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Derginin Amacı ve Kapsamı

Yayın İlkeleri

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

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

• MMO adına İstanbul Şube tarafından 2 aylık periyotlarla hazırlanarak
basımı gerçekleştirilen Tesisat Mühendisliği Dergisi, Tesisat alanında
çalışmakta olan üyelerimiz için 1993 yılından beri yayınlanan hakemli
bir dergidir.
• Derginin baskı adedi 1.500 olup, Serbest Mühendislik Müşavirlik
Bürolarına (SMM), ülke çapında Makina Mühendisleri Odası üyelerine, firmalara, İstanbul il ve ilçe belediyelerine, sanayi ve ticaret
odalarına, üniversitelerde konu ile ilgili öğretim üyelerine, kamu
kurum ve kuruluşlarına ücretsiz olarak gönderilmektedir. Dergi ayrıca elektronik ortamda www.mmo.org.tr web sayfamızda yer alan
”Yayınlar” bölümünden ve Makina Mobil uygulaması üzerinden takip
edilebilmektedir.

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

Etik Kurallar
• Dergiye gönderilen makalelerde COPE (Committee on Publication
Ethics)’un Editör ve Yazarlar için Uluslararası Standartları dikkate
alınmalıdır.
• Dergiye gönderilen makalelerde etik kurul kararı gerektiren klinik ve
deneysel insan ve hayvanlar üzerindeki çalışmalar için ayrı ayrı etik
kurul onayı alınmış olmalı, bu onay makalede belirtilmeli ve belgelendirilmelidir.
• Sunulan kaynakların ve verilerin doğruluğundan yazarlar sorumludur. Hatalı¸ aldatıcı veya yanlış yönlendirici bilgilerin varlığı fark edildiğinde editör makaleyi bilimsel literatürden çekme ve bunu duyurma hakkına sahiptir.
• Dergimizde yayınlanan veya yayınlama amacı ile gönderilen yazılarda intihal ve izinsiz veri kullanımına ilişkin tüm sorumluluk çalışmanın
yazar ya da yazarlarına aittir. Böyle bir durumda Tesisat Mühendisliği
dergisi herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
• Tüm yazarların gönderilen makaleye akademik ve bilimsel açıdan
katkıları bulunmalıdır. Yazarlar gönderilen yayının herhangi bir şekilde öncelikli hale getirilmesini isteyemez.
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* Bilindiği üzere, araştırmacı, bilim insanı ve akademisyenlerin bilimsel çalışmalarındaki isim/kurum benzerliklerinden kaynaklanan bazı
sorunların önüne geçilebilmesi amacıyla araştırmacı kimlik numaraları kullanılmaktadır. TÜBİTAK ULAKBİM ve YÖK arasındaki işbirliği
ile yürütülen çalışmalar kapsamında, ORCID bilgisinin kullanılmasına karar verilmiştir. Bu bağlamda, makale yazarlarının uluslararası
geçerliliği de bulunan ”ORCID” bilgisine makalelerde yer verilmesi
gerekmektedir. ORCID, Open Researcher ve Contributor ID’nin kısaltmasıdır. ORCID, Uluslararası Standart Ad Tanımlayıcı (ISNI) olarak da
bilinen ISO Standardı (ISO 27729) ile uyumlu 16 haneli numaralı bir
URL’dir. http://orcid.org adresinden bireysel ORCID için ücretsiz kayıt
oluşturabilirsiniz.
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Makaleler, Open Office veya Microsoft Word belgesi şeklinde Windows
ortamına uygun şekilde hazırlanmalıdır.
Makaleler sayfada solda 3,5 cm, üstte, altta ve sağda 2,5 cm boşluk
bırakılarak yazılmalıdır.
Makale metinleri, kaynaklar ve şekiller dâhil en fazla 15 sayfadan oluşmalıdır.
Makale başlığı en fazla 15 sözcük veya iki satırı geçmeyecek şekilde
oluşturulacaktır. Başlıklar 14 punto Times New Roman yazı tipi kullanılarak yazılmalıdır.
Makale başlığının ardından; yazar isimleri, yazarların çalıştığı kurumlar, yazara ait ORCID* bilgisi ve varsa e-posta adresleri bilgilerine yer
verilmelidir.
Yazar isimlerini takiben makalenin İngilizce başlığı, Türkçe ve İngilizce öz
(abstract) ve anahtar kelimeler (keywords) bilgileri yer almalıdır.
Makale öz metninin 200 sözcükten fazla olmamasına dikkat edilmelidir.
Makale metinlerinin tamamı 9 punto Times New Roman yazı tipi kullanılarak yazılmalıdır.

•

•
•
•
•

•

•

Makalelerde yer alan resim, çizim, program ekran görüntüsü, şekil, tablo,
grafik ve formüllerin yerleşimi metin akışına uygun olarak metin içinde olmalı ve refere edilmelidir.
Tablo içermeyen bütün görüntüler (fotoğraf, çizim, diyagram, grafik, harita
vs.) şekil olarak isimlendirilmelidir.
Makalelerde ana konu başlıkları 1., 2., 2.1., 2.1.1. vb. şeklinde numaralandırılmalıdır.
Kullanılan semboller ve indisler kaynaklardan önce 8 punto ve italik olarak
verilmelidir.
Makalede geçen kaynaklar veya alıntılar [1], [2] vb. parantezler arasında
gösterilmelidir. Makale sonunda ”Kaynaklar” başlığı altında [1], [2] şeklinde verilmelidir.
Makale kaynakları: [1] yazar(lar) soyadı, adının baş harfi, makalenin açık
adı, derginin açık adı, cilt numarası, sayfa aralığı, basım yılı. Kitap: [2] yazar (editör) soyadı, adının baş harfi., kitabın açık adı, basım evi, basım yeri,
basım yılı. Tez: [3] yazar soyadı, adının baş harfi, tezin açık adı, tezin yapıldığı üniversite, tezin basıldığı yer/ülke, basım yılı düzeninde yazılmalıdır.
Makale metinlerinin elektronik kopyaları e-posta veya Online Makale Yönetim Sistemi üzerinden (http//omys.mmo.org.tr/tesisat) gönderilmelidir.
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MMO TEKNİK YAYIN LİSTESİ
Y. No
697
687
671
666
664
663
650
645
644
638
633
632
631
630
629
625
623
612
610
606
604
599
598
596
595
594
593
577
576
575
572
570
560
558
557
554
552
546
545
544
543
516
511
509
508
507
506
505
504
503
502
501
500
499
498
495
492
488

4

Yayın Adı
Asansör Avan Projesi Hazırlama Teknik Esasları
Mekanik Tasarımda Korozyon ve Önlemleri
Mekanik Tasarımda Titanyum ve Özellikleri
Hava Kirliliği Kontrol Teknolojisi Absorsiyon Kuleleri İle Kirli Gaz ve P.T.
Yalıtım
Klima Tesisatı
Havalandırma Tesisatı
Soğutma Sistemleri
Endüstriyel ve Büyük Tüketimli Tes. Doğal Gaz Kullanımı ve Uyg. Es.
Araç İmal ve Tadilatına Ait Tarifler, Bazı Esaslar ve Asgari Şartlar
10 Derste Şantiye Tekniği
Buharlaşmalı Soğutma
Kızgın Sulu, Kızgın Yağlı ve Buharlı Isıtma Sistemleri
Atık Su Arıtma Tesisi Pratik Bilgiler El Kitabı
Krenlerde Çelik Konstrüksiyonlar
Statik
Basınçlı Hava Tesisatı Tasarım ve Uygulama Kitabı
Endüstriyel Tesislerde Buharlaştırıcılar
Plastisite Teorisi
Uygulamalı Nitel Yöntemlerle Kalite İyileştirme Teknikleri
LPG Dolum Tesisleri ve Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Kitabı
Havanın Nemlendirilmesi
Motorlu Taşıtlarda Hibrit Tahrik
Tesisatlarda Sismik Koruma
Duman Kontrolü ve Basınçlandırma Tesisatı Projelendirme Es.
Mekanik Tasarımda Alüminyum ve Özellikleri
Biyoyakıt Üretimi ve Kullanımı
Geometrik Toleranslar
Motor Konstrüksiyonu
Doğal Gaz İç Tesisat Uygulama Es.
Kaldırma Makinalarında Yorulma Test ve Analizleri
Çok Ölçütlü Karar Verme Yöntemleri ve Uygulamaları
Kompresörler
Tozlu Ortamlarda Patlama Güvenliği
Uçak Mühendisliği Terimleri Sözlüğü
Sığınak Havalandırma Projesi Hazırlama Es.
Kompozit Malzeme Temelleri-Polimer Matrisli
Yenilikçilik ve Mekan (Ankara’daki Teknoloji Geliştirme Bölgeleri)
Malzeme Bilimleri Serisi Cilt-2 Malzeme Bilgisine Giriş
Sayısal Kontrol ve Takım Tezgâhları
İşletme Problemleri için Optimizasyon-Adım Adım Uygulama
Mühendisler için Araç Proje El Kitabı
Motorlu Taşıtlar Çözümlü Problemleri
Pratik Proses Kontrol ve Otomasyon Sis. İçin Enstrümantasyon Kıl.
Dönen Makinaların Kontrolü ve Hassas Bakımı
Endüstriyel Fırçasız Servomotorlar
Mekanik Tahrik Sistemleri
Bağlama Elemanları (Cıvata ve Somun)
Geçme Toleransları
Hastane ve Klinikler için HVAC Tasarım Kılavuzu
Taşıt Lastikleri ve Kaplanmış Lastikler Kitabı
Yangın Söndürme Tesisatı Proje Hazırlama Es. Kitabı
LPG Tanker Şoförleri Eğitim Kitabı
Tüplü LPG Dağıtım Personeli Eğitim Kitabı
LPG Dolum ve Boşaltım Personeli Eğitim Kitabı
Hastane Hijyenik Alanlarının Klima ve Havalandırma Proje Haz. Es.
LPG Dolum Tesisleri ve Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür El Kitabı
Çalışma Yaşamı ve Ücretli Mühendisler
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Y. No
485
484
483
483
481
464
462
461
460
448
445
442
441
434
426
425
423
422
417
413
408
391
377
375
369
363
362
359
358
356
355
354
353
352
343
325
325
325
325
324
318
313
308
307
306
305
304
303
302
300
299
293
292
282
271
261

Yayın Adı
Motorlu Taşıtlar Temel ve Tasarım Es. Yapı Elemanları Cilt 2
Motorlu Taşıtlar Temel ve Tasarım Es. Yapı Elemanları Cilt 1
Krenlerde Çelik Konstrüksiyonlar II.Cilt
Krenlerde Çelik Konstrüksiyonlar I.Cilt
Hastane İklimlendirme Tesisatı ve Denetim Es.
Uçak Tasarım Projeleri
İmalat Sektöründe Proses Planlama
Paslanmaz Çelikler, Geliştirilen Yeni Türleri ve Kaynak Edilebilirlikleri
Sürtünen Eleman ile Kaynak (FSW) Yöntemi
Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Mardin ve Siirt İllerinde San. Gen. Gör.
Yanma ve Bacalar
Gaziantep, K.Maraş,ve Kilis İlleri Tekstil Sektörünün Genel Görünümü
Pratik Risk Değerlendirme El Kitabı: Tolley Yaklaşımı
Yapılarda Doğal gaz Dönüşümü ve Denetimi
İngilizce-Türkçe Endüstri Müh. ve Müh. Yönetimi Terimleri Sözlüğü
Mekanik Tasarımda Çelik ve Özellikleri
Geometrik Toleranslar
Mekatronik Mühendisliği (Kavramlar ve Uygulamalar)
Enerji Politikaları Yerli, Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları Raporu
LPG’ye Dönüştürülmüş Araçlarda Denetim Uygulamaları
Türkiye’nin Doğal Gaz Temin ve Tüketim Politikalarının Değ. Raporu
Kaldırma Makinaları (Krenler)
Doğal Gaz İç Tesisatı
Sulama Tekniği
Plastik Enjeksiyon Kalıpları
Yeni Mevzuatın Işığında İş Sağlığı ve Güv. Açıklama-Yorum-Uygulama
Teknik Terimler Sözlüğü
Makina İmalat Sanayi Sektör Araştırması
Kaldırma-İletme ve Basınçlı Kaplarda Denetimsizlik
Kaynak Teknolojisi El Kitabı Cilt-1 (Ergitme Esaslı Kaynak Yöntemleri)
Dökme LPG Sistemleri ve Dökme LPG Kullanımı
Atık Su Arıtma Tesisi Pratik Bilgiler El Kitabı
Mukavemet Değerleri
Kalorifer Tesisatı
Basınçlı Hava Tesisatı ve Kompresörler
Gaz Yakan Cihazlarda CE İşaretlemesi Uygulama Rehberi
Sıcak Su Kazanlarında CE İşaretlemesi Uygulama Rehberi
Basınçlı Ekipmanlarda CE İşaretlemesi Uygulama Rehberi
Makinalarda CE İşaretlemesi Uygulama Rehberi
Asansörlerde Denetimsizlik
Otomatik Kontrol Tesisatı
Hidrolik Pnömatik Türkçe-Almanca- İngilizce Sözlük
Pres İşleri Tekniği Cilt-3
Pres İşleri Tekniği Cilt-2
Pres İşleri Tekniği Cilt-1
İş Makinaları El Kitabı-4 (Kazıma, Serme, Sıkıştırma Makinaları)
İş Makinaları El Kitabı-3 (Kazıma ve Yükleme Makinaları)
İş Makinaları El Kitabı-2 (Kaldırma Makinaları)
İş Makinaları El Kitabı Cilt-1 (Genel Konular)
Yangın Söndürme Sistemleri
LPG Tesisatı (Konutlarda ve Sanayide Dökmegaz Tesisi)
Pnömatik Devre Elemanları ve Uygulama Tek.
Hidrolik Devre Elemanları ve Uygulama Tek.
Kızgın Sulu, Kızgın Yağlı, Buharlı Isıtma Sis.
Malzeme Bilimleri Serisi Cilt -1
Psikrometri
tamamı www.mmo.org.tr/merkez/satistaki-kitaplar adresinde...

SUNUŞ
Merhaba Değerli Meslektaşlarımız,
Odamız 2021 yılında da çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. 23 Aralıkta yapılan TESKON
2021/15. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi Düzenleme ve Yürütme Kurulu toplantılarının
ardından Odamız adına Kocaeli Şubemiz yürütücülüğünde gerçekleştirilecek olan VI. Enerji Verimliliği Kongresi'nin, Bursa Şubemiz yürütücülüğünde gerçekleştirilecek olan Otomotiv
Kongresi'nin, Ankara Şubemiz tarafından gerçekleştirilecek olan Kaynak Teknolojisi XII. Ulusal
Kongresi'nin ve Eskişehir Şubemiz yürütücülüğünde düzenlenecek olan XI. Ulusal Uçak, Havacılık ve Uzay Mühendisliği Kurultayı'nın Düzenleme Kurulu toplantıları Ocak ve Şubat aylarında
yapıldı.
				*

*

*

*

TMMOB'ye bağlı 24 Odanın üye sayıları 2020 yılı sonu itibarıyla 138 bin 960’ı kadın, toplam 598
bin 437 oldu. Buna göre 2020 yılında bir önceki yıla göre Odalarımızın üye sayısı 18 bin 569 kişi
arttı. Odamızın üye sayısı ise 12 bini kadın, toplam 119 bin 202'dir.
				*

*

*

*

29 Ocak 1993 günü Oda görevi dolayısıyla yaptığı seyahat sırasında geçirdiği elim bir trafik kazasında yaşamını yitiren Oda Yönetim Kurulu Sekreterimiz Suat Sezai Gürü`yü aramızdan ayrılışının 28. yılında sevgi ve saygıyla anıyoruz. Suat Sezai Gürü Makina Mühendisleri Odası’nın 29 Şubat-1 Mart 1992 tarihlerinde yapılan Oda Genel Kurulunda Oda Genel Sekreterliği’ne seçilmişti.
				*

*

*

*

Bu sayımızda aşağıda belirtilen çalışmalar yer almaktadır:
Erol UYAR ve arkadaşlarının “Bir Kontrol Valfinin Dinamik Modellemesi ve Simulasyonu” isimli
çalışmalarında, bir kontrol valfi dinamik modellemesi yapılarak şaftına gelen basınç değişimlerinin etkisiyle oluşan geçici rejim davranışı ile düzenli rejim konumlaması incelenmiş ve sonuçlar
MATLAB simülasyonu ile gösterilmiştir. Bozucu girdi etkisiyle şaft ve disk hareketlerinin oturak
aşınmasına yol açmaması için gerekli ideal valf parametrelerinin seçimi yapılmıştır.
Hasan Hüseyin ÖZTÜRK ve arkadaşlarının “Yapıya Entegre Fotovoltaik Sistem ile Elektrik Üretilerek İklimlendirilen Sera Tasarımları” isimli çalışmalarında, yapıya entegre fotovoltaik sistem ile
kendi enerjisini üreterek iklimlendirilen Antalya’da çalışacak bir cam sera için tasarım özellikleri
incelenerek, ısıtma ve soğutma yükleri ile referans sıcaklıklar için ısıtma ve soğutma derece-saat/
gün değerleri belirlenmiştir.
Murat ÜNVERDİ ve Hasan KÜÇÜK’ün “Yerel Havalandırma Sistemleri İçin Isıl Etkenliği Yüksek Çapraz Akışlı Levhalı Isı Değiştirici Tasarımı” isimli çalışmalarında, düşük kapasitelerdeki
havalandırmada kullanılacak ısı geri kazanım cihazındaki levhalı ısı değiştiricinin ekonomik ve
sürdürülebilir tasarımı Taguchi Yöntemi ve HAD kullanılarak yapılmıştır.
Sinan SOĞANCI ve Mehmet Oğuz TUTKUN’un “Akış Analizleri (CFD) ve Mühendislik Süreçlerine Katkıları” isimli çalışmalarında, hesaplamalı akışkanlar dinamiğinin (CFD) tesisat mühendisliği süreçlerine katkıları belirtilmiş, akış analizlerinin mühendislik süreçlerine verimli bir şekilde
adaptasyonu ile analiz sürecinin alt başlıkları örneklerle desteklenerek detaylandırılmıştır.
H. Cem ÇAPIN ve arkadaşlarının “Geliştirilen İzleme, Kontrol, Raporlama ve Analiz Yazılımı
İle Kazan Dairelerinde Uygulamalı Enerji Yönetimi ve Maliyet Analiz Sistemleri” isimli çalış-
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malarında, enerji yönetimine kuramsal yaklaşımdan ziyade, saha uygulamasına yönelik bir proje
ele alınarak, sistem bileşenleri irdelenmiş, atılan adımlar değerlendirilmiş ve uygulama sonucu
sunulmuştur.
Tahir KARASU’nun “Kapalı Türbülanslı Çevrintili Akışların Modellemesi ve Sayısal Araştırılması” isimli çalışmasında, dairesel kesitli ani genişlemeli borularda sürekli, sıkıştırılamayan ve eksenel simetrik kapalı türbülanslı çevrintili akışların modellemesi ve sayısal araştırılması üç farklı Re
Sayısı için yapılmıştır. Hibrit yöntemiyle sonlu hacim metodu kullanılarak bir bilgisayar programı
geliştirilmiştir. Ayrıca ani genişlemeli borulardaki çeşitli eksenel kesitlerde, eksenel hız, türbülans
kinetik enerji, türbülans kinetik enerji kaybolma miktarı, efektif viskozite radyal profilleri, simetri
ekseni boyunca eksenel hızın değişimi, geri akışın geometrik yeri, üst cidar statik basınç katsayısının değişimi, üst cidar kayma gerilmesi dağılımı, üst cidar sürtünme katsayısının değişimi için
sayısal hesaplamalar sunulmuş ve sonuçlar çeşitli deneysel bulgularla karşılaştırılmıştır.
Dergimizin bu sayısında ayrıca MMO önderliğinde oluşturulan İklimlendirme Teknik Kurulu tarafından hazırlanmış “Okullarda ve Kreşlerde Pandemi Tedbirleri” çalışmasının revize edilmiş
haline yer verilmiştir.
Dergimiz www.mmo.org.tr internet sitemizde yer alan “Yayınlar” bölümünden takip edilebilmektedir.
				*

*

*

*

Esenlik dileklerimizle.
TMMOB Makina Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu
Şubat 2021
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Bu çalışmada, bir kontrol valfinin dinamik modellemesi yapılarak şaftına gelen
basınç değişimlerinin yarattığı kuvvet zorlamalarına karşın şaftın geçici rejim
davranışı ile düzenli rejim konumlaması incelenmiş ve sonuçlar ayrıca MATLAB
simülasyonu ile gösterilmiştir. İkinci mertebeden gecikmeli bir sistem olarak matematik modeli ele alınan valfin şaft ve disk hareketleri kontrol girdisi ve bozucu etki
yaratan akışkan basınç değişimlerine bağlı olarak incelenmiştir. Özellikle bozucu
girdinin yarattığı şaft ve disk hareketlerinin oturak aşınmasına yol açmaması için
gerekli valf parametrelerinin ideal seçimi yapılmıştır. Çalışmada ayrıca kontrol
valfinin statik karakteristiğinin valfin kontrol edeceği ortama uygun seçiminin önemine değinilmiş ve sonuçları bir uygulama örneği ile gösterilmiştir.
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Dynamically Modelling and Simulation of a
Control Valve
ABSTRACT
In this study, dinamic modelling of a control valve as a second order system and
its performance analysis investigated. Valf parameters are optimallly selected to
avoid the undesirable stem motions and seat damages caused by the control input
from the actuator and the shaft movements created by the distorting inputs resulting
from the fluid pressure changes The results are also shown with simulation by MATLAB-Simulink. Also the importance of the selection of the static characteristic of the
control valve to the process to be controllethe valve is mentioned and the results are
shown with a temperature control circuit.
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1. GİRİŞ
İnsanoğlunun başta su ve hava olmak üzere çeşitli
akışkanlara hükmetmek; bu akışkanların geçişini veya durdurulmasını sağlamak, debisini ayarlamak, geri dönüşünü engellemek, akış yönünü
değiştirmek, akış basıncını sınırlamak ve akış
emniyetini sağlamak gibi amaçlara ulaşmak için
kullandığı mekanik cihazlara valf veya vana denir.
Diğer bir tanımlama ile valfler; akışkanlara yol
veren, onları durduran, karıştıran veya akışkanın
yönünü ve/veya miktarını, basınç veya sıcaklığın
değiştiren cihazlardır.
Valfler; borulama tesisatlarında ağırlıklı bir yer tutarlar. Günümüzde geniş bir yelpazede; basit açma,
kapama musluklarından, aşırı karmaşık sistemlere
uzanan ve akışkanların kontrolü için kullanılan çok
fazla sayıda valf çeşidi bulunmaktadır. Şekil.1’de
uygulamalarda en çok kullanılan valf türleri olarak
oturtmalı valfler, sürgülü valfler, kelebek ve küresel valfler ile çalışma prensipleri gösterilmiştir.
Kontrol edilen akışkanın bilinen sıvılar, gazlar,
buhar veya katı parçacıklar içeren sıvılar olmasına
göre uygulamada değişik valf türleri kullanılır.[3]
Vanaların çoğu el kumandalıdır. Elektrik motoruyla, mekanik olarak dişli mekanizma ile veya
pnömatik kumandalı tipleri de vardır. Boru hatlarının ve elemanlarının montajında standart basınç
(PN) ve çap (DN) gibi kavramlar kullanılan temel
kavramlar olup, bunlar vanalar için de geçerlidir.
Akış kontrol şekline göre valfler genelde iki gruba ayrılır [7] Kapama valfleri; akışkanın istenilen
yerde olup olmamasını kontrol eder, akışkanların
karışmasına izin verir veya engeller, acil durumlarda akışı keser. Kapalı konumda belirlenmiş bir
sızdırma değerini aşmamaları, açık konumda da

basınç kaybını minimize etmeleri beklenir. Kısma
ve kontrol valfleri; debinin zamana bağlı olarak değiştirilmesi veya ayarlanması istendiğinde kullanılır. Elle veya bir sürücü kumanda mekanizması ile
akış debisini, basıncını ve sıcaklığını düzenler. Ayrıca, değişen çalışma ortamı şartlarına bağlı olarak, etken faktörlerin kontrolü ile gerekli kontrol
parametreleri otomatik olarak ayarlanabilir.

2. OTOMATİK KONTROL VALFLERİ
Isıtma, soğutma, iklimlendirme gibi herhangi bir
ortam kontrolünde kullanılan valf ve diğer tesisat
elemanlarının doğru seçimi, işletmelerin ekonomik ve sağlıklı çalışmalarında önem taşır.
Otomatik kontrol valfleri genel olarak bir boru sistemindeki akışkanı istenilen zamanda, kontrol ve
emniyet fonksiyonlarını yerine getirecek şekilde
durduran, kısan (ayarlayan) veya akışkana yol vermeye yarayan otomatik valflerdir. Kontrol valfleri,
içinden akışkanın geçtiği kesitin bir kontrol ünitesi
tarafından değiştirilerek akışkan miktarının (debisinin) ayarlanmasını veya akışkanın yön değiştirilebilmesini otomatik olarak sağlayan valflerdir.[2]
Kontrol Valfleri, otomatik kontrol devrelerinde
madde ve enerji akışını ayarlayan akış kontrol elemanlarıdır. Kontrol valfleri bu ayar işlemini oturak
kesitini açıp kapayan bir disk ile gerçekleştirirler.
Kontrol valfleri 2 ana kısımdan meydana gelir.
1-Çalıştırma Ünitesi, 2-Valf Gövdesi. Şekil 2’de bir
elektrikli bir de pnömatik kontrol vanasının belli
başlı kısımları görülmektedir. 1-Çalıştırma Ünitesi
(Eyleyici): Kontrol vanasının tapasını hareket ettirir elektrik motoru veya pnömatik olabilir. 2-Vana
Gövdesi: Akışkanın geçtiği ve kontrolün sağlandığı kısımdır. Şekil 2’de elektrikli ve pnömatik kontrol valfi gövdeleri görülmektedir.

Şekil 1. Değişik vana türleri ve çalışma prensipleri
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Şekil 2. Elektrik ve pnömatik kontrollü valfler

3.KONTROL VALFİ SEÇİMİ
Kontrol vanası seçiminde şu iki husus göz önüne
alınmalıdır. 1-Ekonomiklik, 2-Kontrol işleminin
yapılabilmesi. Çok küçük bir valf seçilmesi halinde, valf istenilen debiyi geçirmeyecektir. Çok büyük bir valf seçilmesi halinde ise lüzumsuz yere
fazla ödeme yapılmış olacaktır. Ayrıca büyük çaplı
valf seçilmesi halinde valf sürekli kapalı duruma
yakın çalışacak bu ise kontrolü zorlaştırdığı gibi
disk ve oturak arasında artan hızdan dolayı istenmeyen aşınmalara yol açacaktır. [4]
Valf seçiminde statik karakteristik önemlidir. Genelde doğrusal, diş bükey ve iç bükey karakteristiğe sahip olmak üzere üç valf türü mevcuttur. Valf
şaftının hareketine (konumuna) bağlı olarak oturağından geçen (düzenli rejim) debi miktarını göste-

ren davranış statik karakteristik olarak tanımlanır.
Kontrol valfi seçiminde önce, akışkanın cinsine,
miktarına, kontrol edilecek büyüklüğe ve denetleyicinin davranışına göre valf karakteristiği seçilir
[2]. Valf diskinin hareket yüzdesi ile geçen akışkan
yüzdesi arasındaki ilişki valf akış karakteristiğidir.
Şekil 3’te üç temel karakteristiği gösterilmektedir.
Kumanda Sinyal Sahaları; pnömatik sürücü veya
elektrik motoru ile kontrol edilen valflerde genelde
pnömatik olarak 0,2–1 bar, elektriksel olarak 0-20
(4-20) mA veya 0-10 V sahalarında değişen standart sinyaller kullanılır. Bu sinyal sahaları içinde
uygulanan değere göre valf, tam açık konumla tam
kapalı konum arasında otomatik ve doğrusal olarak
çalıştırılır (Örneğin; üst değerlerde (10 V) valf tam
açık, alt değerlerde (0 V) tam kapalı konumu alır.
5 V uygulandığında yarı açık konumda olur. [1]

Şekil 3. Kontrol valfi statik eğrisi ve uygun valf seçimi
Tesisat Mühendisliği - Sayı 182 - Ocak/Şubat 2021
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4. KONTROL VALFİ DİNAMİK MODELİ
Bir kontrol valfi genel olarak kütle, yay ve sönüm
etkileri içeren bir dinamik sistem olarak modellenebilir. Şekil 4’te valfin hareketli disk ve şaftı kütle
olarak etki ederken, sızdırmazlık elemanı ve akışkan sönümleme etkisi yaratmakta, şaftı geri getiren yay da esneklik sağlamaktadır. Tüm sistem Şekil 4’teki gibi ikinci dereceden gecikmeli bir sistem
olarak incelenebilir. [1]
Valfin matematik modeli Şekil 5’te görüldüğü gibi
ikinci dereceden gecikmeli bir sistem olarak aşağıdaki matematik diferansiyel denklemi ile verilebilir.
m∙x˝ + d∙x´ + f∙x = Fa −Fd

(1)

Burada m: valf diskinin ve şaftın toplam kütlesini, d: sızdırmazlık elemanının vizkoz sönüm sabitini, f: yay sabitini, Fa=pa∙Aa: sürücüden gelen
kuvvet olarak kumanda etkisini, Fd=pd∙Ad: akışkan
basıncının değişiminden kaynaklanan ters kuvvet
etkisini, Aa: sürücü diyafram kesitini, Ad: oturak
kesitini, pa: kontrol basıncını, pd: akışkan basınç
değişimini göstermektedir.

xa şaft hareketi, xe kuvvet zorlaması olarak sistemin transfer fonksiyonu aşağıdaki şekilde yazılabilir [1].
G(s) = wn2 / (s2 + 2ξwn + wn2)

Transfer fonksiyonu paydasında, ξ=d/(2wn∙m) sönüm faktörünü wn=√(f/m) şaft doğal frekansını
göstermekte olup, sistemin basamak girdi etkisi
sonucu şaftın tapaya zarar vermemesi için titreşimli (kritik altı) sönümlü bir davranışa sahip olması
istenmez. Bu durum ancak sönüm faktörünün ξ>1
olması ile mümkün olabilir. Şekil 5’te değişik sönüm faktörlerine bağlı sistemin basamak cevapları
görülmektedir. [1]
Şekil 5’e göre valf şaftı ile birlikte bağlı diskin
oturağa zarar vermemesi için titreşimsiz bir geçici
rejime sahip olması, dolayısı ile en azından kritik
Sönümlü bir davranış göstermesi gerekir. Bu durum ξ>1 olması durumunda gerçekleşebilmektedir.
Aşağıda ön tasarım örneği olarak yanda prensip
şeması ve sayısal değerleri verilen valfin gerekli
parametrelerin hesabı verilmiştir [8].

Şekil 4. Kontrol valfi modellemesi ve dürtü cevabı

Şekil 5. İkinci derece sistemin geçici durum basamak cevapları
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dırmazlık elemanından şafta uygulanan d sönüm
sabitini Ns/m olarak hesaplamak. 5. Valf şaftının
doğal frekansını hesaplamak. 6. Yukarıda hesaplanan kontrol girdisinin uygulanmasından sonra
şaftın düzenli rejimde hangi konumu alacağını hesaplamak.
Önce motor gücü ve devir sayısından motor şaftı
momenti ve vana şaftına uygulanan kuvvet hesaplanırsa; moment:

Şekil 6. Valfin prensip şeması

Verilenler:
Motor Gücü : P= 30 W
Redüktör çıkış devri: n= 180 d/dak
Valf şaftı toplam kütlesi: m= 1 Kg
Valf yayı katsayısı: f= 1600 N/m
Kremayer pinyon dişlisi yarıçapı: R= 0,05 m
Tasarım ve hesap istenen parametreler:
1. Motor redüktörünün çıkışındaki momenti Nm
olarak hesaplamak. 2. Redüktör çıkışından valf
şaftına aktarılan kuvveti N olarak hesaplamak. 3.
Valf şaftının ikinci dereceden gecikmeli bir sistem
olarak modelleyip hareket denklemini yazmak.
4. Valf şaftına basamak girdi şeklinde uygulanan
bir kuvvet etkisine karşılık şaftın kritik sönümlü
bir geçici rejim davranışı göstermesi halinde sız-

Ma= 2,59 Nm, ve kuvvet Fa= 31,8 N olarak bulunur. Valfin doğal frekansı wn= √(f/m)= √1600=
40 l/s olarak hesaplanır. Şaftın kritik sönümlü bir
davranış göstermesi durumunda ξ= d/(2wn∙m) ≥ 1
denkleminden ξ= 2,5 seçilerek d= 200 Ns/m olarak hesaplanır. Sönüm sabiti, d bulununca transfer
fonksiyonu: G(s) = 31,8 / (s2+200s+1600) = x(s)/F(s)
olarak bulunur. Şaftın basamak girdi şeklinde etkiyen eyleyici kuvveti sonucu kalıcı durum konumu
(1) denkleminden x= Fa/f = 31,8/1600 = 19,87 mm
olarak hesaplanır. Bu durumda vananın transfer
fonksiyonu, G(s) = 1 / (s2+200s+1600) şeklinde olur.

5. DİNAMİK DAVRANIŞIN MATLAB
SİMÜLASYONU
Valf şaftına uygulanan basamak girdiye karşılık
şaft ve disk hareketleri (2) transfer fonksiyonu ve
örnekte hesaplanan değerlerle MATLAB Simulink
üzerinde incelenmiştir.
Valfin Şekil 7’de verilen simülasyon sonucu elde
edilen Şekil 8’deki basamak cevabından görüleceği gibi, şaft kritik sönümlü titreşimsiz bir geçici
rejim davranışı göstererek düzenli rejimde hesap-

Şekil 7. Kontrollü vana MATLAB Simülasyonu
Tesisat Mühendisliği - Sayı 182 - Ocak/Şubat 2021
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Şekil 8. Vana dinamik davranışının Matlab simulasyonu

Şekil 9. Periodik girdi değişimine karşı şaft harekeleri

lanan 19,87 mm konumunu almaktadır. Bu konum
vananın kontrol sinyaline tepkisi olarak tapanın
oturağa sızdırmazlığı sağlayacak şekilde oturması
ve oturağı darbelerle aşındırmaması açısından çok
önemlidir.
Tasarım açısından valfin verilenlere göre dinamiğinin ön hesabı gereklidir. Burada kontrol basıncının yarattığı kuvvet girdisine göre etkisi çok küçük
olan akışkan basıncının değişimleri ihmal edilmiştir. Kontrol devresinin kararlılığı ve kritik altı çalışma kipinden kaçınılması için vananın arzulanan
geçici rejim davranışının mutlaka uygun parametre
seçimleri ile sağlanması şarttır.
Şekil 9'da periyodik vuru girdi değişimlerine bağlı
olarak şaft hareketlerinin gerçek zamanlı simülasyonu verilmiştir. Görüleceği gibi doğal frekansın
uygun hesabı sonucu artarda periyodun %5’i oranında (0,15 s) darbe sürecinde ve 3 Hz frekans
sıklığında gelen, oldukça hızlı girdi değişimlerine
karşı valf şaftı rahatça cevap verebilmektedir.
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6. SONUÇLAR ve İRDELEMELER
Çalışmada bir kontrol valfinin ikinci dereceden
gecikmeli bir sistem olarak modellenmesi ve arzulanan performansla çalışabilmesi için ön tasarım
hesapları ve MATLAB Simulink ile gösterilmiştir.
Valfin kontrol devresinde kararlı çalışması için öncelikle kendi eyleyicisinden gelen kumanda girdilerine karşı göstereceği dinamik davranışın muhtemel oturak zararlarına neden olmayacak şekilde
geçici ve kalıcı durum davranışlarını sağlaması
gereklidir.
Bu durum MATLAB-Simulink ile basamak şeklinde verilen bir girdiye karşı vananın gösterdiği
davranışla incelenmiş ve ön tasarımla hesaplanan
değerlerin arzulananları çok iyi sağladığı görülmüştür.
Vananın periyodik değişimlere hızlı reaksiyon gösterip uyum sağlaması, vuru dizisi şeklindeki girdilere bir test fonksiyonu cevabı ile incelenmiştir.
Örnek olarak verilen tasarım uygulamasında doğal
frekans bu koşul göz önüne alınarak hesaplanmıştır.

ARAŞTIRMA MAKALESİ

Şekil 10.Valf’in periyodik bozucu girdi tepkisi

Pnömatik oransal bir vananın uygulanan aktüatör
basıncı ile valf şaftını hareket ettirdiği (strok değişimi) simülasyonda açıkça izlenmektedir. Tasarım
açısından vananın verilenlere göre dinamiğinin
ön hesabı gereklidir. Burada kontrol basıncının
yarattığı kuvvet girdisine göre etkisi çok küçük
olan akışkan basıncının değişimleri (Bozucu girdi
etkisi) ihmal edilmiştir. Kontrol devresinin kararlılığı ve kritik-altı çalışma kipinden kaçınılması
için vananın arzulanan geçici durum davranışının
mutlaka uygun parametre seçimleri ile sağlanması
şarttır.
Valf şaftının bozucu girdi etkisi yaratan akışkan
basıncı değişimlerinin diskte yarattığı kuvvetin
bozucu etkisi Şekil 9’daki simülasyon sonuçlarında
gösterilmiştir. Basınç değişimlerinin neden olduğu
20 N’luk kuvvet etkisi kontrolsüz valf durumunda
yaklaşık 7-8 mm’lik şaft hareketine yol açmaktadır.
Aynı periyodik genlikli vurulara karşılık kontrollü
vananın şaftının Şekil 9’da görüldüğü gibi hemen
hiç etkilenmediği ve konumunu koruduğu açıkça
gözlenmektedir. Simülasyon eğrileri sadece Oransal (P) kontrol uygulanmış bir kontrol valfinin kararlılığına olan etkiyi açıkça göstermektedir.

Öngörülen tasarımda valfin doğrusal (oransal) bir
karakteristiğe sahip olması, yani şaft hareketine
bağlı olarak debi geçirmesi, kontrol devresinde uygun kontrol parametreleri ayarı ile kontrol kalitesini arttırıcı bir avantaj sağlamaktadır.
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Bu çalışmada, yapıya entegre fotovoltaik sistem (YEFS) ile kendi enerjisini üreterek
iklimlendirilen sera yapılarının tasarım özellikleri incelenmiştir. Antalya yöresinde tasarımlanacak olan ve YEFS ile iklimlendirilecek olan bir cam sera için ısıtma ve soğutma yükleri değerlendirilmiştir. Bu amaçla, cam seranın ısıtılma ve soğutulması amacıyla Tr=18 °C ve Tr=28 °C referans sıcaklıklar için Isıtma/Soğutma-Derece-Saat/Gün
(HDH, HDD ve CDH, CDD) değerleri belirlenmiştir. Serada HDH değeri; en yüksek
Ocak ayında 6136,3 °C-saat, en düşük Eylül ayında 1,1 °C-saat ve yıllık toplam 25053,5
°C-saat olarak belirlenmiştir. Bununla birlikte, HDD değeri en yüksek Ocak ayında
255,7 °C-gün, en düşük Haziran ayında 1,1 °C-gün ve yıllık toplam 1043,9 °C-gün olarak
hesaplanmıştır. Serada soğutma uygulanacak olan yaz ayları için CDH değeri, en yüksek Temmuz ayında 1985,5 °C-saat, en düşük Ekim ayında 71,7 °C-saat ve yıllık toplam
5148,7 °C-saat olarak belirlenmiştir. Bununla birlikte, CDD değeri en yüksek Temmuz
ayında 82,7 °C-gün, en düşük Ekim ayında 3 °C-gün ve yıllık toplam 214,5 °C-gün olarak
hesaplanmıştır. Ortalama ısıtma yükü en yüksek Ocak ayında 356,2 kW, en düşük Mayıs
ayında 24 kW ve yıllık ortalama 147,46 kW olarak belirlenmiştir. Ortalama soğutma yükü
en yüksek Temmuz ayında 251 kW, en düşük Ekim ayında 27,2 kW ve yıllık ortalama
138,52 kW olarak hesaplanmıştır. YEFS, seralar için özgün bir tasarımla, etkin alan
kullanımı sağlayacak, altında gıda üzerinde ise enerji üreterek, ülke ekonomisi için bir
katma değer sağlayacaktır. Çok geniş yüzey alanına sahip olan tarımsal yapıların çatılarının enerji üretimi amacıyla kullanılması, dağınık güç üretim sistemlerinin kullanılmasını yaygınlaştıracaktır.
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Greenhouse Constructions Climatized
with Electricity Generated by
Photovoltaic System Integrated into
the Structure
ABSTRACT
In this study, the design features of the greenhouse structures which are conditioned by
producing the own energy by the integrated photovoltaic system (YEFS) have been examined. Heating and cooling loads were evaluated for a glass greenhouse to be designed
in the Antalya region and to be air-conditioned with YEFS. For this purpose, Heating /
Cooling-Degree-Hour / Day (HDH, HDD and CDH, CDD) values have been determined
for glass greenhouse. HDH value in greenhouse; the highest in January was 6136,3
°C-hour, the lowest in September was 1,1 °C-hour and the annual total was 25053,5
°C-hour. However, the maximum HDD value was 255,7 °C-day in January, 1,1 °C-day
in June and 1043,9 °C-day in total annually. The CDH value for the summer months of
cooling in the greenhouse was determined as 1985.5 °C-hour in July, 71,7 °C-hour in the
lowest in October and 5148.7 °C-hour in the year. However, the highest CDD value was
82,7 °C-day in July, 3 °C-day in October and 214,5 °C-day in total. The average heating
load was 356,2 kW in January, 24 kW in May and 147,46 kW in average annually. The
average cooling load was calculated as 251 kW in July, 27,2 kW in October and 138,52
kW in average annually. YEFS will provide efficient use of space with a unique design for
greenhouses, and will provide an added value for the country's economy by producing
energy on food. The use of the roofs of agricultural structures with a very large surface
area for the purpose of energy production will promote the use of dispersed power generation systems.
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1. GİRİŞ
Tarım sektörü yoğun enerji tüketen bir sektördür.
Artan nüfusumuzun ekonomik ve sağlıklı olarak
beslenmesi, ülke kaynaklarıyla yeterli tarımsal
üretimin sağlanması, ithal gıda ürünlerinin ülkemizde üretilerek ikamesi, gıda güvenliğimiz için
büyük önem taşımaktadır. Tarımda, özellikle seracılık, mantar üretimi, sera altı havuzlarda su ürünleri üretimi, hayvansal gıda üretimi iklim kontrolü
gerektiren ve yoğun enerji tüketen sektörlerdir.
Arazinin işlenmesi, sulanması, hasadı ve tüketiciye ulaştırılması, yoğun enerji tüketen bir süreçtir.
Tarım işletmeleri, yenilenebilir kaynaklarla kendi
enerjisini üreterek, enerji giderlerini sıfırlayabileceği, karlılığını attırabileceği, artanıyla da ülkenin
enerji açığına katkı sağlayarak, katma değere ve ek
gelire dönüştürebileceği birçok yöntem mevcuttur.
Yenilenebilir enerjinin etkin olarak kullanıldığı
ülkelerde, tarım işletmeleri, seraların, ahırların,
ağılların, kümeslerin, depoların diğer bir deyişle
tarımsal yapıların çatısında PV sistemlerle, rüzgar
türbinleriyle, biyogaz enerjisiyle, işletme artıkları
ve hayvan yemi olarak değerlendirilemeyen biyokütlelerin peletlenmesi ve gazlaştırılmasıyla, bir
veya bir kaç kombinasyonla, gıda üretimi yanında elektrik üretmektedirler. Fazla miktarda enerji
kullanımı gerektiren seracılık, mantarcılık, sera
altı kontrollü su ürünleri üretimi, sera altı foto-biyoreaktörlerde alg üretimi, hayvansal gıda üretimi,
gıda işleme ve soğuk depo muhafazası gibi tarımsal üretim sektörleri, güneş, rüzgar ve jeotermal
enerji kaynağı olan ısı pompaları gibi yenilenebilir
enerji kaynakları ve sistemlerinin yerli teknolojiyle
üretimi ve gelişimi için büyük bir uygulama ve pazar alanıdır. Bu nedenle, enerji tüketimi fazla olan
bu tür tarımsal üretim konularında; ısıtma/soğutma/sıcak su ve elektrik üretimi yöntemler, enerji
verimli tarımsal yapılar ve bu yapıların çatılarına
entegre fotovoltaik sistemler (BIPV) için yerli imalat ve ekonomik çözümler gereklidir [1].
Günümüzde bilim ve teknolojinin sürekli gelişmesi ve sanayileşmenin artışına paralel olarak enerji
ihtiyacı artmakta ve bunun sonucu olarak da enerji
fiyatları yükselmektedir. Yeterli enerji kaynaklarına sahip olmayan ülkemizde, yalıtım bilinci de
yeterince gelişmediğinden, ithal edilen enerjinin
çok büyük bir kısmı ısıtma-soğutma ihtiyaçlarının
karşılanmasında kullanılmaktadır. Fosil yakıtların
rezervlerinin sınırlı olduğu ve bunların çevreye
olumsuz etkiler bıraktığı göz önüne alınarak yeni

ve yenilenebilir enerji kaynakları arayışına gidilmektedir. Bunlardan en sık gördüğümüz sistemler
güneş enerjisi sistemleri olup, jeotermal enerji de
elektrik üretimi, ısıtma, soğutma ve sıcak su ihtiyaçlarının karşılanması, seracılık, sağlık sektörü
v.b. gibi birçok alanda kullanılmaya başlanmıştır.
Ayrıca, toprağın depoladığı ısı enerjisinden de faydalanılarak, ısı pompası sistemleri kurulmaktadır.
Toprak kaynaklı ısı pompası olarak adlandırılan bu
sistemler, ülkemizde de yaygınlaşmaya başlamıştır.
Bu çalışmada, YEFS ile kendi enerjisini üreterek
iklimlendirilen sera yapılarının tasarımları incelenmiştir. Bu amaçla, Antalya yöresinde tasarımlanacak olan ve YEFS ile iklimlendirilecek olan bir
cam sera örneği dikkate alınarak tasarım değişkenleri belirlenmiştir.

2. SERALARDA YAPIYA ENTEGRE
FOTOVOLTAİK SİSTEM
UYGULAMALARI
Yapıya entegre fotovoltaik sistem (YEFS), yapılar
için yenilikçi, estetik ve çevre bilinci olan teknolojidir. YEFS sistemi, güneş teknolojisini yapılara
adapte edebilmek için mimariye tamamen yeni
olanaklar sunmaktadır. Fotovoltaik (PV) sistemler ve mimarlık, tasarım, ekoloji ve ekonomi gibi
kavramları aynı proje içinde uygulanabilirler. PV
modüller, yapıya, dikey, yatay veya açılı olarak
yerleştirilebilirler. Standart PV sistemler genelde,
konut ve güneş çiftliği gibi uygulamalarda kullanılmaktadır. Bina uygulamalarında, mevcut çatı
örtüsünün üzerine, ayrıca PV panellerin montajlanabileceği taşıyıcı konstrüksiyon adapte etmek
gerekir. Bu uygulama, çatı statiğine ek yük ve ek
maliyetler getirmekte, çatı yüzeyi etkin olarak
kullanılamamaktadır. Hedefimiz tarımsal yapı ve
bina konstrüksiyon ve taşıyıcı çatı profillerinin,
PV camlarının sızdırmaz bir şekilde direk olarak
montajlanabileceği şekilde, özgün, fonksiyonel ve
modüler olarak tasarımlamaktır. Bu sayede PV
çerçeve maliyetine gerek kalmaz iken, PV camlar,
çatı örtüsü vazifesi görecek ve bina çatı kaplama
malzemesi ile montaj aksesuarları maliyetine de
gerek kalmayacaktır. Bütün çatı yüzeyi YEFS örtü
olarak değerlendirileceği için etkin ve yüksek verimli elektrik üretim alanı elde edilecektir.
Sera yapısı içinde üretilecek olan ürünlerin ihtiyacı
olan ışık geçirgenliği ihtiyacına göre yapıya entegTesisat Mühendisliği - Sayı 182 - Ocak/Şubat 2021
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re PV hücreler gerekli aralıklarla dizilerek gerekli
geçirgenlik, ışık ve gölge düzeyi elde edilecektir.
Bunu sağlarken firesiz ve kayıpsız imalatlar için
PV üretim ölçü standartlarına uyumlu olarak modüler konstrüksiyon ebatları şekillendirilecektir.
Çatı açılarını planlarken, simülasyon programlarıyla, tarımsal yapı altındaki üretime ve güneş
hücrelerinin elektrik üretim verimliliğine uygun
bir denge sağlanacaktır. Çatı boyunca sağlı-sollu
havalandırma pencereleri, sabah ve akşam güneşi
istikametinde hareketli ve açısı ayarlanabilir olarak
güneşe yönelecek ve güneşlenme yüzeyi gün boyu
yüksek tutularak ekstra verimlilik sağlanabilecektir.
YEFS bulunan bitkisel üretim yapısında, ana taşıyıcı kolonlar ve makaslar galvanizli çelikten, cam
taşıyıcı profiller, çatı cam mertekleri, aşık, mahya, pencere ve yağmur oluğu profilleri sızdırmaz
olarak PV hücreli camların montajına uyumlu ve
özgün olarak tasarımlanır (Şekil 1). Yeterli ışık
geçirgenliği için seyrek döşenmiş PV hücreli özel
boyutlandırılmış camların YEFS konstrüksiyona montajı ise özgün tasarım su ve ısı izolasyonu
EPDM kauçuk filtrelerle sağlanır. Boydan boya
çift yönlü kelebek çatı havalandırma pencereleri
%50 oranında etkin bir havalandırma sağlarken,
sabah güneşi için doğuya akşam güneşi batıya
açılan pencere yüzeyi etkin bir güneş alma yüzeyi sağlayarak PV hücrelerin verimliliğini artırır.
Yapı optimum bitki iklim konfor koşullarını sağlayabilecek ve etkin bir ısı korunum ve izolasyon
kaidelerine göre tasarımlanır. Çatı açısı ise PV
hücrelerin verimliliğiyle bitkilerin ışık ihtiyacına
göre dengelenir. PV hücrelerinin döşeme aralığı ve
seyrekliği, bitkisel üretimde fotosentez etkinliğini

kısıtlamayacak şekilde belirlenir. Örnek olarak seralarda yaz sıcaklarında %55-60 gölge perdeleri ile
gölgeleme yapılmaktadır. PV santral kurulumunda
1 MW kurulu güç için 20.000 m² arazi gerekirken,
çatısı, %40 gölge %60 geçirgen özellikte PV hücre döşeme aralığındaki camlarla kaplanan 1 MW
kurulu güç için 15.000 m² sera alanı yeterli olmaktadır [2].
Güneş enerjisi destekli-toprak kaynaklı ısı pompası sistemi, güneş ve topraktan gelen enerjiyi kullanarak çevreye zarar vermeden ısıtma ve soğutmada ideal konfor şartlarını en ekonomik şekilde
sağlayabilir. Bu konuda, farklı bölgeler ve değişik
amaçlar için güneş veya toprak kaynaklı ısı pompaları üzerine birçok çalışma farklı bölgeler ve değişik amaçlar için güneş veya toprak kaynaklı ısı
pompaları konularında birçok çalışma yapılmıştır.
Bu çalışmalar genelde sadece güneş veya toprak
kaynaklı çalışmalar olup, her iki kaynağı da kullanarak yapılan çalışmalar ise sınırlı sayıdadır.
Yıldırım Özcan ve Bilir [3] toprak kaynaklı ısı
pompası ile entegre çalışan sera üzerine yerleştirilmiş fotovoltaik modüllerin seranın iklimlendirme ve aydınlatma gereksinimi karşılama düzeyini
simüle etmişlerdir. Hassanien ve Ark. [4] güneş
enerjili su ısıtıcısının, ısıtma amaçlı bir elektrikli
ısı pompasına yardımcı olarak, vakum tüplü güneş
toplacı kullanımı araştırmışlardır. Farklı yerel hava
koşullarında, seralarda mikroklima koşulları, üretilen ısı enerjisi ve elektrik tüketimi analiz edilmiştir. Güneş toplacının ısıl verimi 0,49, geri ödeme
süresi ise 4,1 yıl olarak belirlenmiştir. Araştırma
sonuçları, sera için gerekli toplam ısı enerjisinin
%35'inden fazlasının bu sistem tarafından karşı-

Şekil 1. Seralarda yapıya entegre fotovoltaik sistem (YEFS) uygulamaları
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lanabileceğini göstermiştir. Boughanmi [5] sera
için yeni bir jeotermal ısı değiştiricinin (CHGHE)
performansını incelemişlerdir. Deneysel sonuçlar,
CHGHE tarafından toprağa geri kazanılan ısıl güç
değerinin yaklaşık 4,7 kW olduğunu göstermiştir.
Isı pompası (COPhp) ve genel sistem (COPsys)
performans katsayıları sırasıyla 3,93 ve 2,64 olarak belirlenmiştir. Trypanagnostopoulos ve Ark.
[6] Akdeniz Bölgesi ile benzer iklimsel özellikler
gösteren Güneybatı Yunanistan'da gerçekleştirdikleri çalışmada, deneme serası üzerine yerleştirilen
PV modüllere ait enerji üretimi, gölgeleme etkisi
ve bunun bitki yetiştirme üzerine olan etkileri incelenmiştir. Awani ve Ark. [7] yatay durumda ısı
değiştirici, güneş toplacı ile bağlantılı bir ısı pompası kullanmışlardır. 100 m2 yüzey alanı ve 229,5
m3 hacim için sayısal bir model geliştirilmiştir.
Güneş toplaçlarının yüzey alanı 8 m2'dir. Yang ve
Rhee [8] serada soğutma ve ısıtma amacıyla sera
havasında fazla ısı enerjisi kullanan bir sera sistemi işletmiş ve performansını değerlendirilmişlerdir. Bu sistem, ısı depolama tankları, serada fancoil üniteleri ve ek ısıtma için bir elektrikli ısıtıcı
içeren bir ısı pompası sisteminden oluşmaktadır.
SATE miktarının 100 m2 taban alanı olan bir cam
sera için 258,3 ile 6259,0 MJ/ay arasında olduğu
ölçülmüştür. Enerji tasarrufu günlük maksimum
%76,3 ve aylık %25,7 olarak belirlenmiştir. Li ve
Ark. [9] Japonya'nın Hokkaido kentinin kuzeyinde
12 adet sera için ısıtma ve soğutma sağlamak amacıyla büyük bir dikey toprak kaynaklı ısı pompası
sistemi kumuşlardır. Sistem, ısıtma için 640 kW ve
soğutma için 648 kW kapasiteye sahiptir. Sistemde
COP 3.0 olarak belirlenmiştir. Sistemin ısı çekme
oranı yaklaşık 27,7 W/m olmuştur. Isıtma talebinin
soğutma talebini aştığı durumlarda, gelecekteki
davranışlarını tahmin etmek için sistemin sayısal
bir modeli geliştirilmiştir. Simülasyon sonuçları,

sistemin performansını önemli ölçüde bozmadan
birkaç yıl boyunca ısı değişim oranını koruyabileceğini göstermektedir. Özgener ve Hepbaşlı [10]
Güneş enerjisi destekli toprak kaynaklı ısı pompasıyla sera ısıtma sisteminin etkinliğini ekserji analizi ile değerlendirmişlerdir. Toprak kaynaklı ısı
pompası ünitesinin ısıtma etkinliği katsayısı 2,64,
toplam sistem etkinliği katsayısı ise 2,38 olarak belirlenmiştir. Sistemin ekserji verimi %67,7 olarak
hesaplanmıştır.

3. MATERYAL ve YÖNTEM
Antalya yöresinde bulunan bir cam serada ısıtma
ve soğutma uygulamaları için gereksinim duyulan
toplam enerji miktarının, güneş enerjisi desteklitoprak kaynaklı ısı pompası sistemi ve sera çatısına
yerleştirilecek olan PV modüller aracılığıyla güneş
enerjisinden karşılanması amaçlanmıştır. Böylece,
serada üretimin yıl boyunca kesintisiz olarak gerçekleştirilmesi mümkün olabilecektir.

3.1. Cam Sera
Taban alanı 10000 m2 (10'da) olan cam sera 4 mm
kalınlığından cam panelleri ile kaplıdır. Venlo tip
sera çatısında 0,73×1,65 m boyutlarında standart
cam panelleri bulunmaktadır. Cam panelleri ve
cam çerçeveleri kendi kendilerini desteklediklerinden, çatıyı desteklemek için ek kirişler yoktur.
Cam serada toplam yükseklik 7 m'dir (Şekil 2).
Toplam 11 bölmeli cam seranın güney cephesine
damalı şekilde 1155 adet PV modül yerleştirilecektir. Her modülde 15,675×15,675 cm boyutlarında 72
adet PV hücre bulunmaktadır. Bu durumda, sistemin toplam kurulu gücü (375 W×1155) = 433,13 kW
olacaktır. Alanı 1,94 m2 olan modüllerin, sera çatısında kapladığı toplan alan yaklaşık olarak 2240
m2'dir (Şekil 2).

Şekil 2. Isıtma ve soğutma yükleri için cam sera yapısı
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3.2. Isıtma/Soğutma Derece-Gün/Saat
Değerlerinin Belirlenmesi
Herhangi bir yer ve konumda bulunan bir yapının iklimlendirilmesi için yıllık enerji tüketimi,
derece-gün (DD) değerlerine bağlı olarak en basit
şekilde belirlenebilir. Bu nedenle, herhangi bir yörede ısıtma derece gün sayısı (HDD) ile soğutma
derece gün (CDD) sayılarının ayrı ayrı belirlenmesi, ısıtma ve soğutma sistemi kapasitelerinin
ve maliyetlerinin belirlenmesi açısından önemlidir [11]. Derece-gün yöntemi, ısıtma ve soğutma
hesaplamalarında uzun yıllardır kullanılan basit,
kullanışlı ve etkili bir yöntemdir. Bununla birlikte,
birçok değişken parametreyi dikkate almaması nedeniyle günümüzde çok fazla kullanılmamaktadır.
Bununla birlikte, uygulaması basit olduğundan ve
hızlı sonuçlar belirlenebildiğinden, ilk değerlendirmeleri yapabilmek için günümüzde hala kullanılmaktadır. Derece-saat (DH) yönteminde ise
günlük sıcaklık değerlerine dayanan derece-gün
yönteminden farklı olarak, saatlik sıcaklık değerleri dikkate alınır. Bu nedenle, DH yöntemi DD yöntemine göre daha doğru sonuçlar vermektedir [12].
3.2.1. Isıtma/Soğutma Derece-Gün Belirlenmesi
Derece-gün (DD) yönteminde bir binanın enerji
ihtiyacı temelde, binanın iç ortam sıcaklığı ile ilgili denge noktası sıcaklığı ve binanın bulunduğu
yerin dış hava sıcaklığı arasındaki fark ile doğru
orantılıdır. Eğer, binanın iç ortam sıcaklığı ve iç
ısı kazançları sabit ise, DD yöntemlerinden elde
edilen değerlerle, binanın ısıtma veya soğutma ihtiyacı için gerekli enerji iyi bir hassasiyetle tahmin
edilebilir [13-14].
Bir iklimlendirme sürecindeki DD değeri, ısıtma
veya soğutma günlerindeki ısıtılan veya soğutulan
ortam sıcaklığı ile dış ortam (hava) sıcaklığı farklarının toplamına eşittir.
N

DD = ∑ (Ti − To ) × j

(°C-gün) (1)

1

Burada:
DD = Derece-gün (°C-gün),
Ti = Isıtılan veya soğutulan ortamın sıcaklığı (iç
hava sıcaklığı) (°C),
To = Dış ortamın günlük ortalama sıcaklığı (dış
hava sıcaklığı) (°C) ve
j = Isıtma veya soğutma sürecinin uzunluğudur (gün)
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DD değerleri temelde seçilen denge noktası sıcaklığına bağlıdır. Denge noktası sıcaklığı, bir binada
ısıtma veya soğutmaya ihtiyaç duyulmadığı zamandaki dış ortam sıcaklığı olarak alınabilir. Bu
denge noktası sıcaklığı bir binadan diğerine farklılık gösterebilir. Bu değişim, istenilen iç ortam
sıcaklığına, binanın ısıl özelliklerine ve kullanım
şekline bağlı olarak belirlenebilir. Geleneksel olarak HDD sayıları 18 °C denge sıcaklığında, CDD
sayıları ise 22 °C denge noktası sıcaklığında hesaplanır [14]. Antalya ilinde bulunan cam seranın
ısıtılma ve soğutulması amacıyla, HDH, HDD ve
CDH, CDD değerleri Tr=18 °C ve Tr=28 °C referans sıcaklıklar dikkate alınarak belirlenmiştir.
N

				
(°C-gün) (2)

HDD(Th ) = ∑ (Th − To ) 		
1

M

CDD(Tc ) = ∑ (To − Tc )

				
(°C-gün) (3)

1

Eşitlik (2), sadece Th>To olan günler için eşitlik (3)
ise sadece To>Tc olan günler için hesaplanır.
Burada:
HDD
CDD
To
Tc
Th
N
M

=
=
=
=

Isıtma Derece-Gün (°C-gün),
Soğutma Derece-Gün (°C-gün),
Günlük ortalama dış hava sıcaklığı (°C),
Soğutma dönemi için belirlenmiş eşik
veya referans sıcaklık (28 °C) ve
= Isıtma dönemi için belirlenmiş eşik veya
referans sıcaklık (18 °C) ve
= Isıtma dönemindeki ısıtma gereken toplam gün sayısı ve
= Soğutma dönemindeki soğutma gereken
toplam gün sayısıdır.

3.2.2. Isıtma/Soğutma Derece Saat Değerlerinin
Belirlenmesi
Derece-saat yöntemi temel olarak, dış ortam sıcaklığı ile ısıtılan/soğutulan ortam için belirlenen referans sıcaklık arasındaki farka dayanır. Dış ortam
sıcaklıkları ölçülen değerler iken referans sıcaklık
farklı ortamlar için değişkenlik gösterebilmektedir. Ayrıca, ısıtma ve soğutma hesaplamalarında
farklı referans sıcaklıklar kullanılır.
Derece-saat (DH) değeri genel olarak aşağıdaki
eşitlikle hesaplanabilir:

DH = ∑ (To − Tr ) ±

(°C-saat) (4)
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Burada;
To = Saatlik dış ortam sıcaklığı (°C) ve
Tr = Referans sıcaklık değeridir (°C).
İki sıcaklık değeri arasındaki fark (To−Tr) sıfırdan
küçükse ısıtma-derece saat (HDH), sıfırdan büyükse soğutma-derece saat (CDH), olarak hesaplamalarda dikkate alınır.

HDH = ∑ (To − Tr )−
CDH = ∑ (To − Tr )

+

(°C-saat) (5)

Cam sera için ısıtma yükleri, TS 825 Standardı
dikkate alınarak, Isıtma-Derece-Gün (HDD) ve
Isıtma-Derece-Saat (HDH) değerlerine bağlı olarak hesaplanmıştır.
Isıtma-Derece-Gün (HDD) Yöntemi:
Qhay = ∑ Qhgün

(W/m ) (7)

Qhgün/saat= (Ac/Ag) ∙ u ∙ (Ti−Td)−l ∙ τ ∙ γ

(W/m 2) (9)

(W/m2°C) (10)

Burada:
=
=
=
=
=
=

Cam sera için soğutma yükleri, CDD ve CDH değerleri bağlı olarak hesaplanmıştır.

Soğutma-Derece-Saat (CDH) Yöntemi: 		
(W/m2) (12)
Qcgün = ∑ Qcsaat
Qcgün/saat= [u+ρ∙cp∙N(H/3600)]∙(Td-Ti)+τ∙l
+hc(Td-Ti)+ε∙σ[Tt4-Ti4]

(W/m2) (13)

Burada;
2

Isıtma-Derece-Saat (HDH) Yöntemi: 		
(W/m2) (8)
Qhgün = ∑ Qhsaat

Qh
Ac
Ag
u
Ti
Td

3.2. Sera Soğutma Yüklerinin Belirlenmesi

Soğutma-Derece-Gün (CDD) Yöntemi: 		
				
(W/m2) (11)
Qcay = ∑ Qcgün		
(°C-saat) (6)

3.3. Sera Isıtma Yüklerinin Belirlenmesi

u = 3,55 + 0,11 v w

I = Toplam güneş ışınımı (W/m2),
τ = Seranın güneş ışınımı geçirme oranı,
γ = Toplam ışınımın sera içinde ısı enerjisine
dönüşme oranı (0,5) ve
v w = Dış ortam rüzgar hızıdır (m/s).

Sera ısıtma yükü (W/m2),
Sera örtüsü yüzey alanı (m2),
Sera taban alanı (m2),
Toplam ısı transferi katsayısı (W/m 2°C),
Sera iç ortam sıcaklığı (18 °C),
Dış ortam sıcaklığı (°C),

Sera soğutma yükü (W/m2),
Toplam ısı transferi katsayısı (W/m2°C),
Hava yoğunluğu (kg/m3),
Hava özgül ısısı (J/kg°C),
Saatlik hava değişimi sayısı,
Seranın maksimum yüksekliği (m),
Sera iç ortam sıcaklığı (28 °C),
Dış ortam sıcaklığı (°C),
Toplam güneş ışınımı (W/m2),
Seranın güneş ışınımı geçirme oranı,
Isı taşınım katsayısı (W/m 2°C),
Işınım yayma değeri (0,94),
Stefan-Boltzman katsayısı
(5,6703×10 -8 W/m.C4) ve
Tt = Sera toprak sıcaklığıdır (°C).

Qc
u
ρ
cp
N
H
Ti
Td
I
t
hc
εt
σ

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

Tablo 1. Cam Sera İçin Hesaplanan HDH/HDD ve CDH/CDH Değerleri
Ortalama Dış Hava Isıtma Derece Saat
Sıcaklığı (°C)
(HDH-°C)
Ocak
9,8
6136,3
Şubat
10,6
4966,1
Mart
13,7
3457,9
Nisan
16,4
1808,1
Mayıs
21,4
428,1
Haziran
26,1
26,9
Temmuz
29,5
0,0
Ağustos
29,2
0,0
Eylül
25,1
1,1
Ekim
21,0
447,0
Kasım
14,9
2670,6
Aralık
11,2
5111,4
Aylar

Soğutma Derece
Saat (CDH-°C)
0
0
0
0
111,7
803,1
1985,5
1708,1
468,6
71,7
0
0

Isıtma Derece Gün
(HDD-°C)
255,7
206,9
144,1
75,3
17,8
1,1
0,0
0,0
0,0
18,6
111,3
213,0

Soğutma Derece
Gün (CDH-°C)
0,0
0,0
0,0
0,0
4,7
33,5
82,7
71,2
19,5
3,0
0,0
0,0
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4. BULGULAR ve TARTIŞMA
Cam sera için hesaplanan ısıtma/soğutma-derece
gün/saat değerlerinin aylara bağlı olarak değişimi
Tablo 1'de verilmiştir. Serada HDH değeri; en yüksek Ocak ayında 6136,3 °C-saat, en düşük Eylül
ayında 1,1 °C-saat ve yıllık toplam 25053,5 °C-saat
olarak belirlenmiştir. Bununla birlikte, HDD değeri en yüksek Ocak ayında 255,7 °C-gün, en düşük
Haziran ayında 1,1 °C-gün ve yıllık toplam 1043,9
°C-gün olarak hesaplanmıştır.
Serada soğutma uygulanacak olan yaz ayları için
CDH değeri, en yüksek Temmuz ayında 1985,5
°C-saat, en düşük Ekim ayında 71,7 °C-saat ve
yıllık toplam 5148,7 °C-saat olarak belirlenmiştir.
Bununla birlikte, CDD değeri en yüksek Temmuz ayında 82,7 °C-gün, en düşük Ekim ayında 3
°C-gün ve yıllık toplam 214.,5 °C-gün olarak hesaplanmıştır.
Ortalama ısıtma yükü en yüksek Ocak ayında
356,2 kW, en düşük Mayıs ayında 24 kW ve yıllık

ortalama 147,46 kW olarak belirlenmiştir (Şekil 3).
Isıtma yükü Şubat ayında en fazla 1140 kW değerine yükselmektedir.
Ortalama soğutma yükü en yüksek Temmuz ayında 251 kW, en düşük Ekim ayında 27,2 kW ve yıllık
ortalama 138,52 kW olarak hesaplanmıştır (Şekil
4). Soğutma yükü Temmuz ayında en fazla 983,6
kW değerine yükselmektedir.

5. SONUÇ ve ÖNERİLER
Özellikle seralar ve hayvan barınakları gibi çok geniş çatı yüzeyine sahip tarımsal yapılar ülke enerji
açığına yeni bir enerji üretim alanı alternatifi yaratacaktır. Bu tip uygulamalar, enerji verimliliği
açısından en önemli çalışmalardan birisi olan, bina
enerji yönetim sistemlerinin yapı özelinde geliştirilip, enerji tüketimi, üretimi, depolanması konularında yapı-enerji sistem etkileşiminin optimizasyonunun sağlanması bakımından önemlidir. Diğer
taraftan, ülkemizde maliyet etkin "net-sıfır enerjili
yapılarda" yapıyı oluşturan tüm sistemlerin, ürün-
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Şekil 3. Cam sera için ısıtma yüklerinin değişimi
1200
Maksimum

Ortalama

Sogutma yükü ( kW)

1000
800
600
400

0

1
12
23
34
45
56
67
78
89
100
111
122
133
144
155
166
177
188
199
210
221
232
243
254
265
276
287
298
309
320
331
342
353
364

200

Gün

Şekil 4. Cam sera için soğutma yüklerinin değişimi
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lerin ve şebekenin kusursuz bir şekilde yapı Enerji
Yönetim Sistemi içerisine entegre edilip birlikte
çalışabilirliğinin araştırılması için önem taşımaktadır.
Enerji gereksinimi artışına bağlı olarak, Bina
Enerji Yönetim Sisteminin geliştirilmesi atık ısı
geri kazanımı ve yönetimi, CO2 emisyonlarını
azaltmak, ucuz enerji arzı sağlamak ve enerji arzını güvenli duruma getirmek amacıyla önemli
bir çözüm olarak ortaya çıkmaktadır. Enerji kıtlığı ve küresel ısınma nedeniyle, son yıllarda yenilenebilir enerji kaynaklarına ve enerji depolama
sistemlerine olan ilgi giderek artmaktadır. Düşük
sıcaklıktaki yenilenebilir enerji kaynaklarından
etkin olarak yararlanabilmek için geliştirilen yeni
teknolojiler arasında, en yaygın olarak kullanılanı ısı pompası sistemleridir. Toprak kaynaklı ısı
pompalarının performans katsayılarının diğer ısı
pompası uygulamalarına göre yüksek olması, sistemin işletme maliyetini azaltmaktadır. Elde edilen
enerjinin, tüketilen enerjiden daha yüksek olması
ile sağlanan enerji tasarrufu hem kullanıcıya hem
de ülke ekonomisine önemli kazançlar sağlar. Ayrıca, çevre dostu olan bu sistem kullanılarak, sera
gazı emisyonları azaltılabilir. Isı pompaları, sürekli gelişmekte olan enerji tasarruf sistemleri olarak
bilinirler. Aynı sistemde hem ısıtma hem de soğutma yapabilmeleri en önemli avantajlarından biridir. YEFS, seralar ve hayvan barınakları özgün bir
tasarımla, etkin alan kullanımı sağlayacak, altında
gıda üzerinde ise enerji üreterek, ülke ekonomisi
için bir katma değer sağlayacaktır. Çok geniş yüzey alanına sahip olan tarımsal yapıların çatılarının enerji üretimi amacıyla kullanılması, dağınık
güç üretim sistemlerinin kullanılmasını yaygınlaştıracaktır.
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Bu çalışmada, küçük kapasitelerdeki havalandırma ihtiyaçlarını karşılayacak bir ısı
geri kazanım cihazında kullanılan levhalı ısı değiştiricinin, düşük maliyetli ve geri dönüştürülebilir malzemeler kullanılarak tasarımı amaçlanmıştır. Levhalı ısı değiştiricinin (LID) tasarımında, Taguchi yöntemi ve Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği (HAD)
kullanılmıştır. Isı değiştiricinin boyutları, üç-dört kişinin yaşadığı küçük bir konut için
gerekli taze hava debisi (50-200 m3/h) dikkate alınarak belirlenmiştir. Isı değiştirici tasarımı için yapılan üç seviyeli Taguchi analizinde seçilen değişkenler; kanal yüksekliği,
bölünmüş alt kanal sayısı, ortalama hava akış hızı ve levha malzemesidir. Isı değiştiricinin 3-boyutlu HAD modeli, sıcak ve soğuk hava akımlarının kanala giriş-çıkış etkilerini değerlendirecek şekilde oluşturulmuştur. Taguchi analizinde hedeflenen performans
parametresi olarak, temiz tarafta geri kazanılan ısıl gücün, aktarabilecek maksimum ısıl
güce oranı şeklinde tanımlanan, ısıl etkenlik seçilmiştir. Taguchi yönteminden tahmin
edilen ısıl etkenlik ile en uygun tasarım parametreleri kullanılarak oluşturulan HAD modeli çözümünden hesaplanan ısıl etkenlik arasındaki fark, %2,42 olarak elde edilmiştir.
LID’nin elde edilen en uygun tasarımı ile konutun temiz hava ihtiyacı için yeterli debi
(~105 m3/h) sağlanmaktadır. Bu LID tasarımında ısı değiştirici kanallarındaki ortalama
hava akış hızı 2 m/s, ısı değiştiricideki toplam basınç düşümü ~30 Pa ve geri kazanılan
ısıl güç de ~330 W (~7.9 kW-h/gün) olarak elde edilmiştir.
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Taguchi Yöntemi, Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği.

Design of Cross Flow Plate Heat Exchanger
With High Thermal Effectiveness for Local
Ventilation Systems
ABSTRACT
This study employed the Taguchi method and Computational Fluid Dynamics (CFD) to
design a plate heat exchanger (PHE) for heat recovery devices using low-cost and recyclable materials to meet ventilation requirements at small capacities. The fresh air-flow
rate (50-200 m3/h) required for a small residential building inhabited by three to four
people was taken into account to determine the dimensions of the PHE. The variables for
the three-level Taguchi analysis were channel height, number of divided sub-channels,
average air velocity, and plate material. A three-dimensional CFD model was designed
to evaluate the channel inlet-outlet effects of hot and cold (stale and fresh) air streams.
Thermal effectiveness is a performance parameter in Taguchi analysis defined as the ratio of recovered thermal power on the fresh side to the maximum thermal power that can
be transferred. Thermal effectiveness was also calculated from the CFD model solution
using optimum design parameters. The difference between the estimated (Taguchi) and
numerical (CFD) thermal effectiveness was 2,42%. A sufficient flow rate was supplied
for the fresh air requirement (~105 m3/h) of the dwelling with the optimum design of the
PHE. The average air velocity on the PHE channels, the total pressure drop through the
PHE, and the recovered thermal power on the fresh side were 2 m/s, ~30 Pa, and ~330 W
(~7.9 kW-h/day), respectively, for the optimum PHE design.
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1. GİRİŞ
Enerji kullanımı için sürekli artan talep tahminleri, çevre ve sürdürülebilirlikle ilgili kaygılar, enerji
ve enerjinin verimli kullanılması konularındaki
farkındalığın artmasına neden olmaktadır. Küresel
ölçekte ve özellikle ülkemizde toplam enerji tüketiminde en önemli alanlardan biri, enerjinin ısıtma, havalandırma ve soğutma amaçlı kullanıldığı
binalar ve konfor iklimlendirmesidir. Günümüz iklimlendirme sistemlerindeki ısıtma ve soğutma cihazları, ya doğrudan fosil yakıtları kullanmaktadır
ya da çoğunlukla fosil yakıtlara dayanan elektrik
enerjisi ile tahrik edilmektedir. Fosil yakıt kullanımının çevre üzerindeki olumsuz etkileri ve her
geçen gün artan ekonomik yükleri nedeniyle, daha
verimli, sürdürülebilir ve çevre dostu enerji teknolojilerinin uygulanması zorunlu hale gelmiştir [1,
2].
Isının geri kazanılması, topraklı kaynaklı ısı pompaları, yerden ısıtma ve tavandan soğutma gibi gelişmiş enerji etkin teknikler daha fazla dikkat çekmektedir. Binaların enerji tüketimini azaltmak için
havalandırma ve iklimlendirme sistemlerindeki ısı
geri kazanım cihazlarında, havadan-havaya levhalı
ısı değiştiricilerin (LID’lerin) kullanımı yaygınlaşmaktadır. LID’leri, ayrık levhaların sıralı istifi ve
birbirine eklenmesi ile oluşturulan bir akış kanalları bloğu şeklindeki kompakt ısı değiştiricilerdir.
LID’lerin, diğer ısı değiştiricilere göre bazı üstünlükleri vardır. Örneğin; düşük sıcaklık farkları,
yüksek ısıl verimlilik, birim hacim başına büyük
bir ısı geçişi alanı (ortalama 5-6 mm hidrolik çap
ve ortalama 200 m2/m3), birim ısı geçişi için düşük
ağırlık ve birçok proses akışı arasında ısı alışverişi yapılabilmesi, LID’lerin üstünlükleri arasında
sayılabilir. Bahsedilen nedenlerle, havadan-havaya
LID’ler, havalandırma ve iklimlendirme sistemlerindeki yüksek verimli ısı enerjisi geri kazanım
cihazlarında yaygın kullanılmaktadır [3-6].
Havadan-havaya LID’lerin, havalandırma ve iklimlendirme sistemlerinde ısı geri kazanımı için
kullanılmasıyla, taze hava beslemesindeki ısıtma
yükü %45-70 oranında azaltılarak, yüksek enerji
tasarrufu sağlanabileceği belirtilmiştir. Ayrıca,
LID’lerde, temiz hava ve egzoz havası birbiriyle temas etmediğinden ve karışmadığından, temiz hava
tarafında kirlenme olmamaktadır [7].
Gündelik yaşantının daha çok kapalı ortamlarda geçirilmesi, artan şehirli nüfusla birlikte çok

katlı modern binaların yaygınlaşması, binalardaki enerji tüketimini, toplam enerji tüketiminin
%40’ına yaklaştırmaktadır. Aynı nedenlerle, CO2
salınımlarının büyük çoğunluğu (~%30) binalar ve
inşaat sektöründen kaynaklanmaktadır. Örneğin;
İngiltere’de CO2 salınımının yaklaşık %40’ı yapılardan kaynaklanmaktadır [8-10].
Kapalı ortamlarda geçirilen sürenin uzaması ve
düşük hava kalitesinden kaynaklanan sağlık problemlerinin yanı sıra iç mekanlarda kullanılan plastik ve polimer malzemelerden salınan kimyasal
madde buharlarının zararları, sağlık bakımından iç
hava kalitesinin önemi artırmıştır. Ortam havasındaki CO2 konsantrasyonu, sağlıklı iç hava kalitesi
için üst sınır olan 1000 ppm’e yaklaştığında; baş
ağrısı, yorgunluk ve konsantrasyon eksikliği gibi
insan sağlığı ve verimli çalışma için olumsuz belirtiler görülmektedir [11, 12].
İç mekanlarda hava kalitesinin sürdürülebilmesi
için gerekli havalandırma ve klima sistemlerinin
boyutsal tasarımında, CO2 konsantrasyonu ve taze
hava üzerinde etkili faktörler olan; kapalı ortamın
hacmi ve ortamdaki insan sayısı, ortamda bulunanların aktivite düzeyleri ve bulunma süreleri, varsa
ortamdaki yanma süreçleri, hava değişim oranları
ve gerekli taze hava debisi dikkate alınmalıdır. Örneğin; Amerika’da yapılan bir çalışma, eğitim binalarındaki dersliklerde CO2 oranının 1000 ppm’e
çıkmasının, derslere girmeme oranında %10 ila
%20’lik bir artışa sebep olduğunu göstermiştir.
Yapılan başka bir çalışmaya göre de, CO2 oranındaki her 100 ppm’lik artışın, öğrencilerin derslere
katılımını %0,2 oranında düşürdüğü, tam tersine
havalandırma oranını artırmanın ise katılımı %10
ila %17 oranında arttırdığı belirtilmiştir [12].
Merkezi havalandırmada, çok uzun hava dağıtım
ve toplama kanallarının kullanılması, sistemdeki
basınç kayıplarını ve fanlardaki enerji tüketimini
artırmaktadır. Her bir hacmin bağımsız havalandırılması için kullanılan yerel havalandırma sistemlerinde, hava dağıtım kanalları kısa olduğundan,
bu hacimlerdeki hava koşullarını kontrol etmekte; fan, filtre ve ısı değiştiriciden oluşan kompakt
üniteler kullanılmaktadır. Yerel havalandırmanın;
fanlardaki enerji tüketiminin azaltılması, geçiş
mevsimlerinde fan destekli havalandırma yapılabilmesi, kat yüksekliği ile tavan yüksekliği arasındaki farkın (havalandırma kanalları nedeniyle)
azalması, bağımsız debi kontrolü, doğal havalanTesisat Mühendisliği - Sayı 182 - Ocak/Şubat 2021
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dırmada yüksek katlardaki rüzgar basıncı probleminin engellenmesi gibi bir çok avantajları vardır.
Bu avantajlarından dolayı yerel iklimlendirme sistemlerinin, merkezi sistemlerin yerini alabileceği
tartışılmaktadır [13].
Havalandırma kaynaklı ısı kayıpları, ısı geri kazanımlı yerel havalandırma sistemleri ile binanın yalıtım ve sızdırmazlık durumuna bağlı olarak %90’a
kadar azaltılabilmektedir. Havalandırma sisteminin en önemli parçası olan ısı değiştiricinin boyutları, yapısı ve malzemesi; akışın düzenlenmesi; ısı
ve kütle geçişi; hava akımlarının sıcaklığı, nemi ve
debileri; fan ve kanalların boyutları; kanallardaki
akış hızı ve basınç kayıpları; sistem verimini belirleyen önemli değişkenlerdir [14, 15].
Yerel havalandırma sistemlerinin en önemli parçası olan ısı değiştirici imalatında; ısı iletim katsayılarının, sıcaklık ve mekanik dayanımlarının düşük
olması gibi dezavantajlarına rağmen, plastik ve
polimer malzemeler; düşük maliyetleri ve kolay işlenebilir olmalarının yanı sıra esneklikleri, yüksek
korozyon dirençleri ve düşük yoğunluklarından
dolayı kullanılmaya başlanmıştır. Ancak bu malzemelerin özellikleri iyileştirilmeli ve uzun vadeli
performansları araştırılmalıdır. Havalandırma ve
iklimlendirme sistemlerindeki ısı değiştiricileri
plastik malzemeler için uygun bir kullanım alanıdır [16, 17].
Merkezi ve yerel havalandırma sistemlerinde kullanılan havadan havaya LID’leri ile ısının geri kazanıldığı bazı deneysel ve sayısal çalışmalar aşağıda özetlenmiştir.
Lu ve diğerleri 300x300 mm boyutlarında ve 180
mm yüksekliğindeki çapraz akışlı bir LID’de ısı
geçişini deneysel incelemişlerdir. Araştırmacılar,
deneylerde hava debilerini 40-160 m3/h aralığında
değiştirerek, farklı levha malzemeleri ve kalınlıkları için ısı değiştiricinin ısıl etkenliğinin %75-45
aralığında değiştiğini ve basınç düşümünün de 20
Pa’dan az olduğunu belirtmişlerdir [18].
Fernández-Seara ve diğerleri, konutlarda kullanılan dengelenmiş havalandırma sistemleri için tasarlanan, 540x385x285 mm boyutlarında, yaklaşık
ısı geçiş alanı 19,4 m2 olan, zıt akışlı, polistrenden
yapılmış bir LID’de, ısının geri kazanımını deneysel incelemişlerdir. Temiz hava ve egzoz havası
debileri, 50-175 m3/h aralığında değiştirilmiştir. 4
saatlik deneyler sonucunda, performansı incelenen

24

Tesisat Mühendisliği - Sayı 182 - Ocak/Şubat 2021

LID’de, duyulur ısıl etkenliğin %80 ve geri kazanılan ısıl gücün 672 W olduğu belirtilmiştir [19].
Mardiana-Idayu ve Riffat, 455 mm yüksekliğinde,
545 mm genişliğinde ve 645 mm uzunluğundaki
bir LID’de, ısının geri kazanımını deneysel incelemişlerdir. Egzoz ve temiz hava taraflarında dengelenmiş havalandırma yaklaşımını esas alarak,
kanallardaki hava hızını 1-3 m/s aralığında değiştirmişlerdir. Deneylerde seçilen hızlar için duyulur
ısıl etkenliğin %66-48 aralığında değiştiği, 3 m/s
hava hızındaki maksimum ısı geri kazanımının 134
W olduğu ve test edilen hava hızlarındaki sıcaklık
farkının 2,9-4,3 °C olduğu belirtilmiştir [20].
Al-Waked ve diğerleri, 185x185 mm boyutlarında
ve kanal yüksekliği 2 mm olan çapraz akışlı bir
levhalı ısı değiştiricide, ısının geri kazanımını,
laminer akış koşullarında 3-boyutlu hesaplamalı
akışkanlar dinamiğini (HAD) kullanarak sayısal
incelemişlerdir. Isı geçiş levhası olarak kalınlığı 5
µm olan selüloz asetatın kullanıldığı ısı değiştiricide, sıcak ve soğuk hava arasındaki sıcaklık farkının 8 °C olduğu kabul edilmiştir. Araştırmacılar,
100-200 m3/h debi aralığında yaptıkları sayısal çözümlerde, duyulur ısıl etkenliğin %80-70 olduğunu
ve tek bir kanal için 5-40,1 W ısının geri kazanıldığını belirtmişlerdir. Aynı hacimsel debi için hidrolik çap arttıkça kanaldaki akış hızlarının azaldığını ve sabit hidrolik çapta hacimsel debi arttıkça,
basınç düşümünün de artığını belirtmişlerdir [21].
Al-Waked ve diğerleri, enerjinin geri kazanıldığı
havalandırma sistemlerinde kullanılan ısı değiştiricilerdeki, eşlenik (conjugated) ısı geçişini; HAD
yaklaşımıyla türbülanslı akış koşullarında incelemişlerdir. Z ve L şekilli akışların ısı değiştiricilerin
ısıl performansındaki iyileşmeye etkisini değerlendirmişlerdir. Sayısal çözümlerde; Standart k-ε
türbülans modelini, eşlenik ısı geçişini ve akışta
iyileştirilmiş duvar fonksiyonunu (Enhanced Wall
Treatment) ve kağıttan üretilmiş (60 gr/m2) ısı geçiş levhasını kullanmışlardır. Isı değiştiricilerin
performansını 0,25-3 m/s hava hızı aralığında incelemişlerdir. Düşük (0,76 m/s) ve yüksek (2 m/s)
hava hızlarında yaptıkları analizlerde, duyulur ısıl
etkenliğin %78,4-43,1 aralığında değiştiğini, ısıl
enerji kazanımının 18,4 W ila 103,6 W aralığında
olduğunu ve basınç düşümünün 3,6-168,5 Pa aralığında değiştiğini belirtmişlerdir [22].
Bu çalışmada, küçük ölçekli yerel havalandırma
ve iklimlendirme uygulamaları için üretilecek bir
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ısı geri kazanım cihazında kullanılmak üzere, geri
dönüştürülebilir ve düşük maliyetli malzemelerle (plastik ve kağıt gibi) çapraz akışlı bir LID’nin
tasarlanması amaçlanmaktadır. 50-200 m3/h taze
hava hacimsel debileri dikkate alınarak ve LID’nin
toplam maliyetinin düşük olması için en uygun tasarım ve işletme parametrelerinin seçilmesi hedeflenmiştir. İleride yapılacak deneysel çalışmalar ve
LID’nin destek elemanlarının 3-boyutlu yazıcılarda üretilebileceği değerlendirilerek, levha ölçüleri
180x180 mm olarak seçilmiştir. LID’nin imalatının daha kolay olması ve uygulamada daha yaygın
kullanılmasından dolayı çapraz akış düzenlemesi
tercih edilmiştir. LID’nin kanallarındaki akışın laminer koşullarda kalması şartıyla; ortalama hava
akış hızı, kanal yüksekliği, kanal içindeki hava
akımının karışmaması, ısı geçişini iyileştirmek
ve sistem mukavemetinin artırılması için kullanılan alt kanal sayısı ve ısı geçiş yüzeyi olarak
kullanılan levha malzemesi tasarım parametreleri
olarak seçilmiştir. Yapılan ön hesaplamalar ve literatürdeki çalışmalar da dikkate alınarak, seçilen
tasarım parametreleri için en uygun sayısal değerler belirlenmiştir. Üçer seviyeli dört değişken için
yapılan Taguchi analizinde, L9-(34) ortogonal dizisi
kullanılarak, HAD yöntemiyle incelenecek 9 farklı
LID modeli belirlenmiştir. LID’in 3-boyutlu HAD
modeli, sıcak ve soğuk hava akımlarının kanala
giriş-çıkış etkilerini de değerlendirecek şekilde
oluşturulmuştur. Taguchi analizinde hedeflenen
performans parametresi olarak, “temiz tarafta geri
kazanılan ısıl gücün, aktarabilecek maksimum ısıl
güce oranı şeklinde tanımlanan”, ısıl etkenlik seçilmiştir. Isıl etkenliği en büyük yapmak için her
bir değişkene ait seçilmesi gerekli seviye, Taguchi
analizi ile elde edilmiştir. Taguchi yöntemi, aynı
zamanda ısıl etkenliği en büyük olan tasarıma ait
ısı değiştirici performansını da öngörebilmektedir.
Bu ısıl etkenlik, en uygun tasarım için oluşturulan HAD modelinden elde edilen sayısal sonuçlarla
karşılaştırılmıştır.

2. TAGUCHİ YÖNTEMİ
Genichi Taguchi tarafından geliştirilen, güvenilir
bir tasarım yöntemi olarak bilinen Taguchi yöntemi, mühendislik süreçlerinin ve tasarımlarının verimliliğini büyük ölçüde geliştirmektedir. Taguchi
yöntemi, ürün/süreç tasarımını geliştirmek ve üretim problemlerini çözmek için güçlü bir istatistiksel tekniktir.

Yapılması gereken deneysel çalışmaların sayısı,
etkili parametre veya faktörlerin sayısına ve bunların alt seviyelerinin sayısına bağlıdır. Parametre sayısı ve bu parametrelerin seviyeleri arttıkça,
deneylerin sayısı da artmaktadır. Dolayısıyla tam
faktöriyel yöntemi olarak bilinen tasarım sürecinde, yapılacak deneylerin sayısı, parametrelerin sayısı ve alt seviyelerin sayısıyla hesaplanır. Taguchi
tarafından 1980’lerde önerilen ve ortogonal dizi
(OD) olarak adlandırılan yeni deney tasarımında;
ana verilerde önemli bir kayıp olmadan ve tam
faktöriyel deney tasarımından daha az deney sayısı
ile hedef tasarım için gerekli bilgileri elde etmede
kullanılabilecek en uygun parametre alt seviyelerinin kombinasyonları sunulmuştur. Örneğin, her
birinin dört seviyesi olan üç parametrenin etkilerinin inceleneceği bir deneyi tasarlamak için tam
faktöriyel deney tasarımı kullanılacak olursa, 43
= 64 deneye ihtiyaç duyulur. Ancak, deneylerin
tasarımında Taguchi L16 OD kullanılırsa, sadece 16 deney yeterli olacaktır. Parametre sayısı ve
bu parametrelere ait alt seviyeler arttıkça gerekli
deneylerin sayısı da çoğalacaktır. Her biri dörder
seviyeli sekiz parametrenin bulunması durumunda, Taguchi OD’ye göre 32 deney gerekirken, tam
faktöriyel deney tasarımıyla 48 = 65536 deney yapılmalıdır. Verilen örneklerden de anlaşılacağı gibi
Taguchi’nin önerdiği OD tasarımları, tam faktöriyel deney tasarımına göre deneysel tasarım yükünü önemli ölçüde hafifletmektedir [23, 24].
Taguchi yönteminde, sisteme etkisi olan değişkenler, kontrol edilebilen faktörler (girdiler) ve kontrol
edilemeyen faktörler (gürültü) olarak ikiye ayrılmıştır. Kontrol edilemeyen faktörler; pratikte kontrolü olmayan ya da çok pahalıya mal olacağından
düzenlenemeyen çevresel faktörler ya da tespit
edilemeyen diğer faktörlerdir. Taguchi, gürültü
faktörlerinin deneysel sonuçlar üzerindeki etkisini ortadan kaldırmak ya da azaltmak için gürültü
faktörlerinin bir sonucu olarak, kontrol faktörlerinin ve alt seviye değişkenliğinin, ortalama yanıt
değerine etkilerini tanımlamada, Sinyal/Gürültü
(S/G) oranını kullanmıştır. Bu S/G oranı; en küçük
en iyi, en büyük en iyi ve ağırlıklı (nominal) en iyi
şeklinde 3 farklı kategoride sınıflandırılmıştır [25].
Etkili değişkenler, performans parametresi ve gürültü faktörlerinin daha iyi anlaşılması için basit
bir süreç örneği olarak “kek hamurunun hazırlanması ve pişirilmesi” [26]:
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Kek hazırlanırken girdiler (kontrol edilebilen
faktörler): şeker, un, yumurta, süt, yağ, kabartma tozu, pişirme süresi ve sıcaklığı.
Müşteri gereksinimleri yani performans parametreleri (çıktı): kekin görünüşü, tadı ve kokusu.
Kek pişirilirken kontrol edilemeyen faktörler
(gürültü): fırın tipi, girdiler ile ilgi kontrol
edilemeyen minör kalite parametreleri, deniz
seviyesinden olan yükseklik gibi.

Ağırlıklı (nominal) en iyi (Nominal the Better) istenildiğinde ise; belirtilen değerden ne daha küçük
ne de daha büyük bir değerde olan seçilmelidir.
Örneğin; kimyasal reaksiyon bileşenlerinin oranları ve nominal boyutlara sahip mekanik montaj
parçaları gibi [27].

Taguchi performans kategorisine göre S/G oranları;

Yukarıdaki ifadelerde; y, gözlemlenen verileri, y,
gözlemlenen verilerin ortalamasını, sy2, y’nin varyansını ve n ise gözlem sayısını ifade etmektedir.
Taguchi yönteminde, son adımda yapılan ANOVA (Analysis of Variance) analizi; incelenen performans kategorisine göre belirlenen performans
ölçütüne, parametrelerdeki herhangi bir farklılığın etkisini belirleyerek, karar vermede yardımcı
olmak için kullanılan istatistiksel bir araçtır. Taguchi yönteminde, hangi girdi parametrelerinin ve
alt seviyelerinin, cevap veya çıktı olarak seçilen
performans ölçütünün kalitesini önemli ölçüde etkilediğinin araştırılmasında, istatistiksel ANOVA
analizi kullanılmaktadır [23-25].

•

•

•

En büyük en iyi (The Higher the Better or the
Larger the Better) yanıt/tepki istenildiğinde; daha
yüksek veya daha büyük olan seçilmelidir. Örneğin; malzemenin akma dayanımı, kritik elektrik
akımı ve bir tankın akışkanla doldurulması için
gerekli kütlesel debi gibi [27].
(1)

⎛ 1 n
⎞
S
= −10log ⎜ ∑ yi 2 ⎟
G
⎝ 10 i=1 ⎠

En küçük en iyi (The Lower the Better or the Smaller the Better) yanıt/tepki
istenildiğinde; daha düşük veya daha küçük olan
seçilmelidir. Örneğin; bir motorun yakıt tüketimi
ve uçak parçalarının ağırlığı gibi [27].

⎛ 1 n 1 ⎞
S
= −10log ⎜ ∑ 2 ⎟
G
⎝ 10 i=1 yi ⎠

(2)

⎛ y2 ⎞
S
= 10log ⎜ 2 ⎟
G
⎝ sy ⎠

(3)

2.1. Kontrol Parametreleri, Alt Seviyeler ve
Performans Ölçütünün Belirlenmesi
Yapılan literatür araştırmalarına göre; LID tasarımında ve sayısal çözümlerde etkileri değerlendiri-

Tablo 1. Seçilen Etkili Parametreler ve Alt Seviyeleri
Seviye
No
1
2
3

Alt kanal sayısı
N (adet)
2
6
18

Kanal yüksekliği
H (mm)
2
3
4

Ortalama akış hızı
u ( m/s)
2
2.5
3

Levha malzemesi
M
Alüminyum Folyo
Kağıt
ABS Film

Tablo 2. L9 OD’sine Göre Tasarım Değişkenlerinin Alt Seviyeleri İle Oluşturulan 9 Farklı Sayısal LID
Modeli
Sayısal Model No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
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N (adet)
2
2
2
6
6
6
18
18
18
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H (mm)
2
3
4
2
3
4
2
3
4

u (m/s)
2
2.5
3
2.5
3
2
3
2
2.5

M
Alüminyum Folyo
Kağıt
ABS Film
ABS Film
Alüminyum Folyo
Kağıt
Kağıt
ABS Film
Alüminyum Folyo
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lecek parametre sayısı 4 ve bu parametrelerin her
birinin alt seviyelerinin sayısı 3 olarak belirlenmiştir. Dolayısıyla LID tasarımında kullanılacak
modellerin sayısının belirlenmesinde, en uygun
Taguchi OD’sine göre serbestlik derecesi 9 (L9-34)
olarak elde edilmiştir.
Tablo 1’de LID tasarımında performansa etkileri
değerlendirilmek üzere seçilen etkili parametreler
ve bu parametrelerin literatüre uygun olarak yapılan ön hesaplamalar sonucunda seçilen alt seviyeleri verilmiştir. Tablo 2’de ise L9 Taguchi OD’sine
göre LID tasarım değişkenlerinin alt seviyeleri ile
oluşturulan 9 farklı sayısal model (alt seviye kombinasyonları) verilmiştir.
LID tasarımında, performans ölçütü olarak seçilen
“ısıl etkenliği” maksimum yapacak tasarım değişkenlerinin belirlenmesi amacıyla yapılan Taguchi
analizinde “en büyük en iyi” kategorisi seçilmiştir.

3. SAYISAL TASARIM ve ÇÖZÜMLER
Küçük bir konut için tasarlanması hedeflenen, ısıl
ve hidrolik performansına seçilen tasarım değişkenlerinin etkileri incelenen, havadan havaya çapraz akışlı bir LID’in, levha boyutları ve toplam ısı
değiştirici yüksekliği 180 mm seçilmiştir. Konutta
iç ortamdan çevreye atılan egzoz ve çevreden iç ortama alınan temiz hava debileri eşit (dengelenmiş
havalandırma) tutulmuştur. LID’nin şematik resmi, boyutları, sınır şartları ve ağ yapısı Şekil 1’de
verilmiştir. LID’de kullanılan levha sayısının fazla
olmasından dolayı LID’nin tamamının modellenmesi yerine, temiz taraf ve egzoz tarafından birer
kanal seçilmiştir. Bu kanalların da yarısı ile simetrik sınır şartı tanımlanarak, LID’in sayısal modeli
oluşturulmuştur. LID sayısal modelinin çözümünde yapısal ağ kullanılmıştır. Temiz ve egzoz hava
kanallarında kullanılan ağ yapısı levha yüzeylerine
doğru sıkılaştırılmıştır.
Sayısal çözümlerde; laminer alt tabakanın çözümünde genellikle y+<5 için ince yapısal ağlar (fine

mesh) gerekmektedir [28]. Bu gerekçeyle çalışmada seçilen en yüksek hacimsel debide (ortalama
hava akış hızında) ve kanallar içerisindeki Reynolds sayısının düşük olması nedeniyle, y+<5 için
ağ yapısından bağımsızlık çalışması yapılmıştır. 5
farklı ağ yapısı için sonuçlar Tablo 3’de verilmiştir.
Sayısal çözümlerde iyileştirilmiş duvar fonksiyonu
(Enhanced Wall Treatment) kullanılmıştır. Daha
düşük hacimsel debilerde de aynı ağ yapısı kullanılarak sayısal çözümler yapılmıştır. LID kanallarının girişinde ve çıkışında oluşacak türbülans etkilerini de dikkate almak için sayısal çözümlerde,
Standart k-ε (epsilon) türbülans modeli seçilmiştir
[29, 30]. Ayrıca LID tasarımını daha gerçekçi koşullarda yapmak için hem temiz hava hem de egzoz
havası tarafında kanalların girişlerinden önce ve
çıkışlarından sonra sayısal çözüm bölgeleri ellişer
mm uzatılmıştır. Her iki kanaldaki akışlar ve iki
kanalı ayıran levha üzerinden gerçekleşen eşlenik
ısı geçişi için sayısal çözümler 3-boyutlu olarak ele
alınmıştır.
Temiz ve egzoz havası tarafında, uzatılan bölgelerin girişindeki hız ve sıcaklık profillerinin düzgün
dağılımlı ve çıkışlarda ise basıncın sabit olduğu
(pressure outlet=0) kabul edilmiştir. Sayısal çözümlerde, egzoz havasının 298 K ve temiz havanın 283 K’de LID’ye girdiği ve giriş sıcaklıkları
arasındaki farkın 15 K olduğu kabul edilmiştir.
Temiz hava ve egzoz havası arasındaki ısı geçişi
yüzeyini ve aynı zamanda LID kanallarını oluşturan levha malzemesi olarak; ABS (Acrylonitrile
Butadiene Styrene, k= 0,15 W/mK), alüminyum
folyo (k=202,4 W/mK) ve kağıt (k=0,09 W/mK)
seçilmiştir. Levhalarının kalınlıkları eşit ve 0,2
mm’dir. Havanın termofiziksel özelikleri ise Kaynak [31]’den alınmıştır.
Sıkıştırılamaz, zamandan bağımsız ve yerçekimi
etkisinin ihmal edildiği kanal akışlarının sayısal
çözümünde kullanılan Navier-Stokes ve türbülans
modeli denklemleri, Fluentte ayrıklaştırılmış ve
çözülmüştür. Hız-basınç ikilisinin tanımlanma-

Tablo 3. Ağ Yapısından Bağımsızlık Çalışması
Ağ sayısı
1379615
1758000
1956765
2172975
2314715

∆Ttemiz (K)
8.89
8.64
8.71
8.71
8.72

∆ptemiz (Pa)
75.85
73.83
72.72
72.44
72.52

∆Tegzoz (K)
8.90
8.64
8.71
8.71
8.72

∆pegzoz (Pa)
73.41
66.92
69.69
69.77
69.65
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Şekil 1. Levhalı ısı değiştiricinin şematik resmi, boyutları, sınır şartları ve ağ yapısı

sında SIMPLE (Semi-Implicit Method for Pressure-Linked Equations) algoritması seçilmiş ve
bu algoritmada ikinci mertebeden (Second Order
Upwind) ayrıklaştırmalar kullanılmıştır [32]. Varsayılan rahatlatma parametreleri (Under-Relaxation factors; basınç: 0.3, momentum: 0.7, türbülans
kinetik enerji: 0.8 ve türbülans yıkım oranı: 0.8)
seçilmiştir. Yakınsama kriteri için geçerli değerler (süreklilik, hız bileşenleri, k ve epsilon denklemleri: 10−3, enerji denklemi: 10−8) kullanılmıştır
[33]. Sayısal çözümler ortalama 130 iterasyonda
tamamlanmıştır.

Sayısal çözüm sonuçları kullanılarak hesaplanan
ısıl etkenlikler, en büyük en iyi kategorisinde S/G
oranına dönüştürülmüştür. S/G oranına göre performansı en yüksek LID tasarımı için seçilmesi
gerekli parametrelerin alt seviyeleri belirlenmiştir.
Tablo 2’de verilen L9 OD’de bulunmayan bu parametre alt seviyeleri kullanılarak yeni bir sayısal
LID modeli oluşturulmuştur. Bu modelin çözümünden elde edilen sonuçlarla; ısıl etkenliği maksimum yapacak parametre alt seviyelerinin kullanılması durumunda ulaşılabilecek maksimum ısıl
etkenlik belirlenmiştir.

Sayısal çözümlerde, her iki akış tarafı için kütlenin
ve egzoz-temiz hava tarafları arasında enerjinin
korunum denklemleri [34]:

4. SONUÇLAR ve TARTIŞMALAR

ṁgiren = ṁçıkan (kg/s)

(4)

E ̇giren = Ėçıkan (W)

(5)

şeklindedir. Sayısal çözüm sonuçları kullanılarak
hesaplanacak bağımlı değişken (performans ölçütü) olan ısıl etkenlik; “temiz tarafta geri kazanılan
ısıl gücün, geri kazanılabilecek maksimum ısıl
güce oranı” şeklinde aşağıdaki gibi tanımlanmıştır
[35].
ε = Qgk / Qmak

(6)

Temiz tarafta geri kazanılan ısıl güç ve maksimum
ısıl güç ifadeleri aşağıdaki gibi tanımlanmıştır.
Qgk = ṁcp(Tç − Tg) (W)

(7)

Qgk = ṁcp(Tegzoz,g − Ttemiz,g) (W)

(8)
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Seçilen parametreler ve alt seviyeleri ile L9 OD’sine
uygun oluşturulan 9 model için yapılan sayısal çözümlerin sonuçları kullanılarak, hesaplanan ısıl
etkenlikler ve en büyük en iyi kategorisi için S/G
oranları Tablo 4’de verilmiştir. Tablo 2 ve Tablo
4’e göre en büyük en iyi S/G oranında, en yüksek
ısıl etkenliğin elde edildiği 4 numaralı modele ait
parametre seviyeleri; alt kanal sayısı 6, kanal yüksekliği 2 mm, ortalama hava hızı 2,5 m/s ve levha
malzemesi ABS Film şeklindedir. S/G oranı ne kadar büyük olursa, ortalama değer etrafındaki değişkenlik ve kalite kaybı da o kadar az olmaktadır.
Yüksek S/G oranları; sinyalin etkisinin, gürültü
faktörlerinin rastgele etkilerinden çok daha baskın olduğunu belirtmektedir. Yüksek S/G oranı,
her zaman minimum varyansla seçilen performans
parametresi üzerinde en iyi sonucu sağlamaktadır.
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Bu nedenle, en büyük en iyi kategorisine göre en
küçük varyansla, Tablo 2’deki 4 numaralı LID sayısal modelinde beklenen sonuç (en yüksek ısıl etkenlik) elde edilmiştir. Ancak 4 numaralı LID modelinde kullanılan parametre alt seviyeleri, başlıca
etkiler analizinden (Analysis of Means-ANOM)
elde edilen en uygun parametre alt seviyelerinin
kombinasyonundan farklıdır.
Başlıca etkiler analizinde, bir başka deyişle seçilen
faktörlerin önem derecelendirmesinde kullanılacak ortalama S/G oranları, her bir parametre ve alt
seviyeleri için hesaplanarak Tablo 5’de verilmiştir.
Ortalama S/G oranı sonuçları kullanılarak, istatiksel bir yaklaşım olan ANOM’a göre faktörlerin
önem seviyeleri belirlenmiştir [36]. En büyük en iyi
için ANOM sonuçları Tablo 6.’da verilmiştir. Tablo
6’daki delta (∆), bir faktör için ortalama S/G oranlarının en yüksek ve en düşük değerleri arasındaki
farktır. Delta, LID tasarımında performans ölçütü

olan ısıl etkenlikte, faktörlerin önem sıralamasını
belirlemektedir ve hangi faktörün performans parametresini (ısıl etkenlik) daha fazla etkilediğini
belirlememize yardımcı olmaktadır. Taguchi’de ısıl
etkenlik için faktörlerin önem sıralaması ANOM’a
göre; kanal yüksekliği, alt kanal sayısı, ortalama
hava akış hızı ve levha malzemesi olarak belirlenmiştir. ANOM’daki S/G oranı sonuçları, aynı zamanda en yüksek ısıl etkenliğe sahip LID tasarımı
için en uygun tasarım değişkenlerinin belirlenmesini sağlamaktadır.
Şekil 2’de maksimum ısıl etkenlik için ANOM sonuçlarından en uygun LID tasarımı için elde edilen S/G oranı grafikleri verilmiştir. Maksimum ısıl
etkenlik için Taguchi ile en büyük en iyi kategorisinde, parametrelerin en uygun alt seviyelerinin
kombinasyonu; alt kanal sayısı: 18, kanal yüksekliği: 2 mm, ortalama hava akış hızı: 2 m/s ve levha
malzemesi alüminyum folyo olarak belirlenmiştir.

Tablo 4. Isıl Etkenlik İçin S/G Oranları
Sayısal Model No
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ε (%)
58.30
45.25
34.45
60.01
46.46
38.87
58.93
50.21
39.79

S/G
35.31
33.11
30.74
35.56
33.34
31.79
35.41
34.02
32.00

Tablo 5. Başlıca Etkiler İçin Parametre Seviyelerin S/G Oranları Ortalaması
N (adet)
2
6
18
u (m/s)
2
2,5
3

S/G
33.06
33.57
33.81
S/G
33.71
33.56
33.16

H (mm)
2
3
4
M
Alüminyum Folyo
Kağıt
ABS Film

S/G
35.43
33.49
31.51
S/G
33.55
33.43
33.44

Tablo 6. S/G Oranları İçin En Büyük En İyi ANOM Sonuçları
Seviye
1
2
3
Δ (mak–min)
Sıralama (Rank)

N (adet)
33.06
33.57
33.81
0.75
2

H (mm)
35.43
33.49
31.51
3.92
1

u (m/s)
33.71
33.56
33.16
0.55
3

M
33.55
33.43
33.44
0.12
4
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4.1. Varyans Analizi (ANOVA)
LID tasarımında performans ölçütü olarak seçilen
ısıl etkenliğe, her bir faktörün etkisini değerlendirmek için Taguchi analizi ile birlikte istatistiksel bir
yaklaşım olan varyans analizi de (ANOVA) yapılmıştır. Seçilen parametrelerin performans ölçütü
olarak belirlenen ısıl etkenliğe nicel etkileri ANOVA kullanılarak tahmin edilmiştir [37].
Tablo 7’de %90 güven aralığı için ANOVA analizi
sonuçları verilmiştir. P-değeri 0.1’den küçük olan
parametrelerin performans ölçütüne, istatistiksel
olarak anlamlı bir katkısı olduğu değerlendirilmiştir. Tablo 7’deki son sütunda parametrelerin yüzde
etkileri verilmiştir. En yüksek etki %95,33 ile kanal yüksekliğinde iken diğer parametrelerin etkisi;
alt kanal sayısı için %2,28, hız için %1,32 ve levha
malzemesi için %1’den azdır. Bu nedenle LID tasa-

rımında ele alınan parametrelerden, kanal yüksekliği ve alt kanal sayısının, ısıl etkenlik bakımından
en önemli parametreler olduğu elde edilmiştir.
LID tasarımında; ANOM sonuçlarına göre levha malzemesinin etkisi son sıradadır ve ANOVA
sonuçlarına göre de levha malzemesinin etkisi
%1’den azdır. Ayrıca Tablo 5’de levha malzemeleri için elde edilen S/G oranları arasındaki farklar
da %1’den azdır. Taguchi sonuçlarına göre; LID’de
sıcak ve soğuk hava tarafları arasında ısı geçiş
yüzeyi olarak kullanılacak alüminyum folyonun
işlenmesinde zorluklar (işleme sırasında daha kolay yırtılma, yüzeyin daha çabuk bozulması gibi)
bulunmaktadır. Bahsedilen tüm koşullar birlikte
değerlendirildiğinde, temini, işlenmesi ve geri dönüştürülmesi diğer levha malzemelerine göre daha
kolay olduğundan, levha malzemesi olarak kağıt
tercih edilebilir.

Şekil 2. Maksimum ısıl etkenlik için parametrelerin S/G oranları

Tablo 7. Varyans Analizi Sonuçları. Kategorik Tahmin Kodlaması (-1,0,1)
Parametreler
Alt kanal sayısı
Kanal yüksekliği
Ortalama akış hızı
Levha malzemesi
Hata
Toplam
F0.1,1,3=5.54

30

Serbestlik
Derecesi
1
1
1
2
3
8
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Kareler
Toplamı
16.374
685.657
9.475
0.543
7.164
719.214

Kareler
Ortalaması
16.374
685.657
9.475
0.272
2.388

F
Değeri
6.86
287.11
3.97
0.11

P
Değeri
0.003
0.079
0.000
0.140
0.896

% Etki
2.28
95.33
1.32
0.08
0.99
100
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Şekil 3. En uygun levhalı ısı değiştirici tasarım için geri kazanılan ısıl güç, ısıl etkenlik ve basınç düşümünün
hacimsel debiye bağlı değişimi

Şekil 3’de Taguchi yöntemi ve HAD kullanarak
elde edilen en uygun LID tasarımında geri kazanılan ısıl güç (Qgk), ısıl etkenlik (ε) ve uzatılan bölgelerle birlikte LID kanallarındaki basınç düşümünün
(∆p) hacimsel debiye bağlı değişimleri verilmiştir.
Hacimsel debinin artmasıyla geri kazanılan ısıl
güç ve basınç düşümü artarken, ısıl etkenlik azalarak sabitlenmiştir. Tasarlanan LID’de ~170 m3/h
hacimsel debiden sonra ısıl etkenlikte çok fazla
bir değişim olmadığı elde edilmiştir. Dolayısıyla,
170 m3/h hacimsel debide geri kazanılan ısıl güç
~570 W (~13,7 kW-h/gün) ve ısıl etkenlik ~%58,5
iken, basınç düşümü ~65 Pa olarak elde edilmiştir. Ancak LID tasarımında Taguchi yönteminde
seçilen alt seviyelerin en uygun kombinasyonuna
göre oluşturulan tasarımda; hava debisi ~105 m3/h,
geri kazanılan ısıl güç ~330 W (~7,9 kW-h/gün), ısıl
etkenlik %62,02 ve basınç düşümü ~30 Pa olarak
elde edilmiştir.

4.2. Taguchi Analizinin Doğrulanması
En uygun kombinasyondaki parametre alt seviyeleri kullanılarak oluşturulan LID sayısal modeli,
Bölüm 3’de bahsedilen aynı sınır şartları için tekrardan çözülerek, elde edilen sonuçlarla ısıl etkenlik hesaplanmıştır. En uygun kombinasyon için
elde edilen ısıl etkenlik değeri, Taguchi analizi ile
tahmin edilen değerle karşılaştırılarak doğrulanmıştır [38]. Tablo 8’de Taguchi ile tahmin edilen ve
en uygun kombinasyondan elde edilen ısıl etkenlik

sonuçları verilmiştir. Taguchi tahmini ve sayısal
çözüm arasındaki fark %2,42’dir. Bu sonuçlar Taguchi tahmini ile sayısal sonuçlar arasında iyi bir
uyum olduğunu göstermektedir.
Tablo 8. Sayısal Çözüm Ve Taguchi İle Tahmin
Edilen Isıl Etkenliklerin Karşılaştırılması
ε (%)
S/G

Taguchi tahmini
63.56
36.06

Sayısal çözüm
62.02
35.85

Fark (%)
2.42
-

5. DEĞERLENDİRME
Bu çalışmada, üç-dört kişinin yaşadığı küçük bir
konutun havalandırılması (50-200 m3/h) için kullanılacak havadan havaya çapraz akışlı bir LID’nin,
en yüksek ısıl etkenlikle, tasarlanması amaçlanmıştır. Seçilen tasarım değişkenlerinin, ısıl etkenliğe etkilerinin incelenmesinde ve en uygun alt seviye kombinasyonunun belirlenmesinde, Taguchi
yöntemi ve HAD sayısal tasarım yöntemi birlikte
kullanılmıştır. Başka bir ifadeyle çapraz akışlı bir
LID’de; alt kanal sayısı, kanal yüksekliği, ortalama
hava akış hızı ve levha malzemesinin, “temiz hava
tarafında geri kazanılan ısıl gücün, aktarılabilecek
maksimum ısıl güce oranı” şeklinde tanımlanan
ısıl etkenlik üzerindeki etkileri, Taguchi yöntemi
ile incelenmiştir. LID tasarımı için seçilen yapısal ve işletme parametrelerinin yanında geometrik
parametreler de göz önünde bulundurularak, en
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yüksek ısıl etkenlik, oluşturulan 3-boyutlu sayısal
modeller kullanılarak değerlendirilmiştir. Bu çalışmadan elde edilen sonuçlar şu şekildedir;
OD’deki faktörlerin alt seviyelerinin kombinasyonlarından, en büyük en iyi kategorisinde minimum
varyansla hedeflenen değer (en yüksek ısıl etkenlik); alt kanal sayısı: 6, kanal yüksekliği: 2 mm, ortalama hava akış hızı: 2,5 m/s ve levha malzemesi
ABS film kombinasyonunda elde edilmiştir.
En yüksek ısıl etkenlik için ANOM’a göre faktörlerin en uygun alt seviyelerinin kombinasyonu ise;
alt kanal sayısı: 18, kanal yüksekliği: 2 mm, ortalama hava akış hızı: 2 m/s ve levha malzemesi: alüminyum folyo olarak elde edilmiştir. Ancak levha
malzemesinin LID tasarımına etkisinin son sırada
ve çok az (<%1) olmasından dolayı, daha kolay temin edilen ve işlenebilen kağıt, levha malzemesi
olarak tercih edilebilir.
ANOVA analizi sonuçlarına göre seçilen tasarım
parametrelerinin ısıl etkenliğe olan yüzde etkileri
sırasıyla; alt kanal sayısı için %2,28, kanal yüksekliği için %95,33, ortalama hava akış hızı için %1,32,
levha malzemesi için %0,08 olarak elde edilmiştir.
En yüksek ısıl etkenlik için faktörlerin en uygun
seviyeleri kullanılarak; Taguchi yöntemi ile tahmin edilen ısıl etkenlik (%63,56) ve yeni LID sayısal modelinin sabit sınır şartlarındaki çözümünden
elde edilen ısıl etkenlik (%62,02) arasındaki fark
%2,42’dir.
Taguchi yöntemi ve sayısal çözüm ile elde edilen
en yüksek ısıl etkenliğe sahip LID için elde edilen
tasarım parametrelerinin kullanılması durumunda,
çalışmanın asıl hedefi olan konuttaki temiz hava
ihtiyacını karşılamada yeterli hava debisi ~105
m3/h ile sağlanırken, ~330 W (~7.9 kW-h/gün) ısıl
güç de geri kazanılmıştır. Bu durumdaki basınç
düşümü ~30 Pa iken, ısıl etkenlik %62 olarak elde
edilmiştir. Fert başına gerekli olan ortalama temiz
hava debisinin ~25 m3/h olduğu durumda, bu küçük konut için en yüksek ısıl etkenlik hedeflenerek
elde edilen LID tasarımı ile 4 kişinin taze hava ihtiyacı karşılanabilmektedir.
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6. SEMBOLLER ve KISALTMALAR
ANOM
ANOVA
cp
H
HAD
LID
M
N
OD
Q
S/G
T
u
ε
ṁ
Ė
∆p
∆T

- Analysis of Means
- Analysis of Variance
- özgül ısı, (J/kg K)
- kanal yüksekliği, (mm)
- Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği
- Levhalı Isı Değiştirici
- levha malzemesi
- alt kanal sayısı, (adet)
- ortogonal dizi
- ısıl güç, (W)
- Sinyal/Gürültü oranı
- sıcaklık, (K)
- ortalama hava akış hızı, (m/s)
- ısıl etkenlik, (%)
- kütlesel debi, (kg/s)
- enerji, (W)
- hacimsel debi, (m3/h)
- basınç düşümü, (Pa)
- sıcaklık farkı, (K)

Alt indisler
ç
- çıkan
g
- giren
gk
- geri kazanılan
mak.
- maksimum
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analizlerinin genel mühendislik süreçlerine verimli bir şekilde adaptasyonu ile akış
analiz sürecinin alt başlıkları örneklerle desteklenerek detaylandırılacaktır.
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ABSTRACT
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1. GİRİŞ
1.1. Bilgisayar Destekli Mühendislik
Mühendislik tasarım süreçlerinde tasarım doğrulama, iyileştirme ve optimizasyon amaçlarıyla
kullanımına başvurulan temel araç olarak fiziksel
prototip üretimi ve testleri görülmektedir. Bununla beraber, birçok alanda ihtiyaç duyulan prototip
üretimi ve testler, zor, pahalı ve bazen yapılması
imkânsıza yakındır. Testlerin yapılamadığı ve/veya
tercih edilmediği durumlarda bilgisayar destekli mühendislik yöntemlerine başvurulmakta olup
burada dijital prototipler (CAD vasıtasıyla) oluşturulmakta ve çalışma şartlarının dijital ortamda
tanımlanmasıyla benzetim yapılarak tasarım hakkında veri toplanmakta ve performans değerlendirilmektedir. Buradaki şartların tanımlanması aşamasında fizik ve kimya gibi temel bilimler başta
olmak üzere birçok açıdan gerçek koşulların matematiksel modellerle ifade edilmesi, bilgisayar destekli mühendislik süreçlerinin en önemli ve birçok
durumda en zorlayıcı evresini oluşturmaktadır.
Tasarım aşamasında; sistem gereksinimlerini karşılamak üzere çeşitli analitik hesaplamalar ve yaklaşımlardan faydalanılmakta ve bunlar tasarım
temelini oluşturmaktadır. Tasarım doğrulaması
olarak kullanılan bilgisayar destekli mühendislik
yöntemleri ise (sonlu elemanlar yöntemi, sonlu fark
yöntemi gibi) nümerik (sayısal) çözümler sunmaktadır. Nümerik yöntemlerde her zaman hata olacağından, bu alandan en etkin şekilde faydalanmak
için analiz sonuçlarını kontrol etmek, karşılaştırmak gibi eylemlerle hatayı tahmin etmeye çalışarak bir hata yönetimi yaklaşımı yürütmek büyük
önem arz etmektedir.
Bilgisayar destekli mühendisliğin temel amacı tasarım çıktılarının doğrulanması ve/veya alternatiflerinin karşılaştırması olup bu alandaki uygulamalarda kullanılan araçlar; standart bir matematik
ortamında yaratılan basit hesaplayıcılardan, kapsamlı paket programlara kadar çeşitli matematik
araçlarını kapsamaktadır.

1.2. Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği
(HAD)
Mühendislik süreçlerinde çeşitli analiz türleri kullanılmakta olup, en yaygın olanları; yapısal analiz
(structural analysis), hesaplamalı akışkanlar dinamiği (computational fluid dynamics), akışkan katı
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etkileşimi (fluid structure interaction) ve akustik/
gürültü analizleridir (acoustic/noise analysis).
HAD analizlerinde akışkanların hareket ve davranışları incelenmekte olup, momentum, ısı transferi, türbülans, madde ve faz transferleri, yanma ve
diğer kimyasal reaksiyonlar gibi birçok fiziksel
fenomen bu başlık altında yer bulmaktadır. Bu
çerçeveden de bakıldığında; HAD modellemesi bir
veya birden çok alt temel bilim dalını (fizik, kimya
vb.) bünyesinde barındıracak şekilde tanımlamalar
ve bu süreçlerin matematiksel çözümlemelerinin
bilinmesini gerektirmektedir. Ayrıca canlandırılmak istenen vakaya özel sınır şartlarının da doğru
bilinmesi veya gerekli hallerde tahmin edilmesi
gerekirken, tanımlama anından başlayarak yapılan
kabulleri de göz önünde bulundurarak bütüncül bir
hata yönetimi zorunlu hale gelmektedir.
HAD uygulamalarının çok yönlülüğü yalnızca temel bilimlere başvurudaki zenginlik ile sınırlı olmayıp, ayrıca çok disiplinli bir alan olduğu da göz
önünde bulundurulmalıdır. Örnek olarak, momentum ve ısı transferinin yalnızca fiziksel tanımları
değil, matematiksel modellerinin ve bunlara uygun
numerik yaklaşımların da önemi düşünüldüğünde;
etkin bir faydalanma için matematik ve numerik
yöntemler konusunda da belirli bir hâkimiyet gerekmektedir. Yine birçok vakada başvurulan yüksek başarımlı hesaplama yöntemlerinden azami
faydalanmak, ancak bilgi işlem alanıyla etkin bir
işbirliği ve vaka-donanım gereksinim ilişkilerinin
kurulmasıyla mümkün olmaktadır.

2. HESAPLAMALI AKIŞKANLAR
DİNAMİĞİ ANALİZ SÜRECİ
HAD analizleri, diğer birçok bilgisayar destekli
mühendislik sürecine benzer şekilde, temel olarak
dört ana başlıktan oluşmakta olup, aşağıda her bir
başlık altında yürütülen faaliyetler ifade edilmiştir.
Bununla beraber, HAD analiz mühendisliğinin öğrenilme ve uygulama süreçleri incelendiğinde; bu
alandan etkin ve verimli faydalanmak için en kritik noktanın; mevcut mühendislik sürecinin doğru
etüt edilmesi, hangi aşamasında, ne amaçla, nasıl
bir beklentiyle ve yöntemle HAD analizlerinin
kullanılması gerektiğinin tespiti olduğu görülmektedir. Bu anlamda, HAD analizlerinin en önemli
ve belirleyici evresi olan problem tespiti başlığı altında irdelenmesi gereken hususlar ilgili bölümde
derlenmiştir.
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Öte yandan, özellikle endüstriyel uygulamalarda,
en sık görülen yanlışların başında ise HAD da
dâhil olmak üzere bilgisayar destekli mühendislik
analizlerinin doğrudan bir tasarım faaliyeti olarak görülmesi gelmektedir. Tekrarlamak gerekirse; analizler vasıtasıyla yapılmış veya yapılmakta
olan tasarımın doğrulanması, optimize edilmesi
veya tasarım alternatiflerinin karşılaştırılması gerekirken, sıklıkla temel mühendislik tasarım yaklaşımları ve ilgili hesaplama yöntemleri göz ardı
edilerek, analiz programları vasıtasıyla tasarım
yapılmaya çalışılmaktadır.

2.1. Problem Tespiti
HAD analizlerine başlamadan önce problem tespitinin doğru yapılması çok önemlidir. Öncelikle
analizden ne beklendiği net bir şekilde ortaya konmalı ve tüm süreç boyunca karşılaşılan zorluklarla (gerekli sınır koşullarını tanımlayamama, katı
modelleri elde edememe, bilgisayar kaynaklarının
yetersizliği vb.) beraber, ancak kontrollü, yönetilen
bir süreç kapsamında beklentiler değiştirilmelidir.
Yine birçok analiz sürecinde, çeşitli sebeplerle modelleme ve canlandırmada görülen sınırlamaların
analiz sonucunda elde edilecekleri değiştirdiği
gözlemlenirken, bunun farkında olunmaması veya
buna göre önlem alınmaması, tüm faaliyetleri anlamsız hale getirebilecektir.
HAD analizlerinden faydalanılması öngörülen
birçok tasarım sürecinde; analitik yöntemler, el
hesapları, deneysel veriler veya literatür araştırmalarının benzer hassasiyette, hatta bazı durumlarda
analize göre daha güvenilir sonuçlar ürettiği görülmektedir. Bu sebeple; her türlü modelleme çalışmasına başlamadan önce; alternatif ve çoğu zaman
çok daha düşük maliyetli olan yöntemlerin varlığı
ve mevcut vakaya uygunluğu sorgulanmalıdır.
En anlamlı yöntemin HAD analizleri olduğu değerlendirmesi yapılan vakalarda, bir sonraki adımda benzetilecek tasarım veya sistemde gerçekleşen
fiziksel süreçler incelenmeli ve bunların hangilerinin analiz modeline ekleneceği kararlaştırılmalıdır.
Momentum, türbülans, ısı transferi, faz değişimi
vb. her türlü sürecin birbirlerine ve toplam performans değerlendirmesine etkileri tahmin edilmeli,
ihmal edilebilecek olanlar varsa listelenmelidir. Bu
esnada analize kıyasla oldukça kısa zamanlar alacak analitik ön hesaplardan faydalanılacağı gibi,

basitleştirilmiş ve kısa sürede çözülecek analizler
de koşturulabilir. Analiz mühendisliği yapılırken,
verilen her bir kararın çözümleme süreleri açısından anlamlı sonuçlar doğurabileceği düşünülmeli
ve örneğin birkaç haftalık bir karmaşık denemeyi ortadan kaldırmak adına birkaç saatlik analitik
hesapların veya birkaç günlük fikir verici basitleştirilmiş analizlerin önemi göz ardı edilmemelidir.
Analize konu fiziksel süreçlerle ilgili kullanılacak
matematiksel yaklaşımların; alternatif modeller
arasından tercih, seçilen modelin mevcut yazılımda yer alıp almadığı ve modelin gerektirdiği girdilerin bilinip bilinmediği açılarından detaylı bir
şekilde irdelenmeleri gerekmektedir.
Bir mühendislik iş akışına analiz dâhil edilmesi değerlendirilirken ortaya konulması gereken
oldukça önemli bir kavram da analiz sonucunda
beklenen hassasiyet ve buna karşılık olarak ayrılacak kaynaklardır. Bunlar bir arada tartışılmalı;
hassasiyet açısından hem sektörel, hem de projeye
özel kaygılar göz önünde bulundurulmalıdır. Buna
karşılık, ayrılabilecek bilgisayar, insan ve zaman
kaynakları da planlanmalı ve beklentiler ile kaynaklar arasında uyum sağlanmadan modellemeye
başlanmamalıdır. Baştan planlanarak basitleştirilmiş modeller ile beklenti-kaynak uyumu sağlamak
oldukça sağlıklı bir yöntem olacakken, bu dengeyi
sağlamadan başlanan analizlerin çoğu, eksik kalmakta ve mühendislik sürecine kısmi fayda dahi
sağlamamaktadır.
Problem tespiti kapsamında önemli bir başka adım
da analizi yapılacak sistemin dijital prototip işlevi
gören katı modelleriyle ilgilidir. Kimi projelerde
katı modeller mevcut dahi değilken, analiz edilmesi düşünülen birçok projede ise analize uygun
modeller hâlihazırda bulunmamaktadır. Genellikle
görselleştirme ve/veya üretim amaçlı yapılan mekanik çizimler, doğrudan HAD analizlerine uygun
olmamakta, akış hacminin çıkarılması, gereksiz
veya analizi mümkün olmayan bölgelerin hariç
bırakılması veya modellerin birleştirilmesi/ayrıştırılması gibi işlemler gerekmektedir. Nihai olarak
analizde kullanılan katı modellerin kalitesi, beklenen hassasiyete cevap verebilecek toleransta temsil edici olması olarak özetlenebilir. Bu bağlamda;
tüm analiz sürecinin değerli sonuçlar üretmesi
önünde engel teşkil edebileceği göz önünde bulundurularak, katı modeller de analize başlanmadan
detaylı bir şekilde ele alınmalıdır.
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HAD analizleri; yazılım lisansları, yüksek işlem
gücüne sahip donanımları ve nitelikli mühendislik
altyapısı gereksinimleriyle beraber maliyeti oldukça yüksek faaliyetler olup, bu alanda etkin kaynak
kullanımının ancak problem tespiti başlığı altındaki değerlendirmelerle mümkün olacağı görülmektedir. Bu bağlamda, problem tespiti sürecinin
sonunda özetleyici bir değerlendirme anlamında
‘gerçek fiziksel modelin analiz ile beklenilen hassasiyet ve zamanda canlandırabildiği’ tekrar sorgulanmalı ve analiz yapılmasına nihai olarak bu
noktada karar verilmelidir.

2.2. Ön İşlemler (Pre Processing)
Ön işlemler; geometri, sayısal ağ (mesh), fiziksel
süreçler ve çözücü ayarlarından oluşmaktadır.
Hesaplamalı akışkanlar dinamiği analizlerinde
geometri sadece ilgilenilen bölgeye ait olmalıdır
ve ilgilenilen bölgeler dışındaki modellemeler yer
aldığı zaman ciddi bir zaman kaybı yaşanmaktadır. Bunun haricinde gereksiz kısımlar, boşluklar
analizde yer almamalıdır. Geometri sadeleştirme
yapılırken özellikle bu kısımlara dikkat edilmesi
gerekir. Çünkü çözüm süresi, sayısal ağ miktarı
ve kalitesi ciddi değişiklik gösterecektir. Analize
geçmeden önce geometri analize uygun hale getirilerek gerek akış hacminin çıkarılması gerek
parçaların birleştirilmesi/ayrılması yapılmalıdır.
Kullanılacak geometrinin gerekmedikçe tek parça
halinde kalması ve kullanılan çizim programından
yüksek kalitede dışa aktarımı (export) analizin kalitesi, kolaylığı ve verimliliği açısından çok önemlidir.
Analiz yazılımları çözüm hacmini ayrıştırarak
(discretization) hesaplamalarını yaparlar. Bu ayrıştırmalardan en yaygın olanları sonlu eleman
ve sonlu hacim yöntemleridir. Ayrıştırma yaparken mevcut modelin parçalara bölünmesi gerekir.
Bölünen her parça kendi içinde bir bütün olmakla
beraber içerdiği tüm fiziksel ve kimyasal sonuçlar
aynıdır. Bu ayrıştırılan her bir parçaya sayısal ağ
(mesh) elemanı denir. Sayısal ağ, doğru ve hassas
çözüm yapmak için en önemli unsurlardandır. Zaman ve bilgisayar faktörlerini ele aldığımızda sayısal ağ bunlara en çok etki eden unsurdur. Bundan
dolayı özellikle istenilen ve yüksek değişimlerin
olduğu bölgede hassas elemanlar kullanılmalıdır. Analize başlamadan önce bu konuda literatür
araştırması yapmak ve benzer analizler üzerinde
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kullanılan sayısal ağ elemanlarını incelemek proje
başlangıcında hem yol gösterecektir hem de kullanılacak sayısal ağın miktarı ve kalitesi hakkında
bilgi verecektir. Kullanılan sayısal ağ tipine bağlı
olarak sayısal ağ oluşturduktan sonra keskinlik,
en-boy oranı gibi parametrileri kullanarak sayısal
ağ kalitesi hakkında bilgi sahibi olmakta önemlidir. Özellikle türbülansın etkin olduğu analizlerde
(dış akış gibi) analiz başlangıcından önce Reynolds
Sayısı hesabı ve buna bağlı olarak Y+ hesabı yapmak önemlidir. Ek olarak geometri karmaşıklığı
ve sınır tabakası gibi özel gereksinimlerin olduğu
durumlarda işe ağ tipi dikkate alınmalıdır. Hem
analizin doğruluğu ve hassasiyeti hem de analiz
süresini etkilemesi adına dikkat edilmesi gereken
bir husustur. Nihai analize geçilmeden önce mutlaka sayısal ağdan bağımsızlık elde ederek, sonuçların sayısal ağ miktarı ve kalitesine göre anlamlı
miktarda değişmediğinden emin olmak gerekmektedir. Aksi takdirde elde edilecek sonuçlar güvenli
olmayacaktır.
Analize başlamadan önce fiziksel süreçlerin doğru
benzetimlerle canlandırılması analiz doğruluğunu
doğrudan etkileyen en önemli faktördür. Kullanılan malzemelerin fiziksel özellikleri, kullanılacak
denklemlerin belirlenmesi ve sınır koşulları bu süreç içerisinde yer almaktadır. Kullanılacak her bir
denklem (ısı transferi, hareket, türbülans vb.) çözüm süresini doğrudan etkileyeceği için bu konuda
titiz davranılması gerekmektedir. Örnek olarak;
ısı transferinin olmadığının ya da ihmal edilecek
kadar az olduğu durumlarda ısı transferi denklemlerini hesaba katmayarak ciddi bir süre kazancı
yaşanacaktır. Başka bir örnek olarak da türbülans
denklemlerinin açılması ve doğru türbülans modelinin seçilmesi durumudur. Analiz başlangıcında
sayısal ağ kısmında bahsettiğimiz gibi Reynolds
Sayısı hesaplayarak türbülans hakkında fikir sahibi olmak çok önemlidir. Bu hesaplama sonrasından
türbülans yoğunluğu hakkında fikir sahibi olmakla
beraber kullanılacak türbülans modeli hakkında da
bilgi verecektir. Doğru türbülans modelinin kararı
için en sık başvurulan başka bir yöntemde literatür
taraması yapmaktır. Buna ek olarak farklı modeller
kullanarak türbülans modelinden bağımsızlık elde
edilmesi de yapılmalıdır.
Analiz programları nümerik çözümler yaptığı için
çözücü ayarları hassasiyete doğrudan etki etmektedir. Kullanılan fiziksel süreçleri hesaba katarak
doğru çözücü seçimi yapılmalıdır. Kullanılan pa-
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ket program içerisinde limitler ve kısıtlar yer alabilmektedir. Bu sebeple fiziksel süreçler göz önünde bulundurularak bu işlem gerçekleştirilmelidir.
İstenilen hassasiyete bağlı olarak şema seçimleri
yapılmalıdır. Yakınsama ölçütleri belirlenirken hedeflenen hassasiyet mertebesi dikkate alınmalıdır.

2.3. Çözüm (Solution/Run)
Ön işlemlerden sonra çözüm işlemine başlanmakta, bir diğer deyişle, kullanılmakta olan hesaplama
araç veya paket programı yinelemeli bir şekilde
hesaplamalara başlatılmaktadır. Çözüm esnasında,
kullanıcı tarafından hem fiziksel hem numerik açılardan sonuçların takip edilmesi, değerlendirilmesi
ve gerekli görüldüğü hallede müdahale edilmesi
gerekmektedir.
Yinelemeler arası değişimler ve zamana bağlı çözümlerde birbirini takip eden zaman adımlarında
elde edilen sonuçlar arasındaki farklar kullanılarak yakınsama değerlendirmesi yapılması oldukça
önemlidir. Hedeflenen hassasiyete göre, birçok paket program içerisinde hata kriterleri belirlenebilir ve programın hedefe ulaştığı anda yinelemeleri
durdurarak çözümü sona erdirmesi veya bir sonraki zaman adımına geçmesi sağlanabilir.
Analiz süresince ve sonunda korunumların sağlanıp sağlanmadığı da ayrı bir inceleme konusudur.
Numerik yöntemlerin doğası gereği, örneğin hiçbir
zaman mutlak kütle korunumu sağlanamayacak olmakla beraber, kurgulanan modelle tutarlı bir kütle
korunum dengesi elde edilmesi beklenmelidir.
Sıklıkla başvurulan bir diğer çözüm denetim yöntemi ise sayısal ağdan bağımsızlıktır. Bu kapsamda; tamamen aynı katı model, sınır koşulları ve
benzeri ayarlar kullanılarak, farklı sıklıkta sayısal
ağlar ile çözümler koşturulmalı ve sonuçların proje
hassasiyet beklentisinden daha az değiştiği sayısal
ağ eşiği tespit edilmelidir. Söz konusu hassasiyetin
sağlandığı en düşük sayıda sayısal ağ konfigürasyonunun tercih edilmesi idealdir.
Çözüm takibi, değerlendirmesi ve sonlandırılması bağlamında en temel kavramlardan biri hatanın
yönetimidir. Öncelikle numerik yöntemlerde her
zaman hata olacağı unutulmamalı ve hatanın olabildiği kadar değil, gerektiği kadar düşürülmesi
gerektiği temel yaklaşım olmalıdır.

2.4. Son İşlemler (Post Processing)
Çözüm sona erdikten sonra hesaplamaların kontrol edilip çıktıların alındığı bölümdür. Uygulama
prensibi olarak; son işlemlere başlanmasıyla beraber ilk önce elde edilen sonuçların ne kadar gerçekçi, şartlara ve beklentilere uygun olduğu sorgulanmalıdır. Öngörülmeyen fiziksel veya numerik bir
sürecin ya da farkında olunmayan bir modelleme
hatasının sonuçlar üzerinde anlamlı miktarda bozucu etkisi olabileceği hep göz önünde bulundurulmalıdır. Bununla beraber, numerik yöntemler
uygulayan en gelişmiş paket programların dahi fiziksel sonuçların gerçekçiliği üzerine kontrol mekanizmaları yoktur veya oldukça sınırlıdır.
Analiz sonuçlarının gerçekçi ve beklenilir olduğunun teyit edilmesine müteakip olarak; analiz faaliyetinin özel amacına uygun bir şekilde son işlem
çıktıları elde edilerek raporlanmalıdır. Hız, basınç
ve sıcaklık eş değer yüzeyleri, hız vektörleri, akış
çizgileri ve zamana bağlı animasyonlar, en sık kullanılan son işlem öğeleri olmakla beraber, projeye
özel birçok farklı son işlem çıktısı elde edilebilir.
Son işlem öğelerinin seçimi, niteliği ve niceliği;
özellikle yapılan işin amacına göre değişiklikler
göstermektedir. Akademik/bilimsel araştırma, ticari fizibilite, kavramsal tasarım doğrulama veya
karşılaştırma, detay tasarım performans inceleme,
özgün tasarım değerlendirme ve benzeri birçok
farklı amaca göre yapılabilecek analizlerin son işlem çıktıları ve raporlamaları da farklılık gösterecektir.

3. HAD UYGULAMA ALANLARI VE
MÜHENDİSLİK SÜREÇLERİNE
KATKILARI
Akış analizleri birçok farklı sektörde ve farklı alanlarda uygulanmaktadır. Tarihsel olarak
1930’lu yıllarda doğrusal denklemlerle iki boyutlu olarak çözümler geliştirilmeye başlanmıştır
(Milne-Thomson, 1973). Daha sonra Lewis Fry
Richardson tarafından sonlu fark yöntemi kullanılarak hesaplamalar yapılmış ve hesaplamalı akışkanlar dinamiğinin temelleri atılmıştır (Richardson, 1922). Daha sonra Richardson denklemleri
1940’lı yıllarda hava durumu tahmini yapmak için
de kullanılmıştır (Hunt, 1998). Sonraki yıllarda
bilgisayar kaynakları ortaya çıkmaya ve gelişmeye
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başladıkça yazılımlar kullanılarak özellikle havacılık alanında HAD yöntemleri kullanılmaya başlanmıştır.
Günümüzde havacılık, otomotiv, denizcilik, elektronik, turbomakineler, tıp ve canlı bilimleri, spor,
inşaat, enerji, kimya endüstrisi başlıca kullanım
alanlarıdır. Günümüzde bilgisayar kaynaklarının
hızla gelişmesi ve kolay ulaşılabilir olması uygulama alanlarının da gelişmesine olanak vermektedir.
Örnek olarak birçok araştırmacı, araştırma merkezi ve şirketlerin yer aldığı uluslararası bir konsorsiyum tarafından yürütülen Canlı Kalp Projesi’nde
(The Living Heart Project); canlı insan kalbi üzerinden alınan geometri ve bilgilerle akış analizleri,
yapısal analizler ve akışkan-katı etkileşimi analizleri yapılmaktadır. Alınan veriler tıp alanında da
güvenilir bir şekilde uygulanmaktadır (Dassault
Systemes, 2019). Şekil 1’de (Aksenov, ve diğerleri, 2016) gösterildiği üzere akışkan-katı etkileşimi
analizleri ile canlı insan kalbi modellenmiştir.
Canlı kalp modellemesi, kardiyak simülasyonları
alanında yapılan faaliyetlerden yalnızca biri olup,
2010’lu yıllardan itibaren önde gelen birçok simülasyon firması ve araştırma enstitüsü aynı alanda
benzer ve farklı çalışmalar yürütmeye başlamışlardır. Bu alanda, simülasyonun en temel faydalarından biri, alternatif deney çalışmalarının çoğu
durumda imkânsız ve daha da önemlisi doğrudan insan sağlığını riske atacak olmasıdır. Örnek
olarak, yeni geliştirilen bir yapay kalp kapakçığı
modelinin bir hasta üzerinde denenmesi oldukça

Şekil 1. Canlı kalpte kan hızı dağılımı (FSI;
CFD+FEA)

riskli ve sağlık etik kuralları uyarınca yasaktır. Bu
ve benzeri birçok gelişme ve örnek uygulama ışığında; sektörün çoğunluk akademik ve ticari paydaşları tarafından da kabul edildiği üzere; medikal
sektörü, bilgisayar destekli mühendislik faaliyetlerinin önümüzdeki birkaç on yılda en hızlı gelişim
göstereceği alan olarak işaret edilmektedir.
Spor alanında yürütülen bir örnek çalışmada ise;
Eindhoven Teknoloji ve KU Leuven Üniversiteleri
ile gerek HAD yazılım geliştiricisi gerek yüksek

Şekil 2. Bisikletli grubu üzerinde rüzgâr hızı ve basınç katsayısı dağılımları
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başarımlı donanım sağlayıcısı firmaların da katılımıyla 121 bisikletlinin bir arada ve etkileşimli
olarak üzerlerinde oluşan sürükleme ve kaldırma
kuvvetleri incelenmiştir. Söz konusu Peloton Projesinde (The Peloton Project) (Blocken, ve diğerleri, 2018); hem fiziksel deneyler gerçekleştirilmiş
hem de aynı şartlarda HAD analizleri yürütülerek
karşılaştırmalı bir değerlendirme ortaya konmuştur.
Bu örnek ele alındığında ise; bu kadar büyük çapta bir deneyin oldukça yüksek bir maliyete sahip
olduğu ve sıklıkla tekrarlanamayacağı açıktır. Buradaki amaç, bir seferliğine fiziksel deneylerle simülasyonları örtüştürmek, bu vesileyle HAD yöntemini vakaya özel olarak kalibre etmek ve daha
sonraki uygulamalar için güvenilir bir modeli hazır
bulundurmaktır. Benzer ‘bir seferlik fiziksel deney
ile simülasyon kalibrasyonu’ yöntemine havacılık
başta olmak üzere birçok farklı alanda da başvurulmaktadır.
Hesaplamalı akışkanlar dinamiğinin en yaygın
olarak kullanıldığı alanlardan olan havacılık sektöründe ise ilgi çekici bir örnekte uzay aracının
yeryüzüne yeniden indirilmesi modellenmiştir
(Dyadkin, ve diğerleri). Analiz sonunda modelin
farklı mach sayılarında kaldırma kuvvetine, sürükleme kuvvetine ve üzerinde oluşan momentlere
bakılmıştır. Şekil 3’te suya iniş anı gösterilmiştir.
Havacılık ve uzay alanında da hassasiyetlerin üretimden başlayarak çok yüksek olduğu bilinmekte

olup, bu sebeple her türlü üretim ve test maliyetinin masrafları oldukça yüksektir. Özellikle uzay
uygulamalarında ise birçok sürecin fiziksel testi
imkânsızdır. Buna karşılık, bu alandaki kaynakların finansal güç, insan niteliği ve hesaplama donanımları olarak birçok alandan çok daha ileride
olması, HAD analizlerinden faydalanmak anlamında bir avantajdır. Bu sebeplerle, havacılık ve
uzay sektörlerinde de birçok farklı mühendislik
sürecine HAD analizleriyle destek verilmektedir.
Otomotiv sektöründe ise farklı bir uygulama alanı olarak lastiklerin ıslak zeminde kaymazlığı incelenmektedir. Farklı lastik tasarımları üzerinde,
lastik boşluklarının ıslak zeminde davranışları
incelenmektedir. Şekil 4’te akışkan-katı etkileşimi
kullanılarak yapılan bir analizin çıktısını görülmektedir (Sung, Chen, Liu, & Yu, 2017).
Bu örneğin en önemli noktası ise; global lastik
üreticileri açısında lastik prototip üretimleri ve
test faaliyetleri erişilebilir olmakla beraber, özellikle ıslak zemin kayma gibi testlerin veri toplama
açısından oldukça zor olmasıdır. Aynı anda ivmeli
ilerleyen, dönen ve deforme olan bir lastik ile zemin arasındaki karmaşık lastik geometrisinin küçük boşluklarında ilerleyen suyun davranışlarını
gözlemlemek, akışkan test yöntemleri açısından
hala oldukça zor bir uygulamadır. Bu sebeple, bu
alanda yalnızca HAD analizleri değil, buna eşlenik olarak yapısal analizler de kullanılarak akışkan
katı etkileşimleri modellenmektedir.

Şekil 3. Uzay aracının suya iniş anı
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sıyla öngörülmeye çalışılmaktadır. Özellikle enerji
maliyetlerini düşürmesi ve doğru sistemin önceden
tahmin edilip seçilmesi gibi etkenler, uzun süreli
işletim ve bakım/onarım maliyet problemlerini ortadan kaldıracaktır.

Şekil 4. Otomobil lastiğinin ıslak zeminde kayması

4. TESİSAT MÜHENDİSLİĞİNDE
HAD UYGULAMA ALANLARI ve
KATKILARI
Tesisat, inşaat ve ısıtma soğutma havalandırma
sektörleri, son yıllarda artan bir şekilde akış analizlerinin yaygın olarak kullanıldığı alanlardır.
Özellikle ısıtma, soğutma ve iklimlendirme, rüzgâr
yükü hesabı, patlama ve yangın simülasyonları,
doğal havalandırma, hava kalitesi ve kirlilik gibi
alanlarda akış analizleri kullanılmaktadır.
Isıtma, soğutma ve iklimlendirme mühendislik
süreçlerinde; kullanılacak sistem ve ekipmanların
verimliliği ile ortam şartlandırma kalitesi ve maliyet etkinliği, tasarım aşamasında analizler vasıta-

Bu alanda, klima santrali veya bir ortamın termal
konforu gibi bütüncül sistem analizlerinde seçilecek ekipmanların varyasyonlarının analiz ile önceden karşılaştırılması yaygın bir uygulamadır. Bu
sayede, sistem tasarımcısı her biri anlamlı maliyetlere sahip ekipman alternatiflerinden birden çok
tedarik ederek fiziksel karşılaştırma yapmaktan
veya emniyetli tarafta kalmak adına gereksinimin
çok ötesinde büyük ve/veya pahalı ekipmanlar
tedarik etmekten kurtulacaktır. Sistem bazında
ekipman seçiminin yanı sıra sistemlerde kullanılmak üzere tasarlanacak ekipmanların tek tek doğrulanması da HAD analizlerinin faydalı olduğu
bir diğer alandır. Bu kapsamda bir örnek olarak;
Şekil 5’de gösterildiği üzere klima bataryası için
farklı teknikler kullanılarak akış analizleri yapılmış ve sonuçlar karşılaştırılmıştır (Güler, Soğancı,
& Tutkun, 2018). Şekil 6’da görülen örnekte ise ev
tipi bir klimanın performansı muhtemel kullanım
ortamını temsil edecek bir akış hacminde modellenmiştir. Bu vesileyle, söz konusu tasarım ile elde
edilen modelin prototip üretimine gerek kalmadan
performans değerlendirilmesi yapılarak, tasarım
revizyonu yoluna gidilebilmekte ve nihai üretim
öncesi anlamlı miktarda zaman ve maliyet kazancı
elde edilmektedir.

Şekil 5. Klima santrali bataryası HAD analizi basınç ve sayısal ağ dağılımı
(Yukarıdan aşağıya: Gap Model, Porous Medium ve Mesh Resolved)
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Şekil 6. Ev tipi klima performans analizi, hız dağılımı

Şekil 7. Yerleşim bölgesinde binaların etkileşimli dış aerodinamik analizi

Başka bir örnek olarak tünel havalandırma sistemlerinde, akış analizleri yapılması sonucunda tünel
içerisinde kullanılacak olan jet fanların doğru seçimi, tünel içindeki hava hızları, sıcaklık değerleri,
gaz oran ve miktarları gibi önemli tasarım ölçütleri
doğrulanabilmektedir.
Rüzgâr yükü hesaplamalarında, tasarım aşamasındaki binalar üzerinde çeşitli yönlerde esen rüzgârın
bina aerodinamiği üzerine etkileri incelenmektedir. Özellikle günümüzde yüksek binaların yaygın
olarak yapılması akış analizlerinin yapılmasının
gerekliliğini artırmaktadır. Şekil 7’te (Simscale,
2019) görüleceği üzere Singapur’da yer alan büyük
bir bölgenin rüzgâr yükü analizleri yapılmıştır.
Bina ve bölge dış aerodinamik analizleri açısından
da; fiziksel deneylerin gerçek boyutta mümkün
olmadığı bilinmekteyken, ancak benzetimle mo-

deller yaratılabilmektedir. Bu da bina modellerinin
küçültülmüş maketlerinin üretilmesi ve rüzgâr tüneline sokulmasıyla mümkün olabilmektedir. Bu
alanda; HAD analizleri tasarım iyileştirme için
yeterli hassasiyette geri bildirimleri makul süre ve
maliyetlerle üretebilirken, alternatif fiziksel testler
için oldukça zorlu ve masraflı bir maket tasarımı,
üretimi ve rüzgâr tüneli sürecine girilmesi gerekmektedir.
Hesaplamalı akışkanlar dinamiğinin yaygın olarak kullanıldığı bir başka alan ise yangın simülasyonlarıdır. Tünellerde, binalarda, otopark ve
alış veriş merkezlerinde meydana gelebilecek bir
yangın durumunda oluşacak duman tahliyesi ve
tahliye sırasındaki dumanın davranışının incelenmesi, tasarım esnasında ölçütlerin doğrulanması
ve optimizasyonu için önemlidir. Olası bir tasarım
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Şekil 8. Tünel içerisinde yangın simülasyonu

eksikliği veya yanlışlığında meydana gelecek hasarlar zamanında yapılan akış analizleri ile en aza
indirilecektir. Bu gibi durumlarda test yapmak çok
zor, maliyetli ve birçok halde imkânsızdır. Bu yüzden akış analizleri kullanılarak maliyet düşürebilir
ve zamandan tasarruf edilebilir. Şekil 8’te (Adjiski,
Mirakovski, Despodov&Mijalkovski, 2015) gösterildiği üzere sabit bir hava hızı olan tünel içerisinde
mevcut bir yangın meydana geldiğinde duman davranışı gösterilmiştir.

SONUÇ
Hesaplamalı akışkanlar dinamiği, önemli ve anlamlı bir mühendislik faaliyeti olup, bilgisayar
işlemci kaynakları başta olmak üzere çeşitli teknolojilerin gelişmesiyle, her geçen gün uygulanabilirliğini ve erişilebilirliğini artırmaktadır. Mühendisliğe yeni başlayanlar için, gelecekte geçerliliği
daha da artacak bir alan olarak dikkate alınmalıyken, hâlihazırda farklı mühendislik disiplinlerinde,
özellikle tasarım süreçlerinde yer alanlar için kavramsal anlamı ve faydalanma esaslarını irdelemek
oldukça değerli olacaktır. Bu alanda çalışan veya
çalışmaya başlayanlar açısından ise; analiz paket
programlarının arayüzlerinin kullanım açısından
gitgide kolaylaşmasına karşın, hem modelleme
ve benzetim kabiliyetlerinin hem de akademi ve
endüstrinin analizden beklentilerinin artması göz
önünde bulundurulduğunda, mevcut çalışma kap-
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samında vurgulanan ‘HAD analizlerinden etkin
faydalanma’ kavramının önemi açıkça görülmektedir. Bu bağlamda; HAD analizlerine başvurulması söz konusu olan mühendislik süreçlerinde
analiz faaliyetinin tasarıma nasıl bir katkı sağlayabileceği konusunda, özellikle problem tespiti başlığı altında bahsedilen sorgulamaların üzerinde durulmalıdır. Tesisat mühendisliği ve ilgili sektörler
açısından ise tüm bu gelişmelerin yanı sıra kamu
ve özel sektör standartlarının da analiz destekli
doğrulamalara daha çok önem vermesi ve hatta
kimi hallerde zorunlu kılmaya başlaması, bu alanda da benzer şekilde verimli ve etkin HAD analizi
kullanımını önemli hale getirmektedir.
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1. ENERJİ YÖNETİM DÖNGÜSÜNE
GENEL BAKIŞ
Enerji yönetim projelerinin başarısı, temel alacağı alt yapıdaki enerji üretim ve tüketim verilerinin
sürekli ve doğru bir biçimde ölçülmesine ve değerlendirilmesine bağlıdır. Başarılı bir enerji yönetim
döngüsünün oluşabilmesi Şekil 1’deki dört ana
ögenin eksiksiz olarak ve sürekli tekrar edilmesine
bağlıdır.
Saha uygulamalarındaki deneyimler göstermiştir
ki; tahmini verilerden, ortalama, anlık ya da kısa
vadede yapılmış ölçümlerden yola çıkan değerlendirmeler hedeflenen verimliliği yakalayamamaktadırlar ve uzun vadede getirileri de beklentilerin
çok altında olmaktadır.
Tutarlı bir enerji politikası hedefleyen işletmeler,
sahadaki üretim ve tüketim değerlerini kesin, doğru ve sürekli bir şekilde algılayıp ölçebilmelidirler.
Bu ölçümlerin sonucunda ortaya çıkan verileri,
işletme açısından değerli bilgilere dönüştürebilmek için, hedef odaklı bir şekilde değerlendirebilmek ve bir sonraki adımda gerçekleştirilecek olan
enerji etüdünü oluşturmak üzere uygun bir şekilde
raporlamak, analize hazır bir duruma getirmek gerekmektedir. Döngünün bu ilk iki ögesi kesin ve
eksiksiz olarak gerçekleştirildiğinde projenin başarısı da artmaktadır.
Başarılı bir enerji yönetim döngüsü ileriye dönük

Şekil 1. Enerji yönetim döngüsü

ele alındığında projenin tutarlılığını sağlayan saklı
ögesi, sürekliliktir, bir diğer deyişle enerji yönetim döngüsünün sürdürülebilirliğidir. Değişken
ortamların, şartların ve endüstriyel süreçlerin bir
parçası haline gelen ‘devamlı gelişme/ilerleme’
yaklaşımının enerji yönetim projelerine yansıması
olan bu öge, enerji tasarrufunu en yüksek noktaya
çıkarabilmek için gerekli teknik altyapıyı ve proje
disiplinini sağlar. Yukarıda söz konusu edilen “Algılama/Ölçüm” ve “İzleme/Raporlama” aşamalarının geliştirilen bir İzleme, Kontrol, Raporlama ve
Analiz Yazılımı ile otomatik olarak gerçekleştirilmesi, enerji yönetim ve analiz projelerinin başarısı
için gerekli olan disiplinin elde edilmesine yüksek
oranda destek olur.

Şekil 2. Saha uygulamasına dair görseller
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2. SAHA UYGULAMASI
2.1. Proje Konusu
Endüstride her türlü üretimin arka planında elektrik, buhar, kızgın su, kızgın yağ gibi alışkanlar ile
ısı enerjisi, soğutucu akışkan, basınçlı hava kullanımı, yardımcı sistemler adı altındaki bir ünitede
toplanır. Genel olarak ısı merkezi ya da kazan dairesi adı verilen bu ünitelerde, buhar kazanları, kızgın su ve kızgın yağ kazanları, soğutma makinaları, kompresörler bulunur. Bu ünitelerde elektrik,
su ve yakıt kullanımı esastır ve bir üretim tesisinin
en temel maliyet kalemlerini oluştururlar. Genel
elektrik enerji kullanımı ve çeşitli yakıtlara bağlı
ısı enerjisi üretim maliyetleri üretilen ürünün maliyetine çok büyük etkide bulunurlar.
Enerji üretimi için kullanılan, elektrik, su ve yakıt
maliyetlerini en aza indirmek, üretim sürecindeki
tüm kullanılan değişkenleri ölçüm, izleme ve denetim altına alarak mümkündür.
Ekipmanların, çalışma ve arıza durumlarının ölçülmesi, ölçüm verilerinin istatistiksel olarak
değerlendirilmesi, bu ekipmanların eş yaşlandırılması ile kestirimci bakım programlarının hazırlanmasını sağlar. Vardiyalar esnasında termik
arızadan dolayı duran bir motorun durumunun
izleme sisteminde bilgisayara kaydedilmesi, bakım
yönetimi için sistemde bir şeylerin yanlış gidiyor
olduğunun ön habercisidir.
Tüketilen elektrik, su, yakıt akışlarının ölçülerek
belirli bir döngü içindeki normal değerlerden sapmaları, sistem bileşenlerinin verimsiz kullanıldığının ya da kaçakların habercisidir.
Özet olarak, ısı merkezlerinde kullanılan pahalı tüketim unsurlarının ölçülmesi ve değerlendirilmesi,
beklenen ve ısı merkezinin toplam olarak tasarım
değerlerinde hedeflenen verimlilik değerlendirmesi için esastır.

2.2. Proje İçeriği ve Hedefleri
Büyük ölçekli endüstriyel bir et entegre tesisinde
uygulanan, Eylül 2018’de teslim edilen ve 2.1’de
belirtilen temeller üzerine kurulu projenin hedefi;
kazan dairesinde bulunan tüm sistem bileşenlerini
ölçerek, izleyerek ve sürekli denetim altında tutarak tesisin ısı merkezindeki verimliliği arttırmak
ve tesisin teknik ekibinin periyodik etkinliklerini
otomatikleştirerek, iş gücünün üzerindeki manuel
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bakım, raporlama ve analiz yükünü hafifletmek
idi.
Bu tesiste bulunan bir adet 10 ton/saat kapasiteli kazan sisteminin geliştirilen tümleşik bir otomasyon
ve yazılım sistemi ile izlenmesi, verimli bir şekilde işletimi ve elektrik, su ve yakıt harcamalarının
en aza indirilmesi, elde edilen verilerin eş zamanlı
maliyet hesaplamalarını desteklemesi projenin ana
hedefleri olmak ile birlikte, ayrıntılı olarak:
a.

b.

c.
d.
e.
f.
g.

h.

Toplanan saha verileri temelinde kazanın ve
çevre birimlerinin verimlilik hesaplarını canlı
sistemde görselleştirmek ve kayıt altına almak,
Kazan dairesindeki enerji (yakıt, elektrik) tüketimini öğrenmek, buhar üretim maliyetini
hesaplamak,
Kayıpları (baca gazı, kazan (yüzey & dip) blöfü) ortaya çıkartmak,
Sıradışı durumları en kısa sürede tespit ederek
müdahale etmek ve kayıpların önüne geçmek,
Arızaları kayıt altına almak,
Bakım çalışmalarını kolaylaştırmak,
Kazan dairesinden alınan raporları otomatikleştirerek, raporlama süresini en aza indirrmek, raporları elektronik ortama taşımak ve
saklamak ve
Dinamik bir arşiv ve analiz sistemini devreye
alarak, uzun vadede de (> 10 yıl) kazan dairesi
için sürdürülebilir bir enerji yönetim döngüsü
oluşturmak

amaç edinilmiştir.

2.3. Sistem Modelleme
Bir işletmede, tesislerin enerji tüketim parametrelerinin ölçümü projelendirilirken, güncel ve doğru bir borulama ve enstrümantasyon çiziminin
(P&ID) yanı sıra, bir tek hat şemasının varlığı da
sağlıklı bir proje süreci için vazgeçilmez bir zorunluluktur. Borulama ve enstrümentasyon çizimi
(bkz. Şekil 3) sistemin ana bileşenlerini, proses
akış mantığını ve ölçüm noktalarını, dolayısı ile
sisteme genel bakışı temsil ederken, tek hat şeması
da neyin, ne zaman ve ne için tüketildiğini belirlemede yol gösterecek olan proje ögesi olduğundan,
her enerji yönetim projesinin başlangıcında ilk
gözden geçirilmesi gereken ögelerdir. Bu ögelerin
oluşturulması ya da işletmenin en son durumunu
yansıtacak şekle getirilmesinden sonra üzerinde
hangi kullanıcı fiderin özel olarak ölçüleceğine
proje analiz aşamasında karar verilmelidir. Dağı-
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Şekil 3. Borulama ve Enstrümantasyon Çizimi (Piping and Instrumentation Diagram, P&ID)

tım panoları bu doğrultuda imal edilmelidir. Eğer
mevcut tesis tek hat şemasına enerji analizörleri
monte edilecek ise tek hat şeması revize edilerek
gerekli pano revizyonları yapılmalıdır. Bunun yanı
sıra enerji ölçümü ile ilgili kullanılacak endüstriyel
iletişim ve ağ bileşenlerinin ayrıntılı olarak belirtildiği topolojik ağ diyagramı da hazırlanmalıdır.
Yukarıda söz edilen teknik unsurların yanı sıra,
işletmede göz önüne alınması gereken en önemli
noktalardan birisi de, projeye tüm yaşam döngüsü
boyunca sahip çıkacak bir birimin belirlenmesidir.
Sistemlerin bakımı ve onarımı ile görevlendirilecek bu proje biriminin oluşturulması sistemlerin
uzun vadede sorunsuz bir şekilde çalışmalarına
destek verecektir. Oluşturulacak bu ekip, projenin
planlama aşamasından başlayarak, bakım ve geliştirme süreci boyunca sistemlerin sürekliliğini sağlamak ile görevli olmalıdır. Aksi takdirde sistemin
uzun vadede hedeflenen verimliliğe ulaşması için
gerekli olan sürdürülebilirlik sağlanamaz. Başarılı
bir enerji yönetim döngüsünün gerektirdiği bu süreklilik, veri akışının kesintisiz ve doğru bir biçimde sağlanmasına bağlı olduğu için, gerek saha enstrümanlarında, gerekse yerel ve merkezi bilişim
sistemlerinde ortaya çıkabilecek sorunlar en kısa
zamanda belirlenip çözülmelidir. Dolayısı ile görevlendirilmiş bir saha ekibinin bulunması ve eki-

bin sistemleri tutarlı bir şekilde izleyerek, sistem
akışını kesintisiz sağlayacak çalışmaları yapması
gereklidir.

2.4. Fiziksel Değerlerin Ölçümü
2.3’de belirtilen çizimler esas alınarak belirlenen
ölçüm noktaları, niteliklerine göre sınıflandırıldıktan sonra, ölçümlerin doğru ve sürekli yapılabilmesi için saha cihazlarının seçimi fiziksel değerler
temelinde aşağıdaki ölçüm altyapısı kurularak ölçülür:
•
•

•
•

Elektrik parametreleri: Enerji Analizörleri ile,
Yakıt, gaz ya da sıvı durumuna göre:
• Doğal gaz: Girdap (Vorteks) ya da Kütlesel Debimetre ile,
• Fuel Oil: Pozitif Yer Değiştirmeli (Deplasmanlı) Debimetre ile,
• Motorin: Yer Değiştirmeli (Deplasmanlı)
Debimetre ile,
Basınçlı hava: Girdap (Vorteks) Debimetre ile,
Buhar: Kütle Akış Özellikli Girdap (Vorteks)
Debimetre ile,

•

Su/Atıksu: Manyetik Debimetre ile,

•

Sıcaklık: Sıcaklık Sensörü ya da Termometre
ile.

Tesisat Mühendisliği - Sayı 182 - Ocak/Şubat 2021

49

DERLEME MAKALE
Söz konusu dinamik sistemlerde, cihazların saha
şartlarına uygun ve iletişime izin veren bir yapıda olmaları, proje isterleri ile tümleşik doğrultuda
seçimi projenin başarısı açısından büyük önem kazanmaktadır. Genellikle RS-232/RS-485, Modbus
ya da Ethernet tabanlı standart endüstriyel iletişim
arayüzleri ile donatılmış olan bu enstrümanlar,
elde ettikleri ölçüm değerlerini bu kanallar üzerinden diğer sistemlere de sunabiliyorlar.
Mevcut, ancak sadece anlık değerleri ölçebilen ve
bu değerleri gömülü ekranlarında gösterip tekil
olarak çalışan enstrümanların projeye uygunluklarının kontrol edilmesi, eğer mümkün ise, dış sistemler ile iletişime açık bir hale getirilmeleri, aksi
takdirde, saha ve proje isterlerine uygun cihazlar
ile değiştirilmeleri gerekmektedir.

2.5. Gerçekleştirilen Saha Uygulamaları
Proje kapsamında Şekil 2 ve Şekil 4’te görülen kazan dairesinde:
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
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18 ayrı noktadan yaklaşık 50 değişik nitelikte
değer toplanmaktadır,
2 ayrı noktada basınç ve sıcaklık kontrolü yapılmaktadır,
Kazan besi suyu pompaları, kondens transfer
pompaları ve brülör uzaktan çalıştırılıp durdurulabilmektedir,
Kazan besi suyu pompalarında otomatik eş
yaşlandırma sistemi oluşturulmuştur,
Brülör ve pompa arıza bilgileri elektronik ortama taşınmıştır,
Yanma verimi doğrudan ölçüm yöntemi ile hesaplanmaktadır,
Kazan net verimi doğrudan ölçüm yöntemi ile
hesaplanmaktadır,
Kazan blöf kayıpları doğrudan ölçüm yöntemi
ile hesaplanmaktadır,
Kazan besi suyu pompalarının frekans kontrollü sürücüler ile düşük enerji maliyetleri ile
işletim kumandası sağlanmıştır,
Brülör yakma sistemindeki optimum hava/
yakıt oranı kontrolü ile kazan basıncı kontrol
edilmiştir.
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Ayrıca:
•
•
•
•

•
•

•
•

•

•

Baca gazı analizi,
Yakıt tüketim ölçümü,
Buhar üretim ölçümü,
Buhar kollektöründen tesisin farklı ünite veya
ekipmanlarına giden buhar tüketim ölçümleri
yapılmış,
Kazan ekonomizer giriş/çıkış hava ve su sıcaklıklarının izlenmesi ve denetimi,
Kazan suyu iletkenliği ölçümü ve sürekli yüzey ve dip blöf denetimi ile enerji kayıplarının
önlenmesi,
Kazan yüzey ve dip blöfü optimizasyonu ile
enerji kayıplarının önlenmesi sağlanmış,
Sistemdeki operasyonel kilitleme ve otomasyon senaryosu programının koştuğu PLC temelli bir kontrol sistemi devreye alınmış,
Kazan dairesi kontrol odası işletmecisinin, yönetimin ve bakım personelinin her durumda,
yerel ya da tesis dışından güvenli uzak bağlantılar üzerinden endüstriyel tablet, dizüstü
bilgisayarları ve akıllı telefon uygulamaları ile
kolayca izleyip kumanda edebileceği bir izleme, kontrol, raporlama ve analiz sistemi yazılımı geliştirilerek devreye alınmış,
Sistemde saha enstrümanlarından toplanan
değerler temel alınarak, her değişkenin veri
analizi gerçekleştirilmiş, aşağıda sıralanan ve
Şekil 5’te de görülen canlı ve anlık verimlilik
hesaplamaları yapılarak kazan dairesi operatörlerine ve bakım personeline canlı sistem
üzerinden görsel olarak sunulmuş, ayrıca analiz edilmek üzere kayıt altına alınıp, saat/vardiya/gün/hafta/yıl bazında düzenli olarak ve
istenilen zaman aralıklarında raporlanmıştır:
• Kazan Net Verimi [%]
• Kazan Yanma Verimi [%]
• Ekonomizer Isıl Kapasitesi [kW]
• Dip Blöf Enerji Kaybı [kW]
• Yüzey Blöf Enerji Kaybı [kW]
• Brülör Yanma Yüzdesi [%]
• Baca Gazı O2 Yüzdesi [%]
• Baca Gazı CO Oranı [ppm]
• Kazan Toplam Çalışma Süresi [h]
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Şekil 4. Geliştirilen kazan dairesi izleme, kontrol, raporlama ve analiz uygulaması

Şekil 5. Anlık verimlilik hesapları

3. SONUÇ
Endüstriyel alanda enerji tüketiminin belirlenmesi
herhangi bir saha enstrümanının algıladığı, birbirini izleyen değerleri kaydetmek değildir. Değerlendirmeyi yapan kişi, bu değerleri kendisi için önemli olan bir süreç bağlamında göz önüne alacaktır.
Dolayısı ile bir işletmede değişik konumlarda olan
yöneticilerin, bulundukları tesis ya da işletme genelinde enerji tüketimi ile ilgili bilgilere hızlı bir
şekilde erişebilmeleri ve proaktif kararlar verebilmeleri, tesislerde toplanan tüketim değerlerini hem
noktasal hem de daha geniş ve değişik bakış açıla-

rından esnek bir şekilde değerlendirilebilmelerine
bağlıdır.
İşletmelerde değişik konumlarda bulunan değişik
sorumluluklara ve isteklere sahip yöneticiler ve
çalışanlar verilere de farklı bakış açılarından yaklaşacaklardır:
•

•

Bir genel müdür ya da işletmenin yönetim
kurulu üyeleri, işletmenin ülke çapında enerji
tüketimini ve yapılan yatırımdan sonra proje
yardımıyla elde edilen toplam getiriyi görmek
isteyebilir,
Dağıtık bir üretim yapısına ve dolayısı ile bir
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•

•

çok üretim noktasına sahip bir işletmenin teknik müdürü, elde edilen verilerden tesis(ler)in
genel bir tablosunu oluşturduktan sonra, örnek
nitelikteki tesisleri ve değerlerini raporlamak
isteyebilir. Böylece en uygun modeli temel
alarak işletme çapında bir standart belirleyebilir ve bu modeli diğer tesislere uyarlayarak
proje süreçlerini hızlandırabilir, işletmenin
benzer diğer tesislerdeki uygulamalarından
yararlanmak üzere, başka tesislerin verimliliği
ile karşılaştırmalar yapmak isteyebilir. Tesislerin ya da birimlerin performanslarının karşılaştırılması sonucu ortaya çıkan genel tablo
yardımı ile, kendi tesisinin ya da belli bir birimin diğerlerine oranla ne kadar enerji tükettiğini hızlı bir şekilde belirleyebilir ve gerekli
gördüğü noktalarda verimliliği arttırmaya dair
çalışmalar başlatabilir,
Üretimden sorumlu bir yönetici, üretim sürecinde harcanan enerjinin güncel tüketim değerlerini incelemek isteyebilir. Böylece ürün
maliyetlerinin belirlenebilmesi için üretim ile
ilgili olan birimler bazında noktasal değerler
ile ilgilenip sistemde toplanan bu sürece ilişkin veri kümesine odaklanabilir,
Tesis A’da çalışan yetkili, belli bir birimdeki
dengesiz enerji tüketimini, kaçakları ya da
arızaları araştırmak üzere söz konusu birimin
belli enstrümanlarına ve ekipmanlarına odaklanarak sistem yardımı ile sadece belli değerleri raporlamak ve analiz etmek isteyebilir.

Yukarıdaki örneklerden de anlaşılacağı gibi, enerji tüketiminin analizinde değerlendirilen konular,
değerlendirmeyi yapan kişiler, temel aldıkları ölçütler gibi esnek değişkenler göz önüne alındığında, bu değişik bakış açılarını ve gereken teknik
çözünürlüğü destekleyebilecek özelliklere sahip
sistemler ve yazılımlar başarılı bir enerji yönetim
projesinin ilk adımı olacaklardır.
Somut olarak, uygulanan proje ile kazan operatörlerinden başlayarak bakım müdürü, üretim müdürü, mali işler/finans bölümü müdürü gibi pozisyonlarda bulunan işletme sorumlularının kazan
dairesine bakış açıları ve buradan toplanan bilgileri
değerlendirme aşamasındaki özgün gereksinimleri
göz önünde bulundurularak, görevlerini yerine getirmelerine yardımcı olacak tümleşik bir sistem başarı ile devreye alındıktan sonra endüstriyel tesiste
aşağıda sıralanan somut getiriler gözlemlenmiştir:
a.
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Kazan dairesi işletim personeli ısı merkezinde
bulunan kontrol odasındaki sistemden izleme,
alarm, denetim fonksiyonlarını her nokta için
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eksiksiz, gerçek zamanlı ve konfor altında sürdürmektedir (bkz. Şekil 4, 5, 6, 7 ve 8),
b. Toplanan ve hesaplanan tüm değerler sürekli
göz önünde tutulmakta, sisteme girilen kısıtlama değerleri ile normal değerlerin altında ya
da üstünde olup olmadıkları sistem tarafından
sürekli takip edilmekte, sıra dışı durumlar
operatörlerin ekranlarında görselleştirilmekte,
çok kritik durumlar ise yetkili ve sorumluların
akıllı telefonlarına SMS, e-posta ya da “anında mesajlaşma” çözümleri üzerinden anlık iletilebilmektedir:
i. Baca gazı oksijen değeri,
ii. Baca gazı karbon monoksit değeri,
iii. Kazan net verimi,
iv. Kazan yanma verimi,
v. Kazan çıkışı gaz sıcaklığı,
vi. Ekonomizerden alınan enerji,
vii. Kazan suyu iletkenliği,
viii. Kazan dip blöfünden atılan enerji,
ix. Kazan yüzey blöften atılan enerji.
Yetkililerin sistemdeki kritik değerler bağlamında
otomatik olarak uyarılmaları, sahadan elde edilen
değerlerin normal değerlerden sapması sonucunda
aşağıdaki kayıplar yaşanacağından, önemlidir:
i.

Yanmadaki bozulma ve verim kaybı (%4%5’lere çıkabilir),
ii. Gereksiz yere blöf yapılması sonucu enerji
kaybı (%5-%6’lara çıkabilir),
iii. Kazan ısıtma yüzeylerinin kirlenmesi sonucu verim kaybı (%7-%8’lere çıkabilir),
iv. Ekonomizer ısıtma yüzeylerinin kirlenmesi sonucu verim kaybı (%1-%2’lere çıkabilir).
Bu bağlamda sıra dışı durumlar gözlemlendiğinde,
bu bilgi(ler) hızlı bir şekilde kullanıcıların dikkatine sunulmakta ve bulundukları yerden bağımsız
olarak çok kısa sürede probleme odaklanıp önlem
almaları sağlanmaktadır,
c.

d.

İzleme sisteminde tanımlanan “Anlık Verimlilik Göstergesi”, kazan işletmecisine denetim
için büyük fayda sağlamış, bu gösterge değerinin değişimleri otomatik olarak kayıt altında
tutulduğundan kazanda sürdürülebilir bir verimlilik denetimi sağlanmıştır (bkz. Şekil 5),
İşletmenin eksiksiz izlenmesi ve denetimi,
“Arıza Önleyici ve Kestirimci Bakım” verilerini kusursuz ve sürekli olarak sağlamıştır.
İşletme bakım ve duruş zamanlarını, maksi-
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e.

f.

mum ve verimli olarak devrede kalma süresi
ile kolayca planlayabilmiştir (bkz. Şekil 6 ve
Şekil 7),
Sistem dahilinde ölçülen ve hesaplanan tüm
değerler istenilen zaman aralıklarında raporlanmış ve mevcut kurumsal kaynak planlama
(ERP) sistemine entegre edilmek üzere kullanıma sunulmuşlardır. Bunun sonucunda sahadan alınan somut verilere ve hesaplamalara
dayanarak üretime esas maliyetler kesin olarak hesaplanabilmektedir (bkz. Şekil 8),
Kullanılan hız kontrollü sürücüler ile motorların yol verme akımları düşmüş ve yumuşak
yol alan motorlarda maksimum verimlilik sağ-

g.

h.

i.

lanmıştır, elektrik tasarrufu sağlanmıştır,
Kazan üzerindeki seviye ve basınç kontrolü ile
buhar hatlarında meydana gelebilecek su koçu
darbeleri önlenmiştir,
Brülör fanına ve besi suyu pompalarına invertör uygulaması ile elektrik tüketiminde %20
düşüş sağlanmıştır,
Hava ve yakıt oranını denetleyen brülör, kontrol sistemi ile haberleştirilmiş, yakıt ve buhar
tüketimleri ile blöf vanalarındaki su kayıplarının denetimi kazan dairesi bilgisayarında toplanarak yanma verimliliği ve tesis verimliliği
ile ilgili bir çok değerli veri toplanmış, bilgi
edinilmiştir.

Şekil 6. Kestirimci/önleyici bakım desteği

Şekil 7. Bakım desteği: Tüm sistem bileşenlerine ait el kitapları ve bakım talimatlarına 7/24 erişilebilirlik
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Şekil 8. Verilerin saat/vardiya/gün/ay/yıl temelinde ya da istenilen zaman aralığında raporlanması ve analizi
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Bu orijinal araştırmada, dairesel kesitli ani genişlemeli borularda sürekli, sıkıştırılamayan ve eksenel simetrik kapalı türbülanslı çevrintili akışların modellemesi ve sayısal araştırılması için üç farklı Reynolds sayılarında kapsamlı hesaplamalar yapılmıştır. Hibrit yöntemiyle sonlu hacim metodunu kullanarak, SIMPLE
(Semi-Implicit Method for Pressure Linked Equations) algoritmasına dayanan bir
bilgisayar programı geliştirilmiştir. Standart k-ε türbülans modeli modellemesiyle
beraber, süreklilik ve momentum korunum denklemlerinin sayısal çözümleri, iteratif bir sayısal çözüm tekniğini kullanarak sağlanmıştır. Katı cidarlar yakınında
cidar fonksiyonları kullanılmıştır. Dairesel kesitli ani genişlemeli borularda çeşitli eksenel kesitlerde, eksenel hız, türbülans kinetik enerji, türbülans kinetik enerji
kaybolma miktarı, efektif viskozite radyal profilleri, simetri ekseni boyunca eksenel
hızın değişimi, geri akışın geometrik yeri, üst cidar boyunca cidar statik-basınç
katsayısının değişimi, üst cidar kayma gerilmesinin dağılımı ile üst cidar sürtünme katsayısının değişimi için sayısal hesaplamalar sunulmuş ve çeşitli deneysel
ölçümlerle karşılaştırılarak incelenmiştir. Sayısal hesaplamaların sonuçları çeşitli
deneysel ölçümlerle genel olarak iyi uyum göstermektedir.

Anahtar Kelimeler

Türbülanslı Çevrintili Akışlar, k-ε Türbülans Modeli, Hesaplamalar.

Numerical Investigation and Modelling of
Confined Turbulent Recirculating Flows
ABSTRACT
This original research work presents the results of an extensive study of numerical investigation and modelling of steady, incompressible, and axisymmetric confined turbulent recirculating flows in circular-sectioned sudden expansion pipes
at three different Reynolds numbers. Employing the finite-volume method with a
hybrid scheme, a computer program based on the SIMPLE (Semi-Implicit Method
for Pressure Linked Equations) algorithm has been developed. Numerical solution
of the conservation equations of mass and momentum, together with the standard
k-ε turbulence model, are obtained using an iterative numerical solution technique.
Near the solid boundaries, wall-functions are employed. Numerical predictions
for radial profiles of axial velocity, turbulence kinetic energy, turbulence kinetic
energy dissipation rate, effective viscosity, axial variation of centre-line velocity,
locus of flow reversal, wall static-pressure coefficient, wall-shear stress and friction
coefficient distributions along top wall of the axisymmetric sudden expansion pipe
flow configuration are presented and compared with various experimental measurements. The results of numerical predictions show generally good agreement with
various experimental data.
Geliş Tarihi : 06.09.2018
Kabul Tarihi : 13.01.2019
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1. GİRİŞ
Eksenel simetrik ani genişlemeli bir boruda aşağı
akıştaki türbülanslı akış alanı ayrımlı, çevrintili
ve yeniden birleşmeli akış olarak tanımlanan çok
karmaşık bir olaydır. Şekil 1’de gösterildiği üzere,
böyle bir akış alanı ayırıcı bir kayma tabakası yüzeyi ile biri çevrintili akış bölgesi, diğeri ise ana
akış bölgesi olmak üzere iki akış bölgesine ayrılabilir. Ayırıcı kayma tabakası yüzeyinin ani genişlemeli boru cidarına çarptığı noktaya yeniden
birleşme noktası adı verilir. Çevrintili akış bölgesindeki yüksek ters basınç gradyantı türbülans
seviyesi ile istikrarsızlığı arttırarak geri akışa neden olmaktadır. Akış yapışma noktası civarında ve
çevrintili akış bölgesinde yaratılan anaforlar yüksek yoğunlukta bir türbülans kaynağı olarak algılanabilir. Müteakip taşınım, yayınım ve türbülanslı
anaforların zayıflaması zaman ortalama akış özellikleri üzerinde baskın bir etkiye sahiptir. Dairesel
kesitli ani genişlemeli borularda eksenel simetrik
kapalı türbülanslı çevrintili akış, ısı değiştiricileri,
karışım teçhizatları, iklimlendirme kanalları, hidrolik ve fluidik düzenekler ile yanma odaları gibi
pek çok sayıda önemli mühendislik uygulamalarıyla ilgilidir. Literatürde dairesel kesitli ani genişlemeli borularda eksenel simetrik karmaşık kapalı
türbülanslı çevrintili akış üzerine pek çok deneysel
ve teorik çalışmalar yapılmıştır. En çok ilgi çekici
çalışmalar arasında olanlar [1-45] çalışmalarıdır.
Bu araştırmanın ana amacı, dairesel kesitli ani

genişlemeli borularda, standart k-ε türbülans modelini [46] cidar fonksiyonları sınır koşuluyla beraber kullanarak, sürekli, sıkıştırılamayan, eksenel simetrik karmaşık kapalı türbülanslı çevrintili
akışların sayısal hesaplamasını yapmak ve sayısal
hesaplamaların sonuçlarını Durrett ve diğerleri [3],
Chaturvedi [4] ile Favaloro ve diğerlerinin [6] deneysel ölçümleriyle karşılaştırmak ve incelemektir.

2. MATEMATİKSEL ve FİZİKSEL
MODEL
2.1. Hareket Denklemleri ve Türbülans
Modeli
Şekil 1’e ilişkin olarak, dairesel kesitli ani genişlemeli borularda sürekli, sıkıştırılamayan ve eksenel
simetrik karmaşık kapalı türbülanslı çevrintili akışın modellemesi ve sayısal araştırılmasında kullanılan matematiksel ve fiziksel model, akışı yöneten
hareket denklemlerinin türbülans modeli denklemleriyle beraber aynı anda çözümünü gerektirmektedir. Süreklilik, momentum, türbülans kinetik
enerji ve türbülans kinetik enerji kaybolma miktarı
korunumunu gösteren taşınım denklemleri, sürekli
durum ve eksenel simetrik silindiriksel koordinat
sisteminde genel bir diferansiyel denklem halinde
aşağıdaki gibi ifade edilebilir:
∂
∂φ ⎤
1 ∂
∂ ⎡ ∂φ ⎤ 1 ∂ ⎡
( ρuφ ) +
( ρ rvφ ) −
Γ
rΓ
−
= Sφ
∂x
r ∂r
∂x ⎢⎣ φ ∂x ⎥⎦ r ∂r ⎢⎣ φ ∂r ⎥⎦

Şekil 1. Eksenel simetrik silindiriksel koordinat sistemi ve ani genişlemeli boru akış geometrisi
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Burada, ϕ ; u, v, k ve ε bağımlı değişkenleri göstermektedir. u ve v değişkenleri eksenel ve radyal
hız bileşenleridir. k ve ε sırasıyla türbülans kinetik enerji ve türbülans kinetik enerji kaybolma
miktarıdır. Γϕ ve Sϕ sırasıyla genel değişken ϕ için
türbülans yayınım katsayısı ve kaynak terimidir, ρ
ise akışkanın yoğunluğudur. Eğer ϕ bire, Γϕ ve Sϕ
sıfıra eşitlenirse (1) denklemi süreklilik denklemine indirgenir. Bu araştırmada kullanılan türbülans
modeli k-ε modelidir [46]. Basınç, basınç düzeltme denkleminden çıkarılmıştır [47, 48]. Taşınım
denklemleri, katsayılar ve kaynak terimler Tablo
1’de özetlenmiştir.

2.2. Sınır Koşulları
Şekil 1’e ilişkin olarak, incelenen dairesel kesitli
ani genişlemeli borularda eksenel simetrik karmaşık kapalı türbülanslı çevrintili akış için sınır
koşulları aşağıda takdim edilmiştir. Dört farklı
sınır koşulu kullanılmıştır; giriş düzlemi, çıkış
düzlemi, simetri ekseni ve katı cidarlar. Ani genişlemeli boru girişinde deneysel ölçümlerden ya
eksenel radyal hız dağılımı ya da düzgün bir eksenel hız dağılımı belirtilmiş, radyal hız ise sıfıra eşit
kılınmıştır. k ve ε türbülans büyüklüklerine düzgün giriş değerleri vermek için ampirik bağıntılar

kullanılmıştır. Yani, k = (0,002-0,005) ub2 ve ε =
(Cμk3/2/ 0,03R), burada ub büyük çaplı borunun girişinde küçük çaplı borudaki ortalama hızdır, R ise
büyük çaplı borunun yarıçapıdır. Çıkış düzleminde tamamıyla gelişmiş akış koşullarının hüküm
sürdüğünün kabul edilebilmesi için, çıkış düzlemi
çevrintili akış bölgesinden çok uzakta alınmıştır.
Yani, çıkış düzleminde radyal hız sıfır kabul edilmiş ve bağımlı değişkenlerin akış yönündeki tüm
gradyantlarının sıfır olduğu varsayılmıştır. Ani genişlemeli boru ekseninde simetri kabul edilmiştir.
Yani, (∂ϕ/∂r) = v = 0, ϕ burada u, k ya da ε olabilir.
Üst ve yan (step) katı cidarlarda hız bileşenleri u, v
ile türbülans büyüklükleri k ve ε sıfıra eşit kılınmıştır. Katı cidar yakınındaki ağ noktalarında k ve
e’nun değerleri Launder ve Spalding’in [46] cidar
fonksiyonları kullanılarak hesaplanmıştır. Sayısal
ıraksamaya neden olmamak için başlangıç değerleri tüm hesaplama alanı boyunca uygun olarak
belirtilmiştir.

2.3. Sayısal Çözüm Yöntemi
Bu sayısal araştırmada, sonlu hacim yaklaşımı
kullanarak, Patankar’ın [47] SIMPLE algoritmasına dayanan bir bilgisayar programı geliştirilmiştir. (1) eşitliğiyle verilen kısmi diferansiyel

Tablo 1. Hareket Denklemleri, Katsayılar ve Kaynak Terimler
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denklemleri hibrit yöntemiyle bir kontrol hacme
dayanan sonlu fark metoduyla ayrıklaştırılmıştır.
Sınır koşullarıyla bağımlı olarak kısmi diferansiyel denklemlerin sonlu hacim biçimleri, üç köşegenli matris formuyla birlikte, kolon-kolon çözüm
yöntemini kullanarak iteratif olarak çözülmüştür,
Spalding [49].

2.4. Hesaplama Ayrıntıları
Sayısal hesaplamalar Pentium 4 CPU 1,60 GHz
kişisel bilgisayarında yapılmıştır. Araştırılan tum
eksenel simetrik ani genişlemeli boru akışları için
kullanılan sayısal ağ dağılımları Şekil 2, 13 ve
24’te gösterilmiştir. Kullanılan tüm sayısal ağlar
eksenel simetrik ani genişlemeli borunun cidarları
yakınında ve çevrintili akış bölgesinde yoğun ağ
çizgileri konsantrasyonuyla eşit olmayan aralıklarla oluşturulmuştur. Eksenel ve radyal hız bileşenleri için kaydırılmış kontrol hacimler kullanılmıştır. Diğer tüm ilgili büyüklükler ağ noktalarında
hesaplanmıştır. Yakınsamış bir çözüm elde etmek
için kolon-kolon yöntemi iteratif olarak kullanılmıştır. Sayısal istikrar elde etmek için u, v, k, ε,
P ve µe için sırasıyla 0.3, 0.3, 0.8, 0.8, 0.5 ve 0.5
gevşetme faktörleri kullanılmıştır. Buradaki hesaplamalarda benimsenen yakınsama ölçütü, tüm
hesaplama alanında kalıcı kütlenin mutlak değerlerinin toplamı önceden belirtilen 10 -5 değerinden
daha küçük olması durumunda iterasyonların
bitirilmesi ölçütüdür. Dairesel kesitli eksenel simetrik ani genişlemeli boru akışları için optimum
ağ-bağımsız bir çözüm elde etmek için farklı ağ büyüklükleriyle ağ testleri yapılmıştır. Bu araştırmada sunulan tüm hesaplamalar ağ-bağımsızdır. Tablo 2 araştırılan tüm akış durumları için hesaplama
gereksinimlerinin ayrıntılarını özetlemektedir. Bu
tabloda Re Reynolds sayısıdır, N ise yakınsamış bir
çözüm elde etmek için yapılmış olan iterasyonların
sayısıdır.
Tablo 2. Akış Durumu, Reynolds Sayısı, Ağ
Büyüklüğü ve İterasyon Sayısı
Akış Durumu
Durrett ve
diğerleri [3]
Favaloro ve
diğerleri [6]
Chaturvedi [4]

58

N
Ağ Büyüklüğü İterasyon
(x) x (r)
Sayısı
84 000
40 x 30
438
Re

125 000

40 x 30

450

220 000

40 x 30

522
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3. BULGULAR ve TARTIŞMA
Bu sayısal orijinal araştırmada, dairesel kesitli ani
genişlemeli borularda karmaşık kapalı türbülanslı
çevrintili akış için üç farklı Reynolds sayılarında
kapsamlı hesaplamalar yapılmış ve hesaplamaların
sonuçları Durrett ve diğerleri [3], Chaturvedi [4] ile
Favaloro ve diğerlerinin [6] deneysel ölçümleriyle
karşılaştırılmış ve incelenmiştir. Çalışma akışkanı
olarak hava kullanılan eksenel simetrik ani genişlemeli boruda, Durrett ve diğerlerinin [3] deneysel
ölçümleri hesaplamalarla karşılaştırılmaya temel
esas teşkil etmek üzere birinci olarak seçilmiştir.
Eksenel simetrik ani genişlemeli boru D/d=1.905
gibi bir genişleme oranına sahiptir. Girişteki boru
çapına ve simetri ekseni üzerindeki hıza bağlı olan
Reynolds sayısı Re = 8,4 x 104’tür (Re = uo d/ν).
Bu akış durumu için sayısal hesaplama alanı ani
genişlemeli borunun giriş düzleminden aşağı akışta 40 basamak (step) yüksekliğinde (h) bir eksenel
mesafeye kadar uzatılmıştır. Şekil 2’de Durrett ve
diğerlerinin [3] akış durumu için kullanılan sayısal
ağ dağılımı gösterilmiştir. Hesaplanan eksenel hız
radyal profilleri ve bunların Durrett ve diğerlerinin [3] deneysel ölçümleriyle karşılaştırılması, ani
genişlemeli boru boyunca boyutsuz olarak u/uo ve
radyal uzunluk r/R cinsinden, x/h=0,66’dan 38’e
kadar değişen eksenel kesitlerde Şekil 3’te takdim
edilmiştir. Şekilden görüldüğü üzere, hesaplanan
eksenel hız radyal profilleri ile karşılıkları olan
deneyseller arasında çok iyi bir uyum gözlenmektedir. Bu şekil aynı zamanda, hesaplanan eksenel
hız radyal profillerinin ani genişlemeli akış borusu boyunca kesit karşısında nasıl geliştiklerini de
göz önüne sermektedir. Şekil 4’te ani genişlemeli akış borusu simetri ekseni boyunca hesaplanan
simetri ekseni üzerindeki boyutsuz eksenel hızın
(uc/uo) değişimi, aşağı akış mesafesinin (x/h) bir
fonksiyonu olarak çizilmiştir. Şekilden görüldüğü
üzere, hesaplanan boyutsuz simetri ekseni hızı, simetri ekseni boyunca aşağı akışta takriben x/h=38
kesitinde tamamıyla gelişmiş değerine ulaşıncaya
kadar azalmaktadır. Ani genişlemeli akış borusu
simetri ekseni boyunca hesaplanan boyutsuz türbülans kinetik enerjinin k0,5/uo eksenel dağılımı
Şekil 5’te sunulmuştur. Şekilden görüldüğü üzere,
türbülans kinetik enerji x/h=7,29 kesitinde minimum değerine ulaşıncaya kadar azalmakta, ondan
sonrada x/h=14,58 kesitinde maksimum değerine
ulaşıncaya kadar ani genişlemeli boru simetri ekseni boyunca hızlı olarak artmakta ve daha sonrada
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x/h=40 kesitine kadar tekrar azalmaktadır. Eksenel simetrik ani genişlemeli boru akışı için hesaplanan geri akışın geometrik yeri (u=0) Şekil 6’da
verilmiştir. Üst cidardan ölçülen dikey uzunluk y,
basamak (step) yüksekliği (h) ile boyutsuz kılınmış
ve basamak yüksekliği ile boyutsuz hale getirilen
aşağı akış mesafesinin (x/h) bir fonksiyonu olarak
çizilmiştir. Bu şekilde gösterilen içi boş dairelerde
eksenel hız sıfır (u=0) olup, bu dairelerin üstünde
kalan bölgede hız (u) pozitiftir, altında kalan bölgede ise hız negatiftir. Şekilden görüldüğü gibi, hesaplanan akış yapışma uzunluğu giriş düzleminden
aşağı akış yönünde takriben xr/h=7,65 kesitinde
oluştuğu bulunurken, deneysel akış yapışma uzunluğunun ise takriben xr/h=8,3 kesitinde oluştuğu
bildirilmiştir. Hesaplanan türbülans kinetik enerji
radyal profilleri ve bunların Durrett ve diğerlerinin

[3] deneysel ölçümleriyle karşılaştırılması, boyutsuz olarak k/uo ve radyal uzunluk r/R cinsinden,
x/h=0,66’dan 38’e kadar olan ve basamak (step)
yüksekliğine dayanan boyutsuz eksenel uzunluklarda belirlenen 13 eksenel kesitte Şekil 7’de sergilenmiştir. Şekilden görüldüğü üzere, hesaplanan
boyutsuz türbülans kinetik enerji radyal profilleri
ile karşılıkları olan deneyseller arasında elde edilen uyum oldukça iyi olmasına rağmen, çevrintili
akış bölgesinin girişinde hesaplanan profiller deneysellerin azıcık üstünde kalmaktadır. Şekil 7
tekrar gözden geçirildiğinde görülüyor ki, akış ani
genişlemeli boru boyunca geliştikçe, türbülans kinetik enerji radyal dağılımı azalmaktadır. Bu olay
aynı zamanda hesaplamalar tarafından da doğrulanmaktadır.

Şekil 2. Durrett ve diğerlerinin [3] eksenel simetrik ani genişlemeli akış borusu için sayısal ağ dağılımı

Şekil 3. Hesaplanan boyutsuz eksenel hız radyal profillerinin Durrett ve diğerlerinin [3] deneysel ölçümleriyle
karşılaştırılması
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Şekil 4. Durrett ve diğerlerinin [3] ani genişlemeli akış borusu boyunca hesaplanan simetri ekseni üzerindeki
boyutsuz eksenel hızın değişimi

Şekil 5. Durrett ve diğerlerinin [3] ani genişlemeli akış borusu boyunca simetri ekseni üzerinde hesaplanan
boyutsuz türbülans kinetik enerjinin dağılımı

Şekil 6. Durrett ve diğerlerinin [3] ani genişlemeli akış borusu için hesaplanan geri akışın geometrik yeri (u= 0)

Şekil 7. Hesaplanan boyutsuz türbülans kinetik enerji radyal profillerinin Durrett ve diğerlerinin [3] deneysel
ölçümleriyle karşılaştırılması
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Şekil 8 ve 9, Durrett ve diğerlerinin [3] eksenel simetrik ani genişlemeli akış borusu boyunca, sırasıyla, hesaplanan türbülans kinetik enerji kaybolma miktarı ile efektif viskozite radyal profillerini,
Şekil 3 ve 7’deki gibi aynı aşağı akış yönü eksenel
kesitlerinde göstermektedir. Burada, hesaplanan
profiller, sırasıyla, akış alanındaki maksimum
türbülans kinetik enerji kaybolma miktarı εmax ve
maksimum efektif viskozite μe max ile boyutsuz kılınmıştır. Bu şekiller, boyutsuz türbülans kinetik
enerji kaybolma miktarı ile efektif viskozite radyal
profillerinin ani genişlemeli akış borusu boyunca
nasıl geliştiklerini göz önüne sermektedir.
Durrett ve diğerlerinin [3] ani genişlemeli akış
borusu boyunca hesaplanan üst cidar kayma gerilmesinin dağılımı boyutsuz olarak τw/τwd ve aşağı
akış mesafesinin (x/h) bir fonksiyonu olarak Şekil

10’da gösterilmiştir. Burada cidar kayma gerilmesi
çıkış düzlemindeki değeri olan τwd ile boyutsuz kılınmıştır. Şekilden görüldüğü gibi, ani genişlemeli boru giriş düzleminden takriben x/h=8 kesitine
kadar kayma gerilmesi negatif değerler almaktadır. Bu durum, çevrintili akış bölgesindeki negatif
hızlardan (-u) kaynaklanmaktadır. Üst cidar kayma
gerilmesi önce negatif yönde değerler alarak hızla
bir maksimum negatif değerine ulaştıktan sonra,
negatif yönde hızla azalarak takriben x/h=8 kesitinde sıfır değerine erişmekte ve ondan sonra da
pozitif değerler alarak artmakta ve takriben x/h=23
kesitinde maksimum pozitif değerine ulaştıktan
sonra da x/h=39 kesitine kadar çok yavaş olarak
azalmaktadır. Ani genişlemeli boru üst cidarı boyunca hesaplanan cidar sürtünme katsayısının (Cf
= 2τw/ρuo2) değişimi, x/h cinsinden Şekil 11’de çi-

Şekil 8. Hesaplanan boyutsuz türbülans kinetik enerji kaybolma miktarı radyal profilleri

Şekil 9. Hesaplanan boyutsuz efektif viskozite radyal profilleri
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zilmiştir. Şekilden görüldüğü üzere, üst cidar sürtünme katsayısı, Şekil 10’daki cidar kayma gerilmesi ile aynı değişimi göstermektedir. Son olarak,
Şekil 12’de ani genişlemeli boru üst cidarı boyunca
hesaplanan cidar statik-basınç katsayısının [Cp =
(P-Pref )/0,5ρu02] eksenel değişim biçimi aşağı akış
mesafesinin (x/h) bir fonksiyonu olarak takdim
edilmiştir. Görüldüğü gibi cidar statik-basınç katsayısı, ani genişlemeli boru girişinden hemen sonra
negatif değerler almaktadır. Çevrintili akıştan do-

layı, x/h=23 kesitine kadar devamlı yükseliş göstermektedir. Bu kesitten sonra ise yaklaşık olarak
sabit kalmaktadır.
İkinci akış geometrisi D/d=1,5 genişleme oranıyla,
çalışma akışkanı olarak hava kullanılan Favaloro
ve diğerlerinin [6] eksenel simetrik ani genişlemeli kapalı türbülanslı çevrintili karmaşık boru akışı
deneyine karşılık olmaktadır. Girişte akışın Reynolds sayısı Re=1,25x105’tir (Re = uref d/ν, burada

Şekil 10. Durrett ve diğerlerinin [3] ani genişlemeli akış borusu boyunca hesaplanan boyutsuz üst cidar kayma
gerilmesinin dağılımı

Şekil 11. Durrett ve diğerlerinin [3] ani genişlemeli akış borusu boyunca hesaplanan üst cidar sürtünme
katsayısının (Cf ) değişimi

Şekil 12. Durrett ve diğerlerinin [3] ani genişlemeli akış borusu boyunca hesaplanan üst cidar statik-basınç
katsayısının (Cp) değişimi
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uref girişte simetri ekseni üzerindeki hızdır, d ise
girişteki boru çapıdır). Bu akış durumu için sayısal
hesaplama alanı ani genişlemeli borunun giriş düzleminden aşağı akışta x=35h basamak (step) yüksekliğinde (h) bir eksenel mesafeye kadar uzatılmıştır. Şekil 13’te Favaloro ve diğerlerinin [6] akış
durumu için kullanılan sayısal ağ dağılımı gösterilmiştir. Hesaplanan eksenel hız radyal profilleri
ve bunların Favaloro ve diğerlerinin [6] deneysel
ölçümleriyle karşılaştırılması, ani genişlemeli boru
boyunca boyutsuz olarak u/uref ve radyal uzunluk
R/Rin cinsinden, x/h=2’den 35’e kadar değişen eksenel kesitlerde Şekil 14’te sunulmuştur. Şekilden
görüldüğü üzere, hesaplanan eksenel hız radyal
profilleri ile karşılıkları olan deneyseller arasında
çok iyi bir uyum vardır. Bu şekil aynı zamanda,
hesaplanan eksenel hız radyal profillerinin ani
genişlemeli akış borusu boyunca kesit karşısında

nasıl geliştiklerini de göstermektedir. Şekil 15, ani
genişlemeli akış borusu simetri ekseni boyunca
hesaplanan simetri ekseni üzerindeki eksenel hızın
(uc) değişimini takdim etmektedir. Simetri ekseni
üzerindeki eksenel hız (uc), giriş borusundaki simetri ekseni hızıyla (uref ) boyutsuz kılınmış ve
basamak (step) yüksekliği (h) ile boyutsuz kılınan
aşağı akış yönü uzunluğunun bir fonksiyonu olarak
çizilmiştir. Şekilden görüldüğü gibi, simetri ekseni üzerindeki boyutsuz eksenel hız (uc/uref ), ani
genişlemeli akış borusu simetri ekseni boyunca
azalmaktadır. Ani genişlemeli akış borusu simetri
ekseni boyunca hesaplanan boyutsuz türbülans kinetik enerjinin k0,5/uref eksenel dağılımı Şekil 16’da
verilmiştir. Şekilden görüldüğü üzere, türbülans
kinetik enerji x/h=11 kesitinde minimum değerine
ulaşıncaya kadar azalmakta, ondan sonrada x/h=24
kesitinde maksimum değerine ulaşıncaya kadar

Şekil 13. Favaloro ve diğerlerinin [6] eksenel simetrik ani genişlemeli akış borusu için sayısal ağ dağılımı

Şekil 14. Hesaplanan boyutsuz eksenel hız radyal profillerinin Favaloro ve diğerlerinin [6] deneysel ölçümleriyle
karşılaştırılması
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Şekil 15. Favaloro ve diğerlerinin [6] ani genişlemeli akış borusu boyunca hesaplanan simetri ekseni üzerindeki
boyutsuz eksenel hızın değişimi

Şekil 16. Favaloro ve diğerlerinin [6] ani genişlemeli akış borusu boyunca simetri ekseni üzerinde hesaplanan
boyutsuz türbülans kinetik enerjinin dağılımı

Şekil 17. Favaloro ve diğerlerinin [6] ani genişlemeli akış borusu için hesaplanan geri akışın geometrik yeri
(u= 0)

Şekil 18. Hesaplanan türbülans kinetik enerji radyal profillerinin Favaloro ve diğerlerinin [6] deneysel
ölçümleriyle karşılaştırılması
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ani genişlemeli boru simetri ekseni boyunca hızlı
olarak artmakta ve daha sonrada x/h=35 kesitine
kadar tekrar azalmaktadır. Eksenel simetrik ani
genişlemeli boru akışı için hesaplanan geri akışın
geometrik yeri (u=0) Şekil 17’de sunulmuştur. Bu
şekilde gösterilen içi boş dairelerde eksenel hız sıfır (u=0) olup, bu dairelerin üstünde kalan bölgede
hız (u) pozitiftir, altında kalan bölgede ise hız negatiftir. Şekilden görüldüğü üzere, hesaplanan akış
yapışma uzunluğu giriş düzleminden aşağı akış
yönünde yaklaşık olarak xr/h=5,75 kesitinde oluştuğu bulunurken, deneysel akış yapışma uzunluğunun ise yaklaşık olarak xr/h=8 kesitinde oluştuğu
bildirilmiştir. Hesaplanan türbülans kinetik enerji
radyal profilleri ve bunların Favaloro ve diğerlerinin [6] deneysel ölçümleriyle karşılaştırılması, x/
h=2’den 35’e kadar olan ve basamak (step) yüksekliğine dayanan boyutsuz eksenel uzunluklarda belirlenen 9 eksenel kesitte Şekil 18’de gösterilmiştir.
Şekilden görüldüğü üzere, hesaplanan türbülans
kinetik enerji radyal profilleri ile karşılıkları olan
deneyseller arasında elde edilen uyum oldukça iyi
olmasına rağmen, çevrintili akış bölgesinin girişinde hesaplanan profiller ilk önce deneysellerin
biraz üstünde kalırken, daha sonra x/h=10’dan 18’e
kadar olan aşağı akış yönü eksenel kesitlerinde ise
deneysellerin biraz altında kalmaktadır. Bunun nedeni kayma tabakasında üretilen türbülans kinetik
enerjinin hesaplanan akış alanında radyal olarak
simetri eksenine doğru yayılamamasıdır. Şekil 18
tekrar gözden geçirildiğinde görülüyor ki, akış ani
genişlemeli boru boyunca geliştikçe, türbülans

kinetik enerji radyal dağılımı azalmaktadır. Bu
durum aynı zamanda hesaplamalar tarafından da
teyit edilmektedir.
Şekil 19 ve 20, Favaloro ve diğerlerinin [6] eksenel simetrik ani genişlemeli akış borusu boyunca,
sırasıyla, hesaplanan türbülans kinetik enerji kaybolma miktarı ile türbülans viskozite radyal profillerini, Şekil 14 ve 18’deki gibi aynı aşağı akış yönü
eksenel kesitlerinde takdim etmektedir. Burada,
hesaplanan profiller, sırasıyla, girişteki türbülans
kinetik enerji kaybolma miktarı εin ve türbülans
viskozitesi μt in ile boyutsuz hale getirilmiştir. Bu
şekiller, ani genişlemeli akış borusu boyunca, hesaplanan boyutsuz türbülans kinetik enerji kaybolma miktarı ile türbülans viskozite radyal profillerinin nasıl geliştiklerini göstermektedir. Favaloro
ve diğerlerinin [6] ani genişlemeli akış borusu boyunca hesaplanan üst cidar kayma gerilmesinin
dağılımı, boyutsuz olarak τw/τwd ve aşağı akış yönü
mesafesinin (x/h) bir fonksiyonu olarak, Şekil
21’de göz önüne serilmiştir. Burada cidar kayma
gerilmesi çıkış düzlemindeki değeri olan τwd ile
boyutsuz kılınmıştır. Şekilden görüldüğü üzere,
ani genişlemeli boru giriş düzleminden takriben x/
h=6 kesitine kadar kayma gerilmesi negatif değerler almaktadır. Bu durum, çevrintili akış bölgesindeki negatif hızlardan (-u) kaynaklanmaktadır. Üst
cidar kayma gerilmesi önce negatif yönde değerler
alarak hızla bir maksimum negatif değerine ulaştıktan sonra, negatif yönde hızla azalarak takriben
x/h=6 kesitinde sıfır değerine erişmekte ve ondan

Şekil 19. Favaloro ve diğerlerinin [6] ani genişlemeli akış borusu boyunca hesaplanan boyutsuz türbülans kinetik
enerji kaybolma miktarı radyal profilleri
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Şekil 20. Favaloro ve diğerlerinin [6] ani genişlemeli akış borusu boyunca hesaplanan boyutsuz türbülans
viskozite radyal profilleri

Şekil 21. Favaloro ve diğerlerinin [6] ani genişlemeli akış borusu boyunca hesaplanan boyutsuz üst cidar kayma
gerilmesinin dağılımı

Şekil 22. Favaloro ve diğerlerinin [6] ani genişlemeli akış borusu boyunca hesaplanan üst cidar sürtünme
katsayısının (Cf ) değişimi

Şekil 23. Favaloro ve diğerlerinin [6] ani genişlemeli akış borusu boyunca hesaplanan üst cidar statik-basınç
katsayısının (Cp ) değişimi
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sonra da pozitif değerler alarak takriben x/h=32
kesitinde tamamıyla gelişmiş değerine ulaşıncaya
kadar sürekli olarak artmaktadır. Ani genişlemeli
boru üst cidarı boyunca hesaplanan cidar sürtünme katsayısının (Cf = 2τw/ρu2ref ) değişimi, x/h cinsinden Şekil 22’de çizilmiştir. Şekilden görüldüğü
gibi, üst cidar sürtünme katsayısı, Şekil 21’deki
cidar kayma gerilmesi ile aynı değişimi göstermektedir. Son olarak, Şekil 23’te ani genişlemeli
boru üst cidarı boyunca hesaplanan cidar statikbasınç katsayısının [Cp = (P-Pref )/0,5ρu2ref ] eksenel
değişim biçimi aşağı akış yönü mesafesinin (x/h)
bir fonksiyonu olarak sunulmuştur. Görüldüğü gibi
cidar statik-basınç katsayısı, ani genişlemeli boru
girişinden hemen sonra negatif değerler almaktadır. Çevrintili akıştan dolayı, x/h=28 kesitine kadar
sürekli yükseliş göstermektedir. Bu kesitten sonra
ise yaklaşık olarak sabit kalmaktadır.
Çalışma akışkanı olarak hava kullanılan kapalı eksenel simetrik ani genişlemeli boruda, türbülanslı
çevrintili akış için Chaturvedi’nin [4] deneysel çalışması, buradaki sayısal çalışma için hesaplamalarla karşılaştırılmaya temel esas teşkil etmek üzere üçüncü olarak seçilmiştir. Eksenel simetrik ani
genişlemeli boru D/d=2 gibi bir genişleme oranına
sahiptir Girişte ortalama akışın Reynolds sayısı
Re=2,2x105’e eşittir (Re= uod/ν, burada uo girişte
küçük çaplı boruda ortalama eksenel hızdır, d ise
girişteki küçük borunun çapıdır). Bu akış durumu
için sayısal hesaplama alanı ani genişlemeden aşağı akışta 50 basamak (step) yüksekliğinde (h) bir
eksenel mesafeye kadar uzatılmıştır. Şekil 24’te
Chaturvedi’nin [4] akış durumu için kullanılan sayısal ağ dağılımı gösterilmiştir. Hesaplanan eksenel hız radyal profilleri ve bunların Chaturvedi’nin

[4] deneysel ölçümleriyle karşılaştırılması, ani
genişlemeli boru boyunca boyutsuz olarak u/uo ve
radyal uzunluk r/D cinsinden, x/D= 0,17’den 11’e
kadar değişen eksenel kesitlerde Şekil 25’te takdim
edilmiştir. Şekilden görüldüğü üzere, hesaplanan
profiller karşılıkları olan deneysellerle iyi kalitatif uyum göstermektedir. Bundan başka, bu şekil
hesaplanan eksenel hız radyal profillerinin ani
genişlemeli akış borusu boyunca kesit karşısında
nasıl geliştiklerini de göz önüne sermektedir. Şekil 26’da ani genişlemeli akış borusu simetri ekseni boyunca hesaplanan simetri ekseni üzerindeki
boyutsuz eksenel hızın (uc/uo) değişimi, aşağı akış
yönü mesafesinin (x/h) bir fonksiyonu olarak çizilmiştir. Şekilden görüldüğü üzere, hesaplanan boyutsuz simetri ekseni hızı, simetri ekseni boyunca
aşağı akışta takriben x/h=40 kesitinde tamamıyla
gelişmiş değerine ulaşıncaya kadar azalmaktadır.
Bu kesitten sonra ise sabit kalmaktadır. Ani genişlemeli akış borusu simetri ekseni boyunca hesaplanan boyutsuz türbülans kinetik enerjinin k0,5/uo eksenel dağılımı Şekil 27’de gösterilmiştir. Şekilden
görüldüğü gibi, türbülans kinetik enerji x/h=7 kesitinde minimum değerine ulaşıncaya kadar azalmakta, ondan sonrada x/h=14 kesitinde maksimum
değerine ulaşıncaya kadar hızlı olarak artmakta ve
daha sonrada x/h=50 kesitine kadar tekrar azalmaktadır. Eksenel simetrik ani genişlemeli boru
akışı için hesaplanan geri akışın geometrik yeri
(u=0) Şekil 28’de verilmiştir. Bu şekilde gösterilen
içi boş dairelerde eksenel hız sıfır (u=0) olup, bu
dairelerin üstünde kalan bölgede hız (u) pozitiftir,
altında kalan bölgede ise hız negatiftir. Şekilden
görüldüğü üzere, hesaplanan akış yapışma uzunluğu giriş düzleminden aşağı akış yönünde takriben
xr/h=8,5 kesitinde oluşmaktadır.

Şekil 24. Chaturvedi’nin [4] eksenel simetrik ani genişlemeli akış borusu için sayısal ağ dağılımı
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Şekil 25. Hesaplanan boyutsuz eksenel hız radyal profillerinin Chaturvedi’nin [4] deneysel ölçümleriyle
karşılaştırılması

Şekil 26. Chaturvedi’nin [4] ani genişlemeli akış borusu boyunca hesaplanan simetri ekseni üzerindeki boyutsuz
eksenel hızın değişimi

Şekil 27. Chaturvedi’nin [4] ani genişlemeli akış borusu boyunca simetri ekseni üzerinde hesaplanan boyutsuz
türbülans kinetik enerjinin dağılımı

Şekil 28. Chaturvedi’nin [4] ani genişlemeli akış borusu için hesaplanan geri akışın geometrik yeri (u= 0)

68

Tesisat Mühendisliği - Sayı 182 - Ocak/Şubat 2021

ARAŞTIRMA MAKALESİ
Şekil 29, 30 ve 31, sırasıyla, Chaturvedi’nin [4] eksenel simetrik ani genişlemeli akış borusu boyunca
hesaplanan türbülans kinetik enerji, türbülans kinetik enerji kaybolma miktarı ile efektif viskozite
radyal profillerini, Şekil 25’teki gibi x/D=0,17’den
11’e kadar değişen eksenel kesitlerde takdim etmektedir. Burada hesaplanan profiller, sırasıyla,
girişteki küçük çaplı boruda ortalama eksenel hızın karesi uo2, akış alanındaki maksimum türbülans
kinetik enerji kaybolma miktarı εmax ve maksimum
efektif viskozite μe max ile boyutsuz kılınmıştır. Bu
şekiller, boyutsuz türbülans kinetik enerji, türbülans kinetik enerji kaybolma miktarı ile efektif
viskozite radyal profillerinin ani genişlemeli akış
borusu boyunca nasıl geliştiklerini göstermektedir. Chaturvedi’nin [4] ani genişlemeli akış borusu
boyunca hesaplanan üst cidar kayma gerilmesinin
dağılımı boyutsuz olarak τw/τwd ve aşağı akış yönü
uzunluğunun (x/h) bir fonksiyonu olarak Şekil
32’de verilmiştir. Burada cidar kayma gerilmesi
çıkış düzlemindeki değeri olan τwd ile boyutsuz kılınmıştır. Şekilden görüldüğü gibi, ani genişlemeli
boru giriş düzleminden takriben x/h=8,5 kesitine
kadar kayma gerilmesi negatif değerler almaktadır. Bu durum, çevrintili akış bölgesindeki negatif

hızlardan (-u) kaynaklanmaktadır. Üst cidar kayma
gerilmesi önce negatif yönde değerler alarak hızla
bir maksimum negatif değerine ulaştıktan sonra,
negatif yönde hızla azalarak takriben x/h=8.5 kesitinde sıfır değerine erişmekte ve ondan sonrada
pozitif değerler alarak artmakta ve takriben x/h=20
kesitinde maksimum pozitif değerine ulaştıktan
sonrada x/h=49,32 kesitine kadar çok yavaş olarak azalmaktadır. Ani genişlemeli boru üst cidarı
boyunca hesaplanan cidar sürtünme katsayısının
(Cf = 2τw/ρuo2) değişimi, x/h cinsinden Şekil 33’te
çizilmiştir. Şekilden görüldüğü üzere, üst cidar
sürtünme katsayısı, Şekil 32’deki cidar kayma gerilmesi ile aynı trendi göstermektedir. Son olarak,
Şekil 34’te ani genişlemeli boru üst cidarı boyunca
hesaplanan cidar statik-basınç katsayısının [Cp =
(P-Pref )/0,5ρuo2] eksenel değişim biçimi aşağı akış
yönü uzunluğunun (x/h) bir fonksiyonu olarak sunulmuştur. Görüldüğü gibi cidar statik-basınç katsayısı, ani genişlemeli boru girişinden hemen sonra
negatif değerler almaktadır. Çevrintili akıştan dolayı, x/h=22 kesitine kadar sürekli olarak artmaktadır. Bu kesitten sonra ise yaklaşık olarak sabit
kalmaktadır.

Şekil 29. Chaturvedi’nin [4] ani genişlemeli akış borusu boyunca hesaplanan boyutsuz türbülans kinetik enerji
radyal profilleri

Şekil 30. Chaturvedi’nin [4] ani genişlemeli akış borusu boyunca hesaplanan boyutsuz türbülans kinetik enerji
kaybolma miktarı radyal profilleri
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Şekil 31. Chaturvedi’nin [4] ani genişlemeli akış borusu boyunca hesaplanan boyutsuz efektif viskozite radyal
profilleri

Şekil 32. Chaturvedi’nin [4] ani genişlemeli akış borusu boyunca hesaplanan boyutsuz üst cidar kayma
gerilmesinin dağılımı

Şekil 33. Chaturvedi’nin [4] ani genişlemeli akış borusu boyunca hesaplanan üst cidar sürtünme katsayısının
(Cf ) değişimi

Şekil 34. Chaturvedi’nin [4] ani genişlemeli akış borusu boyunca hesaplanan üst cidar statik-basınç katsayısının
(Cp) değişimi
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4. SONUÇLAR
Bu orijinal araştırmanın sayısal hesaplamalarından
çıkarılan başlıca ana sonuçlar aşağıdaki gibi özetlenebilir. Dairesel kesitli ani genişlemeli borularda
sürekli, sıkıştırılamayan, eksenel simetrik, ayrımlı
ve yeniden birleşmeli karmaşık kapalı türbülanslı
çevrintili akışlar, üç farklı Reynolds sayılarında
standart k-ε türbülans modeli modellemesiyle sayısal olarak hesaplanmıştır. Sonlu hacim yöntemini
kullanarak, Patankar’ın [47] SIMPLE algoritmasına dayanan bir bilgisayar programı geliştirilmiştir.
Üç farklı dairesel kesitli ani genişlemeli borulardaki kapalı türbülanslı çevrintili akışlar için standart
k-ε türbülans modelinin performansı araştırılmıştır. Dairesel kesitli ani genişlemeli borularda çeşitli
eksenel kesitlerde, eksenel hız, türbülans kinetik
enerji, türbülans kinetik enerji kaybolma miktarı,
viskozite radyal profilleri, simetri ekseni boyunca eksenel hızın değişimi, geri akışın geometrik
yeri, üst cidar kayma gerilmesi, üst cidar sürtünme katsayısı ile üst cidar statik-basınç katsayısı
dağılımları için sayısal hesaplamalar sunulmuş ve
literatürde mevcut olan çeşitli deneysel ölçümlerle
karşılaştırılarak incelenmiştir. Kapalı türbülanslı
çevrintili akışların modellemesi ve sayısal hesaplama sonuçları çeşitli deneysel ölçümlerle genel
olarak iyi uyum göstermiştir.
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İklimlendirme Teknik Kurulu tarafından açıklanan

Okullar ve Kreşlerde Pandemi Tedbirleri

Mevcut okul ve kreşler; pandemi şartları düşünülerek tasarlanmamış ve pandemiye uygun mekanik
tesisatlar ile donatılmamıştır. Bu nedenle okul ve kreşler pandemi döneminde mevcut halleriyle açılmamalıdır.
ÇALIŞMAMIZ ilgili meslek kuruluşlarının, uzmanların, bilim insanlarının uyarılarına rağmen okul ve
kreşlerin açılması durumunda bulaş riskini en aza indirme hedefine yöneliktir.

A. AMAÇ
Mevcut okullar ve kreşlerde yer alan kapalı alanların mekanik tesisat ve hijyenik kullanım kuralları açısından pandemi senaryolarının oluşturulması, pandemi sürecinde çalışma şekli ve en iyi performansı gösterebilmesi için gerekli değişikliklerin önerilmesidir.

B. TESİSLERDE PANDEMİ YÖNETİM
PLANI
Okul veya kreşlerin büyüklüğüne göre pandemi
kurulu oluşturulur. Pandemi kurulunun başkanı tesisin yönetiminden sorumlu olan en yetkili kişidir.
Okul veya kreşin pandemi sürecinde mutlaka uyulması gereken bir pandemi yönetim planı olmalıdır
(bu planda değişik senaryolar ve pandemi gelişimine bağlı olarak değiştirilebilecek alternatifler de
yeterli düzey ve çeşitlilikte bulunmalıdır). Planın
ana amacı virüs yayılımı ve bulaşını sürdürülebilir
biçimde en az düzeye indirmek ve gerekli koşulların
oluşmasını sağlamak olmalıdır. Pandemi yönetim

planı bina işletme planına ek olarak “İklimlendirme
Teknik Kurulu İşletme ve Bakım Komisyonu” kuralları doğrultusunda düzenlenmelidir.
Kurulda mutlaka pandemi teknik senaryosunun yürütülmesini takip etmek üzere mekanik tesisat ve/
veya elektrik tesisat teknik görevlileri bulunmalıdır.
Okul ve kreşlerde bu görevliler fiilen çalışmıyorsa
bu hizmetler İl veya İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri İnşaat ve Emlak Birimleri kanalıyla sağlanmalı
veya dışarıdan görevlendirme yaparak hizmet alımı
yapılmalıdır.
Senaryoyu işletmekle yükümlü olan görevliler bu
görevi günlük olarak raporlamalı ve kayıt altına almalıdır.

Bu çalışmada aktarılanlar Sağlık Bakanlığı Pandemi Bilim Kurulu ve Milli Eğitim Bakanlığı tavsiyelerine ilave olarak uygulanacaktır.
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C. ORTAK KONULAR
Mevcut okullar ve kreşlerde; genel kurallar, kullanılan cihaz ve sistemler ve kullanım yerleri ile ilgili ortak konular aşağıdadır.

C1. OKUL ve KREŞLERDE GENEL KURALLAR
1.

2.
3.
4.

5.

6.

7.

8.
9.

10.
11.

12.
13.

14.
15.
16.

Okullar ve kreşlerde bulunan bir kişiden fazla kişiye yönelik,
ziyaretçi veya öğrenci kabul edilen odalardaki iç havayla çalışan cihazlar (split klima, Fan Coil, VRV-VRF, aspiratör vb.)
kapalı konumda tutulmalıdır.
Bina girişlerine hijyenik paspaslar yerleştirilmeli, paspaslara
ayakkabıların tabanları tamamen ıslanana kadar basılmalıdır.
Haftalık bayrak merasimleri ve törenler fiziki mesafe korunarak sembolik sayıda öğrenci ile yapılmalıdır.
Öğrencilerin derslik dışında temas ettikleri yüzey ve nesneler,
öğrencilerin sınıfta bulunduğu her ders saatinde dezenfekte
edilmelidir.
Okulun merdivenleri mümkün ise sadece çıkış veya sadece iniş
merdivenleri olarak düzenlenerek temas azaltılmalı ve trabzanlara zorunlu olmadıkça dokunulmaması sağlanmalıdır.
Okul girişlerinde, her katta gerekli noktalarda ve dersliklerde
uygun sayıda mümkünse el teması olmadan kullanılabilen el
dezenfektanları bulundurulmalıdır.
Öğrencinin her zaman aynı sırayı kullanması sağlanmalı ve
bireysel eşya kullanımında hijyen kurallarına özen gösterilmelidir.
Okul servis iniş-biniş ve oturma düzeni pandemi senaryosuna
göre düzenlenmelidir.
Pandemi döneminde okula ziyaretçi ve veli kabul edilmemeli,
konuklar kesinlikle katlara ve idarecilerin ofislerine alınmamalı; zorunlu hallerde misafir kabul odasında kabul edilmelidir.
Misafir kabul odası okul girişinde ve temiz havayla sürekli
havalandırılan ortamdaolmalıdır. Misafirler için giriş kartları
kullanılıyorsa, yeni ziyaretçiye verilmeden önce dezenfekte
edilmeli ya da tek kullanımlık kartlara geçilmelidir.
Pandemi sürecinde öğrenci ve veli görüşmeleri elektronik ortamda yapılmalıdır.
Teneffüs saatleri kademeli olmalı, teneffüslerde nöbetçi öğretmen sayıları artırılarak fiziksel aktiviteler mümkün olduğunca
kısıtlanmalı ve maske takılması, hijyen şartları ile fiziki mesafenin korunması kuralları yerine getirilmelidir.
Her gün en az bir kere hijyen ve sosyal mesafe koruma eğitimi
verilmelidir.
Öğrenci ve personelin servise biniş veya okul girişlerinde ateşi
ölçülmeli, raporlanmalı ve el dezenfektanı kullanılarak okula
girişi yapılmalıdır.
Servis şoför odası var ise pandemi sürecinde kapatılmalıdır.
Servis kullanmayan öğrencilerin velileri okul içerisine alınmamalıdır.
Ders saati azaltılarak ve/veya tam gün eğitim öğretim yapan
okullarda ikili, üçlü veya kademeli eğitim yapılarak sınıf kulTesisat Mühendisliği - Sayı 182 - Ocak/Şubat 2021
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lanımı pandemi senaryolarına göre en az riskli
hale getirilmelidir.
17. İç mekanlarda halı kaplama vb. mekanlar varsa kolay temizlenebilir ve silinebilir parke/seramik vb. malzemelerle değiştirilmesi önerilir.

C2. OKUL VE KREŞLERDE BULUNAN
CİHAZ ve SİSTEMLERE AİT
ÖNLEMLER
C2.1. Klima Santralleri ve Havalandırma
Sistemi
C2.1a. Taze Havalı Klima Santralleri
Taze hava santralleri %100 taze hava ile çalıştırılmaya devam edilmelidir. Eğer bu santralde ısı geri
kazanım ünitesi var ise C2.1d- maddesinde yer alan
yönergeler takip edilmelidir.
%100 Taze havalı klima santralinde debi artırımı
ihtiyacı söz konusu ise kayış kasnak sisteminde gerekli düzenleme yapılarak veya frekans değiştirme
vb. yöntemlerle fan debisi artırılmalıdır.
Bu durumda ısıtma ve soğutmada kapasite kontrolü yapılmalı ve gerekli tedbirler alınmalıdır.
VAV ile taze hava verilen mahallerde CO2 sensörü
devre dışı bırakılarak debi azalması engellenmelidir.
C2.1b. Karışım Havalı Klima Santralleri
Karışım Havalı Klima Santralleri %100 taze havalı
olarak çalıştırılmalıdır. Ortamdan emiş yapılan egzoz havasının taze havaya karışması engellenmelidir. Bu amaçla dönüş havasının karışım hücresine
olan bağlantısından önce gaz sızdırmaz (gas tight
shut-off ) damperler tavsiye edilir.
Tam taze hava kullanımına geçilmesi nedeniyle
taze hava alış, egzost atış ağızları ve bağlantı kanalları boyutları kontrol edilerek düzenlenmelidir.
Taze hava alış ağzına pandemi durumunda tam,
normal zamanlarda ihtiyaca göre açılmak üzere
yeni kapasiteye uygun motorlu damperler konulmalıdır.
Eğer taze hava alış, egzoz atış ağızları ve bağlantı
kanalları tadilatlarının yapılması ile serpantin kapasiteleri zorlanıyorsa, kullanma şartları kontrol
edilerek debinin düşürülmesi ama mutlaka karışım
kısmı iptal edilerek %100 taze hava ile çalıştırılması değerlendirilmelidir.
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Bu alanlar için pandemi mahal şartlarına göre üfleme sıcaklığı tayin edilmelidir. Çıkan hesaplar doğrultusunda ısıtma soğutma bataryaları, nemlendirici kapasiteleri, boru ve vana kesitlerinin uygunluğu
kontrol edilmeli ve gerekli önlemler alınmalıdır.
C2.1c. Çatı Tipi Paket Klima Cihazları
(Rooftop)
Çatı Tipi paket klima cihazları %100 taze havayla
çalıştırılmalıdır. Eğer bu cihazlarda ısı geri kazanım ünitesi var ise aşağıda C2.1d maddesinde yer
alan yönergeler takip edilmelidir.
C2.1d. Isı Geri Kazanım Üniteleri
a) Tamburlu Tip Isı Geri Kazanım Üniteleri:
Geri dönüş havası üzerinde bulunan virüslerin,
tamburun çalışması sırasında egzoz ve taze hava
aynı yüzeylerden geçtiği için taze havaya karışma
riski nedeniyle kullanılmamalıdır. Bu önlem pandemi süreci içindir, pandemi sonrasında ünitelerin
daha önceki şekilde kullanılmasına devam edilebilir.
b) Plakalı Tip Isı Geri Kazanım Üniteleri:
Sızıntı riski çok düşüktür. Sızıntı kontrolü yapılmalı ona göre kullanımına karar verilmelidir.
c) Bataryalı Tip Isı Geri Kazanım Ünitesi:
Temiz ve kirli havanın birbirine karışma riski olmadığından kullanılabilirler.
Kullanılmayan ısı geri kazanım ünitesi bağlantıları
taze havaya karışım olmayacak şekilde sızdırmaz
hale getirilmelidir.
C2.1e- Klima Sistemlerinin DüzenlenmesiGenel Kurallar
1.

Klima santrali egzoz atış panjuru ile taze hava
emiş panjuru arasında en az 10 m. mesafe olmalı ve/veya karışma riski olmayacak şekilde

İKLİMLENDİRME TEKNİK KURULU'NDAN

2.

3.

4.

5.

düzenlenmelidir. Taze hava emiş kanalı ve taze
hava panjuru gerekiyorsa %100 taze hava ile
çalışabilecek şekilde revize edilmelidir. Taze
hava alış ve egzoz atışları insanların yürüme
ve bulunma ortamlarından uzaklaştırılmalı ve
mümkünse farklı cephelerden olmalıdır. Bu
şartın sağlanamaması durumunda egzoz atış
ağzında HEPA filtre ve/veya UV-C uygulanmalıdır.
Aynı şekilde taze hava emiş ağzı riskli ise taze
hava girişinde HEPA filtre ve/veya UV-C kullanılmalıdır.
Mevcut klima santral kapasitesi kontrol edilmeli ve taze hava miktarını artırma koşulları
irdelenmelidir. İç mekanlara daha fazla taze
hava verme ve egzoz debilerini artırma şartları
zorlanmalıdır.
Taze havanın artırılmasıyla ısıtma ve soğutmada oluşabilecek kapasite düşüşünü engellemek
için gerekli tedbirler alınmalıdır. Okullar ve
kreşlerde pandemi senaryoları oluşturulurken
mevcut duruma ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen yönergelere uygun olarak ortak kullanım alanlarındaki kullanıcı sayısı ve
kullanım koşulları yeniden düzenlenmelidir.
Egzoz hava kanalı, taze hava kanalı ve panjurlarında gerekli önlemler alınmalı ve gerekli revizyonlar yapılmalıdır.

C3. OKUL VE KREŞLERDE BULUNAN
DİĞER CİHAZ VE SİSTEMLER
C3.1. Genel Ve Ortak Hususlar
1.
2.

Okullar ve Kreşlerde iç hava ile çalışan tüm
hava perdeleri kapalı konumda tutulmalıdır.
Okul ve kreşlerde bulunan Fan-coil, VRVVRF, Isı Pompası, Split Klima iç üniteleri vb.
gibi iç hava sirkülasyon yapan cihazlar aşağıdaki tedbirler alınarak çalıştırılmalıdır;

Mevcut iç havayla çalışan cihaz ve sistemlerde:
a.

b.
•

HEPA Filtre kullanarak, hava sirkülasyon
yönleri kontrol edilerek, bulaş riski minimum
seviyede tutulacak şekilde bu cihazlar kullanılabilir. HEPA filtre kullanılması durumunda
fan basıncı kontrol edilmeli ve gerekli önlemler alınmalıdır. Ayrıca gürültü seviyesi gürültü
yönetmeliği şartlarını sağlamalıdır.
Sistemlerde UV-C lambalar aşağıdaki koşulların tamamı sağlanarak kullanılabilir:
Ulusal ve uluslararası standartlara uygun olmalıdır.

•

İnsan sağlığına zarar vermeyecek şekilde tedbirler alınmış olmalıdır.
• Virüsleri yok edecek şekilde gerekli süre ve
şiddette uygulanmalıdır.
• Kullanılacak lambaların ışınım maruziyet şiddeti ve maruziyet süresi konusunda yapılan bilimsel çalışmaların takibi sonrası belgelenmiş
olmalıdır.
• UV-C lambaların kullanımı süresince;
• Üretici firmanın önerdiği lamba etkin kullanım ömrü için takip prosedürü oluşturulmalıdır.
• Lamba ömrü zaman saati ile izlenmeli,
etkinlik süresi dolanlar değiştirilmeli ve
atık prosedürüne uygun olarak uzaklaştırılmalıdır.
c. Mahal tipi hava temizleme cihazları ulusal
ve uluslararası standartlara uygun olmak ve
virüsleri yok edecek şekilde hava hızları uygulanmak koşulu ile hava sirkülasyon yönleri
kontrol edilerek bulaş riskini minimum seviyede tutacak şekilde kullanılabilir. Bu cihazlar
oda havasını saatte 5 değişim/saat filtre edecek ve homojen dağılım olacak sayıda seçilmelidir.
d. Dönüş iç havasıyla çalışan cihazların; santraldan gelen şartlandırılmış %100 taze hava veya
dışarıdan alınan şartlandırılmamış %100 taze
hava ile çalıştırılmasına izin verilebilir. Bu
uygulamalarda mahalden iç hava almayacak
şekilde düzenleme yapılmalı ve gerekli tüm
önlemler alınmış olmalıdır.
3. Okul ve kreşlerde bulunan Fan-coil, VRVVRF, Isı Pompası, Split klima gibi iç hava
sirkülasyonu yapan cihazlar yukarıda C3.1-2
maddesinde belirtilen şartları sağlamıyorsa
kullanılmamalıdır.
4. İçeride çalışan bulunmayan (Server odası,
UPS odaları vb.) mekanlardaki iç üniteler çalıştırılmaya devam edilebilir.
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5.

6.

Havalandırma tesisatlarında mümkün olduğunca tüm mahal içinde hava türbülansının az olacağı çözümlere gidilmelidir. Mümkün ise üstten üfleme ve yer seviyesine yakın yerlerden emiş yapılarak hava türbülansı önlenmelidir.
Pandemi senaryosu dahilinde santrallerde yapılan değişikliklere
bağlı olarak ısıtma soğutma sistemlerinin ve pompa sistemlerinin
yeterliliği kontrol edilmeli ve yetersizlik durumunda gerekli önlemler alınmalıdır.

C4. OKULLAR ve KREŞLERDE KULLANIM YERLERİNE
GÖRE ÖNLEMLER
C4.1. Derslikler (Sınıflar)
1.
2.

3.

4.

İklim koşulları uygun ise kesinlikle pencere ve kapı açık olarak
ders yapılmalıdır.
İklim koşullarının uygun olmadığı durumlarda kapılar açık olarak ders yapılmalı ve her teneffüste kapıya ek olarak pencereler de
açılarak derslikler havalandırılmalıdır.
Dersliklere her öğrenci için 36 m³/h taze hava sağlanmalı veya
en az 6 değişim/saat hava değişimi olacak şekilde havalandırma
yapılmalıdır.
Dersliklerin hava kalitesini artırmak için aşağıdaki sistemlerden
uygun olanı seçilmelidir. Cihazların gürültü seviyesi yönetmeliklere uygun olmalıdır.
4.1. Dersliklerde filtreli ısı geri kazanımlı havalandırma cihazları
kullanılması önerilir,
4.2. Hız anahtarlı veya frekans invertörlü , gerekiyorsa CO2 sensörlü çift fan sistemi ile %100 taze hava ve %100 bağımsız
egzoz fanı ile cebri havalandırma yapılabilir,
4.3.Taze hava girişinde kış için G4 Filtre, kanallı tip fan ve elektrikli ısıtıcı kullanılabilir.

5.
6.
7.

Dersliklerde fiziki mesafe kuralına uyulmalı ve 4 m 2’de bir öğrenci olacak şekilde yeni bir oturma düzeni oluşturulmalıdır.
Ders esnasında öğrenciler ve öğretmenler maskeli olmalı, öğretmenler ayrıca siperlik de takmalıdır.
Bodrum katlarda bulunan penceresiz tüm derslikler kapatılmalı
ya da gerekli şartları sağlayacak şekilde cebri havalandırma sistemi kurulmalıdır.

C4.2. Spor Salonları-Yüzme Havuzları–Müzik Sınıfları
1.
2.

3.
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Spor salonları kapalı tutulmalıdır. Beden eğitimi dersleri teorik
veya fiziki mesafe korunarak açık alanda yapılmalıdır.
Kapalı yüzme havuzları kullanılmamalıdır. Havuzların engelli
havuz rehabilite çalışmaları, yüzme sporcuları vb. için kullanılması zorunlu hallerde ise açık yüzme havuzları konusunda İklimlendirme Teknik Kurulu Havuz Kullanımı yönergesine uygun
olarak işlem yapılmalıdır.
Kapalı mahallerde müzik etkinliği yapılmamalı (şarkı, türkü söylenmemeli) ve üflemeli çalgılar (flüt vb.) kullanılmamalıdır.
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C4.3. Tuvaletler
1.

2.
3.

4.

5.

6.

Tuvalet aspiratörleri 7/24 kesintisiz çalıştırılmalıdır. Tuvaletlerde mümkün olduğunca WC
egzoz havasının %80’i kadar taze hava verilerek mutlaka negatif basınç sağlanmalıdır. Tuvalet egzozlarında ortak baca kullanımlarında
geri dönüş havasını almayacak geri dönüş klapeleri kullanılmalıdır. Egzoz atışları kesinlikle
taze hava emişine karışmamalı, tercihen tuvalet şaftlarında dikey atışlı fanlar kullanılmalıdır.
Egzoz fanı yok, tuvalet camları dış ortama açılıyor ise tam açık konumda olmalıdır.
Tuvaletlerde el temasını önlemek için lavabo
bataryaları, pisuar muslukları, sıvı sabunluklar el değmeden (fotoselli, dizden, ayakla kumandalı olarak) çalışacak şekilde olmalıdır.
Kapılar el değmeden açılacak şekilde çalışmalıdır. Hava ile çalışan el kurutma sistemleri
kapatılmalı ve kağıt havlular kullanılmalıdır.
Klozetlerde tek kullanımlık klozet örtüleri
kullanılmalıdır (mümkünse el değmeden otomatik değişen tipler). Tuvalet kabinlerine mutlaka dezenfektan ve tuvalet kağıdı konulmalı
ve sık sık kontrol edilerek sürekli bulunması
sağlanmalıdır.
Tuvaletlerde, sifonu çekmeden önce klozet
kapakları kapatılmalıdır. Klozet kapağı kapatılmadan sifonun çalışmayacağı bir düzenek
yapılması tavsiye edilir. Toplu kullanım alanlarına bu konuda kullanım yönergeleri asılmalıdır.
Alaturka tuvaletlerde hijyen anlamında özel
tedbir alınmalı veya klozetlerle değiştirilmeli,
bunlar yapılamıyorsa kullanıma kapatılmalıdır.
Yer sifonlarına sürekli su ilave edilmeli, süzgeçlerin kuru kalması engellenmelidir. İşlemin düzenli yapılması için görevli belirlenmeli, takip kartları düzenlenerek işlemler kayıt
altına alınmalıdır.

C4.4. Yemekhaneler
1.
2.

3.
4.

Girişte otomatik sensörlü veya pedallı tip el
dezenfektan makinaları bulundurulmalıdır.
Yemekhanede tüm hijyen kuralları gözetilerek
ve yemeğe giriş-çıkış saatleri planlanarak hizmet verilmelidir.
Menüler salgın döneminde bağışıklık sistemini güçlendirecek şekilde düzenlenmelidir.
Yemek alımı ve yenilmesi sırasında özellikle
fiziki mesafe kurallarına uyulması sağlanmalı

ve denetlenmelidir. Yemekhane masa ve sandalye araları 1,5 metre olacak şekilde çapraz
oturma düzeni yapılmalıdır. Yemek esnasında
kesinlikle konuşmama konusunda uyarılar yapılmalıdır.
5. Tüm yemekhane çalışanlarının istisnasız önlük, bone, siperlik, maske ve eldiven kullanımı sağlanmalıdır. Gün içerisinde yoğunluk
durumuna ve hizmet türüne göre eldivenler ve
nemlenmiş maskeler uygun aralıklarla değiştirilmelidir.
6. Her öğün sonrasında masa üstleri ve yemek
servis alanlarının temizlik ve dezenfeksiyonu
sağlanmalıdır. Gün sonunda yemekhane ve
kantinde İşletme ve Bakım Komisyonunun hazırlamış olduğu yönergeye göre detaylı temizlik ve dezenfeksiyon yapılmalıdır.
7. Yemekhaneye giren tüm sebze ve meyveler
uygun sistemlerle yıkanmalı, tüm paketli gıdaların ambalajları silinmelidir. Yıkama için
otomatik yıkama sistemleri tavsiye edilir.
8. Su ve yemek numunesi kontrolleri düzenli olarak yapılmalıdır.
9. Pandemi döneminde açık su servisi yapılmamalıdır.
10. Tek kullanımlık ambalajlanmış çatal, kaşık,
bıçak, peçete ve kürdan kullanılmalı, tuz ve
karabiber de tek kullanımlık küçük poşetlerde
dağıtılmalıdır.
11. Serviste tepsi kullanılıyorsa her kullanımdan
sonra sterilize edilmelidir.
12. Açık büfe uygulaması kaldırılmalıdır.
13. Yemekhanelerde hava kalitesini artırmak için
aşağıdaki sistemlerden uygun olanı seçilmelidir:
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13.1. Yemekhanelerde filtreli ısı geri kazanımlı havalandırma cihazları kullanılması önerilir.
13.2. %100 taze hava alacak ve %100 bağımsız egzoz yapacak şekilde; CO2 sensörlü, hız anahtarlı veya frekans invertörlü, çift
fan sistemi ile cebri havalandırma yapılabilir. Taze hava girişine kış için G4 Filtre, kanallı tip fan ve elektrikli ısıtıcı tavsiye
edilir.
13.3. Yukarıdakiler yapılamıyor ve dışa açılan pencereler var ise yapılabilecek en yüksek oranda doğal havalandırma yapılmalıdır

C4.5. Ortak Kullanılan Diğer Mahaller
1.

2.

3.

4.
5.
6.

7.
8.

9.

Abdest alma mahallerinin en büyük risk taşıyan alanlar olması ve
insan sirkülasyonunun fazla olması nedeniyle bu bölümler sosyal
mesafeye uygun olarak paravanlarla ayrılmalı, fotoselli bataryalar
kullanılmalı ve kullanılan suyun başka kişilere bulaşmaması için
gerekli tüm tedbirler alınmalı aksi halde pandemi süresince kapalı
tutulmalıdır.
Mescitler 4 m2’de 1 kişi olacak şekilde ve tek kullanımlık seccade
vb. kişisel ibadet malzemeleri ile kullanılmalıdır. Aksi durumda
zeminlerin halı olması ve el, ayak, yüz vb. temasların yüksek riski nedeniyle mescitler kullanılmamalıdır. Saatte en az 5 değişim/
saat esasına göre taze hava verilmesi ve egzoz yapılması sağlanmalı
veya saatte en az 5 değişim/saat esasına göre seçilmiş hava temizleme cihazları kullanılmalıdır.
Okullar ve kreşlerde bulunan bilişim atölyeleri, resim atölyeleri,
kütüphaneler vb. gibi mekanların hacimsel boyutları da dikkate
alınarak mümkünse çift varlık sensörlü oda üstü UV-C cihazları ile
içeride kimse yokken çalışacak şekilde kullanılmalıdır.
Asansör kullanılmamalıdır. Zorunlu durumlarda kullanım kuralları pandemi seneryosuna göre düzenlenmelidir.
Koğuş sistemi yatakhaneler var ise kapatılmalıdır.
Oda sistemi yatakhaneler var ise İklimlendirme Teknik Kurulu’nun
yayımladığı “Otellerde Pandemi Tedbirleri” metni dikkate alınarak
kullanılmalıdır.
Kantinlerin pandemi sürecinde açık alanlarda konuşlandırılması
tavsiye edilir.
Kapalı alanlarda bulunan kantinlerde açılabilir camlar tam açık
olmalıdır. Para ile alışveriş yerine temassız kart vb. yöntemler ile
alışveriş yapılmalı, kantin personeli hijyen tedbirleri alarak hizmet
vermelidir.
Pandemi sürecinde uzun süre kapalı olan sistemlerde olası diğer
bakteri ve mantar risklerine dikkat çekilmelidir. Su depoları, soğutma kuleleri, rezervuar gibi alanlarda uygun önlemler alınmalı,
tesisat temizliklerinin yapılması sağlanmalıdır.

10. Kreşlerde uyku odalarındaki yataklar olabildiğince birbirinden
uzak, en az 1 metre (mümkünse 2 metre) uzaklıkta olacak şekilde
yerleştirilmelidir. Her çocuk için 36 m³/h taze hava sağlanmalıdır.
Verilen havanın %90’ı egzoz edilmelidir.
11. Kum havuzu, kapalı oyun alanlar vb. riskli yerler olduğu için kapatılmalıdır.
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12. Kütüphane kullanımı fiziki mesafe kurallarına göre düzenlenmelidir.

3.

13. El değmeden su almayı sağlayan ve tek kullanımlık ambalajlı bardak kullanılamayan damacanalar kullanıma kapatılmalıdır.

4.

14. Çay ocaklarında sadece çay ocağı personeli
bulunmalı, bunun dışında kimse girmemelidir.
Tek kullanımlık ve kapaklı bardaklar kullanılmalıdır. Çöp kovaları sensörlü veya ayak ile
açılabilir pedallı tip, şeker poşetli ve tek kullanımlık, çay karıştıcıları da tek kullanımlık
ahşap olmalıdır.

5.

15. Revirler havalandırılmalıdır. Hasta ve sağlık
personeli maske ve siperlik kullanmalıdır.
Hasta revirden ayrıldıktan sonra tüm kullanılan sedye vb. malzemeler dezenfekte edilmelidir.

6.

D. OKUL ve KREŞLERDE ATIK
YÖNETİMİ

7.

Okul ve kreşlerde maske, eldiven, siperlik gibi kişisel koruyucu ekipman atıklarının yönetimi için
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 07.04.2020 tarih
ve 2020/12 sayılı genelgesi gereklilikleri ve aşağıdaki bilgiler doğrultusunda düzenleme yapılmalıdır.
1.

2.

Okul bahçesinde ve ortak alanlarda gri renkli,
pedallı ya da fotoselli, üzerinde “MASKE-ELDİVEN ATIK KUMBARASI” ibaresi yazılı
olan atık kumbarası oluşturulmalıdır.
Bu kumbaraların üzerine “MASKE-ELDİVEN DIŞINDA ÇÖP ATMAYINIZ” şeklinde

8.
9.

uyarı yazısı yazılmalıdır.
Kumbaranın içerisinde mutlaka siyah, kalın
plastikten, dayanıklı ve sızdırmaz çöp poşeti
geçirilmiş olmalıdır.
Kumbara okul temizlik görevlileri tarafından
sürekli olarak kontrol edilmeli ve içerisinde ¾
oranında doluluk olduğunda ağzı sıkıca bağlanarak okulda veya okul bahçesinde oluşturulacak olan geçici atık deposuna taşınmalıdır.
Geçici atık deposu kapalı bir alan ise mutlaka en az 10 değişim/saat esas alınarak cebri
olarak veya oluşturulacak bir menfezle doğal
olarak havalandırılmalıdır.
Bu atıklar geçici atık deposunda en az 72 saat
ağzı sıkıca kapalı şekilde bekletilmeli ve daha
sonra belediyelerin çöp alma hizmetlerine evsel atık kapsamında teslim edilmelidir. Eğer
geçici atık deposunda 72 saat bekletilemiyorsa
tıbbı atık statüsünde uzaklaştırılmalıdır.
Sorumlu temizlik görevlileri kişisel koruyucu
ekipman kullanmalıdır.
Atık kumbarası her boşaltımdan sonra dezenfekte edilmelidir.
Atık yönetimi konusunda çöp alma işlemini
gerçekleştiren kurum ve kuruluşlarla işbirliği
sağlanmalıdır.

E. ÖNERİLEN İŞ AKIŞI
E1. Okullar ve kreşlerin mevcut mekanik tesisat
projesi varsa bu projelerden faydalanarak, projesi
yoksa mekanik tesisat röleve çalışması yapılarak
aşağıdaki içerikleri belirtilen projelerin kolon şemaları hazırlanacaktır.
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İKLİMLENDİRME TEKNİK KURULU'NDAN
Kolon şemaları hazırlanacak olan projeler aşağıdaki gibidir.
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Klima Santralleri
Havalandırma Sistemleri
Egzoz Aspiratörleri
Isıtma Sistemleri
Soğutma Sistemleri
Sıhhi Tesisat (Ortak kullanımlar)

E2. Bu şemalar üzerinden projeyi anlatan rapor,
pandemi senaryosu ve bu senaryoya uygun hesap
raporu hazırlanacaktır.
E.2.1. Rapor ve İçerikleri
Projenin İli:
Projenin Isı Bölgesi:
Yapının Kullanma Amacı:
Kullanılan Enerji:
Yapıda Bulunan Tesisat Sistemleri:
Atık Yönetim Sistemi:
Pandemi Mahal Şartları:
Yaz Rejiminde: 30 °C KT (Maksimum), %40-%60
RH
Kış Rejiminde: 20 °C KT (Minumum), %40-%60
RH önerimizdir.
Ortak Alanlardaki Kişi Kapasitesi: %50 azaltılacaktır.
Ortak Alanlardaki Aydınlatma Kapasitesi: %50
azaltılacaktır.

Isıtma yapılırken; 80/60 °C veya 70-50 °C rejiminde düşük sıcaklıklarda çalışan sistemler 90/70 °C
olarak çalıştırılarak bir kapasite artırımı sağlanarak çözüme yardımcı olunmalıdır.
E.2.2. Pandemi Senaryosu
Okullar ve kreşlerde bulunan tüm mekanik sistemlerin çalışma pozisyonlarını otomatik olarak değiştirip başka bir rejimde işletmeye devam edecekleri
senaryodur. Pandemi kararı verildiğinde sistem
pandemi pozisyonunda çalışmaya geçecektir. Pandemi kararı iptal edildiğinde otomatik olarak pozisyonlar değiştirilecek normal işletme koşullarına
dönülecektir. Mevcut sisteme buna uygun değil ise
otomasyon yazılımları, otomatik kontrol vanaları,
otomatik kontrol damperleri ve motorları ilave edilecektir.
2.3. Pandemi Senaryosu İçin Hesaplar
Pandemi senaryosunda çalıştırılacak ve devreden
çıkarılacak cihazların durumuna göre kapasitelerin yeterli olup olmadığı kontrol edilecek santral
bataryalarında, fanlarda, pompalarda, ısıtma soğutma sistemlerinde hesaplamalara bağlı olarak
gerekli olan düzenlemeler yapılacaktır.
1.

Pandemi sürecinde;

2.

Soğutma yapılırken; batarya kapasitesini arttırmak
amacıyla soğutma grubunun 7-12 °C yerine, 6-11
°C veya 5-10 °C vb. farklı çalışma rejimlerinde,
üretici firmadan da bu konunun uygunluk teyidi
alınarak kullanılması değerlendirilmelidir.

3.

82

Tesisat Mühendisliği - Sayı 182 - Ocak/Şubat 2021

Hazırlanan senaryo İKLİMLENDİRME
TEKNİK KURULU’na onaylatılacak. İllerinde bulunan MMO Şube veya Temsilciliği kanalı ile süreç işletilecek Yatırımcı bu pandemi
senaryosunun uygulamasını yaptıracaktır.
Yapılan uygulamanın test ve kontrolleri İKLİMLENDİRME TEKNİK KURULU tarafından yetkilendirilecek MMO Şube veya
Temsilciliği kanalı ile süreç işletilecek ve İşletme onayı verilerek çalıştırılacaktır.
Eksik işlemler olması halinde rapor tutulup
süre verilecektir.

İKLİMLENDİRME TEKNİK KURULU'NDAN

İKLİMLENDİRME TEKNİK KURULU
Aşağıda isimleri belirtilen kurum, dernek, uzman ve akademisyenlerin bir araya gelmesiyle pandemi döneminde iklimlendirme konusunda alınacak tedbirleri belirlemek üzere oluşturulmuştur. Oda, Dernek, Vakıf ve
Uzman isimleri alfabetik sıraya göre yazılmıştır.
ÇEDBİK (Çevre Dostu Yeşil Binalar Derneği)
ESSİAD (Ege Soğutma Sanayicileri İş Adamları Derneği)
ISKAV (Isıtma Soğutma Klima Araştırma ve Eğitim Vakfı)
İSKİD (İklimlendirme Soğutma Klima İmalatçıları Derneği)
KLİMUD (Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği)
MMO (Makina Mühendisleri Odası)
MTMD (Mekanik Tesisat Müteahhitleri Derneği)
MÜKAD (Mühendis ve Mimar Kadınlar Derneği)
TRFMA (Tesis Yönetim Derneği)
TTMD (Türk Tesisat Mühendisleri Derneği)
UTTMD (Uluslararası Tesis Teknik Müdürleri Derneği
Uzman Hekimler: Prof. Dr. Ali Osman Karababa, Prof. Dr. Ayşın Zeytinoğlu, Prof. Dr. Candan Çiçek, Prof.
Dr. Dilek Yeşim Metin
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2020 YILINDA TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ
DERGİSİ’NDE YAYINLANAN MAKALELER
TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ 175
OCAK/ŞUBAT 2020

TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ 176
MART/NİSAN 2020

Tesisat Mühendisliği ve Nesnelerin İnterneti (IoT)
HVAC Engineering and Internet of Things
Macit TOKSOY

Farklı Amaçla Kullanılan Temizlik Malzemelerinin İç Hava
Kalitesine Etkisi
Contribution of Different Types of Household Cleaning
Products to Indoor Air Quality
Sibel MENTEŞE
Bahar AKÇA
Ali ÇAĞLAR

Islak Tip Soğutma Kulelerinde Dolgu Yüksekliğinin
Performansa Etkisinin Deneysel İncelenmesi
Experimental Analyses of Cooling Fill Height Effect on Wet
Cooling Towers Performance
Görkem ZENGİN
Ayhan ONAT
Yüzey Eğimlerinin Güneş Enerjisi Potansiyeline Etkisi
Effect of Surface Inclines to Solar Energy Potential
Galip KALTAKKIRAN
Kadir BAKIRCI
Dönmeli Eş Eksenli Çarpan Jetlerde Isı Transferinin
Deneysel İncelenmesi
Experimental Investigation of Heat Transfer in Swirling
Coaxial Impinging Jets
Burak MARKAL
Orhan AYDIN
Parabolik Güneş Kolektörlü Sistemlere Ait Değişkenlerin
Enerji Verimliliği Açısından Değerlendirilmesi
Energy Efficiency Evaluation of Variables of Parabolic Trough
Collector Systems
Hüseyin GÜNERHAN
F. Mertkan ARSLAN
Temiz Oda İklimlendirme Tesisatında Kullanılan Filtreler ve
Geliştirilen Standartlar
Filters Used in Clean Room Air Conditioning Installation and
Developed Standards
Burhan TAŞ

Tuvalet Temizlik Ürünlerinin Kullanımı İle Salıverilen
Karbon Tetraklorürün İç Hava Düzeyleri ve Sağlık Riskleri
Indoor Air Levels and Health Risk Assessment of Carbon
Tetrachloride Emitted from Toilet-Bowl Cleaners
İlknur AYRİ
Mesut GENİŞOĞLU
Handan GAYGISIZ
Aysun SOFUOĞLU
Sait Cemil SOFUOĞLU
Toprak Kaynaklı Dirsek Tip Isı Borularıyla Buzlanmanın
Önlenmesi
Prevention of Icing by Using Ground Source Elbow Type Heat
Pipe
Ahmet ÖZSOY
Yavuz GÜLEÇ
Hava Kanalı Sızdırmazlık Testleri ve Commissioning (Cx)
Sürecine Etkisi
Air Duct Leakage Tests and Effect On Commissioning (Cx)
Process
Hasan Özgüç DİVARCI
Geriye Dönük Adım Akışında Karbon Tabanlı
Nanoakışkanların Isı Transferi ve Akış Özellikleri
Açısından Değerlendirilmesi
Evaluation of the Carbon-Based Nanofluids in Terms of Heat
Transfer and Flow Properties at Backward-Facing Step Flow
Koray KARABULUT
Doğan Engin ALNAK
Farklı Standart Koşullar İçin İki Kademeli Bir Soğutma
Sisteminin Deneysel İncelenmesi
Experimental Investigation of a Two Stage Cooling System
for Different Standard Conditions
Deniz YILMAZ
Ebru MANÇUHAN
Koronavirüs ve Salgın Hastalıkların HVAC Sistemleriyle
İlişkisi
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TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ 177-Özel Sayı
HAZİRAN 2020

TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ 178
MAYIS/HAZİRAN 2020

Covid-19 Pandemi Sürecinde Oda Çalışmaları
Yunus YENER

Isı Pompası Entegre Edilmiş Isı Geri Kazanımlı
Havalandırma Cihazlarının Tasarım Kriterleri
Design Criteria of Heat Pump Integrated Heat Recovery
Ventilation Units
Orhan EKREN, Sinan AKTAKKA, Macit TOKSOY

Covid-19 Perspektifinde
İklimlendirme Sistemlerinde Hijyen ve Gelecek
TTMD İç Çevre Kalitesi Komitesi*
Küresel Salgının Hatırlattıkları, İklimsel Isınma ve Klima
Sistemleri
Prof. Dr. Birol KILKIŞ
HVAC Sistemlerinde Hijyen
Prof. Dr. İ. Cem PARMAKSIZOĞLU
HVAC Sistemlerinde Hijyen
Uğur AYKEN
Mekanik Sistemlerde Hijyen
Namık YENER
Mekanik Sistemlerde Hijyen
Dr. Mustafa BİLGE
Mekanik Tesisat Bakımından Koronavirüs İle Mücadele
Akif KAYAŞ
HVAC Sistemlerinde Hijyen
Turgay YAY
Covid-19’a Karşı Yüzme Havuzlarında Alınması Gereken
Önlemler
Üzeyir ULUDAĞ
HVAC Sistemlerinde Hijyen
Prof. Dr. Ali GÜNGÖR
HVAC Sistemlerinde Hijyen
Serper GİRAY
HVAC Sistemlerinde Hijyen
Metin KENTER
İSKİD Basın Bülteni - 20.05.2020

Pandemi Ortamında Merkezi İklimlendirme Cihazları ve
Havalandırma Sistemlerinin Kullanımı
Ozan ATASOY
İSKİD Yönetim Kurulu Başkanı

Araç Klima Sistemlerinde Lejyoner Hastalığının Biyolojik
Risk Etmenleri Açısından İncelenmesi
Investigation of Legionnaires’ Disease in Terms of Biological
Risk Factors in Vehicle Air Conditioning Systems
Hamdi Emre BAĞIRAN, Arzu AKTAN, Banu Yeşim
BÜYÜKAKINCI
Islak Tip Soğutma Kulelerinde Dolgu Yüksekliğinin
Performansa Etkisinin Deneysel İncelenmesi
Experimental Analyses of Cooling Fill Height Effect on Wet
Cooling Towers Performance
Görkem ZENGİN, Ayhan ONAT
Kapalı Çevrim Bir Soğutma Kulesinin Teorik ve Deneysel
Olarak İncelenmesi
Theoretical and Experimental Analysis of a Closed Circuit
Cooling Tower
Oğuz DALKIRAN, Aytunç EREK
Hermetik Pistonlu Kompresör Emme Susturucusunun
Soğutma Performansı Üzerindeki Etkisinin Deneysel ve
Sayısal İncelenmesi
Experimental And Numerical Investigation Of The Effect
On Cooling Performance By Suction Muffler In Hermetic
Reciprocating Compressor
Semih GÜREL, Hüsnü KERPİÇÇİ, Sertaç ÇADIRCI
Bina Isıtılmasında Havalı Güneş Kolektörü Destekli Isı
Pompası Kullanımı
Usage of Heat Pump Supported by Air Solar Collector in
Building Heating
Onur Vahip GÜLER, Tolga URAL, Ali KEÇEBAŞ
Kamu Binalarında Düşük Karbon Salınımlı Enerji Yönetim
Modeli ve Örnek Uygulama
A Model Application Based on Low Carbon Energy
Management of Integrated Buildings for Public Sector
İsmail PAÇACI, Koray ÜLGEN, M. Ziya SÖĞÜT
Atıksu İnşaat ve Tesisat İhalelerinde Yüklenici Seçimine
Alternatif Çözüm Önerisi
An Alternative Proposal for Contractor Selection in Tenders
of Wastewater Construction and Installation
İsmail Cengiz YILMAZ, Oğuz YAMAN
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TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ 179
TEMMUZ/AĞUSTOS 2020

TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ 180
EYLÜL/EKİM 2020

Evaporatif Hava Soğutma Sistemlerinin Enerji, Ekserji,
Termoekolojik ve Sürdürülebilirlik Analizleri
Energy, Exergy, Thermoecologic and Sustainability Analyses
of Evaporative Air Cooling Systems
Hakan ÇALIŞKAN

Mini-Kanallı Gövde Borulu Isı Değiştirici Tasarımı ve
Isınan-Soğuyan Gövde Tarafı Deneysel Performanslarının
Karşılaştırılması
Design of Mini-Channel Shell and Tube Heat Exchanger and
Experimental Performance Comparison of Shell-Side under
Heating and Cooling
Murat ÜNVERDİ
Hasan KÜÇÜK
Mehmet Senan YILMAZ

Bütünleşik Parabolik Yansıtıcılı ve İç Borulu Vakum Tüplü
Güneş Toplayıcısının Buhar Üretimi Performans Analizi
Performance Analysis of Inner-Tube Evacuated Solar
Collector with Compound Parabolic Reflector for Steam
Generation
Azat SERVER
Serhan KÜÇÜKA
Yağmur Suyu Potansiyeli ve Kullanım Suyu Olarak
Değerlendirilmesi
Rainwater Potential and Using as Usage Water
Ahmet CAN
Ümit YILMAZ
Klima Santrallerinde Isı Köprüsü Oluşumunun Deneysel ve
Sayısal Olarak İncelenmesi
Numerical and Experimental Investigation of Thermal Bridge
Formation in Air Handling Units
Mürüvvet ZENGİNOĞLU
Meltem KOÇAK
İ. Mert SALMAN
Isı Borulu Isı Geri Kazanım Sisteminin Performansını
Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi
Investigation of the Factors That Effect the Performance of a
Heat Pipe Heat Recovery System
Abdulkerim OKBAZ
Hüseyin ONBAŞIOĞLU
Modifiye Grafit Köpük İle Hava Arasındaki Ortalama
Hacimsel Isı Taşınım Katsayısının Tayini
Determination of Average Volmetric Heat Transfer Coefficient
Between Modified Graphite Foam and the Air
Gürşah GÜRÜF
İsmail SOLMUŞ
Cihan YILDIRIM
Kadir BİLEN
TS 825 Standardı: Güncellemeler Üzerine Kritik Bir
Değerlendirme
TS 825 Standard: A Critical Evaluation on Updates
Özgür BAYER
Ömer ÜNAL
Sadettin ÖZKALENDER
Steril Bölümlerde İnsan, Malzeme Dolaşımı ve Hava Akışı
Human, Material Circulation and Air Flow in Sterile
Departments
Celalittin KIRBAŞ
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Türkiye’nin Tüm İlleri İçin Farklı Su Sıcaklıklarında Çalışan
Direkt Buharlaşmalı Soğutucu Kullanmanın Performansa
Etkisinin İncelenmesi
Investigation of the Effect on Performance of Using
Direct Evaporative Cooler Operating with Different Water
Temperature for All Provinces of Turkey
Cenk ONAN
Serkan ERDEM
Fırın İçi Momentum ve Isı Transferi Mekanizmalarının
Numerik İncelenmesi
Numerical Analysis of Heat Transfer and Momentum
Mechanisms in Oven
Burak KİŞİN
Mahmut BURHAN
Okyay DEDE
Kağan İLERİ
Canberk ÇELİK
A. Alper ÖZALP
Kaset Tipi Klimalarda Termostat Yerleşiminin Ortam
İçerisindeki Hız, Sıcaklık ve Partikül Dağılımına Olan
Etkisinin Sayısal Araştırılması
Numerical Investigation of Effects of the Thermostat Position
on Velocity, Temperature and Particle Distribution in Cassette
Type Air Conditioners
Mustafa MUTLU
Emre ÇALIŞKAN
Mekanik Yangın Korunum Sistemlerinin Mimari Tasarımla
Etkileşimi
Interaction of Mechanical Fire Protection Systems With
Architectural Design
Abdurrahman KILIÇ
Söndürme Sistemleri Fonksiyonları, Diğer Mühendislik
Disiplinleri İle Entegrasyonu
Fire Extinguishing System Functions and Integration with
Other Related Engineering Disciplines
Özlem KARADAL GÜNEÇ
Duman Kontrol Sistemlerinin Otomasyonu
Automation of Smoke Control Systems
Gökhan BALIK

TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ 181
KASIM/ARALIK 2020
Covid-19 Aşılarında Soğuk Zincir
Tevfik PEKER
Ultra Düşük Sıcaklık Uygulamalarında Kullanılan Bir
Kaskat Soğutma Sisteminin Termodinamik Analizi
Thermodynamic Analysis of a Cascade Refrigeration System
For Ultra Low Temperature Applications
Dilara KURTBOĞAN
Ebru MANÇUHAN
Barış YILMAZ
Deniz YILMAZ
İ.Timuçin İNCE
Al2O3/Erimiş Tuz Nanoakışkan Karışımının Parabolik Güneş
Kolektörlerinde Isı Transferine Etkisinin İncelenmesi
Investigation of Heat Transfer Effect in Parabolic Trough
Collectors With Using Al2O3 / Molten Salt Nanofluid
F. Mertkan ARSLAN
Hüseyin GÜNERHAN
Metabolik Aktivitenin Işınım Etkisi Altında Isıl Konfor
Üzerine Etkisinin İncelenmesi
Investigation of the Effect of Metabolic Activity on Thermal
Comfort Under Radiation Effect
Nurullah ARSLANOĞLU
Abdulvahap YİĞİT
Eş-Eksenli Yivli Isı Değiştirici Üzerinde Öncül ve Geri
Etkilerin Tepki Yüzeyi Yöntemi ve Stokastik Optimizasyon
Algoritmaları İle Analizi
Analysis of Backward and Forward Effects on Grooved CoAxial Heat Exchanger by Response Surface Methodology and
Stochastic Optimization Algorithms
Şahin GÜNGÖR
Levent AYDIN
Ziya Haktan KARADENİZ
HVAC Uygulamalarında Koku Ölçüm ve Tutma
Yöntemlerindeki Son Gelişmeler
Recent Developments In Odor Measurement and Control
Methods In HVAC Applications
Süleyman KAVAS
Jeotermal Destekli Bir Sıvı Hava Enerji Depolama
Sisteminin Termodinamik Analizi
Thermodynamic Analysis of Liquid Air Energy Storage
System Supported by Geothermal Energy
Tuğberk Hakan ÇETİN
Mehmet KANOĞLU
Neslihan YANIKÖMER
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