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ÖNSÖZ

Nesnelerin interneti dönemine hızla girilirken, algoritmaların
kucağında icat edilen yeni ritüeller tuhaf bir iyimserlik yaratıyor.
Artık elektrikli ev süpürme robotunu cep telefonunuzdan
aktive ediyor, taksi şoförüne konum atıyorsunuz. Ağ iletişimi
kuramayan cihazlar pazarda demode konumda olup, yenilerinin
eksikliği kusurlu bir haldir.
Belki de ‘ne kolay bir hayat düşüncesi’, bu çok acele iyimserlik
altında, nüfus ve iklim değişikliğini anlamaya çalışarak;
yanılsama kaldırılamasa da; hiç değilse yeni bir ışık için
karamsarlık perdesi aralanabilir. Evet, dünya nüfusu çok hızla
artmakta ve iklim değişmektedir. Dünyadaki gıda üretimi
gerilemekte, su kaynaklarında kıtlık alametleri belirmektedir.
Ülkemizde hem gıda fiyat enflasyonundaki gelişmeler hem de su
kaynaklarındaki ürkütücü beklentiler bakımından bu kötümser
tabloya maruzdur. Bir başka deyişle yapılacak her rasyonel
çalışma değerlidir.
Makina mühendislerine düşen, yükümlülükleri altındaki
başta tesisat mühendisliği olmak üzere tüm çalışmalarında
su kullanımını düşürmeye yönelik tasarruf ve geri kazanım
imkânlarını projelerine yansıtmalarıdır.
Geri kazanılarak su sarfını azaltmak bakımından buna ait
tesisat alt yapısının hazır olması gereği proje yaparken göz
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önüne alındığında, ilk aşamada uygulanmasa da uygulanmak
istendiğinde çözümün yarısı hazır olacaktır.
Belediyeler başta olmak üzere tüm kamu gruplarının konuyu
tariflenen ölçülerde zorunlu tutmaları, uygulamaların kâğıt
üzerinde kalmaktan kurtarılması için önemlidir.
Gri su tesisatını tanıtan ve bu tesisatın ayrı yapılma esaslarını
anlatan bu kitabımızın, uygulamanın zorunlu bir parçası olma
sürecinde başlangıç teşkil edeceğine inanıyoruz.
Kitabın hazırlanma sürecinde Sıhhi Tesisat Proje Hazırlama
Esasları’nı oluşturan Makina Mühendisi Dr. Nuri Alpay
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ÖNCEL’e ve başlangıçtan sona her türlü desteğiyle devam
etmemizi sağlayan Uzay Mühendisi Sema KEBAN’a yazım heyeti
başkanı olarak teşekkür etmeyi borç kabul
ediyorum.
Makina Mühendisi
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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.
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(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.

•

•
•
•
•

•

•

39-45

46-54

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
Değerli Okurlar,
Bilindiği üzere TMMOB 46. Olağan Genel Kurulunun bir yıl önce yapılması gerekiyordu. Ancak
iktidar partisinin kitlesel kongreler yaptığı bir ortamda pandemi gerekçe gösterilerek TMMOB Genel Kurulu sürekli ertelendi. Birlik Genel Kurulu nihayet 31 Temmuz–1 Ağustos 2021 tarihlerinde
toplanacak. Oda delegesi arkadaşlarımızı, Ankara’da TMMOB Teoman Öztürk Öğrenci Evi ve
Sosyal Tesisinde yapılacak olan Birlik Genel Kuruluna tam katılıma davet ediyoruz.
Genel Kurul için hazırlık çalışmalarımız sürerken iki değerli kaybımızı anmanın üzüntüsü içindeyiz.
İstanbul Şubemizin Yangın Komisyonu Başkanı, Tesisat Mühendisliği Dergimizin editörlüğü, Yayın Kurulu Üyeliği görevleri yanı sıra Dergimizin Hakem Kurulu üyesi olan, değerli üyemiz ve
hocamız Prof. Dr. Abdurrahman Kılıç'ı kaybettik.
TMMOB ve Oda Yönetim Kurullarında geçmiş dönemlerde görev alan, İstanbul Şubemizin 16.
ve 17. Dönem Başkanlığını yapan, Odamızın kongre, kurultay, sempozyum, yayın çalışmalarında
yıllardır büyük emeği olan, meslek ve ülke mücadelesinde hiç bitmeyen enerjisiyle bizlere yol gösteren sevgili Yavuz Bayülken’i yitirdik.
Bilindiği üzere 1973-1980 dönemi TMMOB’nin (18-24. dönemlerinin) unutulmaz Başkanı sevgili
Teoman Öztürk 27 yıl önce 11 Temmuz 1994 tarihinde aramızdan ayrılmıştı. O, halkçı toplumcu
mühendislik mimarlık geleneğini arkadaşlarıyla birlikte oluşturarak bizlere devreden bir ağabeyimiz ve öncümüzdü.
Onları ve aramızdan ayrılan tüm arkadaşlarımızı saygıyla, sevgiyle anıyoruz.
				

*

*

*

*

Bu sayıda aşağıdaki çalışmalara yer verilmiştir.
Mustafa Caner ve arkadaşları “Yatay Toprak Kaynaklı Isı Pompası Sisteminin Sivas Şartlarında
Ekserji Veriminin Belirlenmesi” başlıklı çalışmalarında; Sivas Cumhuriyet Üniversitesi kampüsündeki enerji evinde kurulu yatay tip ısı pompası sisteminden alınan deneysel verilere göre ısı
pompası sisteminin verimi ile ekserji verimleri bulunarak Sivas koşullarında ısı pompasının ısıtmada yeterliliği tartışılıyor.
Hasan Hacışevki, “Kurutmada Kullanılan Değişik Tip Hava Isıtma Kolektörlerinin Performanslarının Deneysel Karşılaştırılması” başlıklı çalışmasında; KKTC Magusa kentinde kurulu üç farklı
tip havalı güneş kolektörlerinin performans değerleri deneysel olarak belirlenip karşılaştırılmaları
yapılıyor.
Erhan Kırtepe ve Ali Güngör, “Nanoakışkan Kullanılan Güneş Kolektörünün Teorik Modellenmesi ve Farklı Çalışma Koşullarındaki Enerji ve Ekserji Analizi” başlıklı çalışmalarında; suya farklı
konsantrasyon oranlarında nanopartiküller (Cu, CuO, Al2O3, TiO2, SiO2) eklenerek elde edilen
nanoakışkanların güneş kolektöründe kullanımında, konsantrasyon ve debi değişimlerine de bağlı
olarak güneş kolektörünün ısıl verim ve ekserjetik performanslarının değişimlerini incelemişler,
sonuçta suya nanopartikül eklenmesinin ısıl verimi ve entropi üretimini azaltırken ekserji verimini
artırdığı tespitini yapıyorlar.
Sibel Menteşe ve arkadaşları, “Biyoaerosol Kompozisyonu ve Karbondioksit (CO2) Düzeyinin Covid-19 Salgın Sürecinin Başlangıcında Bir Spor Salonunda Araştırılması” başlıklı çalışmalarında;
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10-12 Mart 2020 tarihleri arasındaki üç farklı günde bir spor salonunda, gönüllülerin katılımıyla
yapılan bir pilates aktivitesi esnasındaki biyoaerosellerin tür ve miktar tayini, sıcaklık, bağıl nem,
atmosferik basınç, CO2 düzeylerini salon içi ve dış ortamda eşzamanlı ölçümlerle belirleyerek aktarıyorlar. Spor salonunda en yüksek CO2 oranlarına aktivite esnasında ve aktivite bitiminde rastlanmıştır. Salondaki toplam bakteri ve mantar seviyeleri 100-1000 CFU/m3 arasında bulunmuştur.
Aktivite sürecinde bakteri düzeyinin arttığı belirlenmiştir.
Yazarlar, iç ve dış ortamlarda sıklıkla gözlenen Aspargillus, Panicillium, Cladosporium ve Alternaria mantar türlerine ilave olarak deri ve saf mantar enfeksiyonuna neden olan Microsporum ve
Trickophyton ile insan patojeni Nigrospora ile binalarda kullanılan izolasyon köpüğünde çoğalan
Stachybotrys türlerine spor salonlarının sadece iç ortam havasında rastlamışlardır.
Bahadır E. Yüce ve Erhan Pulat, “Alttan Isıtma Sisteminin Kullanıldığı Bir Ofis Odasında Isıl
Konfor ve İç Hava Kalitesinin Sayısal Olarak İncelenmesi” başlıklı çalışmalarında; alttan ısıtmalı
bir ofis odasında nefes alıp veren bir termal manken modeli yardımı ile hava dağılımı, CO2’ye
bağlı iç hava kalitesi ve ısıl konfor sayısal olarak araştırılmıştır.
Doğan B. Saydam ve arkadaşları, “İç Bölmelere Sahip Havalı Bir Güneş Kolektörünün Deneysel
Olarak İncelenmesi” başlıklı çalışmalarında; tasarlayıp, imal ettikleri iç bölmelere sahip bir havalı
güneş kolektörünün ısıl performansını deneysel olarak incelemişler, enerji ve ekserji analizlerini
paylaşıyorlar. Osmaniye iklim koşullarında yapılan deneyler sonucunda ısıl performansın gün içinde değişim gösterdiğini belirleyerek, maksimum kolektör enerji verimi, kolektör ekserji yıkımı ve
iyileştirme potansiyeli değerlerinin değişimlerini belirtiyorlar.
Dergimiz www.mmo.org.tr internet sitemizde yer alan “Yayınlar” bölümünden takip edilebilmektedir.
Esenlik dileklerimizle.
TMMOB Makina Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu
Haziran 2021

ARAŞTIRMA MAKALESİ

Yatay Toprak Kaynaklı Isı Pompası Sisteminin
Sivas Şartlarında Ekserji Veriminin
Belirlenmesi
Mustafa CANER

ÖZ

Arş. Gör.
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
Makine Mühendisliği
Sivas
mustafacaner@cumhuriyet.edu.tr
orcid: 0000-0002-3674-7881

Bu çalışmada, toprak kaynaklı ısı pompasının (TKIP) ekserji analizi yapılmıştır. Bu
amaca yönelik olarak Sivas ilinde Sivas Cumhuriyet Üniversitesi kampüsünde bulunan enerji evinde yatay tip ısı pompası sistemi kurulmuştur. TKIP sistemi ısı değiştiricisi, ısı pompası ve ısıtma devresi olmak üzere üç ana devreden oluşmaktadır.
Sistemin çeşitli noktalarında sıcaklıklar ve basınç değerleri ile birlikte toprakaltı,
ısı pompası ve ısıtma devresinde dolaşan akışkan debileri ile kompresör ve pompaların tükettiği güçler ölçülmüştür. Aralık ayı boyunca ölçülen değerler günlük
olarak dakikada bir kaydedilmiştir.
Hesaplamalar sonucunda ısı pompasının ve sistemin ekserji verimleri sırasıyla
%34-%30 ve %29-%26 arasında elde edilmiştir. Bu sonuçlara göre, yatay TKIP
sisteminin Sivas ilinde ısıtma amaçlı kullanımda yeterli olmayacağı kanaatine varılmıştır.
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Dr. Öğr. Üyesi
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Determination of Exergy Efficiency
of Horizontal Ground Source Heat
Pump System in Sivas Conditions
ABSTRACT
In the present study, exergy analysis of a ground source heat pump (GSHP) is performed. For this purpose, a horizontal type GSHP test system is installed in the energy house located at Sivas Cumhuriyet University in Sivas Province.GSHP system
is consist of three main circuits. These are ground the heat exchanger (GHE), the
heat pump (HP) and the heating circuit. The temperatures and pressures are measured at the various points of the system. Besides, the mass flow rate the working
fluid circulating in the GHE, heat pump and heat circuit are measured. In addition,
power consumption of the compressor and the pumps are measured. The measured
values during the month of December are recorded on a daily basis.
As a result of the calculations, the exergy efficiencies of the heat pump and the
system are obtained between 34%-30% and 29%-26% respectively. According to
these results, it is concluded that the horizontal TKIP system will not be sufficient
for heating purposes in Sivas.

Keywords

Ground Source Heat Pump, Exergy, Exergy Efficiency, Heating.
Geliş Tarihi : 01.10.2018
Kabul Tarihi : 06.02.2019
Caner, M., Duman, N., Buyruk, E., Kılınç, F., Acar, H. İ., Yatay Toprak Kaynaklı Isı Pompası Sisteminin Sivas Şartlarında Ekserji Veriminin Belirlenmesi, 14.
Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi Bildiriler Kitabı, sf. 651-661, 17-20 Nisan 2019.
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ARAŞTIRMA MAKALESİ
1. GİRİŞ
Ekserji, bir sistemin bir durumdan çevre şartlarına
(ölü durum) genişlemesi sırasında sistemden elde
edilen en fazla iş miktarı olarak tanımlanır. Ekserji analizi, tersinmezliklerin yerini ve büyüklüğünü belirleyerek enerjiyi daha verimli kullanmayı
amaçlamaktadır. Fosil yakıt rezervlerinin azaltılması, çevre kirliliği sorunları, enerji politikaları
ve iklim değişiklikleri gibi nedenler son yıllarda
alternatif olarak toprak kaynaklı ısı pompalarının
daha fazla kullanılmasına yol açmıştır.
Türkiye’nin birincil enerji tüketiminin %90’ına yakını fosil yakıtlardır. Enerji Bakanlığı projeksiyonu
2020 yılı itibariyle Türkiye’nin enerji tüketiminin
yıllık 222 mtep’e ulaşmasını öngörmektedir. Şu an
yürürlükte olan enerji politikası 2020 yılı itibariyle bu talebin karşılanışında yerli ve yenilenebilir
enerji kaynaklarının oranını mümkün olduğunca
artırmayı ve önümüzdeki 10 yıllık süre içerisinde
enerjide ülkenin dışa bağımlılığında %3’lük bir
azalmayı öngörmektedir [1].
Enerji tüketiminin %35’i konutlarda, %36’sı sanayide, %21’i ulaşım ve %8’lik kısmı diğer kollara harcanmaktadır. Binalarda enerji tüketiminin
%80’lik kısmı ısıtmak için kullanılmaktadır. Enerjiden tasarruf etmek için ısının iç ortamda muhafaza edilmeni sağlamak gereklidir [2]. Yalıtım ile
birlikte ısıyı elde etmek için yenilenebilir enerji
kaynakları ile beraber kullanılabilecek alternatif
teknolojiler geliştirilmeli, sanayide ve evsel kullanılabilirliğinin sağlanması gereklidir.
Geçtiğimiz yıllarda birçok araştırmacı, toprak
kaynaklı ısı pompası sistemlerinin ekserji analizi
üzerine çalışmalar yürütmüştür. Hepbaşlı ve Akdemir [3], ekserji analizi yapmak için Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsü’nde dikey bir TKIP
sistemi uygulamıştır. Esen vd. [4], Elazığ’da yerden
ısıtılan bir test odasına sistem performansını belirlemek ve ekonomik analizini yapmak için yatay
toprak kaynaklı ısı pompası sistemi kurmuşlardır.
TKIP sistemi, konvansiyonel ısıtma metotlarıyla
(elektrik direnci, akaryakıt, sıvı petrol gazı, kömür, yağ ve doğal gaz) karşılaştırılmış, detaylı bir
maliyet analizi sunulmuş ve geri ödeme süreleri
saptanmıştır. TKIP sisteminin değinilen ilk 5 konvansiyonel ısıtma metotlarının üzerinde ekonomik
avantajlar sunduğu gösterilmiştir. Deney ve analizler sonucunda sistemin doğalgaz kullanımına
göre ekonomik bir alternatif olmadığı tespit edil-
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miştir. Özgener ve Hepbaşlı [5], toprak kaynaklı ısı
pompası sistemlerinin performans değerlendirmesi için enerjetik ve ekserjetik modellemesiyle ilgili çalışmışlardır. Analizleri, güneş destekli dikey
TKIP ve yatay TKIP olmak üzere iki farklı TKIP
sistemini kapsamaktadır. Her iki TKIP sisteminin
performansları, deneysel verilere dayalı enerji ve
ekserji analiz metodu kullanılarak değerlendirilmektedir. Her iki sistemin ekserji verimliliğinin
en yüksek değerlerinin, %80,7 ve %86,13 aralığında olduğunu göstermişlerdir. Acar [6] doktora
çalışmasında Denizli’de, toprak kaynaklı ısı pompası sisteminin soğutma ve ısıtma performansını
incelemiştir. Ekserji analizi sonuçlarına göre, ısı
pompasının ekserji verimi %74,61 ve sistemin ekserji verimi %72,62 olduğu belirtilmiştir. Bi ve diğ.
[7] bina ısıtma ve soğutma sistemleri için toprak
kaynaklı bir ısı pompası sisteminin karşılaştırmalı ekserji analizini yapmıştır. Çalışma sonucunda,
ısıtma modunda ekserji kaybının, soğutma modunda ekserji kaybından daha büyük olduğunu ve tüm
sistemin ekserji veriminin, sistem elemanlarının
ekserji veriminden daha düşük olduğunu bulmuşlardır. Bakırcı vd.[8], Erzurum’da güneş enerjisi
destekli dikey tipli kapalı devre toprak kaynaklı ısı
pompası sistemi ile ısıtma uygulamalarının enerji
analizi üzerinde çalışmışlardır. Yapılan deneysel
çalışmalar sonucunda sistemin Erzurum’da kullanılabileceğini belirtmişlerdir. Özdemir [9], doktora
çalışmasında Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Tesisat bölümünde bir test odasının ısıtılması ve soğutulması için 40 m sondaj derinliğindeki dikey TKIP sistemini kurmuştur. Isı taşıyıcı
akışkan olarak R407c kullanılan sistemin yüksek
performans gösterdiği bildirilmiştir. Isıtma mevsiminde ısı pompası ve sistemin ekserji verimi
sırasıyla %86 ve %74 olarak verilmiştir. Özsolak
[10], doktora çalışmasında Elazığ’da bulunan bir
köy evinde 12 m2 odayı ısıtmak için güneş destekli slinky toprak ısı değiştiricili ısı pompası sistemi
kurmuştur. Yatay ısı değiştiricili, dikey ısı değiştiricili ve güneş kaynaklı ısı pompası için ekserji
verimleri sırasıyla %44,8, %43,3 ve %41,1 olarak
belirlenmiştir. Lia vd. [11], toprak ve hava kaynaklı ısı pompası sistemlerinin ısıtma ve soğutma
ekserjilerinin teorik analizini yapmışlardır. Murat
Öztürk [12], güneş enerjisi ile elektrik enerjisi üreten bir sistemle kombine edilmiş toprak kaynaklı
ısı pompası sisteminin verimlilik analizlerini yapmıştır. TKIP sistem bileşenleri ısı pompası çevrimi, yeraltı ısı değiştiricileri çevrimi, ısıtıcı termal
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çevrimi ve soğutma kulesi çevriminden oluşmaktadır. Sistem verimliliğini maksimize etmek için
optimum çalışma parametreleri ve soğutma kulesi
performans etkilerini incelemiştir. Ekserji kaybı
oranları, ekserji verimleri, ekserji kayıpları, sistem
ve bütün sistem bileşenleri için incelenmiştir. Ünal
[13], doktora çalışmasında Termodinamiğin 1. ve
2. Yasaları, Eksergo Ekonomik analiz metotlarını
kullanılarak Mardin ili Midyat ilçesinde seçilen
deney odasında kullanılan güneş enerjisi destekli
dikey tip toprak kaynaklı ısı pompası sistemine
ait enerji, ekserji ve eksergo ekonomik analizler
yapmıştır. TKIP sistemlerinin Türkiye’nin farklı
bölgelerindeki çalışması Korkmaz [14], tarafından
incelenmiş ve bu sistemlerin Türkiye’nin uygun
bölgelerinde ısıtma ve soğutma amaçlı kullanabileceği sonucuna varılmıştır. Menberk vd [15], yaptıkları çalışmada doğalgazlı kazan ile düşey toprak
kaynaklı ısı pompası hibrit sisteminin ısıtma ve
soğutma sezonu için her bir elemanının ayrıntılı
termodinamik analizini yapmışlardır. Toprak kaynaklı ısı pompası ekserji performansının soğutma
için daha uygun olduğunu belirtmişlerdir.

sahip enerji evine kurulmuştur. Sistemde kullanılan ısı pompası Restherma markasına ait IP11SS
modeli olup, cihazın teknik özellikleri Tablo 1’de
verilmiştir.
Tablo 1. Isı Pompası Teknik Değerleri
Nominal kapasite
COP
Maksimum çıkış suyu sıcaklığı
Nominal kapasite
SOĞUTMA
EER
Maksimum çıkış suyu sıcaklığı
Soğutucu akışkan
Kompresör tipi
ISITMA

10,5 kW
5
55 °C
8,5 kW
4,29
7 °C
R410A
Scroll

2. DENEY SİSTEMİ ve YÖNTEM
Bu çalışmada, yatay tip toprak ısı değiştiricili bir
ısı pompası sisteminin ekserji analizi yapılmıştır.
Bu amaçla, yatay tip toprak kaynaklı ısı pompası
sistemi (TKIP) Sivas Cumhuriyet Üniversitesi yerleşkesinde bulunan yaklaşık 30 m2 taban alanına

1
2
3
4
5

Isı pompası
Sirkülasyon pompası
Manometreler
Genleşme tankı
Akümülasyon tankı

Şekil 1. Isı pompası ünitesi

b)

a)

c)

Şekil 2. a) Toprak devresi b) ısı pompası devresi c) ısıtma devresi
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Sistem, toprak altı devresi, ısı pompası devresi
ve ısıtma devresi olmak üzere üç kapalı devreden
oluşmaktadır. Şekil 1’de ısı pompası ünitesinin
resmi ve Şekil 2’de üç devreye ait tesisat şemaları
verilmiştir.

Kütlenin korunumu:

Toprak ısı değiştiricisi toprağın 2,5 m derinliğine
yerleştirilmiş olup 10 bar işletme basıncına dayanaklı PE100 (polietilen) borudan oluşturulmuştur.
Toprak ısı değiştiricisinde akışkan olarak antifrizli
su (kütlesel antifriz oranı %20) ve ısı pompası devresinde soğutucu akışkan olarak R410A kullanılmıştır. Toprak ısı değiştiricinin sergi biçimi Şekil
3’de verilmiştir.

Sürekli akışlı açık sistem için termodinamiğin
ikinci yasası aşağıdaki gibi yazılır:

∑ṁg = ∑ṁç (kg/s)

(1)

Enerjinin korunumu:
Q̇ - Ẇ = ∑ṁçθç - ∑ṁgθg

Ṡüretim = ∑ṁçsç - ∑ṁgθg + Q̇ çevre/To

(2)

(3)

Burada birinci kanun denklemi de kullanılarak ısı
geçişi terimi yok edilirse,
Ẇ = ∑ṁg (hg + Vg2/2 + gzg - Tosg)
- ∑ṁç (hç + Vç2/2 + gzç - Tosç) - ToṠüretim

(4)

Tersinir iş, yukarıdaki denklemde toplam entropi
üretimi (Ṡüretim) terimi sıfıra eşitlenerek potansiyel
ve kinetik enerjiler ihmal edilerek aşağıdaki gibi
yazılır:
Ẇtr = ṁ[(hg - hç) - To(sg - sç)] (kW)

(5)

ψ ile gösterilen ekserji akısı denklem 6 ile yazılır.
ψ = (h - ho) - To(s -so)
Şekil 3. Toprak ısı değiştiricinin sergi biçimi

(6)

Ekserji ise
Ѐx = ṁ ψ

(7)

Bu çalışmada aşağıdaki varsayımlar yapılmıştır:

şeklinde verilir.

•

Isı pompasının ve tüm sistemin ekserji verimi aşağıdaki bağıntılardan hesaplanır [5], [7], [16],

•

•
•
•

•

Sistem elemanları sürekli akışlı açık sistem
modeline uymaktadır.
Bileşenleri birbirine bağlayan borulardaki ısı
transferi ve basınç düşmeleri boru uzunlukları
kısa olduğundan ihmal edilmiştir.
Potansiyel ve kinetik enerji değişimleri ihmal
edilmiştir ve kimyasal reaksiyonlar yoktur.
Kompresör adyabatik olarak çalışmaktadır.
Toprakaltı ısı değiştiricisi tamamen toprak
tarafından çevrili olduğundan ısı kaybı ihmal
edilmiştir.
Yoğuşturucu ve buharlaştırıcı yalıtımlı olduğundan dolayı ısı kayıpları ihmal edilmiştir.

Enerji analizi termodinamiğin birinci yasasına
bağlıdır ve enerjinin korunumu ile ilgilidir. Hangi ünitede enerji kalitesinin ne kadar olduğu ve ne
kadar değiştiği hakkında bilgi vermez. Bu bilgiler
ancak ikinci yasaya dayanan bir ekserji analizi ile
belirlenebilir. Ekserji analizi, enerji kaynaklarını
daha verimli kullanılmasına yardımcı olur.
Ekserji analizi kütlenin, enerjinin korunumu ve ekserji dengesi eşitlikleri kullanılarak yapılmaktadır.
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ηIP = (Ѐx yoğ,g - Ѐx yoğ,ç) /Ẇ komp

(8)

ηsys = (Ѐx yoğ,g - Ѐx yoğ,ç) /∑Ẇtop

(9)

∑Ẇtop = Ẇ komp + Ẇp1 + Ẇp2 + Ẇp3

(10)

3. DENEYSEL BULGULAR
Deneyler sırasında TKIP tesisat şemasında verilen
noktalarda yapılan ölçümlere ait bilgiler ve ölçülen değerlere bağlı olarak yapılan hesaplamalar
Tablo 2’de görülmektedir. Ayrıca dolaşım pompalarının ve kompresörün elektrik tüketimi ölçülmüştür. 2016 yılı Aralık ayı boyunca yapılan tüm
bu ölçümler dakika da bir olarak kayıt edilmiştir.
Ekserjinin hesaplanmasında Aralık ayı boyunca
ölçülen debi, sıcaklık ve basınç değerlerinin ortalamaları ve Coolpack programından alınan entalpi
ve entropi değerleri kullanılmıştır. Termodinamik
eşitlikler kullanılarak soğutucu akışkan R410A ve
su için hesaplanan ekserji değerleri tabloda görülmektedir.
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Tablo 2. Referans Değerler İle TKIP Sistemindeki Tüm Hal Noktalarına Ait Ölçülen, Belirlenen Ve
Hesaplanan Değerler
Hal
No

Akışkan

Faz

Sıcaklık
T,(oC)

Basınç
P,(bar)

Debi
(kg/s)

Entalpi
h(kJ/kg)

Entropi
s(kJ/kgK)

0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14

R410A
Su
R410A
R410A
R410A
R410A
R410A
R410A
R410A
su
su
su
su
su
su

Ölü hal
Ölü hal
Kızgın buhar
Kızgın buhar
Kızgın buhar
sıvı
sıvı
Islak buhar
buhar
sıvı
sıvı
sıvı
sıvı
sıvı
sıvı

1
1
7,54
69,12
66,1
46,23
45,55
7,76
7,76
10,38
7,54
44,89
42,26
42,55
39,69

1,013
1,013
7,68
29,65
29,65
29,65
29,65
7,68
7,68
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5

0,038
0,038
0,038
0,038
0,038
0,038
0,038
0,609
0,609
0,58
0,58
0,2277
0,2277

436,60
4,02
431,71
457,28
453,59
283,82
282,31
282,31
282,31
51,41
42,69
188,13
177,01
178,26
166,17

2,08935
0,01471
1,85206
1,81106
1,8005
1,2757
1,27112
1,3014
1,3014
0,184
0,1534
0,638
0,60623
0,606
0,567

Özgül
ekserji
é(kJ/kg)
60,16
96,97
96,178
70,28
70,03
61,73
61,73
0,963
0,646
13,41
11,908
12,08
10,53

Ekserji
Ѐx
(kW)
2,2862
3,685
3,655
2,670
2,66
2,346
2,346
0,586
0,646
7,78
6,9
2,75
2,397

Şekil 4. Aralık ayı için iç ortam ve dış ortam sıcaklıkları

Şekil 5. Aralık ayı için toprak sıcaklıkları
Tesisat Mühendisliği - Sayı 184 - Mayıs/Haziran 2021
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Şekil 6. Aralık ayı için ekserji akışı

Şekil 7. Isı pompası ve sistemin ekserji verimi

Şekil 8. Isı pompası ekserji verimleri karşılaştırma grafiği

Şekil 9. Sistem ekserji verimleri karşılaştırma grafiği
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Şekil 4’te iç ve dış ortam sıcaklıkları ile Şekil 5’te
toprak sıcaklıklarının günlük değişimleri verilmiştir.

°C olarak ölçülmüştür. Bir ay boyunca 19 gün dış
ortam sıcaklığı 0 °C altında ölçülmüş ve iç ortam
sıcaklığı 21 °C ve 26 °C arasında değişmiştir.

Şekil 6’da sistemin her bileşeninin ekserji akışı ve
tüketim değerlerini kullanarak birbirlerine olan ekserji geçişi ve ekserji kaybı ekserji akış diyagramlarında gösterilmiştir [15]. Bu çizimler, x eksenlerinde işaretli her bir kaynaktan, sistem bileşenleri
aracılığıyla dış ortama ekserji akışını sıralı olarak
göstermektedir. Dış ortamdaki göreceli ekserji içeriği sıfırdır çünkü dış ortam sıcaklığı ekserji analizi için referans koşul olarak kullanılmıştır. Her bir
çizginin sol tarafındaki çubuk, kaynaktaki ekserji
girdisinin büyüklüğünü ve tek tek bileşenlerin katkısını göstermektedir. Her bir çizgi segmentinin
eğimi, ilgili alt sistemdeki ekserji tüketimini göstermektedir. Bağımsız bileşenler arasındaki noktalar bir alt sistemden diğerine olan ekserji akış miktarına göre işaretlenmiştir. Akış diyagramlarında
kutu içindeki turuncu sayı her bir elemanda yok
olan ekserji, yeşil renkler dışarıdan verilen ekserji
ve kırmızı oklar ile transfer edilen ekserji miktarları gösterilmektedir.

Deneyler sırasında topraktan sürekli olarak ısı
çekilmesinden dolayı toprak sıcaklıkları zamanla
azalmıştır. Aralık ayı boyunca 2,5 m, 1,5 m ve 0,5
m derinliklerinde toprak sıcaklıkları ortalaması sırasıyla 8,35 °C, 7,14 °C ve 3,70 °C ölçülmüştür.

Şekil 7’de TKIP sisteminin ve ısı pompasının ekserji veriminin Aralık ayına ait günlük değerleri
görülmektedir. Bu ay için ısı pompası ekserji verimi en yüksek %34,1 en düşük %29,2 ve ortalama % 31,3 olarak ve sistem ekserji verimi ise en
yüksek %29,6, en düşük %25,4 ve ortalama %27,2
olarak hesaplanmıştır. Verimlerdeki bu değişimin
toprak sıcaklığındaki değişime bağlı olduğu düşünülmektedir.
Şekil 8’de bu çalışmada elde edilen sonuçlar ile literatürde yer alan bazı çalışmalardan elde edilen
sonuçlar mukayeseli olarak verilmiştir. Şekilde görüldüğü gibi, en yüksek ekserji verimi Özsolak [10]
’ın yaptığı çalışmada en düşük ekserji verimi ise
sunulan çalışmada elde edilmiştir.
Şekil 9’da literatürde yapılan bazı çalışmalardan
elde edilen sonuçlar ile bu çalışmadan elde edilen
sonuç görülmektedir. En yüksek sistem ekserji verimi Fei vd. [17] çalışmalarında ortaya çıkarken en
düşük sistem ekserji verimi sunulan çalışmada ortaya çıkmıştır.

SONUÇLAR
Aylık ortalama en düşük ve en yüksek dış ortam
sıcaklığı ay içerisinde ortalama -16,3 °C ve 3,98

Isı pompasının çalışma süresinin dış ortam sıcaklığına bağlı olarak değişiklik gösterdiği gözlenmiştir. Dış ortam sıcaklıklarının yüksek olduğu günlerde ısı pompası 9 dakika çalışmış ve 35 dakika
ara vermiştir. Dış ortam sıcaklığının düşük olduğu
günlerde ise 12 dakika çalışmış ve 35 dakika ara
vermiştir.
Isı pompasının ve sistemin Aralık ayı ortalama
ekserji verimleri sırasıyla %31, %27 olarak hesaplanmıştır. Bu değerler göreceli olarak küçüktür. Bu
sonuçlara göre, yatay TKIP sisteminin Sivas ilinde
ısıtma amaçlı kullanımda yeterli olmayacağı kanaatine varılmıştır. TKIP sisteminin Sivas ’ta ısıtma
amaçlı kullanımının daha cazip hale gelebilmesi
için sistemin güneş enerjisi ile desteklenmesi, toprakaltı devresinden gelen suyun ısıtılması ve bina
bazında fotovoltaik panellerle bütünleştirilmesi
gibi tedbirler alınabilir. Ayrıca toprak kaynaklı ısı
pompalarının tasarımında kış ve yaz ısıtma ve soğutma yükleri olabildiğince birbirine yakın tutulmalı, sezonluk ısıl denge sağlanmalı, ısıtma veya
soğutma modunda toprağın belirli bir doygunluk
limitine ulaşmaması için gerekli önlemler alınmalıdır.

Kısaltma ve Semboller
Ex,
g
ṁ
Q
Q̇
P
S
s
h
T
v
W
Ẇ
η
ψ
θ
z
TKIP

Ekserji [kJ]
Yer çekimi ivmesi [m2/s]
Kütlesel debi [kg/s]
Isı enerjisi [kJ]
Isıl güç [kW]
Basınç [kPa, Bar]
Entropi [kJ/K]
Entropi, birim kütle için [kJ/kg.K]
Entalpi
Sıcaklık [K, °C]
Hız [m/s]
İş [kJ]
Güç [kW]
Ekserji Verimi [%]
Açık bir sistemde birim kütle için ekserji
değişimi [kW]
Birim kütlenin toplam enerjisi
Kot [m]
Toprak kaynaklı ısı pompası
Tesisat Mühendisliği - Sayı 184 - Mayıs/Haziran 2021

13

ARAŞTIRMA MAKALESİ
Alt indisler
O
ç
g
sys
p
iç
dış
komp
top
yoğ

Referans hali
Çıkan 				
Giren 				
Sistem				
Pompa
İç ortam
Dış ortam
Kompresör
Toplam
Yoğuşturucu

8.

9.
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Bu çalışmada, konutlarda veya endüstriyel tesislerde kullanılabilecek üç değişik
tip güneş hava kolektörünün performansları deneysel olarak karşılaştırılmıştır.
Kolektörlerin verimleri incelenmiştir. Çalışmalar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Mağusa kentinde 12-30 Temmuz 2017 tarihleri arasında sabah saat 08:00 ile 18:00
saatleri arasında yapılmış ve 20x20 mm kare kesitli aluminyum profilli kolektörün
tasarlanan değişik hava debilerinde %66,08, 25x25 mm kare kesitli aluminyum
profilli kolektörün %64,66 ve fin yapılı kolektörün %63,59 verime ulaştığı tespit
edilmiştir.
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Experimental Comparison of the Performance
of Different Types of Solar Air Heating
Collectors Used in Drying
ABSTRACT
In this study, performance of three different types of Solar Air heaters are experimentally investigated and compared. Efficiency of the collectors are investigated.
Studies are performed at Turkish Republic of Northern Cyprus in Famagusta city
between 12-30 July 2017 at 08:00 and 18:00 hours for different mass flowrates and
20mmx20mm square aluminum tube type collector showed 66,08%, 25mmx25mm
square aluminum tube type collector showed 64,66% and finned type collector
showed 63,59% efficiency.
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1. GİRİŞ
Günümüzde mevcut fosil enerji kaynaklarının
azalmasından ve dünya nüfusunun artmasından
dolayı enerji konusunda sorunlar yaşanmaya başlanmış ve bu durum artık kendini hissetirmeye
başlamıştır. Ayrıca fosil yakıtların oluşturduğu
hava ve çevre kirliliği işin bir başka boyutudur.
Fosil yakıtların yanması ile atmosfere salınan CO2,
CO, SOx, NOx gibi gazlar küresel ısınma ve kirliliğin ana sebeplerindendir. CO2 sera gazı etkisi
yaparken, SOx ve NOx asit yağmurlarına neden olmaktadır. CO ise zehirli olup insan ve hayvan sağlığına zarar vermektedir. Küresel ısınmanın etkisi
günümüzde artık çok daha fazla hissedilmektedir.
Tüm bu sorunların yanında bazı basit ve ucuz düzeneklerle mevcut güneş enerjisi kaynağını kullanarak çevreye ve atmosfere zarar vermeden ev ve
sera ısıtılması, meyve ve sebze kurutulması gibi
uygulamalarda güneş enerjisinden faydalanmak
mümkündür [1]. Yapılan çalışmada 0,02 kg/s, 0,03
kg/s, 0,04 kg/s, ve 0,05 kg/s kütlesel debileri için üç
değişik güneş kolektörü test edilmiş ve ısıl vermlilikleri karşılaştırılmıştır. Kıbrıs, konumu itibarı ile
güneş enerjisinden en çok faydalanılabilecek ülke-

lerden biridir. Güneş enerjisi ile su ısıtma yaygın
olmasına rağmen hava soğutma pek rağbet görmemiştir [2].

2. DENEYSEL DÜZENEK ve
KULLANILAN CİHAZLAR
Bu çalışmanın amacı üç değişik tip güneş hava
kolektörünü değişik hava debilerinde test edip en
verimli tasarımı tespit etmektir [3]. Bu amaçla üç
değişik tip havalı güneş kolektörün, tasarım ve
imalatında kolektör malzemelerinin kolay temin
edilmesi, ekonomiklik ve ısıl özellikler gibi temel
parametreler göz önüne alınmıştır [4].

2.1. Deney Parametrelerinin Belirlenmesi
2.1.1. Deneylerde Kullanılan Cihazlar
Kolektörlerin yüzeyine gelen güneş ışınımı LP
PYRA 10 model piranometre ile akan havanın hızı
portatif YK2005 AH model Anemometre cihazı
ile ölçülmüştür. Deneyler sırasında sıcaklıklar her
saate bir 4 kanallı hafıza kartlı PCE-T390 model
dijital bir termometre ile ölçülmüş ve data logger’e
kaydedilmiştir.

Çizelge 1. Deneylerde Kullanılan Ölçüm Cihazları
Sıra No

Cihazın Adı

Cihazın Özelliği

1

LP PYRA 10 model
Işınım ölçer

Piranometre ve voltmetre
Cihazın doğruluğu: 1±0,51%
Maksimum ölçüm: 2000W/m2

2

YK2005 AH model
Hız ölçer

Anemometre
Ölçüm aralığı: 0,4 – 30 m/s
Hata payı: ±2%

3

PCE-T390 model
Sıcaklık ölçer

4 kanallı Dijital Termometre
Termokapıl: K tipi
Çözünürlük: 0,1 °C/1 °C
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2.1.2 Kolektörler

Kütlesel debi :

Deneylerde kullanılan kolektörler 186cmx90cmx
15cm ölçülerinde olup ısı yutucu plakanın altında 3
cm kalınlığında strofor köpük izolasyon malzemesi
olarak kullanılmıştır [4]. Kolektörlerin üzerinde 5
mm kalınlığında cam kullanılmıştır. Kolektörlerin
alt kısmı emiş için 5cmx70cm ölçüsünde açıklığa
sahiptir. Çıkış kısmında ise birer adet aynı özelliklere sahip 1800 m3/sa kapasiteli santrifüj değişken
hız kontrollü fan kullanılmıştır.

ṁ = ρ ∙ V̇

3. ISIL ANALİZ

A : Kolektör kesit alanı, [m2]

3.1. Tasarım Hesapları

ν = ṁ/ρA = 0,02/(1,184∙0,00785) = 2,15 m/s (örnek
hesaplama)

Güneş kolektörlerinin ısıl verimliliği; hava tarafından elde edilen enerjinin panel üzerindeki güneş
radyasyonuna oranı olarak da tanımlanabilir [5].
Sistemlerin kazandıkları enerji yükleri (Qu), sisteme giren havanın sıcaklığı (Tg), yoğunluğu (ρ) ve
akan havanın debisi (m3/s) ile çıkan havanın sıcaklığı (Tç) değerleri kullanılarak hesaplanmıştır [6].
Kolektörlerin verimliliği aşağıdaki bağlantı ile hesaplanmıştır:
η = Qu / (l ∙ Ac)

(1)

Burada:

ρ : Akışkanın yoğunluğu, [kg/m3]
V̇ : Hacimsel debi [m3/s]
Hacimsel debi:
V̇ = v ∙ A

(4)

v : Akışkanın hızı, [m/s]

V̇ = v ∙ A = 2,15 ∙ 0,0785 = 0,168775 m3/s (örnek
hesaplama)
Qk, Isı kaybı aşağıdaki denklem ile hesaplanmıştır.
Qk = UgAy∆T

(5)

Ug = Uü + U k + Ua

(6)

Uü, U k, Ua = 1/(Ros + ∑[lmalz/k malz]) + Ris

(7)

Burada ;
Ug: genel ısı kaybı sabiti, [W/ m2.K]

Ua: kolektörün alt yüzeyinin ısı kaybı sabiti,
[W/ m2.K]

I : Güneş enerjisi yoğunluğu, [W/m2]
= Güneş radyasyon değeri

U k: kolektörün kenar yüzeylerinin ısı kaybı sabiti,
[W/ m2.K]

Qu : Faydalı ısı, [W]
η = Qu / (l ∙ Ac) = 460,513 / (425∙1,67)
= 0,6488 = %64,88 (örnek hesaplama)

k malz : Malzemenin ısı iletkenliği, [W/m °C]
lmalz : malzemenin kalınlığı, [m]

Hava tipi kolektörde toplanan faydalı ısı hesabı:
(2)

Qu = 0,02x1005 x (23) = 460,513 W (örnek hesaplama)
Burada:

Burada:

Uü: kolektörün üst yüzeyinin ısı kaybı sabiti,
[W/ m2.K]

Ac : kolektör yüzey alanı, [m2]
A = 0,90x1,86=1,67 m2

Qu = ṁCp(Tç - Tg)

(3)

Ros : dış yüzeyin ısı direnci, [m2 °C/W]
Ris : iç yüzeyin ısı direnci, [m2 °C/W]
Kabul edilen değerler:
Ros = 0,0550 m2 °C/W ve Ris = 0,1230 m2 °C/W

ṁ : kütlesel debi, [kg/s]
Cp : Akışkanın özgül ısısı, [J/kg.°C]
Tg : Akışkanın giriş sıcaklığı, [°C]
Tç : Akışkanın çıkış sıcaklığı, [°C]
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Şekil 1. Fin tipi kolektör detayları
Şekil 4. Güneş ışınım değerleri

Şekil 2. Kare kesitli aluminyum tüp kolektör

Şekil 5. Fin tipi kolektörün sıcaklık faklılıkları

Şekil 3. Kolektörlerin deney alanındaki yerleşimi

SONUÇ ve TARTIŞMA
Üç değişik tip güneş hava kolektörü için temmuz
ayında yapılan ölçümler analiz edilmiş ve Şekil
4-10’da gösterilen grafikler hazırlanmıştır [7]. Şekil 4 güneş ışınım değerlerini göstermektedir, en
yüksek değer saat 13:30 civarında 440 W/m 2 olarak
ölçülmüştür. Şekil 5, 6 ve 7’de kolektörlerde elde
edilen giriş ve çıkış sıcaklıkları arasındaki farklar gösterilmiştir. En yüksek sıcaklık farkı 20x20
mm kesitli aluminyum tipi kolektörden elde edilmiştir. Şekil 8, 9 ve 10’da kolektörlerin verimleri
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Şekil 6. 25x25 mm kare aluminyum profilli kolektörün
sıcaklık faklılıkları
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Şekil 7. 25x25 mm kare aluminyum profilli kolektörün
sıcaklık faklılıkları

Şekil 10. 25x25 mm aluminyum kare profilli
kolektörün verimi

SONUÇ
verilmektedir. En yüksek ısıl verim %66,08 olarak
20x20 mm kesitli aluminyum tipi kolektörden 0,05
kg/s kütlesel debide elde edilmiştir. En düşük verim 0,02 kg/s kütlesel debide %38 olarak fin tipi
kolektörde elde edilmiştir.

Şekil 8. Fin tipi kolektörün verimi

Şekil 9. 20x20 mm aluminyum kare profilli kolektörün
verimi

Tasarımı ve imalatı yapılan üç değişik havalı güneş
kolektörün ısıl verimliliği, Mağusa iklim şartlarında deneysel olarak incelenmiştir. Yaz mevsiminde
7 farklı günde yapılan ölçümler sonucunda havalı
güneş kolektörün ortalama ısıl verimi 0,02, 0,03,
0,04, ve 0,05 kg/s kütlesel debiler için fin tipi kolektör için %63,59, 20x20 mm kare kesitli aluminyum tüplü kolektörde %66,08 ve 25x25 mm kare
kesitli aluminyum tüplü kolektörde ise %64,66 olduğu gözlemlenmiştir.
Isıl verim grafiklerinden görüldüğü üzere en yüksek verim öğle saatlerinde elde edilmiştir. Isıl verim,
kolektörün hava geçişinin olduğu kısımda direnç
azaltılarak ve kolektör yutucu plakası, seçici yüzey
yapılarak artırılabilir. Havalı güneş kolektölerinin
havalandırma için gerekli dış havanın ısıtılmasında, meyve, sebze kurutulmasında, sera ısıtılmasında kullanılması durumunda büyük oranda enerji
tasarrufu yapılabileceği görülmüştür. Havalı güneş
kolektör maliyetlerinin, sıvı akışkanlı güneş kolektörlere göre daha düşük olduğu ve piyasada mevcut
teknolojik imkanlarla rahatlıkla imalatının yapılabileceği düşünüldüğü zaman tarım sektöründe kullanılması durumunda üretim maliyetlerinin düşüceği aşikardır. Havalı güneş kolektörlerin özellikle
KKTC gibi fazla güneş alan bölgelerde kış aylarında
binaların ısıtılmasında da diğer ısıtma işlemlerinde
takviye olarak kullanılabileceği görülmüştür. Ayrıca
iklimlendirme santralleri ile havalı kolektörler bütünleştirilerek ısıtıcı batarya güçleri önemli ölçüde
azaltılabilir. Güneşten bedava elde edilen bu enerji
elektrik fiyatlarının sürekli olarak arttığı bir dönemde giderlerin azalması, daha az yakıt tüketmek ve
çevrenin daha az kirletilmesi anlamına gelmektedir.
Tesisat Mühendisliği - Sayı 184 - Mayıs/Haziran 2021
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Bu çalışmada güneşten ısıl enerji üretmemizi sağlayan güneş kolektörünün teorik
modellemesi yapılmıştır. Güneş kolektöründe temel ısı transfer akışkanı olarak kullanılan suya farklı konsantrasyon oranlarında nanopartiküller (Cu, CuO, Al2O3,
TiO2, SiO2) eklenerek farklı nanoakışkanlar elde edilmiştir. Bu nanoakışkanların
farklı konsantrasyon oranlarında ve farklı debilerde güneş kolektörü içerisinde
kullanılmasının güneş kolektörünün ısıl ve ekserjetik performansına olan etkileri
incelenmiştir. 0,048 kg/s kütlesel debiye ve 0,04 konsantrasyon oranın da Cu nanopartiküle sahip nanoakışkanın kullanılması ile ısı transfer akışkanı olarak suyun
kullanıldığı duruma göre kolektör ısıl veriminde %1,65 oranında azalma, ekserji
veriminde ise %1,59 oranında artış olduğu tespit edilmiştir. Yapılan teorik analizler
sonucunda, temel ısı transferi akışkanı olan suya nanopartikül eklenmesinin ısıl
verimi ve entropi üretimini azaltırken ekserji verimini arttırdığı tespit edilmiştir.
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Theoretical Modeling of a Solar Collector
Used with Nanofluid and, Energy and Exergy
Analysis in Different Working Conditions
ABSTRACT
In this study, the theoretical modeling of the solar collector that enables us to generate thermal energy from the sun has been made. Different nanofluids were obtained
by adding nanoparticles (Cu, CuO, Al2O3, TiO2, SiO2) in different concentration
ratios to the water used as the main heat transfer fluid in the solar collector. The
effects of using these nanofluids at different concentration ratios and different flow
rates in solar collectors were investigated on the thermal and exergetic performance of the solar collector. With the use of nanofluid with 0.048 kg/s mass flow rate
and Cu nanoparticle at a concentration of 0.04, it was determined that there was
a decrease of 1.65% in the collector thermal efficiency and an increase of 1.59% in
the exergy efficiency compared to the use of water as the heat transfer fluid. As a
result of the theoretical analysis, it has been determined that adding nanoparticles
to water, which is the main heat transfer fluid, decreases the thermal efficiency and
entropy generation while increasing the exergy efficiency.
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1. GİRİŞ
Fosil kökenli yakıtların tükenmesi ve bunun yanı
sıra bu yakıtların kullanımının çevreye verdikleri
zarar sebebiyle yenilenebilir enerjilere ve bu enerjilerden yararlanmamızı sağlayan sistemlere olan
ihtiyaç ve ilgi her geçen gün artmaktadır. Bu kapsamda özellikle gezegenimizi ısıtan ve aydınlatan
güneşten en iyi şekilde yararlanmamızı ve güneşten enerji üretirken kullanılan sistemlerin veriminin artmasını sağlayacak çalışmaların yapılması
önemlidir. Bu kapsamda güneşten ısıl enerji üreten
sistemlerde kullanılan çalışma akışkanına nanopartiküller eklenmesi ile ısı transfer akışkanının
termodinamik özelliklerinin geliştirilmesi ve buna
bağlı olarak da sistem verimlerinin arttırılması
amacıyla birçok bilimsel çalışma yapılmış ve yapılmaya devam edilmektedir.
Mahian vd. (2014) [1] içerisinde dört farklı nanoakışkan (Cu/su, Al2O3/su, TiO2/su ve SiO2/su) kullanılan mini kanallı güneş kolektörünün performans
analizini teorik olarak gerçekleştirmişlerdir. Sabit
kütlesel debide nanoakışkan kullanılan güneş kolektöründe türbülanslı akış için enerji ve ekserji
analizi yapılmıştır. Akışkanın güneş kolektöründen çıktığındaki en yüksek sıcaklık değeri nanoakışkan olarak Cu/su kullanıldığı zaman elde
edilmiştir. Yousefia vd. (2012) [2] içerisinde Al2O3/
su nanoakışkan kullanılan düz plakalı güneş kolektörünün verimini deneysel olarak incelemişlerdir.
Nanoakışkan içerisindeki nanopartiküllerin ağırlık
oranı %0,2 ve %0,4, parçacık boyutu ise 15 nm olarak alınmış ve nanoakışkanın debisi 1 ila 3 L/dak
arasında değiştirilerek dış ortam koşullarındaki
deneyler gerçekleştirilmiştir. Yapılan analizler sonucunda, %0,2 ağırlık oranındaki nanoakışkanın
kullanılması, çalışma akışkanı olarak suyun kullanıldığı duruma göre güneş kolektörünün verimini
%28,3 oranında arttırmıştır. Tyagi vd. (2009) [3]
çalışma akışkanı olarak su ve alüminyum karışımı
nanoakışkan kullanılan yoğunlaştırmasız bir direkt absorpsiyonlu güneş kolektörü ile tipik bir düz
plakalı güneş kolektörünün uygunluk açısından teorik olarak karşılaştırmasını yapmışlardır. Direkt
absorpsiyonlu güneş kolektörü için iki boyutlu ısı
transfer analizi nümerik olarak modellenmiştir.
Yapılan analizler sonucunda aynı koşullar altındaki içerisinde çalışma akışkanı olarak nanoakışkan
kullanılan direkt absorpsiyonlu güneş kolektörünün, içerisinde çalışma akışkanı olarak sadece su
kullanılan düz plakalı güneş kolektörüne göre %10
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daha yüksek mutlak verim gösterdiği tespit edilmiştir. Yousefi vd. (2012) [4] çalışma akışkanı olarak
MWCNT-H2O nanoakışkan kullanılan düz plakalı
güneş kolektörünün verimini deneysel olarak incelemişlerdir. Çalışma kapsamında nanopartiküllerin
ağırlık oranı %0,2 ve %0,4, nanoakışkanın kütlesel
debisi ise 0,0167 kg/s ila 0,05 kg/s arasında farklı
değerlerde olacak şekilde alınarak deneyler gerçekleştirilmiştir. Ayrıca yüzey etkinleştirici madde olarak Triton X-100’ün kullanılmasının da etkisi
incelenmiştir. Yapılan analizler sonucunda, yüzey
etkinleştirici madde olmadan ağırlıkça %0,2 oranında MWCNT-H2O nanoakışkanın kullanılmasının verimi düşürdüğünü ve yüzey etkinleştirici
madde kullanılmasının verimi arttırdığını göstermiştir. Bununla birlikte, yüzey etkinleştirici madde
içermeyen ağırlıkça %0,4 oranında MWCNT-H2O
nanoakışkanın kullanılmasının verimlilikte bir
artışa neden olduğu gözlemlenmiştir. Farahat vd.
(2009) [5] düz plakalı bir güneş kolektörün ısıl ve
optik performansını değerlendirebilmek için enerji
ve ekserji analizini yapmışlar ve ayrıca kolektörün
tasarım parametrelerini belirlemek içinde ekserjetik optimizasyonunu gerçekleştirmişlerdir. Isıl
ve ekserji hesaplamalarını yapmak için geliştirilen matematiksel modelden elde edilen sonuçların
doğruluğu literatürdeki mevcut deneysel sonuçlar
ile karşılaştırılarak kanıtlanmıştır. Yapılan analizler sonucunda optimum yutucu yüzey alanının,
akışkan kütlesel debisinin ve ekserji veriminin sırasıyla 9,14 m2, 0,0087 kg/s ve %3,898 olduğu tespit edilmiştir. Jamal-Abad vd. (2013) [6] içerisinde
ısı transfer akışkanı olarak Cu/H2O nanoakışkan
kullanılan düz plakalı bir güneş kolektörün performansını deneysel olarak incelemişlerdir. Deneyler,
kararlı durum koşulları altında gerçekleştirilmiştir. Yapılan deneyler sonucunda, sadece su yerine
içerisinde %0,05 ağırlık oranında Cu nanopartiküllerin bulunduğu nanoakışkanın kullanılması ile
kolektör verimliliğinde yaklaşık olarak %24 artış
görülmüştür. Faizal vd. (2013) [7] çalışmalarında
nanoakışkan kullanılan düz plakalı bir güneş kolektörünün enerji, ekonomik ve çevresel analizini
gerçekleştirmişlerdir. Kolektörden çıkan akışkandan istenilen çıkış sıcaklığını sağlayan daha küçük
bir kolektör üretebilmek ve kolektörün yapımından
kaynaklanan maliyeti ve çevreye verilen zararı
azaltabilmek için çalışma akışkanı olan suya farklı
nanopartiküller (CuO, SiO2, TiO2, Al2O3) eklemişlerdir. CuO, SiO2, TiO2 ve Al2O3 nanopartikülerin
su içerisine eklenerek elde edilen nanoakışkanla-
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rın kullanımı ile sırasıyla %25,6, %21,6, %22,1 ve
%21,5 oranında güneş kolektör alanının azalması
sağlanmıştır. Alim vd. (2013) [8] çalışmalarında,
farklı nanpartiküllerin (Al2O3, CuO, SiO2, TiO2) su
içerisine katılmasıyla elde edilen nanoakışkanların
ısı transfer akışkanı olarak kullanıldığı düz plakalı
bir güneş kolektörünün entropi üretimini, ekserji
yıkımını, basınç düşüşünü ve ısıl performansını teorik olarak analiz etmişlerdir. Yapılan çalışmada,
nanopartikül hacim oranları ve nanoakışkanların
hacimsel debileri sırasıyla %1 ila %4 ve 1 L/dak
ila 4 L/dak aralığında değiştirilerek analizler gerçekleştirilmiştir. Yapılan teorik analizler sonucunda ısı transfer akışkanı olarak su yerine CuO/H2O
nanoakışkanın kullanılması ile entropi üretiminin
%4,34 oranında azaltılabileceği ve ısı transfer katsayısının da %22,15 arttırılabileceği belirtilmiştir.
Bu çalışmada da güneşten ısıl enerji üretmemizi
sağlayan güneş kolektörünün teorik modellemesi
yapılmış ve içerisindeki temel ısı transfer akışkanı
olan suya farklı konsantrasyon oranlarında, farklı
nanopartiküller (Cu, CuO, Al2O3, TiO2, SiO2) eklenmesinin ve nanoakışkanın kolektör içerisinden
farklı debilerde geçirilmesinin kolektörün ısıl ve
ekserji verimine olan etkileri incelenmiştir.

2. GÜNEŞ KOLEKTÖRÜNÜN
MATEMATİKSEL MODELLENMESİ
Bu çalışmada incelenen ve şematik resmi Şekil 1’de
görülen güneş kolektörünün en üstünde cam örtü
ve bu cam örtünün altında yutucu yüzey, yutucu
yüzeyin altında ve yutucu yüzeye bitişik halde duran ve içerisinden ısı transfer akışkanının geçtiği
borular ve kolektörün en alt kısmında yalıtım malzemesi bulunmaktadır.
Kolektör yüzeyine gelen güneş ışınımı cam örtüden geçip yutucu yüzeyde absorbe edilir. Yutucu

yüzeyde absorbe edilen ısıl enerji yutucu yüzeye
bitişik halde duran borular içerisinden geçen ısı
transfer akışkanına iletim ve taşınım yoluyla aktarılır. Kolektör yüzeyine güneşten gelen ısıl enerjinin bir kısmı ise kolektörün üst, alt ve yan yüzeylerinden dış ortama kayıp ısı olarak gider. Kolektör
içerisinden geçen ısı transfer akışkanının elde ettiği ısı ise yararlı ısı olarak adlandırılır ve yutucu
yüzey (absorber) sıcaklığına bağlı olarak eşitlik 1,
akışkan giriş sıcaklığına bağlı olarak ise eşitlik 2
kullanılarak hesaplanır [9].
Q̇ u = Ac[S − UL(Tp − Ta)]

(1)

Q̇ u = AcFR[S − UL(Tf,i − Ta)]

(2)

Bu eşitlikte gösterilen Ac, Tf,i, Tp ve Ta sırasıyla
kolektör alanı, akışkanın kolektöre giriş sıcaklığı,
yutucu yüzey sıcaklığı ve dış ortam sıcaklığıdır. S
ise yutucu yüzey tarafından absorbe edilen ışınım
miktarı olup eşitlik 3’de gösterildiği şekilde hesaplanır.
S = ITτcamαp

(3)

Eşitlik 1’de gösterilen UL, kolektörün üst, alt ve
yan yüzeylerinden dış ortama olan toplam ısı geçiş katsayısıdır ve eşitlik 4’de gösterildiği şekilde
hesaplanır.
UL = Ut + U b + Ue		

(4)

Kolektörün üst kısmından olan ısı geçiş katsayısı
eşitlik 5’de gösterildiği şekilde hesaplanır [9].

(5)

Burada gösterilen f, C ve e sabitleri sırasıyla aşağı-

Şekil 1. Kolektörün şematik resmi
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da verilen eşitliklerden elde edilir.
f = (1+0,089hw − 0,1166hwεp)(1+0,07866Ncam)

(6)

C = 520(1 − 0,000051β )

(7)

e = 0,430(1− 100/Tp)

(8)

2

Eşitlik 6’da görülen hw, dış ortamdaki rüzgar nedeniyle, cam örtü ile dış ortam arasında taşınım
ile meydana gelen ısı taşınım katsayısı olup eşitlik
9’da gösterildiği şekilde hesaplanır. Eğer bu değer
5 W/m2K’den küçükse durgun havanın ısı taşınım
katsayısı olan 5 W/m2K olduğu kabul edilir [1, 10].
hw = 8,6V

0,6
w

/L

0,4

(9)

Kolektörün alt ve yan kısımlarından olan ısı geçiş
katsayıları sırasıyla eşitlik 10 ve 11’den hesaplanır
[1, 10].
U b = 1/[(δyalıtım/kyalıtım) + 1/(hc,ay-a)]

(10)

Ue = [1/[(δe/ke) + 1/(hc,e-a)]](Ae/Ac)

(11)

Bu eşitliklerdeki Ae kolektörün yan yüzeylerinin
toplam alanıdır. Kolektörün alt yüzeyinden ve yan
yüzeylerinden ışınım yoluyla olan ısı kaybı, bu yüzeylerin sıcaklığı ile dış ortam sıcaklığı arasındaki farkın düşük olması sebebiyle ihmal edilmiştir
[10]. Ayrıca kolektörün alt ve yan yüzeylerinden
taşınım ile olan ısı taşınım katsayıları (hc,ay-a ve
hc,e-a) 5 W/m2K’ya eşit olduğu kabul edilmiştir [1].
Eşitlik 2’de görülen FR, kolektörden gerçekte elde
edilen yararlı ısının, tüm kolektör yüzeyi akışkan
giriş sıcaklığında olsaydı elde edilebilecek yararlı
ısıya oranı olup toplayıcı ısı kazanım faktörü olarak isimlendirilir ve eşitlik 12’de görüldüğü şekilde
hesaplanır [9].
FR = (ṁcp/AcUL)(1−exp[−AcF'UL/ ṁcp])

(12)

Bu eşitlikte görülen F' toplayıcı verim faktörü olup
eşitlik 13’de gösterildiği şekilde hesaplanır.
F'=(1/UL)/W[(1/UL[Do+(W-Do)F)+(1/Cb)+(1/hf,iπDi)]
(13)
Bu eşitlikte gösterilen hf,i ısı transfer akışkanının
geçtiği borunun iç yüzeyi ile ısı transfer akışkanı
arasındaki taşınım ile olan ısı taşınım katsayısını
(W/m2K), Di borunun iç çapını (m), Cb boru ile yutucu yüzeyin birleşim yerinin ısı iletim katsayısını
(W/mK) ve F ise standart kanat verimini belirtmektedir [9].
F = [tanh(m(W-Do)/2)]/[m(W-Do)]
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(14)

Bu eşitlikte geçen m=√(UL/kpδp) olup buradaki kp
ve δp sırasıyla yutucu yüzeyin ısı iletim katsayısı
ve kalınlığıdır. Eşitlik 13’de gösterilen hf,i Nusselt
sayısına bağlı olarak eşitlik 15’de gösterildiği şekilde hesaplanır.
Nu = hf,iDi/kf

(15)

Dairesel bir boru içerisinden akan türbülans akış
rejimindeki akışkanın Nusselt sayısı, tam gelişmiş
ve yüzeyde sabit ısı akısı varsayımı ile eşitlik 16
kullanılarak hesaplanır [1, 9, 11].
Nu = (f/8)(Re−1000)Pr / [1,07+12,7(f/8)(1/2)(Pr(2/3)−1)]
(3∙103 < Re < 5∙106)(16)
Buradaki f faktörü eşitlik 17 ile gösterildiği şekilde
hesaplanır [9, 11, 12].
f = (0,79lnRew − 1,64)(-2)

(17)

Dairesel bir boru içerisinden akan laminar akış
rejimindeki akışkanın Nusselt sayısı, Reynolds
sayısına ve Prandtl sayısına bağlı olarak eşitlik 18
kullanılarak hesaplanabilir [8].
Nu = 0,000972Re1,17wPr1/3

(18)

Güneş kolektörünün ısıl verimi, ısı transfer akışkanı ile elde edilen yararlı ısının kolektör yüzeyine
gelen güneş ışınım miktarına oranı olup eşitlik 19
kullanılarak hesaplanır [1, 5].
ηısıl = Q̇ u/ITAc

(19)

Çalışma kapsamında incelenen güneş kolektörünün fiziksel ve termofiziksel özellikleri Tablo 1’de
verilmektedir.
Tablo 1. Kolektörün Fiziksel ve Termofiziksel
Özellikleri
δcam (Camın kalınlığı)
δp (Yutucu yüzeyin kalınlığı)
kcam (Camın ısı iletim katsayısı)
kp (Yutucu yüzeyin ısı iletim katsayısı)
ηo= τcam αp (Optik verim)
εcam (Camın yayma oranı)
εp (Yutucu yüzeyin yayma oranı)
L (Boru uzunluğu)
Do (Boru dış çapı)
Di (Boru iç çapı)
δyalıtım (Yalıtımın kalınlığı)
kyalıtım (Yalıtımın ısı iletim katsayısı)
N (Boru sayısı)
W (Borular arası mesafe)
kb (Borunun ısı iletim katsayısı)
Kolektör alanı

0,004 m
0,002 m
1 W/mK
384 W/mK
0,84
0,88
0,92
2m
0,008 m
0,007m
0,050 m
0,045 W/mK
10
0,120 m
384 W/mK
2.4 m2
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2.1. Nanoakışkanların Termofiziksel
Özelikleri

si Bejan tarafından belirtildiği üzere Eşitlik 26’da
verilen şekli ile yazılabilir [8, 14].

Bu çalışmada incelenen güneş kolektöründe temel
ısı transfer akışkanı olarak su kullanılmıştır. Bu
ısı transfer akışkanı çerisine farklı konsantrasyon
oranlarında nanopartiküller eklenerek kolektörün
ısıl performansı incelenmiştir. Temel ısı transfer akışkanına eklenen nanopartüküllerin (Al2O3,
CuO, TiO2, Cu, SiO2) özelikleri Tablo 2’de görülmektedir.

Ṡüretim = ṁcpln(Tf,o/Tf,i) − Q̇ s/Ts + Q̇ o/Ta

Tablo 2. Nanopartikül Özelikleri [1, 7, 8]
Nanopartükül ρnp (kg/m3) knp (W/mK) cp,np (J/kgK)
Cu
Al2O3

8933
3960

400
40

385
773

TiO2

4230

8.4

692

SiO2

3970

36

765

CuO

6000

33

551

(21)

k nf = kbf [k np+2kbf+2(k np-kbf )(1+β) φ]/[k np+2kbf−
(k np-kbf )(1+β)3φ]				
(22)
3

Buradaki β parametresi, nanotabaka kalınlığının
orjinal partükülün yarıçapına oranıdır ve nanoakışkanlarda ısıl iletim katsayısı hesaplanırken genellikle 0,1’e eşit alınır [13].
μnf = μbf(1+2,5φ+6,5φ2)

Q̇ s = GτcamαpAc = SAc

(27)

Q̇ o = Q̇ s − Q̇ u = Q̇ s − ṁcp(Tf,o − Tf,i)

(28)

İkinci yasa verimi veya diğer bir tanımla ekserji
verimi eşitlik 29 ile verildiği şekilde hesaplanabilir
[5, 8, 15].
(29)

4. BULGULAR

(20)

cp,nf = ρbf(1−φ)/ ρnf ∙ cp,bf + ρnpφ/ ρnf ∙ cp,np

Bu eşitlikte verilen Ts görünür güneş sıcaklığı olup
4350 K olarak alınmıştır [1, 8]. Ayrıca eşitlikte verilen Q̇ s ve Q̇ o sırasıyla kolektörde yutulan güneş
ışınım miktarını ve kolektörden dış ortama olan
ısı kaybını göstermekte olup, sırasıyla eşitlik 27 ve
eşitlik 28 ile belirtildiği şekilde hesaplanabilir [8].

ηekserji = 1 − TaṠüretim/[1 −(Ta/Ts)](ITAc)

Nanoakışkanların termofiziksel özelikleri 20, 21,
22 ve 23 numaralı eşitlikler kullanılarak belirlenmiştir [7, 13]. Burada bf ve np alt indisleri sırasıyla
kullanılan temel ısı transfer akışkanı ve nanopartikülü göstermektedir.
ρnf = ρbf(1−φ) + ρnpφ

(26)

(23)

2.2. Ekserji Analizi
Potansiyel ve kinetik enerjilerden kaynaklanan
ekserji etkileri ihmal edilirse sürekli akışlı bir sistemde ekserji dengesi eşitlik 24 veya eşitlik 25’de
verildiği şekilde ifade edilebilir [8].
∑Ėxg − ∑Ėxç = ∑Ėxyok olan

(24)

Ėxısı − Ėxiş − Ėx kütle,g − Ėx kütle,ç = Ėxyok olan

(25)

İzotermal olmayan bir güneş enerjili düz plakalı
güneş kolektöründe entropi üretiminin genel ifade-

Bu çalışmada teorik olarak incelenen güneş kolektöründe kullanılan temel ısı transfer akışkanı suya
farklı konstrasyon oranlarında (%0,5-%1-%1,5%2-%2,5-%3-%3,5-%4) ve farklı nanopartiküller
(Cu, CuO, Al2O3, TiO2, SiO2) eklenmesinin ve ayrıca farklı kütlesel debilerde akışkan kullanımının
sistemin ısıl ve ekserjetik performansına etkileri
incelenmiştir. Standartlarda ısıl güneş enerji sistemleri için ısı transfer akışkanı kütlesel debisinin kolektör açıklık alanının metre karesi başına
yaklaşık 0,02 kg/s olarak ayarlanması önerildiğinden dolayı bu çalışmada bu değer dikkate alınarak akışkanın kütlesel debi değerleri belirlenmiştir. Farklı nanoakışkanlara ait Nusselt sayılarının
nanopartikül konsantrasyon oranına ve kütlesel
debi değerlerine göre değişimi sırasıyla Şekil 2a
ve Şekil 2b’de verilmektedir. Bu grafiklerden görüleceği üzere nanopartikül konsantrasyon oranının artması Nusselt sayısını azaltırken, akışkanın
kütlesel debisinin arttırılması ise Nusselt sayısını
arttırmaktadır. Bunun sebebi ise Nusselt sayısının
Reynolds sayısına bağlı olmasıdır. Nanopartikül
eklenmesi akışkanın viskozitesini arttırmakta ve
buna bağlı olarak da Reynolds sayısının düşmesine neden olduğu için Nusselt sayısının azalmasına
sebep olmaktadır [1]. Isı transfer akışkanın kütlesel debisinin arttırılması ise akışkanın Reynolds
sayısını ve buna bağlı olarak da Nusselt sayısının
artmasını sağlamaktadır.
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(a)

(a)

(b)
Şekil 2. Farklı nanoakışkanlara ait Nusselt
sayılarının a) nanopartikül konsantrasyon oranına ve
b) kütlesel debi değerine göre değişimi

(b)
Şekil 3. Farklı nanoakışkanlara ait kolektörden çıkış
sıcaklığının a) nanopartikül konsantrasyon oranına
ve b) kütlesel debi değerine göre değişimi

Farklı nanoakışkanlara ait kolektörden çıkış sıcaklığının nanopartikül konsantrasyon oranına ve
kütlesel debi değerine göre değişimi sırasıyla Şekil
3a ve Şekil 3b’de verilmektedir. Bu grafiklerden
görüleceği üzere nanopartikül konsantrasyon oranının artması akışkanın kolektörden çıkış sıcaklığını arttırırken, akışkanın kütlesel debisinin arttırılması ise akışkanın kolektörden çıkış sıcaklığını
azaltmaktadır. En yüksek akışkanın çıkış sıcaklığı
nanopartikül olarak Cu kullanıldığında elde edilmiştir. 0,048 kg/s kütlesel debiye ve 0,04 konsantrasyon oranın da Cu nanopartiküle sahip nanoakışkanın kullanılması ile ısı transfer akışkanı olarak
suyun kullanıldığı duruma göre akışkanın çıkış sıcaklığında derece santigrat olarak %6,87 oranında
artış sağlanmıştır.

Farklı nanoakışkanların kullanılması ile elde edilen kolektör ısıl veriminin nanopartikül konsantrasyon oranına ve kütlesel debi değerine göre değişimi sırasıyla Şekil 4a ve Şekil 4b’de verilmektedir.
Bu grafiklerden görüleceği üzere nanopartikül
konsantrasyon oranının artması kolektör ısıl verimini azaltırken, akışkanın kütlesel debisinin arttırılması ise kolektör ısıl verimini arttırmaktadır.
En düşük ısıl verim Cu nanopartikül kullanıldığı
zaman elde edilmiştir. 0,048 kg/s kütlesel debiye
ve 0,04 konsantrasyon oranın da Cu nanopartiküle sahip nanoakışkanın kullanılması ile ısı transfer
akışkanı olarak suyun kullanıldığı duruma göre
kolektör ısıl veriminde %1,65 oranında azalma olduğu tespit edilmiştir.
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(a)

(a)

(b)
Şekil 4. Farklı nanoakışkanların kullanılması ile
elde edilen kolektör ısıl veriminin a) nanopartikül
konsantrasyon oranına ve b) kütlesel debi değerine
göre değişimi

(b)
Şekil 5. Farklı nanoakışkanların kullanılması
durumunda üretilen entropinin a) nanopartikül
konsantrasyon oranına ve b) kütlesel debi değerine
göre değişimi

Farklı nanoakışkanların kullanılması durumunda
üretilen entropinin nanopartikül konsantrasyon
oranına ve kütlesel debi değerine göre değişimi
sırasıyla Şekil 5a ve Şekil 5b’de verilmektedir.
Bu grafiklerden görüleceği üzere nanopartikül
konsantrasyon oranının artması entropi üretimini
azaltırken, akışkanın kütlesel debisinin arttırılması
ise entropi üretimini arttırmaktadır. En düşük entropi üretimi Cu nanopartikül kullanıldığı zaman
elde edilmiştir. 0,048 kg/s kütlesel debiye ve 0,04
konsantrasyon oranın da Cu nanopartiküle sahip
nanoakışkanın kullanılması ile ısı transfer akışkanı olarak suyun kullanıldığı duruma göre entropi
üretiminde %0,33 oranında azalma olduğu tespit
edilmiştir.

da Cu nanopartiküle sahip nanoakışkanın kullanılması ile ısı transfer akışkanı olarak suyun kullanıldığı duruma göre kolektör ekserji veriminde %1,59
oranında artış olduğu tespit edilmiştir.

Farklı nanoakışkanların kullanılması ile elde edilen kolektör ekserji veriminin nanopartikül konsantrasyon oranına ve kütlesel debi değerine göre
değişimi sırasıyla Şekil 6a ve Şekil 6b’de verilmektedir. Bu grafiklerden görüleceği üzere nanopartikül konsantrasyon oranının artması kolektör
ekserji verimini arttırırken, akışkanın kütlesel
debisinin arttırılması ise kolektör ekserji verimini
azaltmaktadır. En yüksek ekserji verimi Cu nanopartikül kullanıldığı zaman elde edilmiştir. 0,048
kg/s kütlesel debiye ve 0,04 konsantrasyon oranın

(a)

(b)
Şekil 6. Farklı nanoakışkanların kullanılması ile
elde edilen kolektör ekserji veriminin a) nanopartikül
konsantrasyon oranına ve b) kütlesel debi değerine
göre değişimi
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SONUÇ
Bu çalışmada güneş kolektöründe kullanılan temel
ısı transfer akışkanı suya beş farklı nanopartikülün
katılmasıyla oluşturulan nanoakışkanların farklı
kütlesel debilerde ve farklı konsantrasyon oranlarında kullanımının kolektör ısıl ve ekserji verimine
etkileri araştırılmıştır. Kolektörden çıkan akışkanın sıcaklığı en yüksek nanoakışkan içerisinde Cu
nanopartikülü kullanıldığında elde edilmiştir. Isı
transfer akışkanı olarak su yerine, suya nanopartiküllerin eklenmesi ile oluşan nanoakışkanların
ısı transfer akışkanı olarak kullanılması kolektörün ısıl verimi verimini azaltsa da, ekserji verimini arttırdığı tespit edilmiştir. Gelecekte yapılacak
çalışmalarda da farklı nanopartiküllerin eklenmesi
ile oluşturulacak nanoakışkanlar güneş enerji sistemlerinde kullanılmalı ve sistem performanslarına olan etkileri hem teorik hem de deneysel çalışmalarla araştırılarak sistemlerin performanslarını
arttıracak nanoakışkanlar belirlenmelidir.
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Biyoaerosol Kompozisyonu ve Karbondioksit
(CO2) Düzeyinin Covid-19 Salgın Sürecinin
Başlangıcında Bir Spor Salonunda Araştırılması
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Bu çalışma, Covid-19 salgınının ülkemizde resmi olarak ilk vakanın gözlendiği tarihlerde, çalışmaya gönüllü olarak katılan bir spor salonunda 3 farklı günde (10-12 Mart
2020) gerçekleştirilmiştir. Çalışma sırasında salondaki kişi sayısı ve çeşitli parametreler
de kaydedilmiştir. Çalışmanın yapıldığı spor salonunda eğitmen gözetiminde bayanlar
toplu olarak pilates aktivitesini gerçekleştirmiştir. Bu çalışmada biyoaerosollerin tür ve
miktar tayini ile sıcaklık, bağıl nem, atmosferik basınç ve karbon dioksit (CO2) düzeyleri
spor salonunun içinde ve dış ortam havasında eşzamanlı olarak ölçülmüştür.
Spor salonunda en yüksek CO2 seviyeleri aktivite sırasında ve/ya aktivitelerden hemen
sonra ölçülmüştür. Spor salonunda toplam bakteri ve mantar seviyeleri 102 ila >103
CFU/m3 arasında bulunmuştur. İç ortamda havadan kaynaklı bakteri düzeyleri en düşük
aktivite öncesinde ve en yüksek aktivite sırasında ve/ya sonrasında gözlenmiştir. Ortamdaki kişi sayısı ile bakteri ve CO2 düzeyleri arasında lineer ilişki bulunmuştur (r2 ~ 0,7).
İç ve dış ortamda sıklıkla gözlenen Aspergillus, Penicillium, Cladosporium ve Alternaria
mantar türlerine ilaveten; deri ve/ya saç mantar enfeksiyonuna neden olan Microsporum
ve Trichophyton; insan patojeni Nigrospora ile su sızıntısı olan binalarda kullanılan izolasyon köpüğünde büyüyen Stachybotrys türlerine ise spor salonlarının sadece iç ortam
havasında rastlanılmıştır.
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Investigation of Bioaerosol Composition
and CO2 Levels in a Gym During the Early
Phase of Covid-19 Pandemics
ABSTRACT
This study was carried out on 3 different days (10-12 March 2020) in a gym that voluntarily participated in the study, on the dates when the first case of Covid-19 was officially
observed in our country. The number of people in the gym and various parameters were
recorded. In the gym where the study was carried out, the women carried out the pilates
activity collectively under the supervision of the instructor. In this study, composition
of bioaerosols and temperature, relative humidity, atmospheric pressure and carbon
dioxide (CO2) levels in the air were measured simultaneously inside the gym and the
outdoor air.
The highest CO2 levels were measured during and/or immediately after the activities in
the gym. The total bacteria and mold levels in the gym were between 102 and > 103 CFU/
m3. In indoor environment, the lowest airborne bacteria levels were observed before the
activity and the highest levels were observed during and/or after the activity. A linear
relationship was found between the number of people in the gym and the airborne bacteria and CO2 levels (r2 ~ 0,7). In addition to Aspergillus, Penicillium, Cladosporium
and Alternaria, which are frequently observed fungi species both indoor and outdoor;
Microsporum and Trichophyton, which are known to cause fungal infections of the skin
and/or hair; the human pathogen Nigrospora and Stachybotrys species growing in the
insulation foam used in buildings with water leakage were found only in the indoor air
of the gym. It is concluded here that the environmental conditions and individual health
conditions are important in terms of spread of diseases.
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1. GİRİŞ
İnsanlar zamanlarının %80’ninden fazlasını kapalı ortamlarda geçirmektedir. Bu nedenle insan
sağlığı üzerinde iç ortam havasının çok büyük bir
etkiye sahip olduğu ve öncelikli konulardan biri
olduğu Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından da
bildirilmiştir [1]. Bu konuda yapılan çalışmalar, iç
ortam hava kalitesinin bozulması sonucu solunum
yolu hastalıkları ve kansere neden olabileceğini;
sağlıksız iç ortam koşullarında büyüyen çocuklarda zeka geriliği ve kanlarında kurşun düzeyinin
yükseldiğini göstermektedir [1-3]. İç hava kalitesinin sağlanması konusunda tasarımcıların, kullanıcıların, yapı malzeme üreticilerinin v.b. bilinçlenmesi gerekmektedir.
Olumsuz sağlık etkilerinden dolayı, iç ortam havasında bulunan mikrobiyal aerosollere (biyoaerosollere) maruz kalma üzerine yapılan çalışmalar
son yıllarda en çok dikkat çeken konulardan biri
olarak karşımıza çıkmaktadır. Covid-19 pandemi
sürecinde iç hava kalitesi ve biyoaerosol maruziyeti arasındaki bağlantı ise konuya tüm dünyanın
kayda değer hassasiyet göstermesine yol açmıştır.
Biyoaerosoller, havada bulunan biyolojik maddelerin toplamıdır ve biyoaerosollere kısa süreli ve/ya
uzun süreli maruziyet sonucunda solunum yolları
rahatsızları ile astım ve hatta kanser gibi olumsuz
sağlık etkileri ortaya çıkabilmektedir [4-7]. Doğada her yerde bulunmaları sebebiyle kapalı ortamlarda farklı düzeylerde biyoaerosollerin gözlendiği
bilinmektedir [6-10].
Havadaki oranı diğer gazlara göre oldukça düşük
olan karbon dioksit (CO2), atmosferde oran açısından günümüzde 400 ppm düzeylerindedir; ancak
sera etkisi nedeniyle atmosferdeki CO2 seviyeleri hızlı bir artış eğilimindedir [11]. Doğal soluma
ve yanma sonucu ortaya çıkan, yanıcı olmayan,
renksiz ve kokusuz bir gazdır. Atmosfere salınan
CO2’nin yaklaşık %85’i fosil yakıtların tüketiminden, geri kalanı ise canlıların solunumu ve mikrobiyal canlıların organik madde ayrıştırmasından
ileri gelmektedir [12]. CO2, zehirsiz olmasına rağmen, ortamdaki kullanılabilir oksijen miktarını
düşürerek oksijensizlikten boğulmaya neden olur.
Ortamdaki CO2 seviyesi 3500 ppm’in üzerine çıktığında solunum güçlüğü ile sinir sistemi üzerinde olumsuz sağlık etkileri gözlenmektedir [13].
Kapalı ortam CO2 düzeyleri 1000 ppm’in üstüne
çıktığında ise genel olarak mekandaki insanlarda
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huzursuzluk olduğu gözlenmiştir [14]. İlaveten,
CO2 seviyesi, ortamların havalandırma miktarının yeterli olup olmadığını belirlemede kullanılan
önemli bir indikatör parametredir [15].
Son zamanlarda özellikle kentsel alanlarda insanlar sağlıklı yaşam şartlarının gereği olarak kapalı
alanlarda sportif aktivitelere yoğunlaşmaya başlamıştır. İyi niyetle başlanan bu faaliyetler için
yeterli sayıda mekânın olması tek başına yeterli
olmamaktadır; bu mekanların gerek iç çevresel koşulları, gerekse mekan dışı çevresel koşulları (özellikle temiz hava değişimi) halk sağlığı açısından
uygun koşullara haiz olmasını da gerektirmektedir. Kısa sürede kalabalık bir insan varlığının beraber bulunduğu, yüksek fiziksel efor sarf edilen
bu ortam koşullarının uygunluğunun en önemli
göstergelerinden bazıları havadaki biyoaerosollerin kompozisyonu, CO2 ve termal konfor düzeyleridir. Dünyada bu alanda çok az sayıda çalışmaya
rastlanırken [16-20]; ülkemizde benzer herhangi
bir çalışmaya rastlanılmamış olması önemli bir eksikliktir.
Bu çalışmanın başlıca amacı, sportif aktivitelerin
yoğun olarak yapıldığı kapalı bir spor salonunun
iç ortamında ve dış ortamında hava kompozisyonunun aktiviteye ve spor salonun çevresel koşullarına bağlı olarak değişimidir. Bu amaçla; sportif
aktivite öncesinde, sırasında ve hemen sonrasında
biyoaeorosol örneklemeleri ile CO2, sıcaklık, nem
ve atmosferik basınç ölçümleri yapılmıştır. Elde
edilen sonuçlar sayesinde, insanların hem dış ortam havasında, hem de iç ortam havasında bulunan
çoğu alerjen, enfeksiyon ve toksin yayan bu aerosollore ve CO2’ye hangi seviyelerde maruz kaldıkları belirlenmiştir.

2. MATERYAL ve METOT
Bu çalışma 10, 11 ve 12 Mart 2020’de Covid-19
pandemisinin DSÖ tarafından ilan edilmesinden
hemen önce yapılmıştır. Çalışma takviminin Covid-19 tarihçesine göre zamansal konumu Şekil
1’de gösterilmiştir. Çanakkale’de aktif olarak programlı ve çoklu katılımlı (seans) olarak spor yapılan
kapalı bir spor salonunun iç ortam havasından ve
dış ortam havasında 3 set halinde bu çalışma gerçekleştirilmiştir. Her set; (i) spor aktivitesi öncesi,
(ii) spor aktivitesi sırasında ve (iii) spor aktivitesi
sonrasında olmak üzere ardışık 3 aşamadan oluşmaktadır. Bu üç aşamada hava ortamından bak-
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teri ve mantar örnekleri toplanmış; CO2, sıcaklık,
nem ve basınç ölçümleri anlık olarak yapılmış ve
ortamdaki kişi sayısı, pencere/klima açık/kapalı
olma durumları kaydedilmiştir. Bu çalışmadaki
spor aktivitesi bayan katılımcılar ile eğitmen eşliğinde yaklaşık olarak 1 saat süren pilates etkinliğidir. Çalışma süresince camların kapalı ve herhangi
bir mekanik havalandırıcının çalıştırılmadığı tespit edilmiştir.
Biyoaerosollerin örneklenmesi ve analizinde NIOSH metodu kullanılmıştır [21]. Özetle; biyoaerosoller, tek basamaklı Andersen tipi biyoaerosol
örnekleyici (SKC) ile bakteri ve mantar örneklemesine uygun olarak hazırlanmış olan steril Plate
count agar (PCA) ve Dikloran Rose Bengal Agar
(DRBC) sırasıyla toplanmıştır [7,22-23]. Örnekler
ve kör numuneler, analiz yapılana kadar soğuk ve
temiz koşullarda taşınmıştır ve buzdolabında saklanmıştır. Örnekleme, insan solunum seviyesi olan
1,5 metre yükseklikte olacak şekilde, iç ortamın
tam merkezinde; dış ortamda ise bina dışından yapılmıştır. Besiyeri üzerine toplanmış olan örneklerden mantarlar 2 ila 7 gün arasında oda sıcaklığında; bakteriler ise 37 °C’de 2 gün kadar etüvde
tutulduktan sonra bakteri ve mantar miktarı basit
koloni sayımı ile floresan ışık altında yapılmıştır.
Sonuçlar, colony forming units (CFU)/m³ biriminde ifade edilmiştir. Mantar cinslerinin belirlenmesinde mikro ve makromorfolojik özelliklerine bağlı
olarak standart taksonomik anahtarlar kullanılarak
tanımlama yapılmıştır [7,22-23].
Ayrıca, ortam havasındaki CO2, sıcaklık, bağıl
nem ve atmosferik basıncı anlık olarak ölçmeye
yarayan bir cihaz ile (Testo, 435-2, Almanya) çalışmanın tüm aşamalarında hem spor salonun iç
ortam havasında, hem de dış ortam havasında ölçümler yapılmıştır.

Aktivitenin yapıldığı dikdörtgen şeklindeki salonun 2 orta noktasında tüm çalışma eşzamanlı olarak yapılmıştır. Ölçüm sonuçlarının her iki nokta
arasında farklılık olmaması (p>0,05) ve sonuçlar
arasındaki sapmanın %5’den küçük olması nedeniyle iki noktadaki ölçüm sonuçlarının ortalaması
çalışmanın bulgular kısmında sunulmuştur.

3. BULGULAR ve TARTIŞMA
3.1. Sıcaklık, Nem ve Basınç Düzeyleri
Şekil 2’de çalışma boyunca ölçülen sıcaklık ve bağıl nem değerleri gösterilmektedir. Buna göre; sıcaklık düzeyleri 20 ila 24,4 ºC arasında ve bağıl
nem düzeyleri ise %30 ila %60 arasında değişim
göstermiştir. Mevsimsel koşulların da etkisiyle, dış
ortam ve iç ortam sıcaklık değerleri birbirine benzerdir. Şekil 3’de çalışma boyunca ölçülen atmosferik basınç değerleri (hPa) gösterilmektedir. Buna
göre; basınç düzeyleri 1008-1015 hPa arasında
değişim göstermiştir. Sıcaklık değerleri örnekleme periyoduna göre değişim gösterirken (p<0,05);
bağıl nem ve basınç değerleri belirgin bir değişim
göstermemiştir (p>0,05).

3.2. Biyoaerosol Kompozisyonunun Değişimi
3.2.1. Biyoaerosol Konsantrasyonunun Değişimi
Şekil 4’de çalışma süresince ölçülen toplam bakteri konsantrasyonu (TBC) ve toplam mantar
konsantrasyonu (TMC) gösterilmektedir. TBC ve
TMC düzeyleri örnek türüne göre belirgin değişim göstermiştir (p<0,05). Genel olarak, havadan
kaynaklı bakteri düzeyleri mantar düzeylerinden
daha yüksek olarak bulunmuştur. Ayrıca, dış ortam hasındaki bakteri düzeyleri (63 CFU/m3), spor
salonu içerisindeki düzeylerden (445 ila 2205 CFU/
m3 arasında) belirgin olarak düşüktür. Mantarlar

Şekil 1. Çalışma takviminin Covid-19 tarihçesine göre zamansal konumu
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Şekil 2. Çalışma süresince ölçülen sıcaklık (ºC) ve bağıl nem (%) düzeyleri

Şekil 3. Çalışma süresince ölçülen atmosferik basınç (hPa) düzeyleri

Şekil 4. Çalışma süresince gözlenen TBC ve TMC (CFU/m3) düzeyleri (logaritmik ölçekte)

açısından iç ve dış ortam havasıdaki düzeyler arasında belirgin bir farklılık gözlenmemiştir ve çalışma genelinde 77 ila 280 CFU/m3 arasında değişim
göstermiştir. Çalışmanın aktiviteye göre zamansal
aşamaları açısından; aktivite öncesinde ölçülen
bakteri düzeyleri, aktivite sırasında/sonrasında ölçülen bakteri düzeylerinden belirgin olarak düşük-
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tür. Havadan kaynaklı mantar düzeyleri açısından
ise, aktivitenin belirgin bir etkisi belirlenememiştir. İlaveten, çalışma sırasında ortamdaki kişi sayısı ile havadan kaynaklı bakteri düzeyleri arasında
pozitif yönde lineer bir ilişkisinin olduğu belirlenmiştir (r2 = 0,66).
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3.2.2. Biyoaerosol Tür Dağılımının Değişimi
Konsantrasyon açısından örneklerin %57,1’i Scopulariopsis, %7,1’i Aspergillus, %6,4’ü Cladosporium ve %5,9’u Scedosporium’dan oluşmaktadır.
Mantar cinslerinin toplanan tüm hava örneklerinden izole edilme sıklığı açısından Scopulariopsis
örneklerin %90,5’inde, Scedosporium örneklerin
%28,6’sında Cladosporium, Aspergillus ve Exophiala ise örneklerin %19,1’inde ise gözlenmiştir. İç
ve dış ortamda sıklıkla gözlenen Aspergillus, Penicillium, Cladosporium ve Alternaria mantar türlerine ilaveten; deri ve/ya saç mantar enfeksiyonuna
neden olduğu bilinen Microsporum ve Trichophyton; insan patojeni olan Nigrospora ile su sızıntısı
olan binalarda kullanılan izolasyon köpüğünde büyüyen Stachybotrys türlerine ise spor salonlarının
sadece iç ortam havasında rastlanılmıştır. Cladophialophora ise spor salonlarının sadece dış ortam
havasından izole edilmiştir.
Çoğu Scopulariopsis türü, çürüyen bitki örtüsü ve
toprakta yaygın olarak görülen, nadiren patojenik
olan geniş aralıklı saprofitlerdir. Scopulariopsis
türlerinin tırnaklarda bulunduğu, endokardit ve
sinüzit dahil olmak üzere çok çeşitli subkütanoz
ve invazif enfeksiyonlarla ilişkili olduğu; özellikle
bağışıklığı baskılanmış kişilerde ciddi enfeksiyonlarının daha fazla görüldüğü; solunmasının bazı
konakçılarda aşırı duyarlılık pnömonisine neden
olduğu bildirilmiştir [24,25]. Kapalı alanlarda bulunan yaygın türlerden biridir [26,27]. Scopulariopsis türleri nem hasarlı yapı malzemelerinin bir
göstergesi olarak kabul edilmektedir [28].
Aspergillus cinsi tanımlanmış 100'den fazla tür ve
çok çeşitli iklim koşullarında (geniş sıcaklık aralığı ve nispeten düşük nem düzeyinde) çok sayıda
substrat üzerinde saprotrofik olarak gelişebilmektedir [29-31]. A. flavus, A. niger, A. terreus ve A.
nidulans gibi türler invaziv aspergilloz sebep olur
ve bağışıklık sistemi çökmüştür ve/ya azalmış kişilerde görülmektedir [29,30].
Cladosporium türleri, açık ve kapalı havada en bol
bulunan küfler arasında yer almaktadır [32]. Cladosporium türlerinin dünya çapında en bol aeroalerjen ve en çok alerjenik ikinci küf türü olarak ve
bazı türlerinin bazılarının alerjik akciğer mikozlarına neden olabildiği bildirilmiştir [32,33]. Özellikle nemden zarar görmüş hasarlı iç ortamlarda Cladosporium cinsine ait türlerin olduğu bildirilmiştir
[34]. 1999 ve 2006 yılları arasında Dallas’da bir
binanın havasından toplanan 10 bin örnekte Cla-

dosporium türünün iç ortam havasında bulunma
olasılığı %71,6 olarak belirlenmiştir [35]. Başka
bir çalışmada, iç ortam havasında, görünür küf olmayan dairelerde Cladosporium bulunma oranının
ilkbahar döneminde %36 ve yaz döneminde ise
%46 olduğu belirlemiştir [36].
Halihazırda, 10 türü tanımlanan Scedosporium; tarımsal topraktan, hayvan dışkısından, çevresel su
kaynaklarından ve kanalizasyondan izole edilmiş,
her yerde bulunur ve ısıya dayanıklıdır [25,25,37].
Scedosporium türlerinin iç ortamdan izolasyonuna
ilişkin literatür çok azdır ve ev bitkisinin toprağından hava yolu kolonizasyonu ile ortama yayıldığını
gösteren çalışmalar mevcuttur [37-39].
Exophiala, toprakta, bitkilerde, suda, çürüyen
odun ve organik atıklarla zenginleştirilmiş toprakla ilişkilendirilen ve genellikle sıcak ve nemli
ortamlardan izole edilen yaygın çevresel küflerdir.
Doğada bir saprofit olmasının yanı sıra, bir kısmı
insanda hastalığa neden olmaktadır (patojen); deri
altı enfeksiyonlarında misetom ve kromoblastomikoz nedeniyle gelişebilmektedir [25].
Trichophyton ve Microsporum; saç, deri ve tırnakları enfekte eden dermatofitozis (deri veya tırnaklarda görülen enfeksiyon) etkenleridir. Trichophyton; toprakta, insanlarda veya hayvanlarda yaşar;
insanlarda saç, deri ve tırnak enfeksiyonlarının
önde gelen nedenlerinden biridir [40-42]. Microsporum türleri, keratini indirgeme kabiliyetine sahiptir ve bu nedenle ciltte ve keratin içeren vücut
yapılarında bulunabilmekte ve noninvazivdirler.
Asemptomatik taşıyıcılık görülebildiği için sağlıklı konakçıların yanı sıra, bağışıklığı baskılanmış
hastalar da enfekte olabilir [43,44].
Nispeten büyük olan Nigrospora, doğada esas olarak bitki ve tohum patojeni olarak bulunmaktadır,
ancak aynı zamanda havada, toprakta ve suda da
bulunan, kontaminant ve hızla gelişen bir küftür
[24,45]. Nigrospora sporlarının atmosferdeki en
baskın gruplardan biri olduğunu ve toz fırtınalarıyla ilişkilendirildiği gösterilmiştir [46]. Ayrıca
bazı Nigrospora sporlarının Tip I alerjik yanıt,
mevsimsel rinit (saman nezlesi), astım veya solunum yolu alerjik hastalıklarından sorumlu olduğu
bildirilmiştir [47,48].
Cladophialophora, hafif kutanöz lezyonlardan
ölümcül ensefalite kadar insan enfeksiyonlarında
oldukça sık karşılaşılan siyah maya benzeri bir
fungus cinsidir [49].
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3.3. CO2 Düzeylerinin Değişimi
Şekil 5’de çalışma boyunca ölçülen CO2 düzeyleri
(ppm) gösterilmektedir. Karbondioksit düzeylerinin ölçüm yapılan periyoda göre değişim gösterdiği belirlenmiştir (p<0,01). En düşük CO2 seviyeleri dış ortam havasında ölçülmüştür. Spor salonu
içinde en yüksek CO2 düzeyleri genel olarak aktivite sırasında ve/ya sonrasında gözlenmiştir (11001800 ppm) ve aktivite öncesine (<1000 ppm) göre
belirgin olarak yüksektir. Aktivite öncesinde spor
yapmak için salona girişler yavaştan başlamakta
ve aktivite sonrasında da salonda az da olsa kişiler
bulunabilmektedir (toparlanma veya sohbet amaçlı). Aktivite sırasında salonda ölçülen yüksek CO2
düzeyleri (>1000 ppm), sarf edilen fiziksel efora ve
kişi sayısına bağlı olarak artışa neden olmaktadır.
İlaveten, bakteri düzeylerine benzer olarak, çalışma sırasında ortamdaki kişi sayısı ile havadaki
CO2 düzeyleri arasında da pozitif yönde lineer bir
ilişkisinin olduğu belirlenmiştir (r2 = 0,70).
Genelde ortam havasında 1000 ppm değeri gözlendiğinde ortam havasının yeterli kalitede olmadığı
ve yetersiz ventilasyon yapıldığı belirtilmekte, ancak CO2’nn 1000 ppm’in altında olması ise ortamın
sağlıklı ve yeterli kalitede olduğu anlamına gelmediği ifade edilmektedir [50]. Okullarda yapılan bir
araştırmada havalandırma miktarı arttırıldığında
CO2 seviyesinin hızla düştüğü ve maksimum seviye olarak 4850 ppm’e, ortalama değer olarak ise
2861 ppm’e kadar yükseldiği belirtilmiştir [51].
Konut, ofis ve sınıflarda yaptığı bir çalışmada CO2
miktarının iç ortam hava kalitesinde belirleyici
bir etken olduğunu tespit etmiş ve CO2 miktarına

göre havalandırma yapıldığında enerji tasarrufu da
olacağı vurgulanmıştır [52]. Balıkesir’de okulların
sınıflarında yapılan bir çalışmada, iç mekanlarda
1000 ppm CO2 değerinin Ocak ayında 3 kat, Mart
ayında 1,7 kat ve Nisan ayında ise 1,3 kat kadar
aşılmış olduğunu saptamıştır [53]. Çanakkale’de
farklı ilçelerde bulunan evlerde yapılan farklı zamanlardaki çalışmalarda da dış ortam CO2 düzeylerinin belirgin olarak iç ortamdaki düzeylerin
üzerinde olduğu gözlenmiştir [6,7,21,53,54].

3.4. İç/dış (İ/D) Oranlarının Değişimi
Şekil 6’da çalışma süresince ölçülen CO2, toplam
bakteri ve mantar düzeyleri için hesaplanan iç ortam/dış ortam (İ/D) oranlarının değişimi verilmektedir. Buna göre, bakteri ve mantar düzeyleri açısından İ/D oranının çalışma genelinde 1’den büyük
olduğu; TBC açısından İ/D oranının >35’e kadar
ulaştığı belirlenmiştir. Havadan kaynaklı bakteri
düzeyi açısından spor salonundaki aktivitelerin/
kişilerin iç hava kompozisyonuna birincil olarak
katkısının olduğu anlaşılmaktadır. CO2 düzeylerinin ise spor salonu içerisindeki kişi sayısına bağlı
olarak, dış havada ölçülen değerlerden daha fazla
olduğu görülmektedir. Her iki parametre için genel olarak canlı varlığı (insan, hayvan ve bitki gibi)
önemli kaynaklar olduğu düşünüldüğünde, bakteri
ve CO2 düzeyleri spor salonu içerisindeki katılımcılardan kaynaklanmıştır. Benzer sonuçlara başka
çalışmalarda da rastlanılmıştır [7-10]. Mantar düzeyleri açısından İ/D oranı 1’den düşüktür. Mantarlar besin spesifiktir ve üremelerinde su muhtevası en önemli kısıtlayıcı faktördür [55]. Mantar

Şekil 5. Çalışma süresince ölçülen CO2 düzeyinin (ppm) değişimi
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Şekil 6. Çalışma süresince TBC, TMC ve CO2 düzeylerinin İ/D oranları

düzeylerinin genel olarak ortamda bulunan substrat çeşitliliğinin ve miktarının az olması nedeniyle
düşük olduğu sonucuna varılmıştır. Genel olarak,
su sızıntısı vb. olmayan iç ortamlarda (banyo ve
tuvalet gibi ıslak mekanlar hariç), mantar düzeyi
açısından İ/D oranının daha önce yapılan başka
çalışmalarda da 1’den düşük veya 1’e çok yakın olduğu belirlenmiştir [7-10,21].

ve tüberküloz riskinin spor salonlarında araştırıldığı başka bir çalışmada da ulaşılmıştır [57]. Spor
salonlarında yapılan başka bir çalışmada, havadaki
biyoaerosollerin havanın nemi ve sıcaklığı ile doğru orantılı olarak değiştiği ve klimanın bulunduğu
salonlarda spor yapan katılımcıların daha az stresli
olduğu belirlenmiştir [17].

Spor salonlarındaki biyoaerosol düzeylerini belirlemeye yönelik literatürde çok az sayıda çalışma
mevcuttur. Lisbon’da jimnastik salonlarında yapılan bir çalışmada gram-negatif katalaz pozitif koklar dominant bakteri türü olarak tespit edilirken;
Chrysosporium ve Chrysonilia gibi çoğu iç ortamda yaygın olarak gözlenmeyen türler de dahil 21
mantar cinsine rastlanmıştır [18]. Çalışma neticesinde iyi bir sanitasyon ve bakım-onarım programı
hazırlanarak jimnastik salonunda daha sağlıklı koşulların sağlanması gerekliliğine vurgu yapılmıştır. Amerika metropollerindeki spor salonlarının
yüzeylerinde biyoaerosol düzeylerinin araştırıldığı
bir çalışmada seri temasının olduğu ekipmanların
yüzeylerinden alınan örneklerde insan ve çevresel
orijinli bakteriyel floraya rastlanırken; Salmonella,
Staphylococcus gibi patojen türler de tespit edilmiştir [16]. Çalışma neticesinde kişisel hijyen ve
sanitasyonun halka açık jimnastik salonlarındaki
önemine vurgu yapılmıştır. Brezilya’da spor salonlarında yapılan bir çalışmada ise havalandırma
sistemlerinin yeterli olmadığı yüksek Karbondioksit seviyeleri ile belirlenmiş ve spor aktivitelerine
katılanların yüksek sağlık riskine maruz kaldığı
vurgulanmıştır [20]. Benzer sonuçlara influenza

SONUÇ
Dünyada spor salonlarındaki biyoaerosol, CO2 ve
termal konfor düzeylerini belirlemeye yönelik çok
az sayıda çalışma mevcuttur. İç ortam havasında
ölçülen bakteri düzeyleri, dış ortam havasında ölçülenlerden oldukça yüksektir (İ/D >> 1). Havadan kaynaklı bakteri düzeyleri aktivite öncesinde
en düşük ve aktivite sırasında ve/ya sonrasında en
yüksek olarak gözlenmiştir. En yüksek CO2 seviyeleri aktivite sırasında ve/ya aktivitelerden hemen
sonra ölçülmüştür. Karbondioksit ve bakteri seviyelerinin dağılımına paralel olarak; spor salonunda
kişi sayısı ölçüm yapıldığı periyodlar için aktivite
öncesinde 2-4 kişi arasında olduğu; aktivite sırasında 15 kişiye kadar ulaştığı ve aktivite sonrasında da azami 5 kişinin salonu henüz terk etmediği
kaydedilmiştir. Ortamdaki kişi sayısı ile bakteri ve
CO2 düzeyleri arasında pozitif yöne ilişki bulunmuştur. Deri ve/ya saç mantar enfeksiyonuna neden olduğu bilinen Microsporum ve Trichophyton;
insan patojeni olan Nigrospora ile su sızıntısı olan
binalarda kullanılan izolasyon köpüğünde büyüyen
Stachybotrys türlerine spor salonlarının sadece iç
ortam havasında rastlanılmıştır. Bu bağlamda, bireylerin daha sağlıklı olabilmek adına yaptıkları
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spor aktiviteleri sırasında çevresel koşullar ve bireysel sağlık koşullarına da bağlı olarak özellikle
enfektif hastalıkların ve/ya grip gibi olumsuzlukların aynı ortamda spor yapan kişiler arasında yayılma riskine sahip olduğu anlaşılmaktadır.
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İklimlendirme sistemleri dünya enerji tüketiminde %40’lık bir paya sahiptir. Bu sistemler ofis odalarında yaygın olarak kullanılmakta ve performanslarının çalışanların üretkenliğine doğrudan etki ettiği bilinmektedir. Bu çalışmada alttan ısıtma ile
ısıtılan bir ofis odasında nefes alıp veren bir termal manken modeli yardımı ile hava
dağılımı, karbondioksite bağlı iç hava kalitesi ve ısıl konfor sayısal olarak araştırılmıştır. Ofis odası geometrisi için Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi ofislerinden birinin ölçüleri kullanılmıştır.
Oda içerisindeki akış üç boyutlu, zamana bağlı, türbülanslı, çok fazlı (Mixture) ve
sıkıştırılabilir (ideal gaz yaklaşımı) olarak kabul edilmiştir. Scalable Wall Function
yaklaşımıyla Standard k-e türbülans modeli kullanılmıştır. Korunum denklemleri
Ansys-Fluent 18.0 yazılımı kullanılarak çözülmüştür. Isıl konfor PMV (predicted
mean vote), PPD (Predicted Percentage Dissatisfied) ve PD (Percent Dissatisfaction) ile ifade edilmiştir. Ofis odasının tanımlanan sınır şartlarına göre ısıl konforu
ve iç hava kalitesi incelenmiştir.
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Numerical Investigation of Thermal Comfort
and Indoor Air Quality in an Office Room Using
Floor Heating System
ABSTRACT
Air conditioning systems use about 40% of global energy. These systems are widely used in office rooms and it is known that their performance directly affects the
productivity of employees. In this study, air distribution, , indoor air quality based
on carbondioxide and thermal comfort are investigated numerically by using a
breathing thermal mannequin model in an office room which is heated by underfloor
heating. For office room geometry, the measurements of one of the faculty member offices of Uludag University Faculty of Engineering Department of Mechanical
Engineering is used. The air flow in the room is considered as three-dimensional, time-dependent, turbulent, multiphase and compressible (ideal gas approach).
Standard k-e turbulence model is used with Scalable Wall Function. Conservation
equations were solved using the Ansys-Fluent 18.0 software. Thermal comfort is
indicated by PMV (Predicted Mean Vote), PPD (Predicted Percentage Dissatisfied)
and PD (Percent Dissatisfaction). Thermal comfort and indoor air quality were
examined according to the defined boundary conditions of the office room.
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1. GİRİŞ
Binalar, Birleşmiş Milletler Çevre Programı verilerine göre [1] küresel enerjinin yaklaşık %40’ını,
suyun %25’ini, kaynakların ise %40’ını kullanmaktadır. Enerji verimliliğini artırmaya yönelik
yatırımlarsa, kısa vadeli yatırım getirisi sağlayarak artan maliyetleri dengelemeye yardımcı olur,
doğrudan ve dolaylı tasarruflar sağlar. Binalarda
havalandırma, enerji tüketiminde önemli bir role
sahiptir. Buna ek olarak, bina içerisindeki çalışanların üretkenliği ve verimliliği termal çevrenin koşullarıyla ilişkilidir [2][3].
İklimlendirme ve havalandırma sistemlerinin ana
amacı, temiz havanın sağlanması ve iç mekan hava
şartlarının düzenlenmesidir [4]. Oda havalandırması, farklı dağıtım sistemlerine göre sınıflandırılabilir. Havalandırma, doğal, karışımlı ve deplasmanlı
havalandırma olarak sınıflandırılabilir. Karışımlı
ve deplasmanlı havalandırma türleri yaygın olarak
kullanılan havalandırma türleridir. CFD simülasyonları ve ölçümler, deplasmanlı havalandırmanın
bir karıştırma sisteminden daha enerji verimli olduğunu göstermektedir [5]. Geleneksel karışımlı sistemlerin havalandırma verimliliği ve enerji
verimliliği düşük olmasına rağmen, halen pazarın
büyük bir bölümünde yer edinmektedir.
Binalardaki havalandırma sistemleri Awbi [6] tarafından tartışılmış ve özetlenmiştir. Havalandırılan
hacimlerin bazı bölgelerinde hız düşük değerlerde
olmasına rağmen, sistemde hava akışı genellikle
mekanik üfleme sistemi nedeniyle türbülanslıdır.
İç mekan havasına karışan kirleticiler, binadaki
insanların sağlığını etkileyebilecek olan, havada
bulunan parçacıklar, damlacıklar veya diğer benzer maddeler olarak kabul edilebilir. Son yıllarda,
farklı iç mekan ortamlarındaki kirletici madde ve
parçacıkların dağılımını incelemek için hem deneysel hem de sayısal bir çok araştırma yapılmıştır
[7][8][9]. Bununla birlikte, farklı solunum aktiviteleri sırasında ortaya çıkan patojenleri içerebilecek
parçacıkların yayılması, araştırmacılar arasında
ilgi çekmiştir. Bu parçacıklar havada yayılabilmekte ve diğer insanlar için enfeksiyon riski oluşturabilmektedir. Bu nedenle, solunum esnasında
verilen havadaki partiküllerin büyüklüğü, sayısı
ve dağılımı hakkında birçok araştırma yapılmıştır
[10][11].
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HAD, hem havalandırılmış alanlarda [12] havanın
hareketini ve hem de solunum sonucu atılan kirletici parçacıkların havadaki dağılımını tahmin etmek
için güçlü bir araç olarak kabul edilmektedir [13].
Bu çalışmada alttan ısıtma sisteminin kullanıldığı
ve küçük bir kapı aralığı dışında hava akışı olarak
neredeyse izole edilmiş bir ofis hacminde ısıl konfor ve karbondioksite bağlı iç hava kalitesi sayısal
olarak incelenmiştir.

2. MATERYAL ve METOT
Çalışma için Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi
ofislerinden birinin ölçüleri kullanılmıştır. Odanın
detayları ölçüleri Şekil 1’de gösterilmiştir. Oda içerisinde oturan bir manken modellenmiştir. Mankenin arkasında ise bir pencere ve pencerenin altında
bulunan mermer çıkıntı modele eklenmiştir. Şekil
1.a’da manken yüzünde gösterilen dikdörtgen yüzey ise nefes alıp verme eylemi için kullanılacaktır.
Şekil 1.b’ye göre odanın sağ alt kenarında 15 mm
yüksekliğinde bir kapı aralığı bulunmaktadır. Bu
aralık aynı zamanda çıkış olarak tanımlanmıştır.
Şekil 1. d’de ise oda üzerinde bulunan on iki adet
floresan lamba gösterilmektedir. Çalışmada lambalar ve diğer tüm yüzeyler sabit sıcaklık sınır şartı
ile tanımlanmıştır. Akış mükemmel gaz yaklaşımı
ile sıkıştırılabilir kabul edilmiştir.
Manken üzerinde sıcaklık 33,7 °C olarak tanımlanmış olup tabanda 26 °C, duvarlar ve mermer yüzeyde 18 °C, pencere de 15 °C, lambalar üzerinde
60 °C ve verilen nefes için ise 34,5 °C’dir.
Nefes alıp verme eyleminin tamamlanması için
Denklem 1. kullanılmıştır. Denklemde t zamanı
ifade etmektedir.
Vsin = 4,5 ∙ sin(1,79 ∙ t)

(1)

Bu denkleme göre maksimum 4,5 m/s ve frekans
ise f = 1.79/2π s−1’dir. Kullanılan denklem daha
önce yapılmış deneysel ve nümerik çalışmalarla
[14] doğrulanmıştır.
Yapılandırılmış bir ağ yapısı oluşturmak için geometri alt parçalara bölünmüştür ve Şekil 2’de bu
yapı gösterilmiştir. Manken etrafındaki bölgeye
tetrahedral elemanlar atanmış olup geometrinin
geri kalan kısmına ise hexahedral elemanlar atanmıştır. Böylece eleman sayısı azaltılmış ve yapılan
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Şekil 1. Çalışmada kullanılan odanın geometrik özellikleri

Şekil 2. Kullanılan yapılandırılmış ağ yapısı

ağdan bağımsızlık çalışmaları sonucunda nihai
olarak 789412 elemana sahip yapıda çalışmalar
sürdürülmüştür.
Çalışma zamana bağlı olduğundan hesaplama ma-

liyeti de yüksek olmaktadır. Bu sebeple gerek literatürdeki sık kullanımı ve pek çok doğrulama çalışmasının yapılmış olması sebebi ile Standard k-ε
türbülans modeli kullanılmıştır. Manken gövdesindeki karmaşık yüzeylerden dolayı uygun y+ deTesisat Mühendisliği - Sayı 184 - Mayıs/Haziran 2021
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ğerlerini elde etmenin hesaplama yükü göz önünde
alındığında daha pratik olması sebebiyle cidarlarda
Scalable Wall Function kullanılmıştır.
Akış çok fazlı (Mixture) olarak tanımlanmıştır.
Başlangıç durumunda odada yalnızca oksijen bulunurken, Denklem 1’de ifade edilmiş olan sıklıkta
nefes alıp verme sırasında odaya karbondioksit verilmektedir. Zamana bağlı çözüm 0.01 zaman adımında otuz dakika için çözülmüştür. Yakınsama
kriteri için ise 10-4 değeri baz alınmış ve her bir
zaman adımında bu değere ulaşılmıştır.
Yapılan simülasyonlarda hedef çıktı olarak konfor
değerlendirmesi yapılacağından PMV, PPD and
PD değerleri tüm zaman adımlarında her bir nokta için bulunmuş ve kontur olarak ifade edilmiştir.
Bu işlem için Ansys Fluent programına ek işlevler
kazandıran UDF (User Defined Function) dosyaları hazırlanmıştır. Nefes alma işlemi için de aynı
eylem yapılmıştır.
PMV, insan vücudunun ısıl dengesine dayanarak, büyük bir grup insanın Tablo 1’de gösterilen
7-noktalı ısıl duyarlılık ölçeğindeki oylarının ortalama değerini öngören bir endekstir. Vücuttaki iç
ısı üretimi ile çevreye olan ısı kaybı eşit olduğunda
ısıl denge elde edilir. Dengeli bir ortamda, insan
ısıl duyarlılık sistemi, ısı dengesini korumak için
cilt sıcaklığını ve ter salgısını değiştirmeye çalışacaktır [15].
Tablo 1. Yedi Noktalı PMV Ölçeği
+3
+2
+1
0
-1
-2
-3

Çok Sıcak
Sıcak
Ilık
Nötr
Serin
Soğuk
Çok Soğuk

PMV = [0,303e--0,036M + 0,028]
{(M-W)-3,96E-8fcl[(tcl+273)4 - (t r+273)4] - fclhc(tclta) - 3,05[5,73 -0,007(M-W) - pa] - 0,42[(M-W) 58,15] - 0,0173M(5,87-pa)-0,0014M(34-ta)}
(2)
fcl = 1,0 + 1,29lcl		

lcl ≤ 0,078 m2

fcl = 1,05 + 0,645lcl

lcl > 0,078 m2
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}

(3)

Rcl = 0,155cl

(4)

hc = 12,1 (V)1/2

(5)

PMV, aynı çevreye maruz kalan büyük bir grup
insanın konfor oylarının ortalama değerini tahmin
eden bir endekstir. Bireysel oylar bu ortalama değerin etrafına dağılmıştır ve kendilerini rahatsız
edici bir şekilde sıcak ya da soğuk hissedebilecek
insanların sayısını tahmin edebilmek için kullanışlıdır.
PPD, kendilerini aşırı sıcak ya da aşırı sıcak hisseden termal olarak tatminsiz insanların yüzdesinin
nicel bir tahminini yapan bir endekstir. Bu değere
göre ısıl olarak konforsuz hisseden insanlar, Tablo
1’de verilen 7 noktalı ısıl algılama ölçeğinde sıcak,
çok sıcak, soğuk veya çok soğuk oy verecek olanlardır.
4

PPD = 100 - 95e[-(0,3353PMV
e
fcl
hc
lcl
M
pa
Rcl
ta
tcl
tr
V
W

+ 0,2179PMV2)]

		

(6)

Euler’s number (2,718)
Giysi Faktörü
Konvektif ısı transfer katsayısı
Giysi Yalıtımı [clo]
Metabolizma hızı [W/m2]
Havanın buhar basıncı [kPa]
Giysi ısıl yalıtımı
Hava sıcaklığı [°C]
Giysi yüzey sıcaklığı [°C]
Ortalama radyant sıcaklık [°C]
Hava hızı [m/s]
İş (kabul edilen = 0)

Cereyan, hava hareketinin neden olduğu insan vücudundaki istenmeyen lokal soğumadır. Cereyan
sadece binalarda değil, otomobillerde, trenlerde ve
uçaklarda da ciddi bir sorundur. Ofis ortamında
en büyük havalandırma problemlerinden biridir.
Havalandırma sisteminin cereyana sebep olması
daha fazla sıcaklık veya havalandırma sisteminin
durdurulması talebine sebep olur. Fanger ve ark.
[16], türbülans şiddetinin cereyan hissi üzerindeki
etkisini araştırmıştır. Türbülans şiddeti, Denklem
7’de gösterilmiştir ve cereyan hissini önemli ölçüde etkilemektedir.
PD = (34-ta)(V-0,0)0,62(0,37Tu+3,14)		

(7)

PD’nin %100’den büyük olması durumunda PD
değeri 100’e eşitlenir. Hız değerinin ise 0,05’ten
küçük olması durumunda, hız 0,05’e eşitlenir [17].
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3. SONUÇLAR ve TARTIŞMA
Yapılan sayısal çalışma sonucunda elde edilen konfor verileri Şekil 3’te kontur olarak ifade edilmiştir.
Şekil 3.a’da PMV verileri gösterilmiş olup odanın
büyük bir çoğunluğunun yaklaşık nötr veya sıcak
olarak tanımlandığı görülmektedir. Soğuk veya
serin olarak hissedilen bölge sayısı ise çok azdır.
En düşük PMV değeri cama ve soğuk duçara yakın
bölgelerde görülmektedir ve sebebi sabit sıcaklık
sınır şartıdır.
Şekil 3b’de PPD sonuçları yer almaktadır. Otuz dakikanın ardından odadaki hacmin büyük bir kısmı
%5 ile %10 arasında PPD değerine sahiptir ve genel olarak kabul edilebilir düzeydedir. Şekil 3.c’de
ise cereyan veya diğer bir ifade ile PD değerleri

gösterilmektedir. PD değerleri Şekil 4c’de gösterilen hız sonuçları ile tutarlı olup hızın yüksek olduğu yerlerde %37 değerine kadar çıkarken düşük
olduğu yerlerde sıfır değerini almaktadır. En yüksek değerler ısınan havanın yoğunluğunun düşmesi
sonucunda yükselmesine sebep olan sıcak yüzeyler
etrafında görülmektedir. Taban ve manken sıcaklığının ortama göre yüksek olması sebebi ile etraflarındaki hava da yukarı doğru hareket etmekte ve
hız kazanmaktadır. Fakat hızın yükselmesine en
büyük etkenin doğal taşınım olması ve bu etkinin
diğer parametrelere nazaran düşük olması ile PD
değerleri de yüksek değildir. Bu bağlamda da oda
içerinde ki ısıl ortamın konforlu olduğu çıkarımı
yapılabilir.

Şekil 3. 30. dakikada a) PMV sonuçları b) PPD sonuçları c) PD sonuçları
Tesisat Mühendisliği - Sayı 184 - Mayıs/Haziran 2021
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Şekil 4’te hız ve sıcaklık sonuçları gösterilmiştir.
Şekil 4a’da manken etrafındaki sıcaklık verileri incelendiğinde değerlerin yaklaşık olarak 26-32 °C
arasında olduğu görülmektedir. Otuz dakikalık bir
sürenin ardından oda hacmi sıcaklığının büyük bir
çoğunluğu yaklaşık olarak 22 °C’dir. Şekil 4b-c’de
ise hız verileri gösterilmektedir. Hız değerleri yalnızca doğal taşınıma bağlı olduğundan bu sebeple
genel olarak düşük hız değerleri söz konusudur.

SONUÇ
Bir ofis odasındaki hava akışı, sıcaklık, hız, PMV,
PPD ve PD dağılımları termal konforu yorumlamak adına, hafif kış koşulları için nümerik olarak
hesaplanmıştır. Bu amaçla Standard k-ɛ türbülans
modeli Scalable duvar yaklaşımı ile birlikte, gerek
yaygın kullanımı gerekse doğrulama çalışmalarındaki başarısı sebebiyle kullanılmıştır. 26 °C’lik
taban sıcaklığı ile alttan ısıtmanın yapıldığı ça-

a

b

c
Şekil 4. 30. dakikada a) Sıcaklık sonuçları b) Hız sonuçları (vektör) c) Hız sonuçları (kontur)
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lışmada, oda içerinde konforlu bir sıcaklık hacmi
elde edilmiştir. Manken etrafındaki hava sıcaklığı
26-32 °C arasında değişmektedir. PMV değerleri
incelendiğinde oda içerisinde genellikle nötr hissi uyandıran 0 değerinin etrafında salınım yaptığı
görülmektedir. PPD endeksinde ise değerler %010 arasında değişmekte ve makul bir aralıktadır.
Düşük hıza ve makul oda sıcaklığına bağlı olarak
PD değerleri de genel olarak düşüktür ve odada
cereyan kaynaklı bir hava hareketinden memnuniyetsizlik yaşama riski çok düşüktür. Bu sonuçlara
dayanarak oda içinde konforlu bir alanın oluştuğu yorumu yapılabilir. Otuz dakikanın ardından
nefes alıp verme eylemi sonucunda odada toplam
0.224273 kg CO2 birikmiştir. Oda içerisinde, kış
mevsimi koşulları göz önüne alındığında, pencerenin açılması her zaman mümkün olmayacağından
taze hava miktarı zaman içerisinde azalacaktır. Bu
sebeple iç mekan tasarımında taze hava girişinin
konfor parametrelerine uygun olarak sağlanması
önemlidir.
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Havalı güneş kolektörleri, güneş enerjisinden termal enerji elde etmek için kullanılan
araçlardan biridir. Havalı güneş kolektörlerinde termal performansın iyileştirilebilmesi
amacıyla düz yüzeyli emici plaka yerine farklı tasarımlara (kanatçık engel vb.) sahip
emici plakalar kullanılabilmektedir. Kolektör emici plakasında yapılacak değişiklikler
ile kolektör içerisinde dolaşan havaya olan ısı transferi artırılarak termal verimliliğin
yükseltilmesi hedeflenmektedir. Termal verimliliğin artırılması için tasarlanan ve kullanılan yöntemlerden bir tanesi de iç bölmelere sahip emici plakadır. Emici plaka üzerine
yerleştirilen iç bölmeler sayesinde plaka ile hava arasındaki ısı geçişinin iyileştirilmesi
temel amaçtır. Bu çalışmada, yazarlar tarafından tasarlanıp imal edilen iç bölmelere
sahip bir havalı güneş kolektörünün performansı deneysel olarak incelenmiş ve Termodinamiğin I. ve II. Yasası kullanılarak analizler (enerji ve ekserji analizleri) gerçekleştirilmiştir. Osmaniye ili iklim koşullarında kesintisiz üç gün süre ile yapılan deneylerde,
sıcaklık, nem ve ışınım gibi farklı parametreler ölçülerek kolektörün performansı değerlendirilmiştir. Elde edilen sonuçlardan, güneş kolektörünün performansının deney
yapılan günlerdeki dış iklim şartlarına bağlı olarak gün içerisinde değişim gösterdiği
görülmüştür. Deney süresince kolektör enerji verimi maksimum %87,08 olarak hesaplanmıştır. Kolektörün ekserji yıkımı ve iyileştirme potansiyeli değerleri deney süresince
sırasıyla 0,211- 1,172 kW ve 0,210-1,134 kW arasında değişmiştir.
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Experimental Investigation
of a Solar Air Collector with
Internal Baffles
ABSTRACT

Solar air collectors are one of the tools used to obtain heat energy from solar energy. In
order to improve thermal performance in solar air collectors, instead of a flat surface
absorber plate, a collector absorber plate with different designs (winglet obstacle, etc.)
can be used. With the changes made on the surface of the collector absorbent plate, it is
aimed to increase the thermal efficiency by increasing the heat transfer to the air, which
circulate in the collector. One of the methods designed and used to increase thermal efficiency is the absorber plate with internal baffles. The primary purpose is to improve the
heat transfer between the absorber plate and the air thanks to the internal baffles placed
on the absorber plate. In this study, the performance of a solar air collector designed
and manufactured by the authors was experimentally investigated, and analyses were
carried out using the I. and II. Laws of Thermodynamics (energy and exergy analysis).
The collector’s performance was evaluated by measuring the temperature, humidity and
radiation in the experiments conducted for three days continuously in the climatic conditions of the province of Osmaniye. It was seen from the results that the performance
of the solar collector changed during the day depending on the outdoor climate conditions on the days of the experiment. Collector energy efficiency during the experiment
was calculated as a maximum value of 87,08%. The collector’s exergy destruction and
improvement potential varied between 0,211- 1,172 kW and 0,210-1,134 kW, respectively,
during the experiment.
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1. GİRİŞ
Gün geçtikçe enerjiye olan talep hızla artmaktadır. Enerjiye olan bu talep de fosil yakıtların aşırı
kullanımına yol açmaktadır. Bu durum, hem fosil
yakıt kaynaklı hava kirliliğini artırmakta hem de
küresel ısınmaya neden olmaktadır. Yenilenebilir enerji kaynakları çevre dostudur ve geleneksel
enerji teknolojilerine kıyasla minimum karbon
ayak izine sahiptir [1]. Yenilenebilir enerji kaynaklarından olan güneş enerjisi geniş bir kullanım
alanına sahiptir. Güneş enerjisini kullanmanın en
basit ve en etkili yolu güneş kolektörlerini kullanarak ısıtma uygulamaları için termal enerji elde
etmektir. Güneş enerjisinin termal enerjiye dönüşümü, düşük karbonlu bir ekonomik yapıya geçişte
çok önemlidir. Güneş kolektörleri, içerisinde dolaşan iş akışkanına göre sulu ve havalı tip olmak üzere iki kategoriye ayrılır. Günümüzde güneş enerjisi
ile ısıtma ve ürün kurutulması işlemlerinin basit
olması ve düşük sıcaklıklarda suya göre donmayan
bir yapıya sahip olması havalı güneş kolektörlerinin bu alanlarda daha çok tercih edileme nedenidir. Ayrıca basit tasarım, düşük işletme maliyeti
ve düşük kurulum maliyetlerine sahip olması da
havalı güneş kolektörlerini bu yönüyle ön plana çıkartmaktadır. Fakat havalı güneş kolektörlerinde,
havanın yoğunluğu ve ısıl kapasitesinin sıvı akışkanlara göre daha düşük olmasından dolayı, akışkanın kolektör içerisindeki dolaştığı hacim ya daha
yüksek tutulmalı ya da emici plakanın ısı transfer
yüzey alanı artırılmalıdır [2-5]. Düz plakalı geleneksel havalı güneş kolektörlerinin ısıl verimleri
düşüktür. Çalışmalarda düz plakalı havalı güneş
kolektörlerinin kütle debisi, ışınım, dış ortam sıcaklığı ve kolektör yüzey alanına bağlı olmakla
birlikte %12-62 arasında değiştiği tespit edilmiştir
[4,6-8]. Isıl verimin artırılabilmesi için kolektörler
havanın kolektörün içerisinde dolaşma şekli (doğal veya zorlanmış konveksiyon, çift paralel akış,
çift geçişli karşı akışlı) ve emici plaka yüzey tipine
göre (düz levha, engelli levha, V-oluklu levha, silindirik tüpler, gözenekli matris yapılar vb.) farklı
şekillerde tasarlanmışlardır [9-12].
Literatürde farklı emici plaka yapısına sahip havalı
güneş kolektörlerinde enerji ve ekserji analizinin,
yapıldığı birçok çalışma yer almaktadır [13-21]. Hu
vd. [13], emici plakası üzerinde farklı sayıda odacık bulunan havalı güneş kolektörünü nümerik ve
deneysel olarak incelenmişlerdir. Yazarlar yaptıkları simülasyon çalışması ile oda genişliğinin ısıl

verim üzerinde etkili olduğunu, basınç düşümünde
ise çok az etkiye sahip olduğunu göstermişlerdir.
Yazarlar, maksimum ısıl verimin kolektörün ölçülerinin 2000x1000x120mm olduğu ve odacığın
200mm genişliğinde olduğu durumda tespit etmişlerdir. Yazarlar çalışmada, sayısal model ile deneysel verilerin birbiri ile tutarlı olduğunu göstermişlerdir. Karsli [14], kolektör içerisinde yer alan emici
plaka üzerine farklı açılarda kanatlar yerleştirerek
havalı güneş kolektörünün performansını termodinamiğin birinci ve ikinci yasasına göre incelemiştir. Çalışma sonunda araştırmacı, ısıl verimin
%20 ile %80 arasında değiştiğini ve maksimum
ısıl verimin ise 75° kanat açısına sahip kolektörde elde edildiğini göstermiştir. Uçar ve Inallı [15],
havalı güneş kolektörlerinde ısı transferinin iyileştirilmesi amacıyla kolektör emici plakası üzerinde
farklı yüzey geometrileri kullanarak kolektörlerin
performansını incelemişlerdir. Çalışma sonucunda
kolektörler içerisinde en fazla tersinmezliğin, enerji veriminin en düşük olduğu geleneksel tip güneş
kolektöründe meydana geldiği tespit edilmiştir.
Akpınar ve Koçyiğit [16], emici plaka üzerine çeşitli engeller (Tip I, Tip II, Tip III) yerleştirerek ve
engelsiz (Tip IV) tipteki güneş kolektörlerinin performans analizini deneysel olarak incelemişlerdir.
Analizler termodinamiğin birinci ve ikinci yasa
verimlilikleri üzerinden yapılmış ve elde edilen
değerler kıyaslanmıştır. Birinci yasa veriminin değerleri %20 ile %82, ikinci yasa verimi ise %8,32
ile %44 arasında değişmiştir. Elde edilen deneyler
sonucunda Tip II emici plakalı kolektörde en yüksek verim tespit edilirken, engelsiz kolektör için en
düşük verim (%12.31-33.96) tespit edilmiştir. Fiuk
and Dutkowski, [3] farklı yüzey geometrilerine sahip üç adet kolektörü 0-990 W/m2 arasında değişti
ışınımın etkisi altında incelemişlerdir. Araştırmacılar, ısıl verim açısından en iyi performansa sahip
kolektörün ters çevrilme yapılmamış saç yapısına
sahip olan kolektör olduğunu ve ters çevrilmiş saç
yapılı kolektör ve düz plakaya sahip kolektörlerin
verimlerini ise sırasıyla %58 ve %46 olarak tespit
etmişlerdir. Hu vd. [17], çalışmada iç bölmelere
ayrılmış basit yapılı bir havalı güneş kolektörünün
iç akış yapısını ve ısı transfer özelliklerini tahmin
etmek için sayısal bir model geliştirmişlerdir. Çalışma sonucunda, kolektör içerisine iç bölmelerin
eklenmesinin konvektif ısı transferini artırabileceğini ve radyasyon kaynaklı ısı kayıplarını azaltabileceğini ve bu sayede verimliliğin artırılabileceğini açığa çıkarılmıştır.
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Literatür taramasında da görüldüğü gibi özellikle kolektör emici plakası yüzeyinde yapılabilecek
değişiklikler ile termal verimin düz plakalı kolektörlere göre attırabileceği görülmüştür. Termodinamik analiz, gerçek bir durumda tersinmezlikler
nedeniyle enerji verimliliği ve kayıplar hakkında
kesin ve önemli bilgiler elde etmek için etkili bir
araçtır [22]. Bu nedenle bu çalışmada, imalatı yapılan iç bölmelere ayrılmış bir havalı güneş kolektörünün, Termodinamiğin I. ve II. Yasası kullanılarak performansı incelenmiştir.

2. YÖNTEM
Şekil 1’de tasarımı yapılan, iç bölmelere ayrılmış
emici plakaya sahip havalı güneş kolektörünün
deney düzeneğinin şematik resmi yer almaktadır.
Şekil 2’de ise, kolektörün gerçek görünüşleri ve
ölçüm noktalarının olduğu teknik resim verilmiştir. 190x90x10 cm ölçülerindeki kolektörün kasası
pleksiglastan yapılmış olup kolektörün alt ve yan
yüzeyleri, ısı kayıplarının azaltılması için alüminyum kaplı camyünü ile yalıtılmıştır. Kolektör camı
ve bağlantı yerleri de hava kaçakları nedeniyle
oluşabilecek kayıpların önüne geçilebilmesi için
silikon ile yalıtılmış ve sızdırmazlık sağlanmıştır.
Havanın kolektör içerisinde daha fazla dolaşmasını
sağlayarak plaka ve akışkan arasında ısı transferini
artırmak için alüminyum plaka üzerine yine alüminyumdan imal edilen engeller yerleştirilmiştir.
Tüm iç yüzeyler ve yutucu plaka, emiciliği yüksek
kolektör boyası ile boyanmış bu sayede kolektör
yüzeyine düşen ışınımdan en yüksek oranda faydalanmak hedeflenmiştir [23]. Çalışmada kolektör
giriş (dış hava, 1 noktası), kolektör çıkış (2 noktası)
ve cam yüzey sıcaklığı olmak üzere üç farklı noktadan sıcaklık ölçümü yapılmıştır. Yüzey sıcaklığı,
kolektör orta nokrasında olacak şekilde ısıl eleman
çiftlerinin kolektör cam yüzeyine tutturulması ile
ölçülmüştür. Ayrıca deney düzeneğinde 1 ve 2 noktasında nem ölçümü, 2 noktasında da hava hızı ölçülmektedir. Kolektör eğiminde (22°) konumlandırılan ışınım ölçer ile de güneş ışınımı ölçülmüştür.
Deney düzeneğine bir fan vasıtasıyla (zorlanmış
taşınım) 1 noktasından giren hava ısınarak (2 noktası) kolektörü terk etmektedir. Deneylere başlanmadan önce sistemde yer alan fan çalıştırılmış ve
sistemin denge haline gelmesiyle (30 dakika sonra)
veri alınmaya başlanmıştır. Bu sayede alınan ölçümlerin sürekli akış halinde olan bir sistemden
sağlanması hedeflenmiştir.
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Deney süresince dış ortam havası iş akışkanı olarak kullanılmış ve dış hava deney sürecince sürekli
olarak dış ortamdan çekilmiştir. Isınan hava kolektörden dış ortama atılmıştır. Sistemde, hava hızını
belirlemek için TESTO 435 (±0,1 m/s hassasiyet)
hava hızı ölçüm cihazı, deney düzeneği üzerinde farklı noktalardan sıcaklık ölçümü için COLE
PARMER ısıl eleman çiftleri (±0,1 °C hassasiyet),
farklı noktalarda havanın rölatif nemini ölçmek
için EPLUSE nem ölçer (%2-3 hassasiyet), ışınımı
ölçmek için FRONIUS marka ışınım ölçer (±%5
hassasiyet) ve ölçülen verilerin kayıt ve bilgisayara aktarılması için IOTECH PD3001 (16 bit) veri
kaydedici kullanılmıştır. Deneysel çalışmalarda
elde edilen verilerde hata iki farklı şekilde ortaya
çıkabilir. İlki, deney setinin ve ölçü araçlarının
yapısından kaynaklanan hatalar, diğeri ise, deneyi yapan kişiden kaynaklanan hatalardır. İkinci tür
hataların, yetenekli bir deneycinin deneyleri yapması ile giderilmesi mümkündür. Fakat birinci tür
hataların giderilmesi ve belirlenmesi her zaman
mümkün olmayabilir. Bunun nedeni, hataların
doğrudan deneyde kullanılan araç ve gereçlerin yapısından kaynaklanmasıdır. Deneysel çalışmalarda
ve ölçülen büyüklükler kullanılarak hesaplanan
sonuçlarda, büyüklüklerin hata oranları Holman
[24] tarafından önerilen belirsizlik analiz yöntemi
kullanılarak belirlenebilmektedir. Bu çalışmada,
ölçüm nedeniyle oluşabilecek hataların ortadan
kaldırılabilmesi için Holman [24] tarafından önerilen belirsizlik analizi yapılmıştır. Yapılan analizler
sonucunda ısıl verim için %5,01, ekserji verimi için
%4,28 ve iyileştirme potansiyeli için %4,89 hata
oranları tespit edilmiştir.

2.1. Enerji Analizi
İmalatı yapılan V tipi emici plakaya sahip havalı
güneş kolektöründe havaya aktarılan enerji miktarı faydalı enerji olarak adlandırılmakta ve Eşitlik 1
kullanılarak hesaplanmaktadır.
Q̇ = ṁCp(Tg − Tç)

(1)

Eşitlikte, ṁ, iş akışkanı olarak kullanılan havanın
kütle debisini (kg/s), Cp havanın özgül ısısını (J/
kgK),
Tg ve Tç sırasıyla kolektör hava giriş ve çıkış sıcaklıklarını (°C) ifade etmektedir. Havanın kütle debisi ise Eşitlik 2 ile hesaplanmıştır.
ṁ = ρVAç

(2)
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Şekil 1. İç bölmelere ayrılmış kolektörün şematik diyagramı

a

b

c
Şekil 2. İç bölmelere ayrılmış kolektörün imalat aşamasındaki içyapısı (a), kurulum sonrası (b) ve kolektör teknik
çizimi ve ölçüm noktalarının gösterimine (c) ait görsel
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Eşitlik 2’de ρ havanın yoğunluğunu (kg/m3), V
hava hızını (m/s), Aç ise kolektör çıkışı kesit alanını
(m²) ifade etmektedir.
Güneş kolektörün ısıl verimi (ηı) ise Eşitlik 3 kullanılarak hesaplanmıştır.
ηı = ṁCp(Tg − Tç) / IA k

(3)

Eşitlikte, I kolektör yüzeyine düşen güneş ışınımı
(W/m²), A k ise güneş kolektörü yüzey alanını ifade
etmektedir [25].

2.2. Ekserji Analizi
Ekserji analizi, etkileri ihmal edilen kinetik ve potansiyel enerji değişimlerinden kaynaklanan termodinamiğin ikinci yasasına dayanır ve genel ekserji oranı dengesi olarak ifade edilir. Sürekli-akışlı
açık sistemler için, kütle, enerji ve ekserji denge
bağıntıları aşağıdaki gibi yazılabilir [4,19,26-30].
Birim zamanda kütle dengesi:
∑ṁg = ∑ṁç

(4)

Birim zamanda enerji dengesi:
Ėg = Ė ̇ç

(5)

Birim zamanda ekserji dengesi:
Ėxg − Ėxç = Ėxtahrip

(6)

Ėxısı − Ėxiş + Ėx kütle,g − Ėx kütle,ç = Ėxtahrip

(7)

∑(1−(To/Ts))Q̇ s−W+∑ṁgψg−∑ṁçψç=∑Ėxtahrip

(8)

ψ = (h − h0) − t0(s − s0)

(9)

Q̇ s = I(τα)A k

(10)

Eşitliklerde ṁ; kütle debisini (kg/s), Ė; enerji akımını (kW), Ėx; ekserji akımını (kW), T; sıcaklığı
(K), h; entalpiyi (kJ/kg), s; entropiyi (kJ/kgK), Ts;
yaklaşık olarak 6000 K’ye eşit görünen güneş sıcaklığını, Q̇ s; emici plaka tarafından soğurulan güneş enerjisini ve; etkin geçirgenlik soğurma katsayısını, alt indisler “g”, “ç” ve “0” ise sırasıyla giriş,
çıkış ve ölü hali ifade etmektedir. Hesaplamalarda,
kolektörde kullanılan yutucu plaka boyası özellikleri de dikkate alınarak τα 0,78 olarak alınmıştır
[14].
Güneş kolektörünün ekserji verimi (ηII) Eşitlik 11
kullanılarak hesaplanmıştır.
ηII=Ėxç/Ėxg=ṁ[hç−h0−T0(sç−s0)]/[(1-T0/Ts) Q̇ s] (11)
Van Gool’s ekserjetik iyileştirme potansiyel akımı
(IṖ) aşağıdaki eşitlikle belirlenebilir.
IṖ = (1−ηII)(Ėxg − Ėxç)
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(12)

3. BULGULAR ve TARTIŞMA
Bu çalışmada, özellikle kurutma uygulamalarında
kullanılmak üzere tasarlanan iç bölmelere ayrılmış emici plakaya sahip havalı bir güneş kolektörü
deneysel olarak incelenmiştir. Birbirini takip eden
ve kesintisiz üç gün sürdürülen deneylerde, deney
düzeneğinin farklı noktalarından (kolektör giriş,
çıkış ve yüzeyinden) ölçümler (sıcaklık, ışınım ve
nem) alınarak bu verilerin zamana göre değişimi
incelenmiştir. Çalışmada enerji ve ekserji analizi
yapılan kolektör özellikle kurutma uygulamalarında kullanılmak için tasarlanmıştır. Literatürde yer
alan çalışmalar incelendiğinde [31-34], bu tür uygulamalarda hava debisinin 0,01 ile 0,1 kg/s arasında
değiştiği tespit edilmiştir. Bu çalışmada, tasarlanan
kolektörün kurutma prosesinde değerlendirileceği
de göz önünde bulundurulduğundan, kütle debisi
0,034 kg/s olarak belirlenmiştir ve deney süresince
debi sabit tutulmuştur. Şekil 3’te kolektörün farklı
noktalardan ölçülen sıcaklık ve ışınım değerlerinin
zaman ile değişimine ait grafik yer almaktadır. Şekil incelendiğinde kolektöre giren dış ortam havası kolektör emici plakasında yer alan engellerden
dolayı kolektör içerisinde dolaşarak ısınmakta ve
kolektörden çıkmaktadır. 3 günlük deneylerde,
kolektöre minimum 21,05 °C giren dış ortam havası, maksimum 62,75 °C sıcaklıkta kolektörden
çıkmaktadır. Şekilden, sabah saatlerinden itibaren hem ışınım hem de ortam sıcaklığının artmaya başladığı, öğle saatlerinde zirveye ulaştığı ve
öğleden sonra azalmaya başladığı görülmektedir.
Anlık güneş radyasyonunun eğilimi ve büyüklüğü, havalı güneş kolektörünün performansını
belirleyen temel girdi parametrelerinden birisidir.
Çalışma kapsamında deney süresince ışınım ve kolektör çıkış sıcaklığı sırasıyla 166.5-945.9 W/m2 ve
29,58-62,75 °C arasında değişmiştir. Kolektör cam
yüzeyinden alınan sıcaklık ölçümlerinden de görüldüğü gibi, kolektör yüzey sıcaklığı, giriş çıkış
sıcaklıkları gibi ışınım miktarına bağlı olarak gün
içerisinde değişim göstermektedir. Özellikle deneyler süresince ışınımın yüksek olduğu 12:00 ile
14:00 saatleri arasında kolektör çıkışı maksimum
sıcaklık değerlerine ulaşmaktadır. Ayrıca Şekil
3’te kolektör giriş ve çıkışında elde edilen hava sıcaklık farkının (∆T) değişimi verilmiştir. Sıcaklık
farkının değişiminin ışınımla doğru orantılı olduğu görülmektedir. Bulutlu gökyüzü koşulları vb.
nedeniyle ışınım değerindeki ani düşüş ve yükselişler, elde edilen sıcaklık farkını etkilemektedir.
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Maksimum ∆T değeri, ışınımın 866,9 W/m 2 olduğu
durumda 29,78 °C olarak hesaplanmıştır. Literatürde yer alan benzer çalışmalar incelendiğinde; Esen
[35] tarafından yapılan çalışmada 0,02 kg/s kütle
debisinde 880 W/m2 ışınım değerinde ∆T’nin 23
°C, Sopian vd. [36] tarafından yapılan çalışmada,
çift geçişli havalı güneş kolektöründe, 0,0995 kg/s
kütle debisinde 950 W/m2 ışınımda ∆T’nin 40 °C,
El-Khawajah vd. [31] tarafından yapılan çalışmada iç bölmelere sahip havalı güneş kolektöründe,
0,042 kg/s kütle debisinde ve ortalama 752,8 W/m2
ışınım değerinde ∆T’nin 28,45 °C olduğu görülmektedir. Yapılan çalışma ile literatürde yer alan
çalışmalar kıyaslandığında elde edilen sonuçların
birbirleri ile tutarlı olduğu görülmektedir. Şekil
4’te kolektör giriş (dış ortam) ve çıkışındaki havanın rölatif nemi ve ışınım değerlerinin zaman ile
değişim yer almaktadır. Şekilden kolektöre giren
havanın rölatif nemi, kolektör içerisinde dolaşan iş
akışkanın zamanla ısınmasından kaynaklı olarak
kolektör çıkışında düşmektedir. Kolektör çıkışında
rölatif nem değeri %13,40’e kadar düşürülebilmektedir.

Şekil 5’te faydalı enerjinin zaman ile değişimi yer
almaktadır. Faydalı enerji özellikle ışınımın yüksek olduğu öğlen saatlerinde maksimum değerlere
ulaşmıştır. Şekil 6’da kolektör verimliliğinin zaman ile değişimi yer almaktadır. Deney süresince
kolektör verimi maksimum %87,08 olarak deneylerin yapıldığı ikinci günde görülmüştür. Şekilden,
verim değerinin de diğer parametrelerde olduğu
gibi gün içerisinde ışınım değerine bağlı olarak değişim gösterdiği görülmektedir. Şekil 7’de ekserji
yıkımı (Extahrib) ve ışınımın zaman ile değişimi
grafiği yer almaktadır. Ekserji yıkımı deneyler
süresince 0,211 ile 1,172 arasında değişmiştir. Kolektörlerin performansı, kolektör yüzeyine düşen
güneş ışınımı miktarı ile doğru orantılı olarak değişmektedir. Bu nedenle, kolektörün enerji (Şekil
6) ve ekserji (Şekil 8) verimleri, anlık güneş ışınımına bağlı olarak değişim göstermektedir. Kolektör için yapılan Termodinamiğin birinci ve ikinci
yasa analizleri doğrultusunda maksimum ekserji
verimi %5,65 maksimum enerji verimi ise %87,08
olarak hesaplanmıştır. Şekil 9’da İyileştirme Potansiyeli (IP) ve ışınımın zaman ile değişimi verilmiştir. IP üç günlük deney süresince 0,210 ile 1,134
kW arasında değişmektedir.

Şekil 3. Kolektörden farklı noktalardan ölçülen
sıcaklık ve ışınım değerlerinin zaman ile değişimi
Şekil 5. Faydalı enerjinin zaman ile değişimi

Şekil 4. Farklı noktalardan ölçülen rölatif nem ve
ışınım değerlerinin zaman ile değişimi

Şekil 6. Enerji veriminin (ηI) zaman ile değişimi
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Şekil 7. Ekserji yıkımı ve ışınım zaman ile değişimi

Şekil 8. Ekserji veriminin (ηII) zaman ile değişimi

Şekil 9. İyileştirme Potansiyeli (IP) ve ışınımın zaman
ile değişimi

4. SONUÇ
Bu çalışmada, iç bölmeye sahip havalı bir güneş
kolektörünün imalatı yapılarak, performansı Osmaniye iklim şartlarına göre deneysel olarak incelenmiştir. Çalışmada testi yapılan havalı güneş
kolektörü özellikle kurutma uygulamalarında kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Termodinamiğin I.
ve II. Yasası kullanılarak yapılan analizler ile kolektörün performansı incelenmiştir. Çalışma sonucunda; deneylerin gerçekleştirildiği hava debisinde
kolektör çıkışında yaklaşık 63 °C sıcaklığa ulaşı-
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labileceği ayrıca giriş-çıkışında 30 °C’lik sıcaklık
farkı elde edilebildiği görülmüştür. Çalışma kapsamında deney süresince ışınım ve kolektör çıkış
sıcaklığı sırasıyla 166,5-945,9 W/m2 ve 29,58-62,75
°C arasında değişmiştir. Çalışmadan ayrıca tasarlanıp imalatı yapılan havalı güneş kolektörünün
performansının, güneş ışınımına bağlı olarak gün
içerisinde değişim gösterdiği görülmüş ve enerji ve
ekserji verimleri maksimum değer olarak sırasıyla
%87,08 ve %5,65 olarak hesaplanmıştır. Ekserji yıkımı ve IP deney süresince sırasıyla 0,211-1,172 kW
ve 0,210-1,134 kW arasında değişmiştir. Literatürde yer alan iç bölmelere sahip havalı güneş kolektörlerinin kullanılarak analizlerin yapıldığı benzer
çalışmalarda [13,37-39], termal verimin %20-80
arasında değiştiği tespit edilmiştir. Bu çalışmada
ise termal verimin %40,85-87,08 arasında değiştiği
görülmüştür. Ayrıca bu çalışmada elde edilen ∆T
değerlerinin, benzer şartlarda yapılan literatürdeki
çalışmalarla uyum içerisindedir. Yapılan çalışma
ile literatürde yer alan çalışmalar kıyaslandığında
elde edilen sonuçların birbirleri ile tutarlı olduğu
görülmektedir.
Bu çalışmada kurulumu yapılan havalı güneş kolektörü özellikle kurutma uygulamalarında kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Kolektör tasarımı
yapılırken sızıntı (hava kaçakları vb.) ve ısı kayıplarının kurulum esnasında ortadan kaldırılabilmesi için gerekli önlemlerin alınması gerekmektedir.
Uygulama esnasında ısı kayıplarının ortadan kaldırılabilmesi için kolektörün yan ve alt yüzeyleri
ısı yalıtım malzemesi ile kaplanmalı ve ısı yalıtım
malzemesi çalışma sıcaklığına dayanıklı olabilecek (cam yünü, taş yünü vb.) şekilde seçilmelidir.
Ayrıca kolektör yüzeyine monte edilen kolektör
camı ve kolektörün farklı noktalarında yer alan
bağlantı noktalarından meydana gelebilecek sızıntı
kayıplarının önlenebilmesi için de ilgili bölgelerin
silikon vb. ürünler ile yalıtılması gerekmektedir. İç
bölmelere sahip havalı güneş kolektörlerinde özellikle iç bölme sayısının ve hava debisi, ışınım gibi
farklı parametrelerin kolektör termal verimliliğine
etkisi ileriki çalışmalarda ele alınabilecektir.
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ÖNSÖZ
İnşaat Yüksek Mühendisi olarak sızdırmazlık alanı ile ilk karşılaştığımda bu alanın kapsamının bu kadar geniş, içeriğinin
ise bu kadar zengin olduğunu tahmin etmem mümkün değildi.
Bu ilk tanışmanın ardından uzun yıllar sürecek ve belki de hiç
bitmeyecek bir inceleme ve öğrenme süreci beni bekliyordu.
Bugün 1985 yılında başlayan sızdırmazlık alanındaki yolculuğumun 34. yılını geride bırakmış bulunuyorum.
İlk yıllarda edindiğim temel bilgilerle sızdırmazlık alanına
belli bir oranda hâkim olduğumu zannederek sektörün kıdemli bir üyesine “Sanırım konuyu epeyce öğrendim” deyiverince, Alman kökenli tecrübeli meslektaşım hayretle bana
dönerek “Ben 30 yıldır bu işin içindeyim hala öğrenemedim”
diye serzenişte bulunmuştu. Ben de okuyucularıma sızdırmazlıkla ilgili olarak ancak “Geçtiğimiz 34 yıl içinde bir bölümünü öğrenebildim” diyebilirim.
İÇİNDEKİLER
SUNUŞ
ÖNSÖZ - Arden Arevyan
ÖNSÖZ - Şemsettin Işıl
1. Hidrolik Silindirlerde Sızdırmazlık
2. Pnömatik Sızdırmazlık

3. Yaylı Ptfe Sızdırmazlık Elemanları
4. Statik Sızdırmazlık

5. Radial Sızdırmazlık

6. Mekanik Sızdırmazlık

Bunca yıl karşılaştığım tüm karmaşık olayları, problemleri, edinmiş olduğum tecrübe ve bilgileri bir kitapta toplama
fikri çoktandır zihnimi meşgul ediyordu. Sonunda konuyla ilgili tüm birikimimi sizlerle paylaşmak amacıyla bu çalışmayı
kaleme almaya karar verdim. Kitabı incelerken sızdırmazlık
konusunun ne denli geniş kapsamlı ve karmaşık olduğunu değerlendirmenize yardımcı olmayı ve sizlere bilgi ve tecrübelerimden yararlanma imkânını sunmayı arzu ediyorum.
Bu kitabı hazırlamaktaki ana hedefim, sızdırmazlık elemanlarının özelliklerinin neler olduğu ve nerede nasıl kullanılmaları gerektiğine dair derlediğim bilgileri kullanıcılara sunmaktır. Kitabımda doğru bir sızdırmazlık elemanı seçimi için
gerekli temel ve pratik uygulamalara ağırlık verdim. Teorik
bilgi ve boyutsal detaylara kitabın kaynaklar bölümünde yer
alan ilgili firmalardan ulaşabilirsiniz.
Arden Arevyan
Aralık 2019

7. Gaz Sızdırmazlığı

8. Mekanik Salmastra Seçim Kriterleri Ve Zarar Görme Nedenleri
9. Mekanik Sızdırmazlığın Kullanıldığı Farklı Uygulamalar
10.A. Yeni Nesil Mekanik Sızdırmazlık.
10.B. Türbinlerde Gaz Sızdırmazlığı
11. Örgülü Salmastralar
12. Akışkan Dinamiği

13. Hidrolik Silindirlerde Test Yöntemleri
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