyicisi bir fonksiyon halinde 
optik verim denklemine eklenmektedir. Çalışma 
kapsamında kullanılan LS-2 kolektörünün geliş 
açısı niteleyicisi fonksiyonu Denklem (15) ile gös-
terilmektedir [27]. Optik kayıplar, parabolik güneş 
kolektörüne gelen direkt güneş ışınımının yaklaşık 
%25’ini oluşturduğu için önemli bir değişkendir 
[28]. Optik kayıplar çalışma kapsamında ise %24,6 
olarak hesaplanmıştır.

Qg = AaId  (12)

Qabs = Qgηopt (13)

ηopt = ρyans τcam αb γkol K(θ)  (14)

K(θ)=(1/cosθ)(cosθ+0,000884θ−0,00005369θ2)  
 (15)

Tablo 1. Kesişme Faktörünü Oluşturan 
Değişkenler [27]

Optik Özellikler Değişkenler
Gölgeleme γ1

Güneşi izleme hataları γ2

Toplayıcı aynanın geometrik doğruluğu γ3

Parabolik yansıtıcı temizliği γ4

Isı toplama ekipmanlarının kirliliği γ5

Diğer faktörler γ6

3.2. Isıl Model

Parabolik güneş kolektörünün ısıl performansı, 
güneşten kolektöre gelen ışınımın, çalışma akışka-
nına aktardığı miktar ile ilgilidir. Çalışma kapsa-
mında, ısıl model oluşturulurken aşağıda maddeler 
halinde belirtilen kabuller kullanılmıştır [29].

• Model, tüm sıcaklıkların, ısı akışlarının ve 
termodinamik özelliklerin alıcının çevresi et-
rafında aynı (üniform) olduğunu varsaymakta-
dır. Gerçekte, güneş ışınımı alıcının alt kısmı-
na yansıdığı için alıcı etrafındaki ısı akışları ve 
sıcaklıkları bölgesel olarak aynı değildir [30].

• Isı aktarımı tek boyutludur, yani ısı aktarımı 
alıcıya sadece radyal yönüde gerçekleşir. Bir 
boyutlu enerji modeli, 100 m’den kısa alıcı boru 
uzunlukları için doğru sonuç vermektedir.

• Bazı malzemelerin termofiziksel ve optik 
özellikleri sıcaklıktan bağımsızdır. (Sıcaklı-
ğa bağlı olan özellikler çalışma kapsamında 
denklemler ile gösterilmiştir.)

• Destek dirseklerinden kaynaklanan ısı kayıp-
ları ihmal edilmiştir.

• Cam örtü küçük bir dışbükey gri nesne ve gök-
yüzü ise siyah cisim olarak kabul edilmektedir 
[31].

• Toz ve kirlerin etkileri ihmal edilebilir.
Isıl model, alıcı boruda enerji dengesinin kurulma-
sı ile ilgilidir. Denklem (16) ile hesaplanabilen alıcı 
borunun güneş ışınımından elde ettiği enerji, kayıp 
ısı ile yararlı ısının toplamına eşittir.

Qabs = Qkayıp + Qyararlı  (16) 

Denklem (16) içerisinde yer alan yararlı ısı, alıcı 
boru dışı sıcaklığına, (Tbd) ve hava sıcaklığına, 
(Thava) bağlı olarak Denklem (17) ile hesaplanabilir 
[13]. Ayrıca yararlı ısı, çalışma akışkanının giriş 
sıcaklığının (Tgiriş) ve hava sıcaklığının (Thava) bi-
linmesi ile Denklem (18) ile de hesaplanabilir.

Qyararlı = Qabs − AbdUL(Tbd − Thava)  (17)

Qyararlı = FR[Qabs − AbdUL(Tgiren − Thava)  (18)

Isı kaybolma faktörü (FR), Denklem (19) ile ve Ko-
lektör verim faktörü (Fʹ) Denklem (20) ile hesap-
lanır. 

FR = (ṁcp/AbdUL)[1−exp(AbdULF /́ṁcp,ak)] (19)

Fʹ = (1/UL)[1/UL+Dbd/hakDbi+((Dbd/2kb)ln(Dbd/Dbi))]  
 (20)

Kolektörün kayıp katsayısı (UL) Denklem (21) ile 
elde edilir [32]

UL = Qkayıp/Abd(Tbd−Thava)  (21)

Denklem (20) içerisinde yer alan ısı taşınım kat-
sayısı Denklem (22) ile gösterilmiştir. Akışkanın 
tüm termofiziksel özellikleri ortalama akışkan sı-
caklığına ((Tgiriş+Tçıkış)/2) göre hesaplanmalıdır. 

hak = Nuakkak/Dbi  (22)

Nusselt sayısı Denklem (23) ile hesaplanmak-
tadır. Denklem (23) türbülanslı akış durumun-
da Re>2300 ise Denklem geçerlidir [29]. Ayrıca, 
başka bir yaklaşım ile Denklem (24) kullanılarak 
da Nu sayısı hesaplanabilmektedir. Denklem (24) 
Re>10000 ve 0,7≤Pr≤160 şartını sağlıyorsa geçerli-
dir [33]. Denklem (23) ve Denklem (24) içerisinde 
yer alan Reynolds sayısı ve Prandlt sayısı Denklem 
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(25) ve Denklem (26) ile hesaplanmaktadır [26]. 
Eğer Re<2300 ise Nu sayısı, sabit 4,36 değerini al-
maktadır [30].

Nuak = [f b/8(Reak−1000)Prak]

 /[1+12,7√(f b/8(Prak
2/3−1))]   (23)

Nuak = 0,023Reak
0,8Prak

0,4  (24)

Reak = 4ṁ/πDbiμak  (25)

Prak = μakcp,ak/kak  (26)

Alıcı boru içerisindeki çalışma akışkanının basınç 
düşümü Denklem (27) ile hesaplanmaktadır. Ayrı-
ca, boru içerisindeki sürtünme faktörü Re sayısına 
bağlı olarak Denklem (28) ile elde edilebilir [26].

ΔP = f b(L/Dbi)[(1/2)(ρakνak
2)] (27)

f b = 1/(0,79ln(Reak)−1,64)2   (28)

Denklem (16) ve Denklem (21) içerisinde yer alan 
ısı kaybı (Qkayıp) Denklem (29), (30) ve (31) ile he-
saplanmaktadır. Denklem (29) ile alıcı borunun dış 
yüzeyi ile camın iç yüzeyinde gerçekleşen ısı kay-
bı, Denklem (30) ile cam duvarlar arasında oluşan 
iletim ile ısı kaybı ve Denklem (31) ile camın dış 
yüzeyi ile atmosfer arasında oluşan ısı kaybı gös-
terilmiştir. 

Tüm ısı kayıpları birbirine eşittir ve bu eşitlik 
parabolik güneş kolektörünün ısıl modeli oluştu-
rulurken hesaplamalarda kullanılmaktadır [32]. 
Hesaplamalarda, eğer alıcı boru ile cam boru arası 
vakumlu ise, bu bölgede gerçekleşen taşınımla ısı 
kaybı, hesaplamalarda ihmal edilebilir ve bu bölge-
deki ısı kaybı Denklem (29) ile gösterildiği gibi ısı 
kaybı sadece ışınım ile gerçekleşir [26].

Qkayıp,b-c=σπDbdL(Tbd
4−Tci

4)/

 [(1/εbd)+((1−εbd)Dbd/εbdDci)]  (29)

Qkayıp-c= 2πkcL(Tci−Tcd)/ln(Dcd/Dci) (30)

Qkayıp,c-hava= hc-havaπDcdL(Tcd−Thava)

 +σπεcdDcdL (Tcd
4−Tgökyüzü

4)   (31)

Denklem (29) içerisinde yer alan, çalışma kapsa-
mında kullanılan cermet seçici kaplamasına ait ya-
yılım katsayısının (εbd) değeri boru dış sıcaklığına 
bağlı olarak Denklem (32) ile hesaplanmaktadır 
[31].

εbd = 2,249∙10-7Tbd
2+1,039∙10-4Tbd+5,599∙10-2  (32)

Denklem (31) ile gösterilen, cam dış yüzeyi ile 
hava arasındaki ısı taşınım katsayısı, Denklem (33) 
ile hesaplanmaktadır. Denklem (33) içerisindeki ısı 
iletim katsayısı (kc-hava), (Tcd-Thava)/2 sıcaklığı baz 
alınarak hesaplanmaktadır.

hc-hava = (kc-hava/Dcd)Nucd  (33)

Cam dış yüzeyi ile hava arasındaki ısı taşınım 
katsayısının içerisinde yer alan Nusselt sayısı eğer 
ortam rüzgarlı ise Denklem (34) ile hesaplanmak-
tadır. 

NuDcd = CRem
DcdPrn

hava(Prhava/Prcd)
1/4  (34) 

Denklem (34)’nin içerisindeki Prhava ≤10 ise n=0,37 
ise ve Prhava >10 ise n=0,36 olmaktadır. C ve m sa-
bitleri için Tablo 2 içerisindeki değerler kullanılır. 
Hava akışkanına ait, Prhava, Thava sıcaklığına göre 
hesaplanırken Prcd, Tcd sıcaklığına göre hesaplan-
maktadır.

Tablo 2. Nu Sayısının Belirlenmesi İçin Gerekli 
Olan C ve m Sabitlerinin Değerleri [27]

ReDcd C m

1-40 0,75 0,4
40-1000 0,51 0,5

1000-200000 0,26 0,6
200000-1000000 0,076 0,7

Denklem (31) içerisinde yer alan gökyüzü sıcaklı-
ğı Denklem (35) kullanılarak hesaplanabilir. Gök-
yüzünün yayılım değeri (εgökyüzü) Denklem (36) ile 
gösterilmiştir ve çiğ noktası sıcaklığına (Tçn) bağ-
lıdır [29]. Ayrıca, gökyüzü sıcaklığı basitçe hava 
sıcaklığının 8 °C düşüğü olarak da hesaplanabilir 
[30].

Tgökyüzü = ε1/4
gökyüzüThava  (35)

εgökyüzü = 0,711+0,56(Tçn/100)+0,73 (Tçn/100)2  (36)

Kolektörün ısıl verimi Denklem (37) ile hesaplan-
maktadır. Isıl verim, yararlı ısı ile güneşten gelen 
toplam ışınımın oranıdır.

ηısıl = Qyararlı/Qg  (37)
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4. MODELİN GEÇERLİLİĞİNİN 
KONTROL EDİLMESİ

Oluşturulan modelin geçerliliğinin kontrol edile-
bilmesi için Sandia Ulusal Laboratuvarı’nda de-
neyi gerçekleştirilen LS-2 kolektörünün deneysel 
verileri kullanılmıştır. LS-2 kolektörünün optik ve 
geometrik verileri Tablo 3 ile gösterilmiştir [34,35]. 
LS-2 kolektörünün alıcı boru ile cam boru arasında 
kalan alan vakumludur [34]. Kolektörde kullanılan 
çalışma akışkanı Syltherm 800’dür ve termofizik-
sel özellikleri [36] referansı ile elde edilmiştir. Alı-
cı boruda kullanılan malzemenin iletkenlik katsa-
yısı (kb) 54 W/mK ve cam örtü iletkenlik katsayısı 
(kc) 0,78 W/mK’dir [27,34].

Tablo 3. LS-2 Kolektörünün Özellikleri [34,35]

Optik Özellikler
İsim Sembol Değeri Birimi

Geliş açısı θ 0 °

Alıcı borunun absorblaması αb 0,96 -

Cam örtünün geçirgenliği τc 0,95 -

Kolektör yansıcısının yansıtma oranı ρyans 0,935 -

Gölgeleme γ1 0,974 -

Güneşi izleme hataları γ2 0,994 -

Toplayıcı aynanın geometrik 
doğruluğu

γ3 0,98 -

Parabolik yansıtıcı temizliği γ4 0,98 -

Isı toplama ekipmanlarının kirliliği γ5 0,99 -

Diğer faktörler γ6 0,96 -

Fiziksel Özellikler
Genişlik W 5 m
Uzunluk L 7,8 m

Açıklık Alanı Aa 39 m2

Alıcı boru iç çapı Dbi 0,066 m

Alıcı boru dış çapı Dbd 0,07 m

Cam iç çapı Dci 0,109 m

Cam dış çapı Dcd 0,115 m

Çalışma kapsamında oluşturulan teorik model ile 
LS-2 kolektörünün deneysel verilerinin karşılaştı-
rılması Tablo 4 ile gösterilmiştir. Tablo 4 içerisinde 
direk ışınım, rüzgar hızı, akışkan debisi ve akış-
kanın giriş sıcaklığı giriş verileri olarak gösteri-
lirken, akışkanın çıkış sıcaklığı ve ısıl verim çıkış 
verileri olarak tanımlanmıştır. 

Tablo 4 ile gösterilen karşılaştırma sonucunda, 
akışkanın çıkış sıcaklıklarının maksimum sapma 
değeri 0,23% iken minimum 0,025% olmaktadır. 
Isıl verim değerlerinde ise maksimum ve minimum 
sırası ile 3,3% ve 0,1% olarak hesaplanmıştır. Bu 
sonuçlara göre, çalışma kapsamında oluşturulan 
modelin geçerli olduğu kabul edilebilir.

5. AKIŞKANLARIN GRAFİK ÜZERİNDE 
İNCELENMESİ ve KIYASLANMASI

Çalışma kapsamında parabolik güneş kolektörün-
de çalışma akışkanı olarak ağırlıkça %60 sodyum 
nitrat (NaNO3) ve ağırlıkça %40 potasyum nitrat 
(KNO3) karışımı olan erimiş tuz ve hacimsel kon-
santrasyonu %1 ile %5 arasında değişen Al2O3 
nano parçacıklarının süspansiyonundan oluşan 
nanoakışkan kullanılmıştır ve termofiziksel özel-
likleri Bölüm 2 ile gösterilmiştir. Al2O3/erimiş tuz 
nanoakışkanının erimiş tuza göre ısıl özellikleri-
nin incelebilmesi için LS-2 kolektörü kullanılmış 
ve optik ve geometrik özellikleri Tablo 3 ile gös-
terilmiştir. Hesaplamalarda sabit ortam verileri; 
direk ışınım 980 W/m2, rüzgar hızı 2,2 m/s ve hava 
sıcaklığı 21 °C olarak kabul edilmiştir. Ayrıca, alı-
cı boru ile cam boru arasında vakum olduğu kabul 
edilerek yapılmıştır. 

Tablo 4. Deneysel Veriler İle Modelin Verilerinin Karşılaştırılması [34]

Direk 
Işınım Rüzgar Hızı Thava Debi Tgiriş Tçıkış (°C) ηısıl (%)

No.  (W/m2)  (m/s)  (°C) (l/dak) (°C) Deney Model %Sapma Deney Model %Sapma
1 933,7 2,6 21,2 47,7 102,2 124 124,11 0,089 72,51 72,11 0,55
2 968,2 3,7 22,4 47,8 151 173,3 173,69 0,23 70,9 71,79 1,26
3 982,3 2,5 24,3 49,1 197,5 219,5 220 0,22 70,17 71,22 1,5
4 909,5 3,3 26,2 54,7 250,7 269,4 269,55 0,056 70,25 70,18 0,1
5 937 1 28,8 55,5 297,8 316,9 317,18 0,09 67,98 68,75 1,13
6 880,6 2,9 27,5 55,6 299 317,2 317,12 0,025 68,92 68,52 0,58
7 903,2 4,2 31,1 56,3 355,9 374 374,5 0,13 63,82 65,75 3,02
8 920,9 2,6 29,5 56,8 379,5 398  398,63  0,16 62,34 64,40  3,30
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5.1. Nanoakışkanın Termofiziksel 
Özelliklerinin İncelenmesi

Al2O3/erimiş tuz nanoakışkanının %0 (sadece eri-
miş tuz), %1, %3 ve %5 hacimsel konsantrasyo-
nundaki, yoğunluğu; Şekil 1a, özgül ısısı; Sekil 1b, 
ısıl iletkenlik katsayısı; Şekil 1c ve dinamik visko-
zitesi; Şekil 1d ile gösterilmiştir.

Şekil 1a ile görülebileceği gibi nanoakışkanın ha-
cimsel konsantrasyonu arttıkça yoğunluğunda art-
maktadır. Çünkü nanoparçacığın yoğunluk değeri 
giriş sıcaklığına göre 1939-1718,6 kg/m3 değerleri 
arasında değişirken, nanoakışkanın 3850 kg/m3 de-
ğerindedir. 

Nanoparçacığın hacimsel konsantrasyonu, erimiş 
tuzun içine arttığında, nanoakışkanın özgül ısı 
değerinin düştüğü Şekil 1b ile görülebilmektedir. 

Şekil 1c incelendiğinde nanoakışkanın içerindeki 
nanoparçacık derişimi arttıkça özgül ısı düşmek-
tedir. Al2O3 nanoparçacığının özgül ısı değeri 250-
580 °C sıcaklıkları arasında 1035,1-1156,1 J/kg°C 
arasında değişirken 1548,1-1558,3 J/kg°C değerleri 
arasında değişmektedir.

Şekil 1c incelendiğinde nanoakışkan içerisinde na-
noparçacığın derişimi arttıkça, nanoakışlanın ısı 
iletim katsayısı artmaktadır ve akışkanın ısıl per-
formansı iyileşmektedir. Çünkü Al2O3 nanoparça-
cığının ısı iletim katsayısı çalışma sıcaklıkları ara-
sında, 20,62-10,58 W/mK değişirken erimiş tuzun 
0,47-0,58 W/mK arasında değişmektedir.

Nanoparçacığın, nanoakışkan içerisindeki hacim-
sel konsantrasyonu arttıkça, dinamik viskositenin 
değerinin arttığı Şekil 1d ile gösterilmiştir.
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5.2. Nanoakışkanın Enerji Performansının 
İncelenmesi

Şekil 2 ile sade erimiş tuz (Φ= 0,00) ve Φ= 0,05 
derişimli nanoakışkanın, farklı hacimsel debileri-
ne ve giriş sıcaklığına göre ısıl verim artış miktarı 
gösterilmiştir. Şekil 2 içerisinde çalışma sıcaklığı 
250-580 °C ve hacimsel debi 30-120 l/dak arasın-
daki değerleri göstermektedir. Şekil 2 içerisinde-
ki ısıl verim farkı, nanoakışkanın ısıl veriminin, 
erimiş tuza göre artış miktarını göstermektedir. 
Örnek olarak 60 l/dak debi ve 580 °C sıcaklığın-
daki erimiş tuzun ısıl verimi %47,95 iken Φ= 0,05 
nanoparçacık derişimli nanoakışkanın ısıl verimi 
%48,11 olmaktadır. Böylelikle ısıl verim artış farkı 
%0,33 olmaktadır.

Şekil 2 incelendiğinde ısıl verim farkı, genellikle 
çalışma akışkanın sıcaklığı arttıkça artmakta ve 
hacimsel debi arttıkça düşmektedir. Böylelikle 
belirlenen sıcaklıklar arasında ve debiler arasın-
da, erimiş tuz (%0) ile %5 nanoparçacık derişimli 
nanoakışkanın minimum ısıl verim farkı 250 °C 

sıcaklıkta ve 120 l/dak hacimsel debide, %0,045 
olurken, maksimum ısıl verim farkı ise 580 °C sı-
caklıkta ve 30 l/dak hacimsel debide %0,6 olmak-
tadır.

Çalışma kapsamında erimiş tuz ile nanoakışka-
nın enerji performansı analizinde, verilerin daha 
uygun olarak incelenebilmesi için hacimsel debi        
60 l/dak olarak seçilmiştir. Tüm grafiklerde nano-
akışkanın nanoparçacık hacimsel konsantrasyonu 
%5 olarak kullanılmıştır. 

Şekil 3 ile çalışma akışkanlarının giriş sıcaklıkla-
rına göre ısıl verimleri gösterilmiştir. Şekil 3b ile 
gösterildiği gibi nanoakışkan ile erimiş tuz arasın-
daki ısıl verim farkı düşüktür. Bu fark maksimum 
580 °C sıcaklıkta %0,33 olmaktadır. Akışkanların 
giriş sıcaklığına göre toplam kaybolan ısıları Şekil 
4 ile gösterilmiştir. Nanoakışkan erimiş tuz akışka-
nına göre daha az ısı kaybetmiştir. Nanoakışkanın 
erimiş tuza göre maksimum ve minimum ısı kayıp 
miktarındaki azalma sırası ile 250 °C’de %2,36 ve 
580 °C’de ise %0,63’tür.
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Şekil 4. Çalışma akışkanlarının giriş sıcaklarına göre kayıp ısıları
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Şekil 6. Çalışma akışkanlarının giriş sıcaklarına göre basınç düşümü (a) ve Re sayısı değerleri (b)
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Şekil 5 ile görüldüğü gibi %5 konsantrasyonlu na-
noakışkanın ısı taşınım katsayısı erimiş tuza göre 
yüksek çıkmaktadır. Çalışma akışkanının giriş 
sıcaklığı yükseldikçe nanoakışkanın ısı taşınım 
katsayısı erimiş tuzun ısı taşınım katsayısına göre 
artış miktarı artmaktadır. Bu sonuçlara göre, ısı ta-
şınım katsayısının maksimum artış miktarı 550 °C 
sıcaklıkta %9,38 olmaktadır.

Şekil 6a ile akışkanların basınç kayıpları sıcaklığa 
bağlı olarak gösterilmiştir. Nanoakışkanın basınç 
kaybı erimiş tuza göre %7,08-%7,7 oranları arasın-
da daha yüksek olduğu hesaplanmıştır. Akışkanın 
yoğunluğu arttıkça Re sayısı artar ancak aynı oran-
da dinamik viskozitesi arttıkça da Re sayısı azalır. 
Re sayısı düştükçe, sürtünme faktörünün değe-
rinin artması ile birlikte basınç düşümü de artar. 
Şekil 6b ile nanoakışkanın Re sayısını daha düşük 
olduğu görülmektedir. Ayrıca Şekil 1a ile akışkan 
içerisinde nanoparçacık miktarı arttıkça nanoa-
kışkanın yoğunluğu artmaktadır. Basınç düşümü 
yoğunluğun artması ile doğru orantılı olarak art-
maktadır. Bu nedenle nanoakışkanın basınç düşüm 
miktarı erimiş tuza göre daha yüksek değerdedir. 

6. SONUÇ

Çalışma kapsamında, LS-2 kolektörünün optik ve 
geometrik özellikleri kullanılarak ağırlıkça %60 
sodyum nitrat (NaNO3) ve ağırlıkça %40 potas-
yum nitrat (KNO3) karışımı olan erimiş tuz ile 
Al2O3/erimiş tuz nanoakışkanının enerji perfor-
mansı incelenmiştir. Çalışma akışkanlarının enerji 
performansları, aynı ortam şartlarında, kolektör 
tipinde ve hacimsel debide karşılaştırılmıştır. Bö-
lüm 5.1 ile erimiş tuzun içerisine %1, %3 ve %5 
hacimsel konsantrasyondaki Al2O3 nanoparçacığı 
karıştırılarak oluşan nanoakışkanın termofiziksel 
özellikleri gösterilmiştir. Bölüm 5.2 ile erimiş tuz 
ve %5 derişimli nanoakışkanın, farklı hacimsel de-
bilerilerdeki ve giriş sıcaklıklarındaki, ısıl verim 
artış miktarı gösterilmiştir. Böylelikle nanoakış-
kanın, erimiş tuza göre ısıl verim artışı, hem debi 
hem de sıcaklık yönünden incelenmiştir. Nanoa-
kışkanın erimiş tuza göre ısı taşınım katsayısının 
artış miktarı ve basınç düşme miktarı yine Bölüm 
5.2’de gösterilmiştir. Sonuç olarak elde edilen so-
nuçlar aşağıdaki gibi özetlenebilir.

• Şekil 1 ile Şekil 3 gösterildiği gibi, nanoakış-
kanın içerisindeki nanoparçacığın konsantras-
yonu arttıkça temel akışkanın termofiziksel 

özellikleri iyileşmekte ve kolektörün ısıl per-
formansı artmaktadır.

• %5 nanoparçacık derişimli nanoakışkan ile 
erimiş tuz (%0) arasındaki ısıl verim farkı, 
genellikle hacimsel debi arttıkça düşmekte ve 
çalışma akışkanın giriş sıcaklığı arttıkça art-
maktadır. Belirlenen hacimsel debi ve giriş sı-
caklığı dahilinde, maksimum ısıl verim farkı; 
580 °C sıcaklıkta ve 30 l/dak hacimsel debide 
%0,6 olmaktadır. (Şekil 2)

• Erimiş tuza göre nanoakışkanın ısı taşınım 
katsayısının maksimum artış miktarı %9,38 
olmaktadır.

• Nanoakışkanın erimiş tuza göre basınç düşü-
mü %7,08-%7,7 arasında daha yüksektir.

Çalışma kapsamında elde edilen sonuçlar incelen-
diğinde, çalışma akışkanı olarak nanoakışkanın 
kullanılması durumunda, sade erimiş tuza göre 
enerji performansının arttığı hesaplanmıştır. So-
nuç olarak, parabolik güneş kolektörlerinde na-
noakışkanların kullanımına karar verilmesi, na-
noparçacıkların maliyeti ile temel akışkana göre 
ısıl performans artışının kıyaslanmasına (maliyet 
analizine) ve nanoakışkanın, alıcı boru içerisindeki 
uzun süreli kullanımında oluşabilecek olası meka-
nik problemlerin incelenmesine bağlı olacaktır.
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Simgeler ve Kısaltmalar

cp özgül ısı (J/kg °C)

D çap (m)

f boru içi sürtünme faktörü (-)

F´ Kolektör verim faktörü

FR Isı kaybolma faktörü

h taşınım ile ısı transferi (W/m2 °C)

Id direk ışınım (W/m2)

k ısıl iletkenlik (W/m °C)

K geliş açısı niteleyicisi (-) 

L uzunluk (m)

m kütlesel debi (kg/s)

Nu Nusselt sayısı (-)

Pr Prandtl sayısı (-)

Re Reynolds sayısı (-)

T sıcaklık (K)

v akış hızı (m/s)

UL kayıp katsayısı (W/m2 °C2)

Q ısı akımı (W)

W genişlik (m)

İndisler
a açıklık

ak akışkan
abs absorber
b boru

bd boru dışı
bi boru içi
c cam

cd cam dışı
ci cam içi
cd cam dışı

çn çiğ noktası
g güneş

kol kollektör
np Nanoakışkan parçacık
opt optik
yans yansıtıcı

Yunan Alfabesi
α Absorblama katsayısı (-)

ΔP Basınç kaybı (Pa) 
ε Işınım yayma katsayısı (-) 
η verimlilik (-)
γ kesişme faktörü (-)
θ olay açısı (º)
μ dinamik viskozite (Pa s)
Φ Nanoparçacığın hacimsel konsantrasyonu (-)
ρ yağunluk (kg/m3)
σ Stefan Boltzmann katsayısı (5.67 x 108 W/m2 K4)
τ Işınım geçirgenlik oranı (-)
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Metabolik Aktivitenin  Işınım  Etkisi Altında Isıl 
Konfor Üzerine Etkisinin İncelenmesi

ÖZ

Bu çalışmada, aydınlatma lambalarından gelen ışınım etkisi altında metabolik akti-
vite düzeyinin ısıl konfor üzerine etkisi incelenmiştir. Isıl konfor üzerinde metabolik 
aktivite düzeyinin etkisini belirleyebilmek için iki bölmeli anlık enerji dengesi mo-
deli (Gagge modeli) kullanılmış olup, model üzerinde bazı değişiklikler yapılmıştır. 
Isıl konfor veya konforsuzluk durumu deri sıcaklığı ve ıslaklığı üzerinden değer-
lendirilmiştir. Sonuç olarak, deri sıcaklığının ve ıslaklığının metabolik aktivitenin 
artmasıyla arttığı görülmüştür.
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ABSTRACT

In this study, the effect of metabolic activity level on thermal comfort under the 
effect of radiation from the lighting lamps was investigated. In order to determine 
the effect of metabolic activity on thermal comfort, Gagge’s two node model was 
used and some changes were made on the model. Thermal comfort or discomfort 
was evaluated with skin temperature and wetness. Consequently, It was observed 
that the skin temperature and wetness increased with the increase in the level of 
metabolic activity.
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1. GİRİŞ

Metabolik aktivite düzeyini iç ortamlarda incele-
mek ısıl konfor açısından önemlidir. Yang ve ark. 
[1] farklı ısıl çevre şartlarında insan metabolik hı-
zının dalgalanma aralıklarını incelemişlerdir. Ji ve 
ark. [2] metabolik aktivite değişimini farklı antre-
man düzeylerinde incelemişler ve bu değişimin ısıl 
konfor ve duyum üzerine etkisini tanımlamışlardır. 
Angelova ve ark. [3] ısıl konfor üzerine metabolik 
aktivitenin ve giysi direncinin etkisini hesaplama-
lı akışkanlar mekaniği ile incelemişlerdir. Uğursal 
ve ark. [4] ısıl konfor üzerine sıcaklığın, metabo-
lik aktivitenin, dinamik hava hareketinin etkisini 
incelemişlerdir. Luo ve ark.[5] iç ortam ısıl şartla-
rının metabolik aktivite üzerine etkisini incelemiş-
lerdir. Luo ve ark [6] metabolik aktivite ve ısıl kon-
for üzerine derleme çalışma yapmışlardır. Hong 
ve ark. [7] ofis çalışanlarının saatlik metabolik 
aktivite değişimlerini dikkate alarak, çalışanların 
ısıl konfor algısını incelemişlerdir. Zhai ve ark.[8] 
60 tane lise öğrencisinin ofis aktiviteleri yaparken 
metabolik aktivite değerlerini ölçmüşlerdir.

Literatürde, aydınlatma sistemlerinden gelen ışı-
nımın etkisi altında metabolik aktivite düzeyinin 
ısıl konfor üzerine etkisini inceleyen hiçbir çalış-
ma mevcut değildir. Bu çalışmada, farklı metabo-
lik aktivite düzeylerinde deri ıslaklığı ve sıcaklığı 
simülasyon modeli kullanarak hesaplanmıştır. Isıl 
konfor veya konforsuzluk durumu deri sıcaklığı ve 
ıslaklığı üzerinden tartışılmıştır. Simülasyon mo-
deli olarak üzerinde bazı değişiklikler yapılmış 2 
bölmeli anlık enerji dengesi modeli (Gagge) [9-11] 
kullanılmıştır.

2. MATEMATİKSEL MODEL

Matematiksel modelde faydalanılan denklemler, 
Matlab programına aktarılarak simülasyon prog-
ramı geliştirilmiştir. Simülasyon modeli, yaz şart-
larında insan vücudu ve çevresi arasında ısı ve 
kütle transferini hesaplayabilme ve belirlenen süre 
sonunda deri ıslaklığı, kor ve deri sıcaklığını elde 
edebilme imkanı sağlamaktadır. Daha önce litera-
türde mevcut çalışmalarda Gagge modeli tüm vü-
cuda uyarlanmıştır, bu simülasyon modelinde ise 
vücut 16 parçaya ayrılmıştır. Her bir parça kor ve 
deri, giysi tabakasından oluşmaktadır. Kor ve deri 
tabakası için kullanılan ısı depolama denklemleri 
aşağıdaki gibidir [11].

Skor(i,θ) = 

    M−W−[Csolunum(i,θ)+Esolunum(i,θ)]−Qkor,deri(i,θ)    (1)

Sderi(i,θ) = Qkor,deri(i,θ)−[C(i,θ)+R(i,θ)+Ederi(i,θ)]    (2)

Burada M metabolik ısıl enerji üretimi veya me-
tabolik aktivite düzeylerini gösterir. Bu çalışmada 
farklı metabolik aktivite düzeylerinin ısıl konfor 
üzerine etkisi incelendiğinden, farklı metabolik 
aktivite düzeyleri Tablo 1’de sunulmuştur. W yapı-
lan mekanik işi, C taşınım ile ısı geçişini, E buhar-
laşma ile olan ısı geçişini, Q kor tabakasından deri 
tabakasına olan olan iletim ve kan akışı ile olan ta-
şınımla ısı geçişinin toplamı, R ışınım ile ısı geçişi-
ni ifade etmektedir. Bu çalışma kapsamında Gagge 
modelinde yapılan diğer bir değişiklik, simülasyon 
modeline ışınım ısı akısının ilave edilmesidir. Bu 
çalışmada ışınım ısı akısının sadece deri tabakası-
nı etkilediği varsayılmıştır. Işınım ısı akısı simü-
lasyona aşağıdaki gibi ilave edilmiştir.

Sderi(i,θ) = Qkor,deri(i,θ)+Qışınım,deri(i)

 −[C(i,θ)+R(i,θ)+Ederi(i,θ)]     (3)

Işınım ısı akısı değerleri deneysel olarak elde edil-
miş ve simülasyon modelinde deri tabakası için 
kullanılan ısı depolama denklemine dahil edilmiş-
tir.

Tablo 1. Çeşitli Metabolik Aktivite Düzeyleri [11]

Aktiviteler Metabolik aktivite 
düzeyi (W/m2)

Rahat bir şekilde ayakta durmak 70
Temizlik yapmak 115
Sosyal aktivite (dans etmek vb.) 140
Antreman yapmak (Jimnastik vb.) 175

Deneysel çalışmalar, ısı tekniği laboratuvarımızda 
bulunan ısıl konfor odasında gerçekleştirilmiştir. 
Isıl konfor odasında 1 adet split klima ve hava ku-
rutucu, nemlendirici mevcuttur. Isıl konfor odası-
nın tavanına, halojen lambalar monte edilmiştir. 
Deneklerin üzerine açık durumda bulunan halojen 
lambalardan gelen ışınım ısı akı değerleri pirano-
metre ile ölçülmüş ve Tablo 2’de verilmiştir.



ARAŞTIRMA MAKALESİ

Tesisat Mühendisliği - Sayı 181 - Kasım/Aralık 202036

Tablo 2. Vücut Parçalarına Halojen Lambalardan 
Gelen Işınım Isı Akısı Değerleri [12]

Vücut Parçası Işınım ısı akısı değerleri (W/m2)
Sol ayak 25
Sağ ayak 25

Sol diz altı 16
Sağ Diz altı 16
Sol bacak 16
Sağ bacak 16

Pelvis 18
Baş 80

Sol el 12
Sağ el 12

Sol dirsek altı 14
Sağ dirsek altı 14

Sol kol 40
Sağ kol 40
Göğüs 50

Sırt 50

Kor ve deri tabakasında depolanan ısı, bu tabaka-
larda anlık sıcaklık değişimlerine sebep olur ve 
aşağıdaki gibi gösterilir [11].

Skor(i,θ) = [1−α(θ)∙m(i)∙cp,b∙[dTkor(i,θ)/dθ]/A(i) (4)

Sderi(i,θ) = α(θ)∙m(i)∙cp,b∙[dTderi(i,θ)/dθ]/A(i) (5)

Burada α deri bölgesinde bulunan vücut kütlesini, 
m vücut parçalarının kütlesini, cp,b vücudun özgül 
ısısını ifade etmektedir, i her bir vücut parçasını, θ 
ise zaman adımını göstermektedir.

Deri ıslaklığı (w) aşağıdaki gibi hesaplanmıştır[11].

w(i,θ) = 0,06 + 0,94 (Ersw(θ)/Emax(i,θ))

Ersw terin buharlaşması ile olan ısı kaybı, Emax ise 
insan vücudundan buharlaşma ile olan maksimum 
ısı kaybıdır. Simülasyonda kullanılan matematik-
sel modelin detaylarına literatürden [12] ulaşabi-
lirsiniz. Tablo 3’de simülasyonda kullanılan vücut 
parçaları numaralandırılmıştır.

Simülasyonda kullanılan kumaş karakteristikleri 
ile ısıl ve buharlaşma dirençleri Tablo 4’de veril-
miştir.

Simülasyonda kullanılan yazlık erkek giyiminde 
kullanılan elbiseler Tablo 5’de verilmiştir.

Tablo 3. Simülasyonda Kullanılan Vücut Parçaları 
ve Numaraları 

i Vücut Parçası
1 Sol ayak
2 Sağ ayak
3 Sol diz altı
4 Sağ diz altı
5 Sol bacak
6 Sağ bacak
7 Pelvis
8 Baş
9 Sol el

10 Sağ el
11 Sol dirsek altı
12 Sağ dirsek altı
13 Sol kol 
14 Sağ kol
15 Göğüs 
16 Sırt

Tablo 4. Kumaş Karakteristikleri İle Isıl ve Buharlaşma Dirençleri [13]

Kumaş 
kodu

Kumaşın tanımı Kalınlık
(mm)

Isıl direnç Rf 
(m2oC/W)

Buharlaşma direnci
Re,f (m

2kPa/W)
1 Jersey RL örme kumaş, %100 pamuk 1,270 0,036 0,0040
2 Poplin kumaş, %60 pamuklu, %40 polyester 0,787 0,026 0,0041

Tablo 5. Yazlık Erkek Giyiminde Kullanılan Elbiseler

Elbise Kumaş kodu* Giyimli vücut parçaları
Külot 1 Pelvis
Tişört 1 Sağ ve sol kol, göğüs, sırt

Uzun pantolon 2 Sağ ve sol diz altı, sağ ve sol bacak, pelvis
Çorap 1 Sağ ve sol ayak

*Kumaş koduna bağlı olarak kumaş tanımları Tablo 4’den bulunabilir. 
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3. SONUÇLAR ve TARTIŞMA

Bu çalışmanın amacı, metabolik aktivitenin, ik-
limlendirilmiş ortamda ışınım ısı transferi altın-
daki insanların ısıl konforları üzerine etkilerini 
sunmaktır. Çalışmada metabolik aktivite değerleri 
simülasyonda iç ortam hava hızı 0,2 m/s alınmış-
tır. İç ortam sıcaklıkları 22 °C, 24 °C, 26 °C, bağıl 
nem ise 50% değerinde çalışılmıştır. Şekil 1’de 22 
°C iç ortam sıcaklığında metabolik aktivitenin deri 
sıcaklığı ve ıslaklığı üzerine etkisi görülmektedir. 
En yüksek değer, ayak deri sıcaklığı ve pelvis ıs-
laklığı değeri 35,15 °C ve 0,61’e ulaşmıştır.

Şekil 2’de 24 °C iç ortam sıcaklığında metabolik 
aktivitenin deri sıcaklığı ve ıslaklığı üzerine etkisi 
görülmektedir. En yüksek deri sıcaklığı ve ıslaklı-
ğı değeri M=175 W/m2’de görülmüştür. Ayak sıcak-
lığı 35,44 °C ve pelvis deri ıslaklığı değeri 0,70’e 
ulaşmıştır.

Şekil 3’de 26 °C iç ortam sıcaklığında metabolik 
aktivitenin deri sıcaklığı ve ıslaklığı üzerine etkisi 
görülmektedir. En yüksek deri sıcaklık ve ıslaklık 
değerleri gene M= 175 W/m2 düzeyinde olmuştur. 
Ayak sıcaklığı 35,7 °C’ye, pelvis deri ıslaklığı de-
ğeri ise 0,81 değerine ulaşmıştır.

Giysi direncinin deri ıslaklığını artırıcı bir etkisi 
vardır. Pelvisin giysi direnci diğer vücut parça-
larına göre daha yüksek olduğu için deri ıslaklık 
değerleri daha yüksektir. Başın deri ıslaklık değe-
rinin düşük olmasının sebebi giysi direncine sahip 
olmamasıdır.

SONUÇ

Bu çalışmada, ışınım etkisi altında metabolik ak-
tivitenin deri sıcaklığına ve ıslaklığına etkisini 
araştırmak için 2 bölmeli 16 parçaya ayrılmış anlık 
enerji dengesi modeli (Gagge Modeli) geliştiril-
miştir. Işınım etkisi altında, insan vücudunda lokal 
sıcaklık ve deri ıslaklık farklılıkları meydana getir-
diğinden ısıl konforsuzluk oluşur. Operatif sıcak-
lık arttıkça, vücuttan olan ısı transferi azaldığı için 
deri sıcaklıkları ve ıslaklıklarının artmakta olduğu 
görülmektedir. Metabolik aktivite oranı arttıkça, 
depolanan enerji arttığından dolayı deri sıcaklıkla-
rının ve ıslaklığının arttığı görülmektedir. Özellik-
le yüksek operatif sıcaklıklarda, yüksek metabolik 
aktivite düzeyi sağlayan aktivitelerden ısıl konfor-
suzluk oluşmaması için kaçınılmalıdır.

Şekil 1. 22 °C operatif sıcaklık için ışınım etkisi altında metabolik aktivitenin deri sıcaklığı ve ıslaklığı üzerine 
etkisi
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Şekil 2. 24 °C operatif sıcaklık için ışınım etkisi altında metabolik aktivitenin deri sıcaklığı ve ıslaklığı üzerine 
etkisi

Şekil 3. 26 °C operatif sıcaklık için ışınım etkisi altında metabolik aktivitenin deri sıcaklığı ve ıslaklığı üzerine 
etkisi
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Eş-Eksenli Yivli Isı Değiştirici Üzerinde Öncül ve 
Geri Etkilerin Tepki Yüzeyi Yöntemi ve Stokastik 
Optimizasyon Algoritmaları İle Analizi

ÖZ
Boru içi akış problemi hakkında araştırmalar yapan literatür çalışmaları, yivli boru geometrilerinin yivsiz 
borulara göre daha yüksek ısıl verime sahip olduğu sonucunu ortaya koymuştur. Dikdörtgen, trapez ve 
dairesel gibi birçok farklı şekil ve boyutlar ile yapılan deneysel ve numerik çalışmalar neticesinde dairesel 
yiv geometrilerine sahip borularda ısı transfer katsayısının daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Boru içi 
akış problemini ele alan çalışmalar sabit kesitli yiv geometrileri ile ilgilenmiş ve yerel etkiler göz ardı edi-
lip toplam ısı transferi incelenmiştir. Bu çalışmada, dairesel yivli ısı değiştirici modelinde yiv yarıçapı ve 
yivler arası mesafedeki değişimlerin yerel ısı transfer katsayısına etkisi hesaplamalı akışkanlar dinamiği 
(HAD) yöntemi ile incelenmiş ve ısı transferi açısından optimizasyon çalışmaları yürütülmüştür. Hesapla-
ma hacmi, her biri beş adet yivden meydana gelen üç yiv bölgesi oluşturularak, akış yönünde değişken yiv 
yarıçaplarının ısı transferi katsayısına etkisi araştırılmıştır. Hesaplama hacminin ağ yapısı, ağdan bağım-
sızlık çalışmaları yapılarak en uygun ağın belirlenmesi neticesinde oluşturulmuştur. Yivli duvar sıcaklıkları 
350 K olarak kabul edilmiş ve oda sıcaklığında ısı değiştiriciye giren havanın farklı Reynolds sayılarında 
(1200<Re<24000) ve farklı yiv boyutlarında yerel ısı transfer katsayısına etkileri incelenmiştir. Yiv yarı-
çapları her bir yiv bölgesi için 2 mm ile 6 mm arasında üretilebilirlik kriteri göz önünde bulundurularak 
0.2 mm artış hassasiyeti ile değiştirilmiş ve HAD analizleri parametrik ölçü tanımlamaları sayesinde farklı 
yiv senaryoları için tekrarlanmıştır. Bu noktada senaryo sayısını azaltmak ve mühendislik probleminin fe-
nomenini doğru tanımlayabilmek adına farklı deney tasarımı (DOE) araçları kullanılmış, sonuçlar tepki 
yüzeyi yöntemi ile incelenmiş ve karşılaştırılmıştır. Ayrıca, Mathematica programında çok değişkenli ve 
lineer olmayan regresyon modelleri ile yapılan çalışmalar sonucunda optimizasyon problemlemine ait bir 
hedef fonksiyonu oluşturulmuş, yiv bölgelerindeki yarıçapların tasarım değişkeni, ısı transfer katsayıları-
nın sistem çıktıları olduğu bir kod yazılmış ve üretilebilirlik kısıtlarını da içeren optimizasyon çalışmaları 
yapılmıştır. Sonuçlar incelendiğinde, yiv bölgelerindeki yerel ısı transferi katsayılarının maksimum olduğu 
senaryoların ara yiv yarıçapı değerlerinde elde edildiği ve öncül-geri etkilerin yerel ısı transferi çalışmala-
rının kaçınılmaz bir parçası olduğu tespitleri yapılmıştır.
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ABSTRACT
In the literature, it is proved that grooved pipe models are thermally more efficient than the smooth pipe model. 
Some kinds of groove geometries (rectangular, trapezoidal, circular etc.) were compared both experimentally 
and numerically, eventually circular grooved pipe model gave the best results by means of heat transfer co-
efficient. Studies dealing with the internal flow were concerned with constant-section groove geometries and 
total heat transfer was investigated whereas local effects were ignored. In this study, the effects of variations 
in groove radius and the gap between adjacent grooves on local heat transfer coefficients were investigated 
by computational fluid dynamics (CFD) method and optimization studies were also performed in terms of heat 
transfer. The grooved section consists of three sub-sections to see the effects of groove dimension in stream-
wise flow direction. Each section includes five grooves with constant radius in each one. We vary the radius of 
circular grooves parametrically in each section to optimize the local groove radius throughout the pipe. We 
couple the fluid flow (1200<Re<24000) with energy equations, and the grooved sections are set as heated wall 
at constant temperature of 350 K. The optimal mesh has been selected by performing mesh independence study 
and finer mesh has been used in heated wall section. The radii of grooves are varied from 2 to 6 mm with an 
increment of 0.2 mm considering the manufacturability of the pipe, to do so we use the design of experiments 
(DOE). All DOE tools in ANSYS software are examined and compared with full factorial results. After DOE 
process, local heat transfer coefficient values of all groove parts are examined by response surface method-
ology (RSM). In addition, in the Mathematica program, an objective function which describes the problem is 
formed by studies with multiple nonlinear regression models. An optimization code has been performed as the 
radii of the grooved sections are design variable, the local heat transfer coefficients are the system outputs and 
the manufacturability limits are constraints. We observed and detected that the scenarios in which the local 
heat transfer coefficients in the grooved sections are maximum has been obtained at the intermediate groove 
radii values, therefore, backward-forward effects are an inevitable part of the local heat transfer studies.
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1. GİRİŞ

Isı transfer yüzey alanını ve akışkan nüfuziyetini 
arttırması sayesinde ısıl verimi iyileştiren yivli 
boru sistemleri, ısı-akış mühendisliği sistemlerin-
de yaygın olarak kullanılmaktadır. Günümüzde 
özellikle iç içe borulu, eş eksenli ve gövde borulu 
ısı değiştirici sistemlerinde verimi artırmak için 
kullanılan yivli tasarımlara sahip boru/kanallar 
üzerine birçok deneysel ve sayısal çalışma bulun-
maktadır. Yivli tasarımlar üzerine ilk çalışmaların 
Sparrow vd. [1,2] tarafından 1980’lerin ortasında 
başlatıldığı kabul edilebilir. Bu çalışmalarda yiv-
li ya da dalgalı tasarımlar, ısı transferi ve basınç 
düşümü parametreleri açısından deneysel olarak 
incelenmiştir. Analizler, farklı Reynolds sayıları 
için (Re>2000) tekrarlanmış ve Nusselt sayısı ve 
basınç düşümü grafikleri paylaşılmıştır. Deneysel 
olarak yivli boru ve kanal tasarımlarının incelen-
diği birçok çalışma ise ülkemiz Üniversitelerinden 
literatüre kazandırılmıştır [3-7]. Bu çalışmalarda 
dikdörtgen, trapez ve dairesel yivli tasarımlar gi-
riş bölgesindeki Reynolds sayısı, yiv genişliği, yiv 
kenar açısı ve yiv yüksekliği gibi parametreler açı-
sından deneysel olarak incelenmiştir. Ayrıca, yivli 
kanal tasarımlarına sahip modellere ait sonuçlar 
Dittus-Boelter ve Gnielinski korelasyonları ile de 
karşılaştırılarak, sonuçların doğrulanması sağlan-
mıştır. Bilen vd. [8] farklı yiv tasarımlarını Nusselt 
sayısı açısından incelemiş ve sonuçlar dairesel yiv 
geometrisine sahip modellerin ısıl verimliliğinin 
diğer tasarımlara göre daha yüksek olduğu çıkarı-
mını ortaya koymuştur.

Bilişim teknolojileri ve yazılım yeteneklerinin ge-
lişmesi ile birlikte, sayısal çalışmalar ve analizler 
ile simülasyon tabanlı çözümler hız kazanmıştır. 
Bu noktada, yivli tasarımlara sahip ısı-akış mü-
hendisliği sistemlerine dair sayısal çalışmalar son 
derece güncel konumdadır. Wang vd. [9] yiv ge-
nişliği ve yiv yüksekliğine bağlı olarak ısı değiş-
tirici modellerindeki ısı transferi parametresini 
1500<Re<10000 aralığında sayısal olarak incele-
miştir. Bu sayısal çalışma, hesaplamalı akışkanlar 
dinamiği (HAD) ortamında gerçekleştirilmiş ve 
farklı ısı değiştirici tasarımları için Nusselt sayı-
sı ile sürtünme katsayısı değişimleri sunulmuştur. 
Ayrıca, sonuçlar literatürdeki benzer bir deneysel 
çalışma [10] ile karşılaştırılmıştır. Optimum yiv 
geometrisi tasarımını oluşturmak ve yiv bölgesi-
nin etkilerini incelemek adına HAD analizleri yanı 
sıra deney tasarımı (DOE), tepki yüzeyi yöntemi 

(RSM) ve optimizasyon algoritmaları kullanılan 
sayısal çalışmalar [11-17], ısı transferi performan-
sını iyileştirme açısından son derece önemlidir. Bu 
çalışmalarda tasarım değişkenleri olarak genelde 
yiv genişliği ve yüksekliği kullanılmış ve analizler 
için çok sayıda senaryo olasılığı bulunduğundan 
deney tasarımı yöntemi kullanılmıştır. Deney ta-
sarımı yöntemi sayesinde daha az deney ile prob-
lemin fiziğini tanıyabilme ve mühendislik feno-
menini anlayabilme imkânı elde etmekteyiz. Söz 
konusu çalışmalarda, deney tasarımı yöntemi ile 
elde edilen tasarım değişkenlerine bağlı ısıl çıktı 
verileri, tepki yüzeyi yöntemi ile incelenerek op-
timum noktalar elde edilmiştir. Bu noktada özel-
likle paket yazılımlarda birçok deney tasarımı ve 
tepki yüzeyi seçenekleri olmakla birlikte, ısı akış 
sistemlerinde en çok merkez kompozit tasarımı 
(Central composite design) ve yapay sinir ağları 
(Neural network) yöntemleri öne çıkmaktadır. 

Literatürde farklı tasarım parametrelerine göre 
yivli sistemlere dair inceleme yapan çok sayıda sa-
yısal veya deneysel çalışma bulunmasına rağmen, 
bu çalışmaların en büyük eksikliği yiv geometrile-
rin akış yönünde ve kanal boyunca sabit geometri-
de olmasıdır. Bu çalışmada, akış yönünde üç adet 
dairesel yivli bölge oluşturularak, bu bölgelerde 
yiv yarıçapı ve dolayısıyla yiv genişliği tasarım 
değişkeni olacak şekilde problem tasarlanmıştır. 
Örnek model olarak iç içe borulu ya da eş eksenli 
ısı değiştirici tasarımı ele alınmış ve tasarım kısıdı 
olarak bu modelin 3B yazıcıda üretilebileceği uy-
gun bir aralık belirlenmiştir. Problem çıktısı olarak 
her bir yiv bölgesindeki yerel ısı transfer katsayıla-
rı tanımlanmıştır. CAD ortamında modellenen ta-
sarım, Fluent HAD programında farklı senaryolar 
için analiz edilmiştir. Bu noktada, hem tüm olası-
lıklar hem de farklı deney tasarımı yöntemleri için 
analizler tekrarlanmış ve deney tasarımı araçları-
nın ürettiği setlerin farklılıkları irdelenmiştir. Elde 
edilen veri setleri, tepki yüzeyi yöntemi (RSM) ile 
incelenerek yiv yarıçapının yerel ısı transferine ön-
cül ve geri etkileri ile maksimum ısı transfer katsa-
yılarının elde edildiği senaryolar tespit edilmiştir. 
Aynı şekilde tüm senaryolar ve deney tasarımı se-
naryoları ile elde edilen veri setleri Mathematica 
programında yazılan bütünleşik bir regresyon ve 
optimizasyon kodu ile incelenerek, stokastik op-
timizasyon algoritmalarından elde edilen sonuçlar 
ile RSM yönteminden elde edilen sonuçlar karşı-
laştırılmıştır.
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2. YÖNTEM ve ANALİZLER

Yivli ısı değiştirici modeli tasarlanırken, akışın tam 
gelişmiş koşullara ulaşabilmesi için uzun bir giriş 
bölgesi eklenmiştir. Model eksen çizgisine göre 
radyal simetrik olduğundan analizle eksenel simet-
rik yöntem ile gerçekleşmiş ve bu sayede hesapla-
ma yükü azaltılarak analiz süreleri kısaltılmıştır. 
Şekil 1’de analizlerde kullanılan hesaplamalı akış 
bölgesi sunulmuştur. Giriş bölgesinden itibaren de-
ğişken yiv yarıçaplarına sahip ve her biri beş adet 
yivden oluşan üç yiv bölümü bulunmaktadır. 

Giriş bölgesinde 298 K sıcaklıkta ve 1200 ile 24000 
arasında değişen Reynolds sayısına sahip akışkan, 
giriş bölgesinden tam gelişmiş akış koşulları al-
tında yiv bölgesine ulaşır. Analizlerde türbülanslı 
akış koşulları için k-ε türbülans modeli ve gelişmiş 
duvar koşulları kullanılmıştır. Yivli bölgeler ise 
duvar sıcaklıkları 350 K olacak şekilde ayarlana-
rak, her bir bölgedeki yerel ısı transfer katsayıları 
(ITK1, ITK2, ITK3) sistem çıktısı olarak tanım-
lanmıştır. Yiv yarıçapları 2 mm ile 6 mm aralığın-
da ve 0,2 mm hassasiyetle değişebilecek şekilde 
parametrik olarak tanımlanmıştır. Bu ölçüler La-
boratuvarımızda bulunan 3 boyutlu prototipleme 
cihazının üretim kısıtlarına göre tespit edilmiştir. 
Modellemenin ardından ağ yapısı çalışmaları yapı-
larak ağdan bağımsızlık (Şekil 2) sağlanıncaya ka-
dar çeşitli ağ sistematikleri denenmiştir ve uygun 
ağ yapısı belirlenmiştir. 

2.1. Deney Tasarımı Bazlı Tepki Yüzeyi 
Yöntemi ile Isıl Performans Analizleri

Tepki yüzeyi yöntemi, bir mühendislik proble-
mine ait tasarım değişkenleri ve sistem çıktıları 
arasındaki ilişkiyi sistem kısıtları altında regres-
yon bağıntıları ile ilişkilendiren bir algoritmadır. 
Bu noktada, tepki yüzeyi yöntemi ile ilişkilerin 
ve optimum noktaların incelenebilmesi için öncül 
şart tasarım değişkenlerinin, sistem çıktılarının ve 
limitlerin problemde tanımlanmasıdır ve bu şart-

lar altında analiz edilen farklı senaryolara ait veri 
setlerinin elde edilmesidir. Özellikle, 3B eklemeli 
üretim gibi tasarım özgürlüğünü artıran yöntemler 
sayesinde tasarımlar daha karmaşık ve daha faz-
la değişken parametreye sahip hale gelmiştir. Bu 
anlamda sayısal çalışmalarda problem fiziğine ait 
tüm senaryoların analizi hesaplama yükü getir-
mekte ve iş gücü artmaktadır. Deney tasarımı yön-
temi, problem fiziğini daha az senaryo ile tahmin 
edecek algoritmalara sahiptir ve tepki yüzeyi yön-
teminde kullanılacak veri seti eldesi için son dere-
ce pratik bir yöntemdir. Daha az tasarım noktası ile 
fiziksel fenomeni anlatan istatistiksel bir yöntem 
olan deney tasarımı yöntemi sayısal çalışmalar için 
son derece verimlidir [18].

Bu çalışmada, öncelikle her bir yiv bölgesinin 2-6 
mm aralığında ve 0,2 mm hassasiyetle değişebilen 
ölçülerde olabilen yarıçap değerleri tasarım değiş-
keni olarak kabul edilmiştir. Üretilebilirlik kısıtları 
altında tüm senaryolar için 21x21x21 olasılık, top-
lamda 9261 farklı senaryo türetilmiştir. Analizle-
rin ilk adımında, tüm senaryolar için her bir yiv 
bölgesindeki ısı transfer katsayıları analiz edilmiş 
ve sonuçlar elde edilmiştir. Yivli ısı değiştirici mo-
deli için ısı verim parametresinin en yüksek ve en 
düşük olduğu noktalar tespit edilmiştir. Daha sonra 

Şekil 1. Analizlerde kullanılan hesaplamalı akış bölgesi

Şekil 2. Ağdan bağımsızlık çalışmaları
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ANSYS yazılımının DOE modülü altında yer alan 
deney tasarımı yöntemleri için farklı istatistik se-
çenekleri, farklı Reynolds sayıları için analiz edi-
lerek deney tasarımı yönteminin başarısı araştırıl-
mıştır.

Şekil 3. Deney tasarımı ile tasarım değişkeni sayısı 
ilişkisi (N: deney tasarımı sayısı, k: tasarım değişkeni 

sayısı), [18]

Şekil 3’te referans çalışmada yer alan ve farklı 
matematiksel algoritmalar ile deney tasarımı sa-
yısının tayini için elde edilmiş bir grafik sunul-
maktadır. Yivli ısı değiştirici problemimiz için 
tasarım değişkeni her bir yiv bölgesinin yarıçap 
ölçüsü olduğundan, k=3 için deney tasarımı sayı-
sının 20’den küçük olduğu görülmektedir. Analiz 
programındaki her bir deney tasarımı algoritması 
(merkez kompozit tasarımı, geleneksel ve örnek-
lemeli tasarım vb.) için oluşturulan deney sayısı 
ile Şekil 3’te yer alan grafik sonuçları son derece 
uyumludur. Farklı deney tasarımı algoritmaları ile 
elde edilen yerel ısı transfer katsayılarına ait veri 
setleri tepki yüzeyi yöntemine taşınarak ısı değişti-
rici performansının en yüksek ve en düşük olduğu 
noktalar tespit edilmiştir. Ayrıca, ısıl performansın 
en yüksek olduğu noktaların Reynolds sayısına 
bağlı olup olmadığı araştırılmış ve Reynolds sayı-
sı arttıkça akışkanın yivli kanallara daha iyi nüfuz 
ettiği gerekçesiyle ısı transfer katsayılarında artış 
tespit edilmiştir. Her bir senaryo için tepki yüzeyi 
grafikleri ve en düşük-en yüksek yerel ısı transferi 
katsayıları hesaplanarak, tespit edilen çıkarımlar 
sonuçlar kısmında paylaşılmıştır. 

2.2. Stokastik Optimizasyon Algoritmaları ve 
Kodlama

Regresyon ve optimizasyon algoritmalarını içeren 
bütünleşik kodlama çalışmaları için tüm senaryo-
ların analiz sonuçlarını içeren veri seti kullanılmış-
tır. Tasarım değişkenleri, sistem çıktısı ve problem 
kısıtları aynı olacak şekilde veri seti Mathematica 
programına aktarılmıştır. Veri seti incelenerek en 
uygun regresyon modelini elde edebilmek için bir-
çok deneme yapılmıştır ve bu çalışmalar neticesin-
de doğrusal olmayan 2. derece rasyonel regresyon 
modelinin (Denklem(1)) veri setini en iyi şekilde 
temsil ettiğine karar verilmiştir.

Bu noktada regresyon modeli için R2 ve düzeltil-
miş R2 değerleri kodun içinde hesaplanmış ve her 
ikisinin de 0,97 değerinin üzerinde olduğu görül-
müştür. Çoğu regresyon model tabanlı araştırma-
lardaki eksikliklerden biri olan stabilite çalışması, 
elde edilen model için yapılmış ve veri setinde ol-
mayan ara noktalar için modelin herhangi bir sıra 
dışı değer üretip üretmediği de ayrıca değerlendi-
rilmiştir (Tablo 1). Sonuç olarak ilgili modelin bu 
açıdan da kullanılabilir olduğu ve fiziksel yönden 
gerçekçi değerler ürettiği gösterilebilmiştir.

Tablo 1. Regresyon Modeli İçin Stabilite 
Çalışmaları; yby1: 1. Yivli Bölge Yarıçapı, yby2: 2. 
Yivli Bölge Yarıçapı, yby3: 3. Yivli Bölge Yarıçapı, 

ITK: Isı Transfer Katsayısı

yby1 
(mm)

yby2 
(mm)

yby3 
(mm)

ITK
(W/m².K)

Model 
Sonuçları
(W/m².K)

2 2 2 10.366

2.2 2 2 10.213

2.1 2 2 10.274

3.4 2.4 2 9.6092

3.6 2.4 2 9.576

3.433 2.4 2 9.571

5 2.8 2 9.0197

5,2 2.8 2 8.6912

5.1421 2.8 2 8.803
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Regresyon modeli ile optimizasyon probleminin 
amaç fonksiyonu olan matematiksel ifade elde 
edilmiştir. Mathematica tabanlı yazılan optimi-
zasyon kodu kısmında stokastik optimizasyon al-
goritmaları olan Nelder-Mead, Random Search, 
Differential Evaluation ve Simulating Annealing 
yöntemleri kullanılmıştır. Çalışmamızda stokastik 
optimizasyon algoritmalarının kullanılmasındaki 
en önemli neden bu algoritmaların türevden ba-
ğımsız olmaları nedeniyle problem fiziği içerisin-
deki pik veya doğrusal olmayan noktalarda daha 
başarılı ve güvenilir olmalarıdır [19]. 

2.3. Öncül ve Geri Etkilerin İncelenmesi

Yiv bölgelerindeki yarıçap değerlerinin değişken 
olması nedeniyle, geri ve öncül yiv bölgelerinin 
yerel ısı transfer katsayılarına etkileri incelenmiş-
tir. Geri ve öncül etkilerin akış yönünde doğrusal 
olmadığı tespit edilmiş ve tepki yüzeyi yöntemi 
ile yerel ısı transfer katsayısı-her bir bölgedeki yiv 
yarıçapı ilişkileri görselleştirilmiştir. Geri ve öncül 
etkilerin incelenmesinde tepki yüzeyi simülasyon-
ları son derece etkili bir yöntemdir. Özellikle çift 
fazlı akışkan veya yerel ısı transferi etkileri çalışan 
araştırmacılar için geri ve öncül etkiler ile yerel 
noktalardaki ısıl performans ihtiyacı optimizas-
yonu arasında kuvvetli bir bağ bulunmaktadır. Bu 
nedenle, bir ısı-akış sisteminde toplam ısıl perfor-
mans yerine yerel etkilerin daha önemli olduğu du-
rumlarda, geri ve öncül etki parametreleri de aynı 
oranda önem kazanmaktadır.

3. SONUÇ

Bu çalışmada, yivli ısı değiştirici modelinde 1200 
ile 24000 aralığında değişen giriş bölgesi Reynolds 
sayıları için laminar ve türbülanslı akış koşulları 
altında sistemin yerel ısı transfer katsayıları ince-
lenmiştir. Tam gelişmiş akış koşullarının sağlan-
ması adına giriş bölgesinde oluşturulan L=10D 
uzunluktaki bölüm sayesinde, hız dağılımının yiv 
bölgesine ulaşmadan önce tam gelişmiş koşulları 
sağladığı Şekil 4’te gösterilmiştir.

Yivli bölge yarıçap ölçülerinin tasarım değişke-
ni, yerel ısı transfer katsayılarının sistem çıktısı 
ve üretilebilirlik sınırlarının sistem limiti olduğu 
koşullar için hem tüm olası senaryolar hem de de-
ney tasarımı yöntemi algoritmaları ile elde edilen 
senaryolara dair sonuçlar Tablo 2’de sunulmuştur. 
Tablo incelendiğinde, yiv yarıçapının her bir böl-
gede değiştirilerek yerel ısı transferi katsayılarının 
yaklaşık %20 oranında artırılabildiği anlaşılmak-
tadır. En yüksek ısıl performansların hangi nokta-
larda gerçekleştiğini anlatmadan önce, tüm olası-
lıklar ve her bir deney tasarımı algoritmasına ait 
sonuçları incelediğimizde ısı transfer katsayısı de-
ğerlerinin son derece uyumlu olduğu anlaşılmakta-
dır. Tüm senaryoların 9261 olası deneyden oluştu-
ğu ısı değiştirici modelinde, her bir deney tasarımı 
için belirlenen deney sayısının Şekil 3’teki referans 
çalışma ile uyumlu olarak sadece 20 deneyden az 
olmasına karşın sonuçların bu kadar uyumlu olma-
sı çok önemli bir doğrulama çalışması ve kazanım-

Şekil 4. Örnek bir senaryo (Vgiriş=3 m/s, Re=6696) için hız konturu
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dır. Bilgisayar ve iş gücü yüklerinin %1 oranına 
düşüren deney tasarımı sayesinde problemler ve 
sistem tasarımları çok kısa sürelerde çözüme ka-
vuşabilecektir. 

Sonuçlar farklı Reynolds sayıları için tekrarlana-
rak ısıl performansın maksimum olduğu noktalar 
tepki yüzeyi yöntemi ile elde edilmiştir. Şekil 5’te 
her bir deney tasarımı için yerel ısı transfer katsa-
yılarının maksimum olduğu noktaların Reynolds 
sayısı ile ilişkisi sunulmuştur. Sonuçlar incelendi-
ğinde, farklı deney tasarımı algoritmaları ile elde 
edilen yerel ısı transfer katsayısı değerlerinin çok 
yakın olduğu belirlenmiştir. Ayrıca, Reynolds sa-
yısı arttıkça algoritmalara bağlı ısıl performans 
sonuçlarında farklılıklar oluşmaya başladığı tespit 
edilmiştir.

Çalışmamızda deney tasarımı ve tepki yüzeyi 
yönteminin yanı sıra, Mathematica yazılımında 
oluşturulan bütünleşik kodlama ile optimizasyon 
çalışması da yapılmıştır. Optimizasyon çalışma-
sında kullanılan regresyon modeli ve optimizasyon 
algoritmalarına dair bilgiler bir önceki bölümde 
açıklanmıştır. Kodlama kısmında tüm senaryolar 
için analiz sonuçlarının yer aldığı veri seti kul-
lanılmış ve regresyon-optimizasyon çalışmaları 
ile sonuçlar tekrar elde edilmiştir. Tablo 3’te op-
timizasyon kodu ile elde edilen sonuçlar ve tep-
ki yüzeyi ile elde edilen sonuçlara dair bir örnek 
sunulmuştur. Yivli bölgeler için yerel ısı transferi 
katsayısı sonuçları her iki yöntem için de incelendi-
ğinde sonuçların uyumlu olduğu ve iki yöntem ara-

sındaki ısı transferi katsayı sonuç değeri farkının 
genellikle %1 ’den küçük olduğu anlaşılmaktadır. 
Optimizasyon çalışmasında kullanılan dört farklı 
stokastik yöntem ile de aynı ısı transferi katsayı-
sı değerleri elde edilmiştir. Ancak, bu yöntemler 
arasında optimum noktaları elde ederken harcanan 
çözüm süresi farklılık göstermektedir. Bu noktada, 
modifiyeli Nelder-Mead optimizasyon algoritması 
en kısa sürede çözüme ulaşmamızı sağlamıştır. 

Tablo 2. Tüm Olası Senaryolar ve Farklı Deney Tasarımı Algoritmaları İçin En Düşük ve En Yüksek Isı 
Transfer Katsayıları (DT: Deney Tasarım Yöntemi, ITK: Isı Transfer Katsayısı, 1, 2 ve 3 Sırasıyla Yiv 

Bölgeleri)

ITK1 ITK2 ITK3
Min. Max. Min. Max. Min. Max.

Yöntemler

Tüm Olası Senaryolar 8.535 10.424 5.691 6.753 5.025 5.929

DT (Central Composite) 8.572 10.435 5.765 6.641 5.062 5.858

DT (Optimal Design) 8.098 10.422 5.667 6.767 5.061 5.868

DT (Sphare Grid Initilization) 8.579 10.425 5.755 6.723 5.076 5.882

DT (Custom and Sampling) 8.452 10.451 5.735 6.729 5.108 5.868

DT (Box-Behnken Design) 8.579 10.405 5.688 6.669 5.101 5.875

DT (Latin Hypercube Design) 8.467 10.429 5.747 6.728 5.055 5.889

Şekil 5. Maksimum ısı transferi katsayısının Reynolds 
sayısına bağlı değişimi: BB: Box-Behnken, CCD: 

Central composite design, CS: Custom and Sampling, 
LH: Latin Hypercube, OD: Optimal Design, 

SG: Spharse Grid yöntemi ve 1, 2, 3 sırasıyla yiv 
bölgelerini temsil etmektedir
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Tablo 3. Optimizasyon Algoritmaları ve Tepki 
Yüzeyi Sonuçları (Re=1232)

ITK1 ITK2 ITK3

Tepki Yüzeyi 
Yöntemi

Min. 8.535 5.691 5.025

Max. 10.424 6.753 5.929

Optimizasyon 
Kodu

Min. 8.564 5.715 5.091

Max. 10.381 6.724 5.892

Fark (%)
Min. -0.339 -0.437 -1.313

Max. 0.412 0.427 0.624

Çalışmamızın literatürdeki çalışmalardan temel 
farkı, akış yönünde değişken yiv parametrelerine 
sahip ısı değiştirici modelindeki tasarım değişken-
lerinin sistem çıktısı olan yerel ısı transfer katsa-
yılarını etkilemesidir. Bu noktada geri ve öncül 
etkilerin incelenmesi yerel ısı transfer katsayısının 
optimizasyonunda son derece önemlidir. Bunun bir 
kanıtı, ısı değiştirici modeli için elde edilen maksi-
mum ısı transfer katsayısı değerlerinin en büyük ya 
da en küçük yiv bölgelerinde olmayıp ara değerler-
de elde edilmesidir. Şekil 6’ da bir Reynolds sayısı 
örneği için sunulan geri ve öncül etki tepki yüzeyi 
sonucu incelendiğinde, yerel ısı transferi katsayısı-
nın yiv yarıçaplarına bağlı değişimi görülmektedir.

4. DEĞERLENDİRME

Bu çalışmada, ısı-akış mühendisliği sistemlerinin 
sayısal incelemelerinde parametrik analiz ve deney 
tasarımı yöntemlerinin kullanılması, tepki yüzeyi 
yöntemi ile optimum noktaların eldesi ve çok de-
ğişkenli doğrusal olmayan regresyon tabanlı opti-
mizasyon algoritmalarının bütünleşik kodlama ile 
problemlere uygulanması fikirleri araştırılmıştır. 
Literatürdeki sayısal ve deneysel çalışmalardan 
farklı olarak, 3B eklemeli üretim yöntemindeki 
gelişmeler ile meydana gelen özgün ve asimetrik 
tasarımların üretilebilir hale gelmesi fikri ışığın-
da ısı değiştirici yiv bölgesi parametreleri kanal 
boyunca sabit tutulmamıştır. Böylelikle, akış bo-
yunca değişken yiv bölgesi parametreleri için ge-
rek tepki yüzeyi yöntemi gerekse de stokastik al-
goritmalar ile optimizasyon çalışmaları yapılarak 
detaylı sonuçlar elde edilmiş ve incelenmiştir. Ça-
lışmamız, öncelikle deney tasarımı yönteminin çö-
zücü yükü ve iş gücü parametrelerini %1 oranına 
kadar düşürebilmesi sayesinde son derece avantajlı 
olduğu ve doğru sonuçlar verdiğini kanıtlamıştır. 
Bu nedenle çalışmamız, ısı akış sistemlerinde de-
ney tasarımı algoritmalarından elde edilen verile-
rin güvenilirliğine dair bir ön analiz olarak kabul 
edilebilir. Ayrıca veri setleri, oluşturduğumuz bü-
tünleşik bir regresyon ve optimizasyon kodu ile de 

Şekil 6. Farklı bölgelerdeki yiv yarıçapının ısı transferi katsayısına geri ve öncül etkisinin tepki yüzeyi ile 
incelemesine dair bir örnek (Reynolds sayısı yaklaşık 12000)
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incelenmiş ve tepki yüzeyi ile optimizasyon kodu 
sonuçları karşılaştırılmıştır. Optimizasyon kodu 
ile elde edilen yerel ısı transfer katsayıları ile tepki 
yüzeyi yönteminden elde edilen sonuçlar son dere-
ce uyumludur. Çalışmanın diğer bir katkısı da geri 
ve öncül etkilerin yerel etkilerinin irdelenmesidir. 
Geri ve öncül etkiler tepki yüzeyi yöntemi ile in-
celendiğinde, ısı-akış problemlerinde optimum 
noktaların ara değerlerde elde edilebileceği sonucu 
ortaya çıkmıştır.
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HVAC Uygulamalarında Koku Ölçüm ve Tutma 
Yöntemlerindeki Son Gelişmeler

ÖZ

Çevre kirliliği ve hava kalitesi günümüzde oldukça önemli hale gelen bir konu baş-
lığı durumundadır. İklimlendirme sektöründe de birçok uygulamada koku büyük bir 
problem olarak tasarımcıların karşısına çıkmaktadır. Son zamanlarda artan yüksek 
katlı binalar ve bu binaların altında yer alan mutfağa sahip işletmeler koku proble-
minin en çok ortaya çıktığı alanlardır. 
Birçok durumda bir endüstriyel mutfaktan dışarı atılan egzoz havasındaki kokunun 
veya temiz hava sağlayan bir klima santralinden mahale verilecek havadaki koku-
nun yok edilmesi istenebilmektedir. Dışarı atılan egzoz havasının çevre yönetme-
liklerine göre istenen değerlerde olması gerekmektedir. Mahale verilecek hava ise 
mutlaka iç hava kalite şartlarını sağlamalıdır. 
Çalışmada koku ve kaynakları, koku ölçüm yöntemleri ile konfor ve mutfak uygula-
malarında karşılaşılan kokunun yok edilmesi için kullanılan yöntemler incelenmiş 
ve son gelişmeler açıklanmaya çalışılmıştır.
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ABSTRACT

Environmental pollution and air quality is becoming an important topic nowadays. 
Odor is a major problem standing ahead of designers in many applications of air 
conditioning industry. High-rise buildings with increasing numbers recently and 
the stores with kitchens beneath these buildings are the areas where odor problems 
occur most.
In many cases, it may be desired to eliminate the odor in the exhaust air emitting 
from industrial kitchen or odor in the air that will be supplied from an air handling 
unit to the space. Exhaust air emitting to the environment should be at the required 
values according to environmental regulations. The air to be supplied to the space 
must meet the indoor air quality requirements.
In the paper, odor and its sources, odor measurement methods, methods used to 
control odor in comfort and kitchen applications were studied and recent develop-
ments were tried to be explained.
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1. GİRİŞ

Günümüzde hızla artan şehirleşme ve çevre kirli-
liği hava kalitesini hiç olmadığı kadar önemli hale 
getirmiştir. Hem dış havanın hem de iç ortam ha-
vasının canlıların yaşamlarını sağlıklı bir şekilde 
devam ettirecek kalite ve özelliklerde olması ge-
rekmektedir. Solunan havanın sıcaklık, nem, toz 
ve içerdiği yabancı madde miktarı vb. ile birlikte 
kokusu da önemli bir parametredir. Tüm kokular 
(hoş yada hoş olmayan) hava kalitesi ve dolayısıy-
la insan sağlığı üzerinde etkisi vardır. Bu yüzden 
mutlaka kontrol altında tutulmalıdır. 

Kokunun en temel etkisi rahatsız edici olmasıdır. 
Kokuya sebep olan gaz karışımı çok düşük deri-
şimlerde olsa dahi bu etki ortaya çıkabilir. Mide 
bulantısı, baş ağrısı, nefes almada zorluk gibi fi-
ziksel etkilerin yanında sinirlilik, tiksinme, iğren-
me gibi psikolojik etkilere de sebep olabilmektedir. 

HVAC uygulamalarını koku tutumu açısından üçe 
ayırabiliriz:

• Konfor Uygulaması
• Endüstriyel Uygulamalar
• Mutfak Uygulamaları
Konfor uygulamalarında genellikle iç ortama ve-
rilecek taze havanın kokudan arındırılması yapıl-
maktadır. Dış ortamın yoğun kirleticilere maruz 
kaldığı yüksek hava kirliliğinin olduğu bölgelerde 
ve koku çıkışının olduğu yerlerin yakınına konum-
landırılmış taze hava cihazlarında mutlaka koku 
giderimi yapıldıktan sonra iç mahale taze hava ve-
rilmelidir. 

Endüstriyel koku tutma uygulamaları çok farklı 
kaynaklardan çıkan kokunun yok edilmesini ge-
rektirir. Gıda, ilaç, kimya, gübre vb. gibi endüst-
rilerdeki bir çok faklı proses sonucu ortaya farklı 
yapıda ve yoğunlukta koku içeren gazlar çıkmak-
tadır. Her kokulu gaz karışımı için farklı tutma 
yöntemleri uygulanmaktadır. Özellikle atık artıma 
tesisleri ve çöp depolama alanları endüstriyel koku 
tutma yöntemlerinin en önemli uygulama alanla-
rıdır. 

Mutfak uygulamaları da (özellikle restoran ve ye-
mek fabrikaları) endüstriyel uygulamalar altında 
değerlendirilmesine rağmen çok geniş bir alana 
hitap ettiği için ayrı bir başlık altında incelenmesi 
daha uygundur. Özellikle yüksek katlı binaların al-
tında bulunan restoranlar ve AVM içerisindeki ye-
me-içme alanlarında meydana gelen kokuların yok 

edilmesi tesisat mühendisliği dalında yeni bir alan 
olarak ortaya çıkmaktadır. 

2. KOKU ve ÖLÇÜMÜ

2.1. Koku Nedir?

Koku soluduğumuz hava içerisindeki kimyasal 
moleküllerin beynimizde yarattığı bir etkidir. Bu 
etki kimyasal moleküllerin çok küçük derişimle-
rinde dahi ortaya çıkmaktadır. Çoğu koku birçok 
kimyasal molekülün karışımından oluşmaktadır. 
Koku temelde iyi ve kötü olarak ikiye ayrılabilir. 
Ancak bu ayrımı yaparken mutlaka kokunun kişi-
den kişiye değişen öznel bir kavram olduğu akıldan 
çıkarılmamalıdır. Kokunun bu özelliğinden dolayı 
tespiti, ölçümü ve sınıflandırılması sorun olagel-
miştir. Dış ortamdan alınan taze hava çoğu zaman 
kokusuz veya temiz kokulu olarak kabul edilirken 
tuvalet egzozları kötü kokulu olarak kabul edilir. 
Ancak mutfak davlumbazından çıkan havadaki 
koku kimisi için güzel olarak ifade edilirken kimisi 
için kabul edilemez olarak nitelendirilebilir. 

Kokunun ölçülebilen beş temel özelliğe bulunmak-
tadır: 1) yoğunluğu 2) rahatsız etme derecesi 3) ka-
rakteri 4) sıklığı ve 5) süresi. Bu özellikler kişinin 
kokuya karşı tutumunu belirlemektedir. Öte yan-
dan kişinin kokuyu üreten kaynak ile olan önceki 
tecrübesi ve kokuya karşı olan hassasiyeti de koku-
ya karşı tutumunu etkilemektedir. Ayrıca sıcaklık, 
nem ve hava akımları da kokunun kişi üstündeki 
etkisini değiştirebilmektedir [1]. Koku konsantras-
yonu ile koku yoğunluğunun algılanması arasında 
logaritmik bir ilişki bulunmaktadır. Koku konsant-
rasyonu büyük miktarda artarken koku algısı çok 
az miktarda artar. Kokunun sıklığı ve süresi de bi-
reyin hızla farkındalığını kaybetmesine neden olur. 
Kişinin ilk baştaki koku algısı zamanla düşer ve 
tepkisi azalır. İki veya daha çok koku karıştığında 
birbirlerinin etkisini ve rahatsız etme derecelerini 
yok edebilirler. Benzer şekilde ağır karakteristikte-
ki koku hafif kokuya baskın gelerek algılanmasını 
engelleyebilir. Bu sayede farklı kokular karıştırıla-
rak istenmeyen koku yok edilebilir [2].

2.2. Koku Kaynakları

Kokunun sayılamayacak kadar çok farklı kaynağı 
bulunmaktadır. Ancak temelde organik ve inor-
ganik olarak ikiye ayrılabilir. İnorganik kaynaklı 
koku çoğunlukla endüstriyel prosesler sırasında 
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ortaya çıkmaktadır. Çelik endüstrisi, boya, kimya 
ve ilaç fabrikaları bu tür kokuların sıklıkla rast-
landığı alanlardır. Organik koku üreten kaynaklar 
hem endüstriyel proseslerde hem de ev uygulama-
larında görülebilmektedir. Örnek olarak gıda işle-
me ve pişirme, insan ve diğer canlıların dışkıları 
ve vücut kokuları, tütün mamullerinin kokuları 
sayılabilir. Bir endüstriyel mutfakta pişirmeden, 
çöpten, bulaşık makinesinden, çürüyen veya bozu-
lan gıdalardan ve sudan koku ortaya çıkıp ortama 
yayılabilir. Organik kaynaklı kokular inorganik 
kaynaklı kokulara göre daha yaygın ve rahatsız 
edicidir. Bu çalışmada daha çok organik kaynaklı 
kokular üzerinde durulacaktır. 

Koku kaynaklarını yapısal olarak organik/inorga-
nik şeklinde sınıflandırabileceğimiz gibi kaynağın 
durumuna veya çıkış yerine göre de sınıflandıra-
biliriz. 

Şekil 1. Koku kaynaklarının sınıflandırılması [3]

Noktasal kaynaklar tek bir noktadan yayılan ko-
kuları ifade etmektedir. Araba egzozları, bacalar 
vb. şeklinde örneklendirilebilir. Alansal kaynaklar 
noktasal kaynakların aksine sınırlandırılmamış 
alanlardan çevreye yayılan kokuları tarif etmek 
için kullanılmaktadır. Atık artıma tesisleri, çökelt-
me havuzları, katı atık bertaraf tesisleri, çöp de-
polama alanları bu sınıflandırmaya girmektedir. 
Yapı-bina kaynaklı kokular ise işletilen binalar-
dan yayılan kokulardır. Hayvan barınakları, gıda 
ve gübre depoları bu alana girmektedir. Son ola-
rak kaçak tarif edilen kaynaklar filtrelerden olan 
kaçakları veya bir koku kaynağından gerçekleşen 
sızıntıları ifade etmek amacıyla kullanılmaktadır. 

2.3. Kokunun Nedenleri

Koku başlıca bozulma, çürüme, yanma gibi kim-
yasal prosesler sonucu ortaya çıkmaktadır. Orga-
nik bileşiklerin mikrobiyal ayrışması sonucu orta-
ya çıkan hidrojen sülfür ve diğer bileşikler kokuya 
sebep olan en önemli maddelerdir. Ayrıca amon-
yak ve benzeri azot bileşikleri de aynı şekilde koku 
kaynakları arasındadır. Fenoller, hidrokarbonlar 

ve merkaptanlar da koku kaynağı olarak sırala-
nabilir [2]. Bunlardan başka ozon (O3), asetik asit 
(CH3COOH), formaldehit (CH2O), klor (Cl2), ase-
ton (C3H6O), sülfürdioksit (SO2) ve uçucu organik 
bileşikler gibi birçok organik ve inorganik madde 
koku kaynağı olarak bilinmektedir. 

Hidrojen sülfür (H2S) havadan ağır, renksiz ve çü-
rük yumurta kokusundaki bir moleküldür. Baskın 
bir kokuya sahip olup oldukça rahatsız edici etkisi 
vardır. Çoğu insan tarafından hacimce 1 ppm’in 
altındaki değerlerde algılanabilir. Ancak bu gazın 
kokusu aldatıcıdır. 6 ppm’in üstündeki değerlerde 
H2S derişimi önemli miktarda arttırılsa dahi koku 
etkisi az miktarda artmaktadır. Daha yüksek de-
rişimlerde çok hızlı bir şekilde koku alma duyusu 
üzerinde etki eder ve hissedilmesi zorlaşır [3]. 

Amonyak (NH3) havadan hafif, renksiz ve tahriş 
edici etkiye sahip bir gazdır. İdrar en önemli amon-
yak kaynağıdır, bu yüzden en çok tuvaletlerde gö-
rülmektedir. 5 ppm’in altındaki değerlerde hisse-
dilebilir keskin bir kokuya sahiptir. 2500 ppm’in 
üstündeki değerlerde ölümcül olabilir [3].

3. KOKU ÖLÇÜM YÖNTEMLERİ

Kokunun göreceli bir kavram olması ölçülmesi-
ni ve herkes için kabul edilebilir bir şekilde ifade 
edilmesini güçleştirmektedir. Ölçülmesindeki di-
ğer bir zorluk ise alınan numune içinde çoğu za-
man birden çok kokulu bileşiğin olmasıdır. Farklı 
koku kaynaklarının bir arada olması ve çevresel 
faktörler de koku ölçümünü etkileyen etkenlerdir. 
Kokular, kokunun yoğunluğu ve rahatsız etme 
derecesi belirlenerek ölçülmekte ve değerlendiril-
mektedir. Rahatsız etme derecesi kokunun tanım-
lanması veya bilinen bir kokuya benzerliğine göre 
yapılmaktadır.

Kokuların ölçülmesi için zaman içinde birçok fark-
lı yöntem geliştirilmiştir. Genel olarak kimyasal 
analiz, elektronik yöntemler ve insan duyusundan 
yararlanan yöntemler ile ölçüm yapılabilmektedir 
[4]. 

Şekil 2. Koku ölçüm yöntemleri
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3.1. İnsan Duyusundan Yararlanan 
Yöntemler

Bu tür yöntemlerde kokudan alınan numune temel 
olarak insanlar tarafından koklanır ve kokunun ra-
hatsız etme derecesi belirlenir. Bu yöntemlerde in-
san burnu sensör olarak kullanılır. Yöntem kişilere 
bağlı olduğu için birden çok kişi tarafından koku 
numuneleri koklanır ve sonuçlar belirlenir. İnsan 
duyusundan yararlanan yöntemler olfaktometre, 
sentometre ve basit duyusal ölçüm yöntemleridir 
[5].

Bu yöntemler genel olarak aşağıdaki adımlardan 
oluşur;

1. Numunenin alınması
2. Numunenin seyreltilmesi
3. Seyreltilmiş numunenin panelistlere verilmesi
4. Panelistlerin kokulu numuneyi değerlendir-

mesi 
5. Cevapların toplanıp yorumlanması ve sonucun 

raporlanması.

3.1.1. Basit Duyusal Ölçüm Yöntemi

Basit duyusal yöntemde koku numuneleri alındık-
tan sonra panelistlere koklatılır ve kokunun duru-
mu hakkında panelistlerden “Koku alınamıyor.”, 
“Koku hafifçe alınabiliyor.” ya da “Koku yoğun 
olarak alınabiliyor.” gibi cevaplar verilmesi istenir 
[6]. Koku yoğunluğu yukarıdaki gibi tarif edilebi-
leceği gibi 0-10 aralığında bir skala üzerinden de 
belirtilebilir [3]. Bu şekilde kokunun yoğunluğu 
hakkında bir karara varmak mümkündür. 

Basit duyusal ölçümün en büyük avantajı hızlı ve 
ucuz bir yöntem olmasıdır. Ancak bu yöntemle 
tekrar edilebilir ölçümler elde etmek pek mümkün 
değildir. Ayrıca sayısal değerler elde edilemez, sa-
dece koku var ya da yok gibi tanımlamalar yapıla-
bilir [7]. Oldukça sübjektif olup, ön değerlendirme 
amacıyla kullanılmalıdır.

3.1.2. Olfaktometre

Olfaktometre koku ölçüm cihazı anlamına gel-
mektedir. İnsan duyusuna dayalı olup en çok kul-
lanılan yöntemdir [8]. Bu yöntem temelde kokunun 
insan üzerindeki etkisinin laboratuvar şartlarında 
gözlemlemeye dayanmaktadır. Oldukça pratik bir 
yöntem olmakla birlikte etkin ve güvenilir sonuç-
lar verir. Basit duyusal ölçüm yönteminin en bü-
yük dezavantajı olan sübjektiflik bu yöntemle gi-
derilmiştir. Olfaktometre literatürde objektif koku 

ölçüm yöntemi olarak değerlendirilmektedir. Hızlı 
bir şekilde sonuca ulaşılabilir ve ucuz bir yöntem-
dir. Olfaktometrenin en önemli dezavantajı sonuç-
ların panelistlerin seçimine bağlı olmasıdır. Farklı 
panelistlerden farklı sonuçlar elde edilebilir. Bu 
dezavantaj fazla sayıda panelist kullanılarak gide-
rilebilir. Diğer bir dezavantaj ise seyreltme faktö-
rüdür [7].

Bu yöntemde eşik konsantrasyonu üzerindeki de-
ğere sahip numune gaz ilk önce nötr kokusuz gaz 
(azot veya filtre edilmiş hava) ile seyreltilir. Bu iş-
lemin ardından numuneler panelistlere koklatılır. 
Panelistlere farklı seyreltme oranlarındaki numu-
neler eş zamanlı olarak gönderilir ve kokuyu duyup 
duymadıklarını belirtmeleri istenir. Düşük seyrelt-
me oranlarından başlanır ve büyük değerlere doğru 
sırayla gidilir. Diğer bir deyişle oldukça seyreltil-
miş kokulu hava ile başlanıp kokulu hava mikta-
rı arttırılarak her bir panelistin kokuyu algıladığı 
eşik değer bulunur. Farklı seyreltme faktörlerinde 
panelistlerin verdikleri evet ve hayır cevaplarının 
ayrı ayrı logaritmaları alınır. Tüm panelistlerin 
cevaplarının logaritmik değerlerinin ortalaması 
alındıktan sonra bu değerin ters logaritması KB/
m3 cinsinden koku konsantrasyonunu verir [9]. 

Olfaktometre ile ölçüm yapılırken seyreltme oranı 
eşitlik (1) ile bulunur. 

Z = (Vd+Vo)/Vo (1)

Bu eşitlikte Z seyreltme faktörünü, Vd kokusuz 
havanın hacimsel debisini, Vo ise kokulu havanın 
hacimsel debisini ifade etmektedir [10]. Seyreltme 
faktörünün çarpmaya göre tersi seyreltme oranını 
verir. 

Seyreltme Oranı = 1/Z (2)

Olfaktometre ile gerçekleştirilebilen maksimum 
seyreltme faktörü 64000’dir [8].

3.1.3. Skentometre

Olfaktmetre ile benzer özellikte ve yapıda olan bu 
cihaz saha veya alan olfaktometresi olarak da ad-
landırılmaktadır. Taşınabilir özellikte olup pratik 
bir şekilde ölçüm yapılmasını mümkün kılar. Bu 
yöntemde panelist ölçüm sahasında kokuya maruz 
kaldığı için kokuyu ölçümden önce tahmin edebilir 
veya kokuya karşı bağışıklık kazanabilir. Ayrıca 
tek bir panelist tarafından analiz edildiği için so-
nuçların doğrulanması güçtür. Şu an birden fazla 
panelistin aynı anda analiz yapabileceği skento-
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metreler geliştirilmeye çalışılmaktadır [11].

Skentometrede seyreltme oranı eşitlik (3) ile veril-
mektedir. Bu eşitlikte Z seyreltme faktörünü, Vc 
aktif karbon filtreden geçirilmiş havanın hacimsel 
debisini, Vo ise kokulu havanın hacimsel debisini 
ifade etmektedir [5].

Z =  Vc/Vo (3)

3.2. Elektronik Yöntemler

Elektronik burun olarak tarif edilen bu cihazlar 
insan burnu gibi çalışarak kokuları sensörler ara-
cılığıyla tanırlar. İnsan burnu tüm gaz karışımını 
tek bir koku olarak algılarken elektronik burunlar-
da her koku için farklı sensörler kullanılır ve gaz 
karışımının koku analizi yapılabilir. Yaygın olarak 
kullanılan sensör tipleri aşağıdaki gibidir [12].

• Metal-oksit yarı iletkenler 
• İletken polimerler 
• İletken oligomerler 
Diğer sensörlerde olduğu gibi bu sensörlerde de du-
yarlı oldukları etkene maruz kaldıklarında sensör-
lerin iletkenlikleri değişir ve gerelim farkı oluşur. 
Koku bu sensörler için gerilim farkını oluşturur 
ve bu gerilim farkına göre kokunun özellikleri ve 
şiddeti hakkında karara varılır. Ancak bu yöntem-
lerle koku hakkında iyi veya kötü şeklinde yorum 
yapılamaz.

Sensörler ile elektronik koku algılama yöntemle-
ri genelde GC (gaz kromotografisi) ve MS (kütle 
spektrometresi) gibi yöntemlerden daha kolay ve 
pratik oldukları için tercih edilmektedirler [12]. 
Üretim alanlarında kullanılan gazların kontrolü ve 
gaz sızıntılarının tespitinde, baca gazlarının tespiti 
ve kontrolünde, zehirleyici tarım ilaçlarının kont-
rolü ve sağlık sektöründe kullanılan gazların tespi-
tinde elektronik burunlardan faydalanılmaktadır. 
Ayrıca birçok gıda maddesinin raf ömürlerinin tes-

pitinde de bu sensörler kullanılmaya başlanmıştır 
[13].

Bu yöntemlerle hızlı ve sürekli koku ölçümü ya-
pılabilir ve hassasiyetleri oldukça yüksektir. Öte 
yandan sensörlerin bakımı ve kalibrasyonu yapıl-
madığında hatalı ölçüm gerçekleşebilir. Kullanılan 
sensörlerin mutlaka neme karşı korunması gerekir. 

3.3. Kimyasal Analiz Yöntemleri

Kimyasal analizler için kullanılan gaz kromotog-
rafisi (GC) ve kütle spektrometresi (MS) koku 
analizleri için de kullanılmaktadır. Gaz kroma-
tografisi, bir karışımda gaz halinde bulunan veya 
kolayca gaz haline geçebilen bileşenlerin ayrılma-
sında ve belirlenmesinde kullanılan yöntemdir. Bu 
yöntemde gaz karışımının içeriği kesin bir şekilde 
bulunabilir. Kütle spektrometresi ise her bir bile-
şenin yapısal olarak tanımlanmasını sağlar. Bu iki 
yöntem koku yoğunluğu, karakteristiği ve rahatsız 
etme derecesi hakkında bilgi vermez. 

Kimyasal analiz yöntemleri ile sonuca ulaşmak 
için gaz kromatografisinin ölçüm aralığında bi-
leşen derişimine sahip gaz numunelerinin olması 
gerekmektedir. Genelde kokuya sebep olan uçucu 
organik bileşikler (VOC) bu değerlerin altındadır. 
Bu yüzden VOC’lerin farklı yöntemlerle konsantre 
hale getirildikten sonra analizleri gerçekleştirilme-
lidir [4-6]. GC ve MS cihazları pahalı cihazlar ol-
dukları için analizler de diğer yöntemlere göre ma-
liyetli olmaktadır. Ayrıca analizler göreceli olarak 
uzun zaman alır. 

Kütle spektrometresine dayalı birçok farklı yöntem 
de koku analizler için kullanılmaktadır. Memb-
ran Inlet MS (MIMS), Seçilmiş İyon Akış Tüpü 
MS(SIFT-MS), Proton-Transfer-Reaksiyon MS 
(PTR-MS) gibi yöntemlerden özellikle tarım sek-
töründe görülen kokuların analizlerinde faydala-
nılmaktadır [14]. 

Şekil 2. Elektronik burun çalışma prensibi [12]
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4- KOKU TUTMA YÖNTEMLERİ

Koku tutma amacıyla birçok farklı yöntem geliş-
tirilmiştir. Koku kaynağının durumuna göre bu 
yöntemlerden biri veya birkaçı kullanılarak koku 
giderimi veya yok edilmesi gerçekleştirilmektedir. 
Adsorpsiyon, absorpsiyon, yakma, koku maskele-
me, ozonlama gibi yöntemler literatürde mevcut-
tur. Yakma ve koku maskeleme bu çalışmanın ilgi 
alanına girmediği için burada değinilmemiştir. 

4.1. Aktif Karbon Filtreler

İklimlendirme uygulamalarında koku tutmak için 
en yaygın kullanılan yöntem adsorpsiyon yöntemi 
ile çalışan aktif karbon filtrelerdir. Adsorpsiyon 
gaz molekülleri ile katı yüzey arasında gerçekle-
şen dinamik bir süreçtir. Bu filtreler adrospsiyon 
etkisiyle koku moleküllerini karbon partikülleri 
üzerinde tutar. Yüzey üzerinde tutunan gaz mole-
külleri bir süre burada durduktan sonra tekrar hava 
akımına kapılarak yüzeyden ayrılır. Doyma nokta-
sına kadar süreç bu şekilde işler. Doyma noktasına 
geldiğinde ise artık sorbent daha fazla yüzeyinde 
gaz tutamaz. Bu noktada filtrelerin bakımları ya-
pılmalı veya filtreler değiştirilmelidir [1]. 

Benzer yöntemle koku tutmak amacıyla killer, do-
ğal ve sentetik zeolitler, aktif alüminyum oksitler 
ve çeşitli polimerler de kullanılmaktadır. Sorbent-
lerin üretimi esnasında çeşitli kimyasal katkı mad-
deleri eklenerek farklı kokuları tutmak mümkün-
dür. Aktif alüminyum oksitler üzerine yedirilmiş 
potasyum permanganat ve aktif karbon üzerine 
yedirilmiş asidik ve bazik bileşikler en yaygın kul-
lanılan filtre malzemeleridir [15].

Kontak süreleri genelde 0,1 ile 0,3 saniye civarın-
dadır. Bu süreler kokunun yoğunluğuna göre 1-3 
saniyeye kadar çıkabilir. Filtrelerin üzerinden or-
talama hava akış hızı 0,1-0,6 m/s aralığında olmalı-
dır. Yüksek soğurma özelliği olmayan filtreler için 
bu değerler kesinlikle aşılmamalıdır. Aktif karbon 
filtrelerin 40- 50 °C ve %75 bağıl nem değerlerinin 
üstünde kullanımı uygun değildir. 

Aktif karbon filtrelerin önünde hava akımıyla ge-
len tozları vb. partikülleri tutmak için bir ön filtre 
kullanılmalıdır. Özellikle mutfak uygulamalarında 
davlumbazdan gelen yağlı dumanın önce yağdan 
arındırılması ve ardından aktif karbon filtrelere 
ulaşması çok önemlidir. Bu sayede karbon yüzeyin 
dolması için geçen süre artar ve filtre ömrü uzamış 
olur. 

4.2. Ozonlama

Ozon oldukça kararsız ve kimyasal olarak reaksi-
yona girmeye istekli bir moleküldür. 0,01 ile 0,05 
ppm aralığındaki derişimlerde taze hava kokusun-
dadır. Daha yüksek derişimlerde “elektrik ateşi” 
kokusu verir [3]. Yüksek nem ve 35-40 °C’nin üs-
tündeki sıcaklıklarda çok kısa süre içinde bozunur 
ve oksijene dönüşür.

Ozon (O3) karşılaştığı molekülleri en küçük ve 
basit moleküllere indirgeyene kadar parçalayarak 
çalışır. Ozon ile reaksiyona giren gazlardan reaksi-
yon sonucu CO2, N2, H2O ve O2 gibi kokusuz gazlar 
ortaya çıkar. 

Ozon üç farklı yöntemle üretilebilmektedir; elekt-
roliz, elektrik deşarjı ve UV ışınları [16]. Bu sis-
temlerin çalışabilmesi için ortamda mutlaka ok-
sijen bulunmalıdır. Eksik oksijen ozon üretim 
performansını düşürerek sistemin istenen değerleri 
sağlamasını engellemektedir. 

Pratikte yukarıda bahsedilen yöntemleri kullana-
rak ozon üreten sistemler şu şekildedir;

• Ozon jeneratörleri (Plazma teknolojisi)
• UV lambalar
• Elektrostatik filtreler
Ozon jeneratörleri ve elektrostatik filtreler elekt-
rik deşarjı ile UV lambalar ise UV ışını ile ozon 
üretimi yapmaktadır. UV lamba ve elektrostatik 
filtreler ile büyük kapasiteli ozon üretim yapmak 
mümkün değildir [16]. Büyük miktarda ozon üre-
timi için mutlaka ozon jeneratörleri kullanılmadır. 

Ozon özellikle mutfak uygulamalarında yaygın 
olarak kullanılmaktadır. Davlumbaz içinde UV 
lamba veya davlumbaz üstünde ozon jeneratörü 
kullanılarak koku giderimi yapılabilmektedir. UV 
lambalar genellikle davlumbaz içine metal filtrele-
rin arkasına yerleştirilerek kullanılır. Ozon jenera-
törü ise davlumbaz üzerine yerleştirilir ve ürettiği 
ozon davlumbazın çıkışındaki kanala verilir. 

Ozonun etki edebilmesi için hava ile temas süresi 
kokulu gazın yoğunluğu ve yapısıyla orantılı ola-
rak 20 saniyeye kadar çıkabilir. Kanal tesisatı mut-
laka bu süreler göz önüne bulundurularak tasarlan-
malıdır [1]. Sistemde oluşacak fazla ozonun yok 
edilmesi için ayrıca önlemler alınmalıdır. Uzun 
süre ozona maruz kalan canlılarda ozon, zehir-
leyici etki yapabilir ve solunum zorluğuna neden 
olabilir. Eğer egzoz ağzında fazla ozon atımı varsa 
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baca çıkışı doğrudan atmosfere yönlendirilebilir 
veya egzoz çıkışına ısıtıcı koyarak ozonun yüksek 
sıcaklıkta hızlı bir şekilde oksijene dönüşümü sağ-
lanabilir. 

UV lamba davlumbaz içindeki kullanımından 
başka mutfak aspiratörlerinde ve klima santralle-
rinde de kullanılmaktadır. Davlumbaz ve mutfak 
aspiratörlerinde 187 nm dalga boyunda UV-C tipi 
ışın ve ozon üreten UV lambalar kullanılmaktadır. 
Klima santrallerinin taze hava tarafında ise ozon 
üretmeyen 253.7 nm dalga boyunda UV lambalar 
yeterli olup, sadece zararlı mikroorganizmalar yok 
edilmektedir. 

Ozon üretmek amacıyla kullanılan bir diğer yöntem 
plazma teknolojisidir. Koku tutumunda kullanılan 
plazmaya soğuk plazma veya ısıl olmayan plazma 
denmektedir. Plazma ile hem ozon üretilir hem de 

yüksek gerilim nedeniyle hava akımı içindeki tüm 
canlı organizmaların ölmesi sağlanır. Soğuk plaz-
maya dayanan teknolojiler serbest radikallerin üre-
tilmesinde, moleküler ayrışmanın ve oksidasyonun 
arttırılmasında oldukça etkilidir. Plazmada oluşan 
plazmakimyasal reaksiyonlar ile ozon üretimi ve 
hava akımında yer alan kirleticilerin yok edilme-
si mümkündür [17]. Corona deşarjı, sessiz deşarj, 
dielektrik bariyer deşarjı, yüzey deşarjı gibi farklı 
soğuk plazma yöntemleri bulunmaktadır [18].

1 gr/h’den – onlarca kilogram/h mertebelerine ka-
dar farklı kapasitelerde ozon jeneratörleri üretile-
bilmektedir [17]. Ozon jeneratörleri hem endüst-
riyel mutfaklarda (1-4 gr/h kapasitelerde) hem de 
atık artıma tesislerinde (10- 1000gr/h kapasiteler-
de) yaygın olarak kullanılmaktadır. 

Şekil 3. Davlumbaz içinde UV lamba uygulaması

Şekil 4. Plazma teknolojisi ile ozon üretimi [16]
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Elektrostatik filtreler esas olarak yağ ve toz tutu-
mu için kullanılmaktadır. Mutfak uygulamalarında 
ise davlumbazdan gelen havadaki yağı filtrelemek 
amacıyla aspiratör içinde tercih edilmektedir. Ço-
ğunlukla sistemde elektrostatik filtrenin arkasın-
da koku tutmak amacıyla aktif karbon filtreler de 
kullanılır. Elektrostatik filtrenin üzerinde oluşan 
yüksek voltaj sayesinde corona etkisiyle ozon or-
taya çıkar. Ancak bu üretilen ozon düşük miktar-
dadır ve yan ürün olarak değerlendirilmelidir. Ço-
ğunlukla üretilen ozon sistemde kullanılan aktif 
karbon filtreler tarafından tutulur. Eğer yüksek 
miktarda ozon üretilmek istenirse elektrostatik 
filtrenin adeti ve voltajı arttırılmalıdır. 

4.3. Sulu Yıkama Sistemleri

Sulu yıkama sistemleri ile hava içerisinde gelen 
kokulu gazlar, CO2, toz, kül, kurum, bakteri vb. 
birçok parçacık tutulabilmektedir. Bu sistemin te-
meli hava akımı içinde gelen gazların su içerisinde 
çözünmesi teorisine dayanmaktadır. Örnek olarak 
su içinde çözünebilen amonyağın yaklaşık %40’ı 

sulu yıkama sistemleri ile yok edilebilmektedir [5]. 
Ancak suda çözünmeyen veya çok küçük boyutta-
ki partiküllerin ve koku moleküllerinin bu sistemle 
tutulması mümkün değildir. 

Bu sistemler ayrıca endüstriyel mutfaklarda dav-
lumbazlardan gelen sıcak havanın suyla soğutul-
ması amacıyla da kullanılmaktadır. 

SONUÇ

Günümüzde Tablo 1’de verilen başlıca koku ölçüm 
yöntemlerinin haricinde de Bölüm 3.3’de belirtil-
diği gibi birçok yöntem bulunmaktadır. İncelenen 
yöntemlerden GC/MS ve elektronik burunlar ile 
sadece gaz karışımı içindeki kokuya neden olan 
moleküllerin tespiti ve derişimi belirlenebilir. An-
cak bu yöntemler kokunun rahatsız etme derecesi 
ve iyi-kötü veya hoş-nahoş gibi değerlendirilmeleri 
için uygun değildir. Bu değerlendirmenin yapıla-
bileceği yöntemler basit duyusal ölçüm ve olfak-
tometredir. Basit duyusal ölçüm yönteminin öznel 
olmasından dolayı kullanımı çok güvenilir değil-

Tablo 1. Koku Ölçüm Yöntemlerinin Karşılaştırılması

Yöntem Ölçüm Hızı Sonuçlar Sonuçların 
Nesnelliği

Tekrar Edilebilirlik Maliyet Not

Basit Duyusal 
Ölçüm Yöntemi

Hızlı sonuç 
alınır.

Kaba Öznel Tekrar edilebilir 
ölçümler mümkün 

değildir.

Ucuz Sayısal değer elde 
etmek zordur.

Olfaktometre Sonucun 
çıkması zaman 

alır.

Orta Nesnel Tekrar edilebilir 
ölçümler 

mümkündür.

Orta Panelist seçimi çok 
önemlidir.

GC/MS Sonucun 
çıkması zaman 

alır.

Hassas Nesnel Tekrar edilebilir 
ölçümler 

mümkündür.

Pahalı

Elektronik Burun Hızlı sonuç 
alınır.

Hassas Nesnel Tekrar edilebilir 
ölçümler 

mümkündür.

Pahalı Her koku için 
ayrı sensör 

kullanılmalıdır.

Tablo 2. Koku Tutma Yöntemlerinin Karşılaştırılması

Yöntem Koku Tutma 
Kabiliyeti

Basınç Kaybı Maliyet Not

Aktif Karbon Filtreler Yüksek Yüksek Orta İlk yatırım maliyeti düşük, işletme maliyeti 
yüksek.

UV Lamba Yüksek Düşük Yüksek Kullanım ömrü 10.000-12.000 saat 
aralığındadır.

Ozon Jeneratörü Yüksek Düşük Yüksek Belirli bir ömürleri yoktur. Çok uzun süreler 
kullanılabilir.

Elektrostatik Filtre Düşük Düşük Yüksek Birincil amacı koku tutumu değildir.
Sulu Yıkama Düşük Yüksek Orta Koku tutumu için diğer yöntemlerle birlikte 

kullanılmalıdır.
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dir. Bu yüzden olfaktometre şu an en yaygın koku 
ölçüm yöntemi olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Ancak yakın zamanda yapay zeka yöntemlerinin 
gelişmesi ve daha teknolojik sensörlerle birlikte 
elektronik burunların kokuları daha hızlı ve doğru 
bir şekilde tanımaları ve değerlendirmeleri müm-
kün olacaktır. 

Her proses ve uygulama için farklı filtreleme ve 
koku tutma yöntemi kullanılmalıdır. Tutma yönte-
mi seçilirken maliyet ve performansla birlikte koku 
miktarının filtreleme sonucunda hangi seviyelere 
düşürülmesi gerektiği de göz önünde bulundurul-
malıdır. Bu değerlendirmeye yardımcı olması ama-
cıyla Tablo 2’de koku tutma yöntemlerinin karşı-
laştırması yapılmıştır. 

Tablo 3’de ise bazı prosesler için örnek filtreleme 
çözümleri verilmiştir. Tablo 3, optimum perfor-
mans ve yatırım maliyetleri dikkate alınarak oluş-
turulmuştur. Farklı yöntemlerle de benzer sonuçlar 
alınabileceği unutulmamalıdır. Koku filtreleme 
sistemlerinin bakımları çalışma performansını 
doğduran etkilemektedir. Bu yüzden bakımı ya-
pılmayan veya yanlış yapılan filtrelerin verimleri 
istenen değerlere hiçbir zaman ulaşamayacaktır. 
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Jeotermal Destekli Bir Sıvı Hava Enerji 
Depolama Sisteminin Termodinamik Analizi

ÖZ

Günümüzde yenilenebilir enerji kaynaklarının elektrik üretimindeki payı gün geçtik-
çe artmaktadır. Güneş ve rüzgâr gibi yenilenebilir enerji kaynakları kesintili doğaları 
nedeniyle şebeke elektrik ihtiyacını karşılayabilmek için enerji depolama sistemlerine 
gerek duyarlar. Jeotermal gibi baz yükte çalışabilen yenilenebilir enerji kaynakları ise, 
şebekenin değişken elektrik ihtiyacına göre esneklik kazanabilmek için enerji depolama 
sistemlerini entegre bir şekilde kullanabilirler. Bu çalışmada, sıvı hava enerji depolama 
sistemi entegre edilmiş tek flaşlı jeotermal güç santralinin termodinamik analizi ele alın-
mıştır. Jeotermal kaynak sıcaklığı 180°C ve debisi 100 kg/s olarak kabul edilen jeotermal 
güç santralinin ürettiği elektrik, şebekenin elektrik talebinin düşük olduğu zamanlarda, 
havayı sıvılaştırmak için kullanılmaktadır. Sıvılaştırılan hava, enerji talebi tepe yük de-
ğerlerine ulaştığında jeotermal atık su ile ısıtılarak bir türbinden geçirilmekte ve elektrik 
üretilmektedir.
Termodinamik analize göre, sıvılaştırma ünitesine giren havanın %58,5’inin sıvılaştı-
ğı, sıvılaştırma ünitesinin 6 saatlik çalışması sırasında 4304 kW güç tükettiği, 1 saatlik 
pik enerji ihtiyacı süresinde ise sıvı hava enerji depolama sistemi ile 12049 kW net güç 
üretildiği hesaplanmıştır. Optimum flaş basıncı 255 kPa olan sistemin net güç üretimi 
16100 kW olarak bulunmuştur. Bu şartlarda, sıvı hava enerji depolama sisteminin ve-
rimliliği %46,7 olarak bulunurken, entegre sistemin genel ısıl verimliliği %24,4 olarak 
bulunmuştur.
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ABSTRACT

In today’s World, share of the renewable energy sources in electricity production is 
rapidly increasing. Due to their natures, power generation from solar and wind ener-
gy is discontinuous and requires additional energy storage systems to meet electricity 
requirement of grid. Renewable energy sources which can work on base load such as 
geothermal energy, can also work with energy storage systems to gain additional flexi-
bility. In this study, thermodynamic analysis of single-flash geothermal power plant in-
tegrated with liquid air energy storage system is carried out. Electricity produced from 
geothermal source with temperature of 180 °C and mass flow rate of 100 kg/s is used to 
liquefy air during off-peak hours. Liquified air, heated with geothermal waste water and 
expanded with a turbine to produce electricity during peak-hours.
According to thermodynamic analysis, 58,5%of air mass entering the system liquefied 
and liquefaction unit consumes 4304 kW power during 6 hours of off-peak times. Liquid 
air energy storage system produces 12,049 kW net power during 1 hour of peak demand. 
Integrated system with optimum flash pressure of 255 kPa produces 16,100 kW net power. 
Under these conditions, liquid air energy storage system efficiency found as 46,7%and 
thermal efficiency of integrated system found as 24,4%.
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1. GİRİŞ

Uluslararası Enerji Ajansı’nın (UAE) 2017 verileri-
ne göre dünya enerji ihtiyacı 14,050 milyon ton eş-
değer petrol (MTEP)’e ulaşmıştır [1]. Bu ihtiyacın 
büyük bir çoğunluğu, petrol ve doğal gaz gibi sera 
gazlarının salınımı gibi çevresel etkileri olan fosil 
yakıtlardan karşılanmaktadır. Bu etkileri azaltmak 
ve gün geçtikçe artan enerji ihtiyacını karşılamak 
için yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelim art-
maktadır. Güneş ve rüzgâr enerjisi gibi yenilene-
bilir enerji kaynakları, doğaları gereği kesintili 
bir yapıya sahiptirler. Bu nedenle bu tarz enerji 
kaynaklarından tam kapasite faydalanabilmek için 
enerji depolama teknolojileri geliştirilmelidir. Li-
teratürde, enerji depolama sistemlerinin güneş ve 
rüzgâr enerjisine entegre edilmesi ile ilgili çeşitli 
çalışmalar vardır. 

Jeotermal enerjiden, güneş ve rüzgâr gibi yenilene-
bilir enerji kaynaklarının tersine kesintisiz olarak 
faydalanılabilir. Bundan dolayı jeotermal santral-
ler baz yük üreticisi çalışabilmektedirler. Baz yük 
olarak çalışan güç santralleri, şebekenin elektrik 
ihtiyacının az olduğu gece saatlerinde güç üretimi-
ni azaltabilir veya tamamıyla durdurabilirler. Aynı 
şekilde elektrik ihtiyacının fazla olduğu zamanlar-
da, kapasitelerinin fazlasını üretmek zorunda ka-
labilirler. Bu gibi operasyonlar, güç santrallerinin 
ömürlerini olumsuz etkilerken, üretilen elektriğin 
maliyetini de arttırmaktadır. Baz yük üretici ola-
rak güç santrallerinin enerji depolama sistemleri 
ile entegre edilmesi, hem elektrik talebinde ihtiyaç 
duyulan esnekliği sağlayacak hem de bahsedilen 
olumsuzlukların giderecektir.

Literatürde, MWh-GWh gibi büyük ölçekli kapa-
sitelere sahip enerji depolama sistemleri ile ilgili 
çalışmalar bulunabilir [2, 3]. Bu sistemlerden en 
yaygın olanları, sıkıştırılmış hava enerji depolama 
sistemleri ve pompalanmış su tabanlı enerji de-
polama sistemleridir. Sıkıştırılmış hava enerji de-
polama sisteminde, elektrik ihtiyacının az olduğu 
zamanda hava yüksek basınca sıkıştırılarak yeraltı 
mağaralarında depolanır. Elektrik ihtiyacının fazla 
olduğu zamanlarda, depolanan hava ısıtılıp türbin 
ile genleştirilip elektrik üretimi için kullanılır. Bu 
sistemlerin enerji depolama verimleri 70%civarın-
dadır [4]. Pompalanmış su tabanlı enerji depolama 
sistemlerinde ise elektrik ihtiyacının az olduğu za-
manlarda yüksek rezervuarda depolanan su, elekt-
rik üretmek için alçak rezervuara yer çekiminin 

yardımıyla yönlendirilir ve su türbinlerinin yar-
dımıyla elektrik üretilir. Bu tip sistemlerin enerji 
depolama verimi 90%civarıdır [5]. Bu iki yaygın 
sistem içinde en büyük sorun coğrafi koşullardır. 
Sıkıştırılmış hava enerji depolama sistemi için uy-
gun yeraltı mağaraları gerekirken, pompalanmış 
su tabanlı enerji depolama sistemleri içinse uygun 
yüksek rezervuarlar oluşturmak gerekmektedir. 

Sıvı hava enerji depolama sistemlerinde ise elekt-
rik ihtiyacının az olduğu zamanlarda enerji, hava 
sıvılaştırılarak tanklarda depolanır. Depolanan sıvı 
hava, elektrik ihtiyacının fazla olduğu zamanlar-
da, dış bir ısı kaynağı ile ısıtılıp türbinden geçerek 
elektrik üretimi sağlanır.[6] Diğer enerji depolama 
sistemlerine göre yeni sayılabilecek sıvı hava ener-
ji depolama sistemiyle ilgili ilk pilot tesisin analizi 
Morgan ve diğerleri tarafından gerçekleştirilmiştir 
[7]. Bu pilot tesis, 350 kW/2,5 MWh kapasiteye sa-
hip olup yaklaşık olarak 8 saat boyunca şebekeye 
elektrik sağlayabilmektedir. Krawczyk ve diğerle-
ri sıkıştırılmış hava ve sıvı hava enerji depolama 
sistemlerini karşılaştırmış ve bu sistemlerin enerji 
depolama verimlerini sırasıyla 40% ve 55% olarak 
bulmuş ve aynı zamanda sıvı havanın, sıkıştırılmış 
havaya göre 6 kat fazla enerji yoğunluğu olduğunu 
göstermişlerdir [8]. Li ve diğerleri, sıvı hava ener-
ji depolama sistemi entegre edilmiş bir nükleer 
güç santralinin termodinamik analizini yapmış ve 
enerji depolama verimliliğini 70%olarak hesapla-
mışlardır. [9] Antonelli ve diğerleri potansiyel en-
tegre sistemleri incelemiştir [10]. Li ve diğerleri, 
sıvı hava ile sıvı hidrojeni enerji depolama yönüy-
le karşılaştırmış ve sıvı havanın ekonomik olarak 
daha iyi performans verdiğini gözlemlemiştir [11].

Bu çalışmada, sıvı hava enerji depolama (SHED) 
sistemi entegre edilmiş tek flaşlı jeotermal güç 
santralinin termodinamik analizi gerçekleştiril-
miştir. Tek flaşlı jeotermal güç santrallerinde, je-
otermal su genleşme vanasından geçtikten sonra, 
buhar kısmı türbine yönlendirilirken, jeotermal 
atık su direk veya yerel ısıtmada kullanılarak re-
zervuara geri gönderilmektedir. Bu çalışmada jeo-
termal atık su SHED sisteminin ısı kaynağı olarak 
kullanılmıştır. Elektrik ihtiyacının az olduğu za-
manda jeotermal güç santralinde üretilen elektrik, 
havayı sıvılaştırmakta kullanılmıştır. Elektrik ihti-
yacının fazla olduğu zamanda ise sıvı hava pompa 
yardımıyla yüksek basınca çıkarılıp, jeotermal atık 
su ile ısıtılarak türbinden genleştirilip elektrik üre-
timi sağlanmıştır. Termodinamik analiz için, jeo-
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termal kaynak sıcaklığı 180 °C ve debisi 100 kg/s 
bir kaynak jeotermal kaynak ele alınmış ve entegre 
sistemin ısıl verimlilik, enerji depolama verimlili-
ği hesaplanmıştır. Jeotermal kaynak sıcaklığının 
sistemin genel performansına olan etkileri incelen-
miştir. 

2. SİSTEM MODELİ

Şekil 1’de incelenen sistemin şematik diyagramı 
verilmiştir. Sunulan sistemde tek flaşlı güç santra-
linde üretim kuyusundan alınan jeotermal su, gen-
leşme vanasından geçirilir ve buhar kısmı türbine 
yönlendirilerek iş üretimi sağlanır. Üretilen elekt-
rik, şebekenin elektrik ihtiyacının az olduğu za-
manlarda hava sıvılaştırma ünitesini çalıştırmak-
ta kullanılır. Sıvılaştırma ünitesinde kuru hava, 
kompresör yardımıyla yüksek basınca çıkarılır. 
Bir önceki çevrimden gelen sıvılaşmamış hava ve 
soğuk geri kazanım ünitelerinden gelen metanol 
ve propan yardımıyla sırasıyla birinci ve ikinci ısı 
değiştiricilerde (HX I ve HX II) soğutulur ve Jou-
le-Thompson (J-T) vanasında genleştirilir. -194 °C 
sıcaklığa kadar düşürülen havanın sıvılaşan kısmı 
tankta depolanır. Sıvılaşmayan kısım bir sonraki 

çevrimi soğutmak üzere çevrime geri gönderilir. 
Bu işlemler sıvı hava depolama sisteminin şarj 
operasyonları olarak adlandırılabilir.

Elektrik ihtiyacının fazla olduğu durumlarda, de-
polanan sıvı hava pompa yardımıyla yüksek ba-
sınçlara çıkarılır. Yüksek basınçlı sıvı hava, so-
ğuk geri kazanım (Soğuk GK I ve Soğuk GK II) 
ısı değiştiricilerinde (HX III ve HX IV) sırasıyla 
propan ve metanol yardımıyla ön ısıtmaya uğrar. 
Bu ön ısıtma sürecinden sonra hava jeotermal atık 
su yardımıyla ana deşarj ısı değiştiricisinde ısıtılır 
ve türbinde genleştirilerek iş üretimi sağlanır. Jeo-
termal atık su re-enjeksiyon kuyusu yardımıyla yer 
altına geri gönderilir. 

3. TERMODİNAMİK ANALİZ

Sıvılaştırma ünitesinde kuru hava, ideal süreçte 
izotermal olarak çalışan bir kompresördeki yüksek 
basınçlara sıkıştırılır. İzotermal kompresör için ge-
nel enerji dengesi yazıldığında, birim kütle sisteme 
giren hava için sıkıştırma işi şu şekilde ifade edi-
lebilir:

wkomp = h9 − h8 − T8(s9 −s8)  (1)

Şekil 1. SHED sistemi entegre edilmiş tek flaşlı jeotermal güç santralinin şematik gösterimi
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Bu denklemde yer alan h ve s sırasıyla entalpi ve 
entropi’yi ifade etmektedir. Sıkıştırma işlemi sıra-
sında kuru hava ideal gaz davranışları göstermek-
tedir. Bu yüzden birim kütle için kompresör işi 
aynı zamanda şu şekilde ifade edilebilir:

wkomp = RT8ln(P9/P8)  (2)

Bu denklemde yer alan R gaz sabitini T sıcaklığı P 
ise basıncı ifade etmektedir. Bir sıvılaştırma çevri-
minde sıvılaşan havanın kütlesel debisinin, sisteme 
giren toplam havanın kütlesel debisine oranı sıvı-
laşma oranı olarak ifade edilip, sıvılaştırma çev-
rimleri için çok önemli bir parametredir. Sıvılaşma 
oranı aşağıdaki gibi ifade edilir. 

y = ṁ16/ṁ8  (3)

Sıvılaşma oranı aynı zamanda, ısı değiştirici I (HX 
I), ısı değiştirici II (HX II), J-T vanası ve depolama 
tankı için enerji dengesi yazılarak hesaplanabilir. 
Bu durumda sıvılaşma oranı şu şekilde ifade edilir:

y = (h15 − h9 + qc,toplam)/(h15 − h16)  (4)

Denklem (4)’te yer alan qc,toplam, ifadesi, metanol 
ve propan yardımıyla sıvı havadan geri kazanılan 
soğuk enerjidir. Düşük sıcaklıklardaki yüksek ısı 
kapasitelerinden dolayı soğuk geri kazanım ünite-
lerinde metanol ve propan tercih edilmiştir. Top-
lam geri kazanılan soğuk enerji aşağıdaki gibi he-
saplanabilir.

qc,toplam = c1(h28 − h27) + c2(h26 − h25)  (5)

Bu denklemde yer alan c1 ve c2 ifadeleri, sırasıyla 
propan ve metanol kütlesel debilerinin, sıvılaştır-
ma çevrimine giren havanın kütlesel debisine ora-
nıyla hesaplanır.

c1 = ṁ28 / ṁ8  (6)

c2 = ṁ26 / ṁ8  (7)

Sıvılaştırma çevrimlerinde en önemli performans 
parametrelerinden biri sıvılaştırma işidir. Sıvılaş-
tırma işi, birim kütle havayı sıvılaştırmak için ge-
reken iştir ve toplam tüketilen işin sıvılaşma oranı-
na olan oranıyla hesaplanır. 

ws = wkomp / y  (8)

Deşarj ünitesinde, sıvı hava pompasının tükettiği iş 
birim kütle sıvı hava için aşağıdaki gibi hesaplanır.

wpompa = h17 − h16  (9)

Deşarj ünitesinde bulunan türbinler tarafından 
üretilen iş, şu şekilde ifade edilir: 

wtürb = (h20 − h21) + (h22 − h23)  (10)

Deşarj ünitesinde birim kütle sıvı hava için üretilen 
net iş aşağıdaki gibi ifade edilir.

wshed = wtürb − wpompa (11)

Bir enerji depolama sisteminde enerji depolama ve-
rimliliği, sistemden geri kazanılan enerjinin depo-
lanan enerjiye oranı olarak ifade edilir. SHED sis-
teminde depolanan enerji, sıvı havayı oluşturmak 
için tüketilen enerjiye denk gelmektedir. SHED 
sisteminde enerji depolama verimliliği aşağıdaki 
gibi ifade edilir. 

ηd = wshed / ws  (12)

Bu denklemde yer alan tüm ifadeler, birim küt-
le sıvı hava içindir. Aynı şekilde enerji depolama 
verimliliği, şarj ve deşarj operasyonları sırasında 
tüketilen ve üretilen işler cinsinden de yazılabilir.

ηd = Ẇshed td / Ẇs ts  (13)

Bu denklemde yer alan ts ve td ifadeleri sırasıyla 
şarj ve deşarj sürelerini ifade etmektedir. 

Tek flaşlı jeotermal güç santrali için ısıl verim aşa-
ğıdaki gibi ifade edilir [12].

ηth = Ẇjeo / Q̇ in = ṁ3(h3 − h4) / ṁ1(h1 − h0)  (14)

Bu denklemde pay, jeotermal tesis tarafından üre-
tilen işi, payda ise jeotermal suyun çevresel duru-
ma göre içerdiği ısıyı ifade etmektedir. Entalpi h0 

değeri 25 °C ve 1 atm koşulları için hesaplanmıştır.

Deşarj operasyonları sırasında sistemde hem jeo-
termal türbin tarafından hem de SHED sisteminin 
türbin ünitesi tarafından iş üretilmekte ve aynı 
zamanda sıvı hava pompası tarafından iş tüketil-
mektedir. Bu durumda, entegre sistemin genel ısıl 
verimliliği şu şekilde ifade edilir: 

ηgenel = (Ẇjeo + Ẇjeo) / Q̇ in 

=[ṁ3(h3−h4)+ṁ16(h20−h21+h22−h23)−ṁ16(h17−h16)]/ṁ1(h1−h0)  
            (15)

Jeotermal destekli SHED sisteminin performans 
değerlendirmesi için, jeotermal tesise giren birim 
kütle jeotermal su başına sıvılaşan hava miktarını 
ifade eden ’g’ parametresi tanımlanmıştır. Bu para-
metre özgül sıvılaşma işi ve jeotermal iş tarafından 
şu şekilde ifade edilmektedir:

g = wjeo / ws  (16)

Denklem (16)’da pay, tesise giren birim kütle je-
otermal su başına üretilen işi ifade etmektedir ve 
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bu iş sıvılaştırma ünitesinde kompresör tarafından 
tüketilen işe denktir. Payda ise, sıvılaştırma ünite-
sinde birim kütle havayı sıvılaştırmak için tüketi-
len işi ifade etmektedir. Böylece denklem (16)’yı 
sıvılaşan havanın tesise giren jeotermal suya oranı 
olarak ifade edilmektedir.

Sunulan entegre sistemin termodinamik analizi 
için, 180 °C kaynak sıcaklığına ve 100 kg/s kütle-
sel debiye sahip olan bir jeotermal kaynak ele alın-
mıştır. Elektrik ihtiyacının az olduğu zamanlarda, 
jeotermal tesis tarafından üretilen güç çıktısının 
tamamı sıvılaştırma ünitesinde kullanılmıştır. Sı-
vılaştırma ünitesinde, hava 1 atm ve 25 °C olarak 
kompresöre girmiş ve 20 MPa sıkıştırılmıştır. Mi-
nimum sıcaklık farkı 1 °C olan ısı değiştiricilerde 
hava soğutulmuş ve vanada genleşerek sıvılaştırıl-
mıştır. Şarj ünitesi 6 saat boyunca çalışmaktadır. 
Elektrik ihtiyacının fazla olduğu zamanlarda, sıvı 
hava 18 MPa basınca pompa tarafından çıkarılarak 
jeotermal atık su ile ısıtılıp iş üretimi sağlanmıştır.

İncelenen sistemde, borularda ve ısı değiştiriciler-

de basınç düşüşü yoktur. Çevre ile sistem arasında 
ısı transferi yoktur. Soğuk geri kazanım ünitele-
rinde tüketilen pompa işleri etkilerinin azlığından 
dolayı hesaplamalara dahil edilmemiştir. Tablo 
1’de analiz sırasında yapılan varsayımların listesi 
verilmiştir. 

Tablo 1. Analiz Sırasında Yapılan Varsayımların 
Listesi

Minimum sıcaklık farkı ∆Tmin (°C) 1

Maksimum propan sıcaklığı (°C) -178,2

Maksimum metanol sıcaklığı (°C) -58,15

Propan kütlesel debi oranı c1 0,6

Metanol kütlesel debi oranı c2 0,3619

Kompresör eş-sıcaklık verimi 0,8

Pompa eş-entropi verimi 0,85

Buhar türbini eş-entropi verimi 0,8

SHED sistemi türbini eş-entropi verimi 0,9

Şarj süresi ts (h) 6

Deşarj süresi td (h) 1

Tablo 2. Şarj Ünitesinin Termodinamik Verileri 

Durum Akışkan ṁ
(kg/s)

P 
(kPa)

T 
(°C) h (kJ/kg) s 

(kJ/kg-K)
0 Su - 101,3 25 104.9 0,3672

1 Su 100 1003 180 763,1 2,139

Jeoterm
al

2 Su 100 143,6 110 763,1 2,206

3 Su 13,52 143,6 110 2691 7,238

4 Su 13,52 10 45,81 2373 7,487

5 Su 100 10 45,81 191,8 0,6492

6 Su 86,48 143,6 110 461,6 1,419

8 Hava 7,63 101,3 25 298,4 6,859

Sıvılaştırm
a Ü

nitesi

9 Hava 7,63 20000 25 263,4 5,229

10 Hava 7,63 20000 -45,5 164,3 4,848

11 Hava 7,63 20000 -155,6 -41,07 3,607

12 Hava 7,63 101,3 -193,1 -41,07 4,041

13 Hava 3,16 101,3 -191,4 78,74 5,538

14 Hava 2,16 101,3 -46,5 226,5 6,583

15 Hava 3,16 101,3 23,2 296,6 6,853

16 Hava 4,466 101,3 -194,2 -126,1 2,978

25 Metanol 2,74 700 -58,15 -1350 -4,169

26 Metanol 2,74 700 24,25 -1157 -3,41

27 Propan 4,578 700 -178,2 -177,2 -1,192

28 Propan 4,578 700 -59,15 62,94 0,4345
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4. BULGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 
ve TARTIŞMA 

Tablo 2’de sistemin şarj süresinde, durumlar ba-
zında kütlesel debi, basınç, sıcaklık, entalpi ve 
entropi değerleri verilmiştir. 100 kg/s jeotermal su 
tesiste girmektedir. Tek flaş jeotermal güç tesisin-
de, buhar türbini tarafından üretilen işi maksimize 
etmek için flaş basıncı (genleşme vanası çıkışın-
daki basınç) optimize edilmiştir. Optimize edilmiş 
operasyonda, jeotermal enerji santrali, tesise giren 
birim jeotermal su kütlesi başına 43,04 kJ iş üret-
mektedir. Jeotermal tesis tarafından üretilen 4304 
kW güç çıkışı, 6 saat boyunca sıvılaştırma ünite-
sini beslemek için kullanılmıştır. Bu operasyonda 
jeotermal tesisin ısıl verimi %6,53 olarak belirlen-
miştir.

Sıvılaştırma ünitesi 1 kg sıvı hava üretmek için 
963,6 kJ iş tüketilmektedir. Bu operasyonda sis-
teme giren havanın %58,49 u sıvılaşmıştır. ’g’ 
parametresi 0,04466 olarak hesaplanmıştır. Bu du-
rumda sisteme giren 1 kg jeotermal su için 44,66 
gram hava sıvılaşmaktadır. Sisteme giren 100 kg/s 
jeotermal su ile 4,466 kg/s sıvı hava üretilmektedir. 
6 saatlik operasyon sonucunda, sıvı hava tankının 
kapasitesi 96,04 ton olarak hesaplanmıştır. Şarj 

ünitesinin performans verileri Tablo 3’te verilmiş-
tir. 

Tablo 3. Şarj Ünitesinin Performans Verileri 

y (kg sıvı hava/kg gaz hava) 0,5849

ws (kJ/kg sıvı hava) 963,6

wjeo (kJ/kg jeotermal su) 43,04

Ẇliq (kW) 4304

g (kg sıvı hava/ kg jeotermal su) 0,04466

ηth (%) 6,53

Deşarj ünitesinde durumlar için termodinamik ve-
riler Tablo 4’te verilmiştir. 1 saatlik deşarj operas-
yonları sırasında depolanan sıvı havanın tamamı 
sisteme girmiştir. Bu da 26,79 kg/s kütlesel debiye 
denk gelmektedir. Jeotermal tesisin flaş basıncı 
toplam güç çıktısını maksimize etmek için opti-
mize edilmiştir. Optimum operasyon sırasında flaş 
basıncı 255,1 kPa olarak bulunmuştur. Optimum 
basınç ile jeotermal tesis, birim kütle jeotermal su 
başına 40,07 kJ iş üretmektedir. Bu 4007 kW güç 
çıktısına denk gelmektedir. Flaş basıncının, top-
lam güç çıktısına olan etkisi Şekil 2’de verilmiştir. 

Tablo 4. Deşarj Ünitesinin Termodinamik Verileri

Durum Akışkan ṁ
(kg/s)

P
(kPa)

T
(°C) h (kJ/kg) s

(kJ/kg-K)
0 Su - 101,3 25 104,9 0,3672
1 Su 100 1003 180 763,1 2,139

Jeoterm
al 

2 Su 100 255,1 128,1 763,1 2,175
3 Su 10,32 255,1 128,1 2717 7,046
4 Su 10,32 10 45,81 2329 7,35
5 Su 100 10 45,81 191,8 0,6492
6 Su 89,68 255,1 128,1 538,2 1,614
7 Su 89,68 255,1 92,19 386,4 1,259

16 Hava 26,8 101,3 -194,2 -126,1 2,978

D
eşarj

17 Hava 26,8 18000 -188,2 -102,3 3,02
18 Hava 26,8 18000 -60,25 144 4,783
19 Hava 26,8 18000 23,35 263,7 5,261
20 Hava 26,8 18000 127,1 386,8 5,618
21 Hava 26,8 800 -90,99 177,6 5,754
22 Hava 26,8 800 118,4 391,8 6,538
23 Hava 26,8 101,3 -144,4 127,6 6,012
24 Hava 26,8 101,3 25 298,4 6,859
25 Metanol 16,58 700 -58,15 -1350 -4,169
26 Metanol 16,58 700 24,25 -1157 -3,41
27 Propan 27,49 700 -178,2 -177,2 -1,192
28 Propan 27,49 700 -59,15 62,94 0,4345
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Toplam güç çıktısı maksimum flaş basıncından 
sonra, artan flaş basıncı ile 13762 kW’a kadar düş-
mektedir. 

Yapılan analizlerin bir parçası olarak, değişken 
jeotermal kaynak sıcaklığının entegre sistemin 
performansına olan etkileri incelenmiştir. Şekil 
3’te değişen jeotermal kaynak sıcaklığının, birim 
kütle jeotermal su başına üretilen iş ve tanımladı-
ğımız ’g’ parametresine olan etkileri verilmiştir. 
Jeotermal kaynak sıcaklığı 150 °C’den 250°C’ye 
arttıkça, birim kütle jeotermal su başına üretilen iş 
26,1 kJ/kg’dan 99,96 kJ/kg’a kadar artmaktadır. Bu 
artış aynı zamanda ’g’ parametresinde 0,027’den 
0,1037’ye kadar bir artışa sebep olmaktadır. Siste-
me giren jeotermal su sıcaklığı arttıkça, daha fazla 
jeotermal tesisten daha fazla iş üretilmekte ve aynı 
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Şekil 2. Toplam güç çıktısının flaş basıncı ile değişimi
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zamanda daha fazla hava sıvılaştırılmaktadır. 

Jeotermal kaynak sıcaklığının SHED sisteminden 
üretilen iş ve enerji depolama verimliliğine olan 
etkisi Şekil 4’te verilmiştir. Deşarj süresinde, jeo-
termal kaynak sıcaklığı arttıkça SHED tarafından 
üretilen iş ve enerji depolama verimliliği artmakta-
dır. Çünkü kaynak sıcaklığı arttıkça, genleşme va-
nasından çıkan jeotermal akımının buhar kalitesi 
artmaktadır. Bu sayede jeotermal buhar türbinin-
den üretilen iş artmaktadır. Aynı zamanda sıcak-
lığın artmasıyla göreceli olarak daha az miktarda 
SHED ünitesinin gaz türbinlerinde üretilen işte 
artış olmaktadır. Jeotermal kaynak sıcaklığı 150 
°C’den 250 °C’ye arttıkça, enerji depolama verim-
liliği %44,26’dan %52,15’e yükselmiştir. Üretilen 
iş ise 426 kJ/kg’dan 502 kJ/kg’a yükselmiştir. 
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Son olarak, genel ısıl verimlilik ve üretilen toplam 
güç çıktısının jeotermal kaynak sıcaklığı ile deği-
şimi Şekil 5’te verilmiştir. Şekil 4’te olduğu gibi 
kaynak sıcaklığı arttıkça genel verimlilik ve üre-
tilen toplam güç artmaktadır. Sıcaklık 150 °C’den 
250 °C’ye arttıkça, verim %17,91’den %40,48’e 
yükselmekte aynı zamanda üretilen toplam güç 
9,444 kW’tan 39,072 kW’a yükselmektedir. 

SONUÇ

Bu çalışmada, tek flaşlı jeotermal güç tesisi tara-
fından desteklenen bir sıvı hava enerji depolama 
sisteminin termodinamik analizi yapılmıştır. 180 
°C kaynak sıcaklığına ve 100 kg/s kütlesel debiye 
sahip olan jeotermal tesis 4304 kW güç üretmekte-

dir. Üretilen bu güç elektrik ihtiyacının az olduğu 
zamanlarda hava sıvılaştırma ünitesinde kullanıl-
maktadır. 6 saatlik şarj operasyonları sırasında 
toplam 96,06 ton sıvı hava depolanmıştır. Depo-
lanan sıvı havadan 1 saatlik deşarj operasyonları 
sırasında 12049 kW güç üretilmiştir. Entegre siste-
min enerji depolama verimliliği %46,6 ve genel ısıl 
verimliliği %24,4 olarak hesaplanmıştır.

Jeotermal kaynak sıcaklığı entegre sistemin per-
formansına etki eden önemli bir parametredir. 
Kaynak sıcaklığı arttıkça, belirli şarj süresince 
daha fazla sıvı hava depolanmakta ve aynı zaman-
da deşarj süresince daha fazla iş üretilmektedir. 
Jeotermal destekli sıvı hava enerji depolama sis-
temlerinden, yüksek kaynak sıcaklıklarda daha 
yüksek verim elde edilebilir. 
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Enerji depolama verimliliği, geri kazanılan enerji-
nin depolanan enerjiye oranı olarak tanımlanabilir. 
Sıvı hava enerji depolama sistemi için depolanan 
enerji, havayı sıvılaştırmak için gereken enerji 
olarak tanımlanmaktadır. Jeotermal destekli sıvı 
hava enerji depolama sistemi için enerji depolama 
verimliliği %40 ile %60 arasında değiştiği göz-
lemlenmiştir. Sıvı hava enerji depolama sistemle-
ri, jeotermal güç santrallerine sürdürülebilirlik ve 
elektrik üretiminde esneklik kazandırmak için uy-
gun bir çözüm olabileceği gözlemlenmiştir. Son-
raki çalışmalarda, farklı entegre konfigürasyonlar 
için sistemin enerji ve ikinci kanun analizleri ele 
alınacaktır. 

SEMBOLLER

c1  Birinci soğuk geri kazanım ünitesi kütle 
debi oranı

c2 Birinci soğuk geri kazanım ünitesi kütle 
debi oranı

h  Özgül entalpi-saat (kJ/kg) 
g Sıvılaşan hava kütlesel debisinin jeotermal 

su kütlesel debisine oranı
ṁ  Kütlesel debi (kg/s) 
P Basınç (kPa,MPa)
Q Isı transferi (kJ)
q Özgül ısı transferi (kJ/kg)
s  Özgül entropi (kJ/kg-K) 
T Sıcaklık (K, °C) 
t Operasyon süresi (h)
R  Gaz sabiti (kJ/kg-K)
w  Özgül iş (kJ/kg) 
Ẇ Güç (kW)
y  Sıvılaşan gaz oranı (ṁf/ṁ) 

Yunan Harfleri

η  Verim
∆  Fark 

İndis, Alt indis

1,2,3.. Çevrimin durumları
c Soğuk geri kazanım
SHED Sıvı hava enerji depolama
komp Kompresör
jeo  Jeotermal
s Sıvılaştırma
th Termal
turb Türbin
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