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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
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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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Yazar isimlerini takiben makalenin İngilizce başlığı, Türkçe ve İngilizce öz
(abstract) ve anahtar kelimeler (keywords) bilgileri yer almalıdır.
Makale öz metninin 200 sözcükten fazla olmamasına dikkat edilmelidir.
Makale metinlerinin tamamı 9 punto Times New Roman yazı tipi kullanılarak yazılmalıdır.

•

•
•
•
•

•

•

Makalelerde yer alan resim, çizim, program ekran görüntüsü, şekil, tablo,
grafik ve formüllerin yerleşimi metin akışına uygun olarak metin içinde olmalı ve refere edilmelidir.
Tablo içermeyen bütün görüntüler (fotoğraf, çizim, diyagram, grafik, harita
vs.) şekil olarak isimlendirilmelidir.
Makalelerde ana konu başlıkları 1., 2., 2.1., 2.1.1. vb. şeklinde numaralandırılmalıdır.
Kullanılan semboller ve indisler kaynaklardan önce 8 punto ve italik olarak
verilmelidir.
Makalede geçen kaynaklar veya alıntılar [1], [2] vb. parantezler arasında
gösterilmelidir. Makale sonunda ”Kaynaklar” başlığı altında [1], [2] şeklinde verilmelidir.
Makale kaynakları: [1] yazar(lar) soyadı, adının baş harfi, makalenin açık
adı, derginin açık adı, cilt numarası, sayfa aralığı, basım yılı. Kitap: [2] yazar (editör) soyadı, adının baş harfi., kitabın açık adı, basım evi, basım yeri,
basım yılı. Tez: [3] yazar soyadı, adının baş harfi, tezin açık adı, tezin yapıldığı üniversite, tezin basıldığı yer/ülke, basım yılı düzeninde yazılmalıdır.
Makale metinlerinin elektronik kopyaları e-posta veya Online Makale Yönetim Sistemi üzerinden (http//omys.mmo.org.tr/tesisat) gönderilmelidir.
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MMO TEKNİK YAYIN LİSTESİ
Y. No
722
721
715
707
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

4

Yayın Adı
Gri Su Geri Kazanım Tesisat Proje ve Uygulama Esasları
Sızdırmazlık Elemanları
Uluslararası Endüstriyel Projeler Şantiyeciliğine Giriş El Kitabı
Örneklerle Mekanizma Tekniği
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
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Y. No
498
495
492
488
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

Yayın Adı
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
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.
tamamı www.mmo.org.tr/merkez/satistaki-kitaplar adresinde...

SUNUŞ
Değerli Okurlarımız,
Dergimizin Ekim ayı sayısını yayımlıyoruz. Bu vesileyle 29 Ekim 1923’te ilan edilen Cumhuriyet’in
98. yıldönümünü, Cumhuriyet kazanımlarını daha üst seviyede, halkçı toplumcu bir çerçevede tesis etme kararlılığıyla kutluyoruz.
88 yıl önce 10 Kasım 1938’de gözlerini kapatan Cumhuriyet’in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ü
ve silah arkadaşlarını saygıyla anıyor, O’na ve tüm değerlerimize yönelik saldırıları şiddetle kınıyoruz.
Birliğimizin kuruluşunun 67. yılındayız. 18-21 Ekim 1954 tarihlerinde Ankara’da toplanan genel
kurulla faaliyetlerine başlayan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), bugün tam
67 yaşında. Meslektaşlarımızın faaliyetlerini kolaylaştırma, mesleğimizin kamu çıkarları doğrultusunda gelişimini sağlama ve mesleki dayanışma çabasıyla geçen Birliğimizin kuruluşunu ve tüm
meslektaşlarımızın “Mühendislik ve Mimarlık Haftası”nı kutluyoruz.
Eşitlikçi, özgürlükçü, demokratik, laik, bilimin-aydınlanmanın, kamu/toplum yararının, planlamasanayileşme-kalkınma-istihdam-toplumsal refah bütünlüğünün, ülkede-bölgede-dünyada barış
politikasının esas alındığı, halk egemenliğindeki bir Türkiye mücadelemiz kararlılıkla sürecektir.
Şubelerimizin Geleneksel Geceleri-plaket/onurluk törenleri gerçekleşirken Covid-19 salgını nedeniyle ertelenen kongre, kurultay, sempozyum etkinliklerimiz de yapılmaya başlandı. 8-9 Ekim’de
Eskişehir’de düzenlenen XI. Ulusal Uçak, Havacılık ve Uzay Mühendisliği Kurultayı’nın ardından, 22-23 Ekim tarihlerinde Adana’da İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kongresi’ne Giderken Pandemi Sürecinin İşçi Sağlığı ve Güvenliğine Etkileri Sempozyumu yapıldı. 18-20 Kasım tarihlerinde
İzmir’de EMO ile birlikte X. Asansör Sempozyumu; 19-20 Kasım 2021 tarihlerinde Ankara’da
XII. Kaynak Teknolojisi Ulusal Kongresi ve Sergisi yapılacak. TMMOB Sanayi Kongresi de 1718 Aralık’ta Ankara’da toplanacak. Salgın dolayısıyla ertelenen etkinliklerimizin 2022 yılı içinde
yapılması için düzenleme ve yürütme kurulları faaliyetlerini sürdürüyor.
Dergimizin bu sayısında aşağıda belirtilen çalışmalar yer almaktadır:
Türkan Üçok Erkek ve Ali Güngör’ün “Nem Alma Malzeme Kaplamalı Isı Değiştiriciler ve Sistem
Performansı Değerlendirmeleri” isimli çalışmalarında; nem alma malzeme kaplamalı ısı değiştiriciler ve sistem performansına etkileri günümüze kadar yapılan deneysel ve simülasyon çalışmaları
ve bu çalışmalarda elde edilen bulgulara yer verilerek araştırılmıştır.
Fırat Özdemir ve arkadaşlarının “Soğutma Çevrimlerinin Enerji Verimliliği Yönünden İncelenmesi” isimli çalışmalarında; mekanik sıkıştırmalı soğutma çevrimleri kaskad, çoklu evaporatörlü,
iki kademeli, aşırı soğutmalı ve aşırı kızdırmalı durumlarına göre EES yazılımı yardımıyla analiz
edilmiş, farklı soğutucu akışkanların soğutma etkinlik değerleri üzerindeki etkileri araştırılmıştır.
Hamza Sonkur ve arkadaşlarının “Havadan-Havaya Split, Salon Tipi İklimlendirme Cihazlarında
Enerji ve Ekserji Optimum Çözüm ve Değerlendirme Ölçütleri” isimli çalışmalarında; salon tipi
cihazlar özelinde ısıtma ve tesir katsayılarının arttırılmasını öngören bir tasarım yol haritası tasarlanarak, ekserji tabanlı yeni tasarım ölçütleri ortaya konmuş ve piyasadaki yerli bir üründe bu
ölçütler kullanılarak yenilikçi tasarımlarla sektörün bu alanda çözüm üretebileceği ve enerji bilançomuza olumlu katkılar sağlanırken CO2 salımlarının da azaltılabileceği gösterilmiştir.
Halit Can Vidinlioğlu ve Canan Cimşit’in “Toprak, Su ve Hava Kaynaklı Isı Pompası Sistemlerinin
Isıtma ve Soğutma Durumunda Analizi” isimli çalışmalarında; belirtilen ısı pompası sistemlerinin
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R410A, R32, R134a, R600 ve R152a soğutucu akışkanları için ısıtma ve soğutma durumunda enerji
ve ekserji analizleri yapılmıştır.
Berçem Kıran Yıldırım ve arkadaşlarının “Ultra Düşük Sıcaklıkta (-78 °C) Kaskad Soğutma Sisteminin Farklı Tasarım ve Operasyon Parametreleri İçin Teorik Analizi” isimli çalışmalarında; -78
°C depolama sıcaklığında, farklı soğutma kapasitelerinde tasarlanan bir kaskad soğutma sisteminin teorik modellenmesi yapılarak, modelde yoğuşma, kaskad buharlaşma sıcaklıklarının sistem
performans katsayısına etkileri belirlenmiş, sonuçta farklı kapasiteler için optimum çalışma parametreleri önerilmiştir.
Berker Tanrıöver ve Deniz Yılmaz’ın “Toprak Kaynaklı Isı Pompasıyla Çalışan Yerden Isıtma/Serinletme Sisteminin VRF Sistemi ile Enerji Kıyaslaması” isimli çalışmalarında; örnek bir binada
uygulaması yapılmış ve toprak kaynaklı ısı pompasına bağlı olan yerden ısıtma/serinletme sistemi,
VRF sistemi ile karşılaştırılmıştır.
Zehra Yumurtacı ve İlvan Taşpınar’ın “Türkiye’nin Doğal Gaz Tüketimi ve YSA Yöntemi ile Gelecek Projeksiyonu” isimli çalışmalarında; birçok enerji istatistiğinde kullanılan regresyon ile doğal
gaz tüketim tahminlemesine alternatif bir model araştırılmış ve doğal gaz tüketiminin gelecek projeksiyonu için yapay bir sinir ağı modeli kurularak on temel girdi doğrultusunda üç temel alan dahilinde doğal gaz tüketim tahminlemesi yapılmış, sonuçlar referans çalışmalarla karşılaştırılmıştır.
Dergimiz www.mmo.org.tr internet sitemizde yer alan “Yayınlar” bölümünden takip edilebilmektedir.
Esenlik dileklerimizle.
TMMOB Makina Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu
Ekim 2021
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ARAŞTIRMA MAKALESİ

Nem Alma Malzeme Kaplamalı Isı Değiştiriciler
ve Sistem Performansı Değerlendirmeleri
Türkan ÜÇOK ERKEK

ÖZ

Arş. Gör. Dr.
Ege Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Makine Mühendisliği Bölümü
İzmir
turkan.ucok.erkek@ege.edu.tr
orcid: 0000-0001-5628-1452

Nem alma, evsel ve ticari binalarda iklimlendirme kontrolü için büyük önem taşımaktadır. Farklı nem alma yöntemleri bulunmaktadır. Soğurucu kullanarak nem
alma bu yöntemler arasındadır. Son dönemlerde katı adsorban (soğurucu) kullanılan sistemlerde döner çark sisteminin yerine katı adsorban kaplamalı ısı değiştiricilerin kullanılması önerilmektedir. Bu sistemler, bir atık ısı kaynağı veya güneş
enerjisi kullanılarak gerçekleştirilebilecek adsorpsiyon işlemi ile enerji verimli bir
şekilde nem alma sağlayan geleneksel iklimlendirme işlemlerine kıyasla daha iyi
bir araçtır. Nem alma malzeme kaplamalı ısı değiştirici, bu tip sistemler için anahtar bir bileşendir. Bu çalışmada, nem alma malzeme kaplamalı ısı değiştiriciler ve
sistem performansına olan etkileri günümüze kadar yapılan deneysel ve simulasyon
çalışmaları ve bu çalışmalarda elde edilen bulgulara yer verilerek araştırılmıştır.

Ali GÜNGÖR
Prof. Dr.
Ege Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Makine Mühendisliği Bölümü
İzmir
ali.gungor@ege.edu.tr
orcid: 0000-0003-0111-4192

Anahtar Kelimeler

Nem Alma Malzemesi, Kaplama, Isı Değiştirici, İklimlendirme.

Desiccant Coated Heat Exchangers and
Evaluations of System Performance
ABSTRACT
Dehumidification is of great importance for climate control in residential and commercial buildings. Different methods of dehumidification are available. Moisture removal using the absorbents or adsorbents is among these methods. In recent years,
solid adsorbent coated heat exchangers have been proposed to be used instead of
rotary sorbent systems in solid adsorbent systems. These systems are a better tools
compared to traditional air conditioning processes, which enable energy-efficient
dehumidification by adsorption that can be accomplished using a waste heat source
or solar energy. The adsorbent-coated heat exchanger is a key component for such
systems. In this study, adsorbent material coated heat exchangers and its effects to
the system performance were investigated, including experimental and simulated
studies completed to daytime and the findings obtained in these studies.

Keywords

Desiccant Material; Coating, Heat Exchanger, Energy Saving, Air Conditioning.

Geliş Tarihi : 09.10.2018
Kabul Tarihi : 12.11.2018
Erkek, T. Ü., Güngör, A., Nem Alma Malzeme Kaplamalı Isı Değiştiriciler ve Sistem Performansı Değerlendirmeleri, 14. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi
Bildiriler Kitabı, sf. 555-574, 17-20 Nisan 2019.
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ARAŞTIRMA MAKALESİ
1. GİRİŞ
Nem alma, nemli havadan su buharını uzaklaştırma işlemidir. Hava içerisinde yüksek su buharı
miktarı birtakım problemlere yol açmaktadır. Bunlar arasında, konfor koşullarının bozulması sonucu
oluşan psikolojik stress ve rahatsızlık, hastalıklar,
küf mantarlarının büyümesi ve çoğalması, metal
korozyonunun hızlanması, izolasyon malzemelerinin elektriksel direncinin azalması, erken kimyasal
bozunma, yüzey bitirmenin kötüleşmesi sayılabilir.
Havadan nem uzaklaştırmanın üç yöntemi bulunmaktadır. Bu yöntemler, soğuran malzeme kullanarak nem alma, soğutkan kullanarak nem alma
ve hava çevrimi kullanarak nem alma olarak bilinmektedir [1].

alma esasları, nem alma malzemesi kaplamalı ısı
değiştirici içeren sistemler incelenmiştir ve sistem
performanslarıyla ilgili değerlendirmelere yer verilmiştir.

2. NEM ALMA ESASLARI
Nem alma binalarda çevresel kontrolün sağlanmasında çok önemli paya sahiptir. Birçok nem alma
yöntemi mevcuttur. Bunlar soğuranla nem alma,
soğutkanla nem alma ve hava-çevrimiyle nem
alma olarak üç ana başlık altında toplanabilir. Kullanılacak nem alma tekniğini gerekli çiğ noktası
sıcaklığı belirler. Bu uygulamaların karakteristik
aralıkları şekil 1’de verilmiştir [1].

Katı nem alma malzemeleri yüksek kapasiteli
hava nem alma işlemlerine olanak vermektedir.
Bu olgu, adsorbe edilen kaplama tabakası ve hava
akışının buhar basıncında oluşan farkla çalışan bir
kütle transferi şeklinde oluşur. Silika jel ve lityum
klorürler ticari olarak temin edilebilen adsorbanlar arasında en yaygın kullanılanlarıdır [2]. Silika
jel/su çalışma çiftinin en yüksek adsorpsiyon kapasitesi oldukça yüksek olmasına rağmen, düşük
hidrofilik karakteristiği tipik bir çevrim içerisinde
düşük su alışverişine neden olur [3].
Son zamanlarda, adsorbanların ısı değiştiricilerinde kaplama olarak kullanıma sunulması önerilmektedir. Önerilen sistem, bir nem alıcı tekerleği
ile karşılaştırıldığında daha az hareketli parçaya
sahip olduğundan daha az bakım gerektirir. Ayrıca, bir atık ısı kaynağı kullanılarak gerçekleştirilebilecek adsorpsiyon işlemi ile enerji verimli bir
şekilde nem alma sağlayan diğer geleneksel iklimlendirme işlemlerine kıyasla daha iyi bir araçtır.
Nem alıcı tekerden, nem alma malzemesinin, soğutulması veya ısıtılması işlemlerinin adsorpsiyon
veya desorpsiyon işlemleri sırasında boru içindeki
sıvı tarafından sağlanması ve konvansiyonel ısı değiştiricilerinden ise nem transferinin gerçekleştiği
ve gizli ısı transferinin adsorbe edilen maddenin
faz değişiminden kaynaklandığı yönüyle ayrılır [4].
Nem alıcı kaplamalı ısı değiştiricisi sistemiyle,
geleneksel nem alıcı tekerlek yapısının getirdiği
sızdırma ve adsorpsiyon ısısının nem alma işlemi
sırasında salımı gibi olumsuzlukların önüne geçilebileceği ortaya konmuştur. Bu çalışmada, nem
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Şekil 1. Kullanılan nem alma tekniğine göre gereken
çiğ noktası sıcaklıkları [1]

2.1. Soğuranla Nem Alma
Soğuran malzemeler absorban ve adsorban olarak
iki ayrı grupta incelenir. Adsorbanlar su moleküllerinin katının niteliğini değiştirmeden üzerinde
yoğuşabileceği yüksek iç yüzey alanına sahip katılardır. Absorbanlar, nem alırken kendi niteliklerini
değiştiren nem çeken malzemelerdir. Bir absorban,
genellikle nemli havaya maruz bırakılmış yüksek
konstrasyonlu bir tuzdur.
Katı adsorban kullanılan nem alma sistemleri sabit
yataklı sistemler, döner tip sistemler ve nem alma
malzeme kaplamalı ısı değiştirici sistemleri olmak
üzere üç grupta incelenmektedir.

ARAŞTIRMA MAKALESİ
2.1.1. Sabit yataklı sistemler
Sabit yataklı sistemlerde nem ama malzemesi matrisi sabit bir yatak üzerine dolgu olarak uygulanır.
Nemli hava bu yatak boyunca akar. Nem alma ve
rejenerasyon işlem havası ve rejenerasyon havasının dönüşümlü olarak akışıyla sağlanır. Nem alma
işleminde, nem alıcı malzeme nemi çeker ve kuru
hava oluşur. Rejenerasyon işleminde ise, sıcak hava
nem alıcı malzeme matrisi boyunca geçirilerek
malzeme tekrar aktif hale getirilir. Adsorpsiyon
işlemi süreklilik göstermez, bu nedenle nem alma
sürekliliğini sağlamak için birçok yatak yerleştirilir. Sonuç olarak, soğutma kapasitesi başına büyük
yüzey alanı gereklidir. Sabit yataklı sistemlerin
üretimi kolay olmasına rağmen, bu sistemlerde yatak ve nem alıcı matris arasındaki zayıf temastan
dolayı toplam ısı transfer katsayısı düşüktür. Düşük ısı transfer verimi adsorpsiyon kapasitesini ve
soğutma performansını olumsuz yönde etkilemektedir [5].

adsorpsiyonlu nem alma sisteminin performans
verileri Şekil 3’te gösterilmiştir [1].

Şekil 2. Döner nem alıcılı cihazın şematik diyagramı
[6]

2.1.2. Döner tip sistemler
Döner tip sistemlerde, nem alıcı malzeme bir destek yapısına uygulanır. Tekerleğin kesit alanı, bir
kaplama tahtasıyla işlem havası ve rejenerasyon
havası olarak ikiye ayrılmıştır. Tekerlek sürekli olarak iki ayrı bölümden geçtiğinde, işlem havası nem alıcı malzeme ve destek malzemesinin
adsorpsiyon etkisi nedeniyle nem alıcı malzeme
ile kurutulur. Aynı zamanda, rejenerasyon havası
bir ısıtıcıyla ısıtıldıktan ve döner tekerlekten suyu
desorbe ettikten sonra nemlendirilir. Nem alıcı
malzemeli nem giderme işleminin eşentalpili bir
işleme yakın olduğu, diğer bir deyişle, yalnız gizli
enerjiyi duyulur enerjiye çevirmekte ve yararlı bir
soğutma üretmemektedir. Bu nedenle, soğutma etkisini sağlamak için, buharlaşmalı soğutucu ve diğer klima donanımları gibi yardımcı soğutucular,
duyulur ısıyı uzaklaştırmak için kullanılmalıdır.
Nem alıcı malzemeli klima sistemleri, nem alıcı
madde, tekerlek yapısı ve çalışma koşulları değişmediğinde, esas olarak sistem durumuyla belirlenir
[6]. Katı adsorbanlar için tipik bir döner nem alıcı
malzemeli bir nem alma cihazının temel çalışma
prensibi Şekil 2’de gösterilmektedir.
Şekil 2’de nem alıcının dahil olduğu çevrim açık
tip bir çevrimdir ve kullanılan enerjinin yaklaşık
4’te 1 ile 3’te bir arasında değişen payı işlenmiş havaya geri dönmektedir. Lityum klorür yataklı bir

Şekil 3. Bir adsorpsiyonlu nem alma cihazının
performansı (M125, Lityum klorür yataklı) [1]

Günümüzde, bu basit çevrim belirli ihtiyaçları
karşılamak için değişik biçimlerde yer almaktadır.
Rejeneratörden çıkan atık sıcak havanın soğutulmasıyla ve rejenerasyon besleme havasının önısıtılmasıyla elde edilebilmektedir. Bu sistemlerin
imalatını yapan firmalar %30-%40 arasında bir
enerji tasarrufu sağlandığını iddia etmektedir [1].
Katı nem alma malzemeli - buhar sıkıştırmalı hibrid bir klima sisteminin şematik diyagramı Şekil
4’te gösterilmiştir. Bu sistemde, hal noktası 1’de
Tesisat Mühendisliği - Sayı 186 - Eylül/Ekim 2021
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dönüş oda havası döner nem alıcılı cihazdan geçer.
Bu havanın nemi nem alıcı malzeme tarafından
önemli ölçüde adsorbe edilir ve adsorpsiyon ısısı
hal noktası 2’ye kadar havanın sıcaklığını artırır.
Sıcak ve kuru hava havadan-havaya ısı değiştiricisiyle duyulur olarak soğutulur ve daha sonra buhar
sıkıştırmalı soğutma serpantininde hal noktası 4’e
kadar soğutulur. Rejenerasyon hava hattında, hal
noktası 6’daki ortam havası havadan-havaya ısı
değiştiricisine girer ve besleme işlem havasını soğutur. Sonuç olarak, duyulur ısı değiştiricisini terk
ederken hal noktası 7’de havanın sıcaklığı artar. Bu
noktada, hava nem alıcı malzemenin rejenerasyonu
için uygun olan hal noktası 8’deki sıcaklığa ulaşmak için ısıtılır. Nem alıcı cihazdan çıkan nemli
hava hal noktası 9’da atmosfere atılır [7].
Bu katı nem alma malzemeli nem gidericiler, çok
düşük çiğ noktası sıcaklıklarına kadar nemin alın-

ması için gereklidir. Silika jel, geniş bir bağıl nem
aralığında geniş adsorpsiyon karakteristiği nedeniyle geleneksel katı nem alma malzemesidir. Ancak, su damlalarına maruz kalması halinde hızlı
bir şekilde parçalanmaya uğraması kullanımında
yaşanan bir sorundur.
Aktifleştirilmiş aluminyum oksitin dayanıklılığı
yüksek ve maliyeti düşüktür. Zeolitler en düşük
çiğlenme noktaları için kullanılır. Başlangıçta modifiye volkanik külden doğal olarak elde edilen
zeolitler, çok homojen gözenek boyutlarına sahip
değildir. Bu, maddenin moleküler boyutuna göre
adsorbe veya reddedilebileceği anlamına gelir. Bu
nedenle “moleküler elek” olarak adlandırılırlar. Silika jel ve moleküler elekler için adsorpsiyon denge
özellikleri Şekil 5’te gösterilmektedir. Aşırı kuruma, işlem kimyası hariç nadirdir.

Şekil 4. Katı nem alma malzemeli - buhar sıkıştırmalı hibrid bir klima sisteminin şematik diyagramı [7]
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2.1.3. Nem alıcı malzeme kaplamalı ısı
değiştiriciler
Nem alıcı malzemeli ısı değiştirici sistemlerinde
nem alıcı malzeme kanatçık yapılarının yüzeylerine kaplanır. İşlem havası ısı değiştiricisinin kanatçık tarafı üzerinden akar. Nem alıcı malzemenin
adsorpsiyon kapasitesini artırmak ve adsorpsiyon
ısısını azaltmak için nem alma işlemi esnasında bir
soğutma sıvısı boruların içinden geçirilir. Soğutma
sıvısı sorpsiyon ısısını azaltırken, gizli ısısının büyük bir kısmını da havadan uzaklaştırır ve soğutma
yükünü düşürür. Nem alıcı malzemeli ısı değiştiricilerde, ısıtma sıvısı içerden nem alıcı malzemeyi
ısıtır. Yüksek iletkenliğe sahip metal kanatçık ısı
transfer işlemine katkıda bulunur ve rejenerasyon
verimini iyileştirir. Nem alıcı malzeme kaplamalı
ısı değiştiricilerin kullanıldığı sistemlerde sorpsiyon ısısı kolaylıkla uzaklaştırılır ve nem alma işlemi daha verimli hale getirilir. Nem alıcı malzeme kaplamalı ısı değiştiricilerinin kullanılmasıyla
birlikte güneş enerjisi ve endüstriyel atık ısı gibi
yenilenebilir ve temiz enerji kaynaklarının etkin
bütünleştirilmesine imkan sağlanmıştır [5].
Sıvı soğurucu nem alma, hava ile sıvı emici arasında sağlanır. Güçlü lityum klorür çözeltisi, en po-

Şekil 5. Silika jel ve moleküler elekler için
adsorpsiyon denge özellikleri [1]

püler sıvı sorbenttir. Sistemin üç bileşeni vardır ve
bunlar Şekil 6’da gösterilmiştir. Nem alma işlemi,
konsantre sıvı soğuranın havayla püskürtülmesi
durumunda, şartlandırma spreyinde gerçekleşir.
Isıyı uzaklaştırmak ve kontrollü ve sabit koşulları
korumak için kulede bir soğutma devresi bulunur.
İkinci bileşen soğuran pompa ünitesidir: bu, soğuranın iklimlendirme ünitesine ve rejenerasyon
ünitesi beslenmesini sağlar. Sistemdeki üçüncü bi-

Şekil 6. Havalandırma havası için sıvı nem giderici malzemeli bir nem alma sisteminin basitleştirilmiş anahattı
[8]
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leşen rejeneratördür: bu, klima ünitesine benzer bir
şekilde çalışır, ancak çok daha küçüktür ve ısıtılır.
Salınan nem uzaklaştırılır ve daha derişik sorbent
rezervuara geri döner.

Nem alma cihazının etkinliği, giriş havasının bağıl
nemine bağlıdır (Şekil 8). Havanın en az soğuması
%100 bağıl nemdedir ve suyun yoğuşmasıyla sonuçlanır.

Pratikte, soğurucu konsantrasyonları %8 ila %44
arasında değişmektedir. Kontrol edilen nem, pompalama ünitesindeki sıvının konsantrasyonuna
bağlıdır. Bu sistemin kontrolü çok basit ve hatasız
olarak bildirilmiştir.

Bununla birlikte, bağıl nem oranlarının düşük olması durumunda, hava herhangi bir su salınmadan
önce çiy noktasına kadar düşürülmelidir. İkinci
durumda, soğuyan soğutkanın büyük kısmı hava
sıcaklığı daha düşük bir seviyeye düşürür ve sadece küçük bir kısmı nemi almak için kalır. Bu,
düşük göreli nemliliklerde döngüyü daha az etkili kılar. Ayrıca, azalan oda sıcaklığında su çekme
oranı da azalır. Bu durumun sebebi nem giderici
içinde dolaşan soğutkan miktarındaki azalmadır
ve elektrik tüketiminde önemli ölçüde azalma olur.

Sıvı sistemler, katı nem alıcı malzemeli sistemlerin
ulaştığı çok düşük çiğlenme noktasını sağlayamamaktadır. Bununla birlikte, tekniğin iki farklı özelliği vardır. Lityum klorür havada biyosidal bir etkiye sahiptir. İkincisi, askıdaki katıların hava akışını
temizlemede çok etkili olmasıdır. Tekniğin temel
uygulamaları, temelde gıda endüstrisi ve hastane
uygulamalarıdır. Bu tür endüstriler, genellikle, rejeneratör işlemi için düşük maliyetli bir buhar kaynağının avantajını sunmaktadır.

2.2. Soğutkanla Nem Alma
Soğutucu akışkan nemden arındırma, Şekil 7’de
gösterildiği gibi, nemli havanın entalpisini mantıklı
ısıya dönüştürmek konusunda benzersizdir. Bunu,
nemli havayı, havanın yeni noktasının altındaki bir
sıcaklığa soğutulmuş olan bir ısı eşanjörü yüzeyi
üzerine çekerek gerçekleştirir. Bu yüzeydeki nem
yoğunlaşır ve gizli ısı yoğunluğunu bırakır. Soğuk
daha sonra, sıcak olan soğutucu akışkan devrenin
yoğunlaştırıcısı üzerine çekilir. Bu döngü, bir ısının latent ısısı ile bir ısı pompası görevi görür. Bu
nedenle, tüketilen elektriğe göre daha mantıklı bir
enerji verir. Bir ’performans katsayısı’ (COP) olduğu söylenebilir. Bu, makul ısı ile hava akımı arasındaki oran, tüketilen elektriğin oranına bölünür.

Şekil 7. Soğutkanlı bir nem gidericinin sistem şeması
[9]
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Kompresör buharlaştırıcıdan soğutucu buharını çeker (basamaklar 4-1): buhar daha yüksek bir
basınca ve sıcaklığa sıkıştırılır (1-2. Evreler): daha
sonra sıcak sıkıştırılmış buhar yoğunlaştırıcıya
pompalanır ve burada yoğunlaşır (aşama2-3). Yoğuşturucu sıvı soğutucu daha sonra buharlaştırıcının daha düşük basıncına kadar genişletilir. Buhar
haline doğru genişlerken soğutkan soğur (aşama
3-4).
Hava yolu soğutkanı iki ısı değiştiricisi halinde
seyreder, bunlardan biri soğuk, diğeri sıcaktır.

Şekil 8. Büyük bir evsel nem alma cihazının örnek
performansı [1]

ARAŞTIRMA MAKALESİ
Nemli hava ilk önce soğuduğu ve neminin bir kısmının alındığı soğuk buharlaştırıcı yardımıyla çekilir. Serin ve kuru olan bu hava, sıcaklık olarak
artmış ve nemi alınmış halde çıktığı sıcak yoğuşturucu ısı değiştiricine üflenir.
Soğutucu akışkan nem gidericileri kış nemi problemleri için ideal bir çözümdür.

2.3. Hava Çevrimli Nem Alma
Hava sıkıştırıldığında sıcaklığı artar. Eğer bu sıkıştırılmış hava sabit basınçta soğutulursa ve daha
sonra genişletilirse, genişlemeden kaynaklanan soğuma havanın daha da soğutulmasına ve havanın
nemin bırakılmasına yol açar. Bu sistem ilk bilinen
soğutma çevrimlerinden olup daha sonra nem giderici olarak önerilmiştir.
Düşük yatırım maliyetli vorteks borulu nem alma
cihazları ve büyük ölçekli tahıl kurutma için araştırma önerileri yapılmış olsa da, ticari olarak hiç
kullanılmamıştır.
Çevrimin etkinliği, kompresörün ve genleştiricinin verimliliğinin çarpımına bağlıdır. Bu, fiziksel
hacmiyle birlikte gelişimini engellemiştir.

2.4. Buhar Sıkıştırmalı Kurutma
1870’li yıllarda İsviçre’de yapılan bir çalışmada,
su buharının kendisinin de çalışma sıvısı olarak
kullanılabileceği kabul edilmiştir. Hava sistemden atılmıştır. Bu sistemde nemli katılara ısı uygulanarak katıdaki su buharı uzaklaştırılmaktadır.
Buradaki su buharı sıkıştırıldığında sıcaklığı yük-

Şekil 9. Buhar sıkıştırma çevriminin temel işleyişi [1]

selmektedir. Daha yüksek basınçta bulunan bu su
buharı yüksek bir sıcaklıkta da yoğuşabilmektedir.
Su buharının gizli ısısı daha sonra nemli katıların
ısıtma yoluyla kurutulmasında kullanılmaktadır.
Sistem şeması şekil 9’da betimlenmiştir. Bu teknik, özellikle büyük miktarlarda su buharı söz konusu olduğunda, 100 ila 150 °C arasındaki yüksek
sıcaklıklarda kurutma uygulamaları için artan ilgi
kazanmaktadır. Günümüzde, geleneksel hava-kurutma tekniğine kuvvetli bir alternatif haline gelmiştir.

3. SİMÜLASYON MODELİ İÇEREN
ÇALIŞMALAR
Matematiksel modelleme sistem performansını
değerlendirmek ve tasarımları iyileştirmek için
kullanılan önemli bir araçtır. Burada, nem alıcı
malzeme kaplamalı ısı değiştirici sistemleriyle ilgili matematiksel model içeren çalışmalara yer verilmiştir.
Weixing vd. (2008), yeni bir tür değiştirilmiş çapraz soğutmalı kompakt nem alıcısı önermiştir ve
matematiksel modelini geliştirmiştir. Sistem performansı nem alma oranı, çıkış sıcaklığı ve nemi
için belirlenen giriş koşullarına göre değerlendirilmiştir. Nem alıcı malzeme kaplı nem gidericisinin
nem alma verimi soğutmasız tipik bir nem gidericiden daha fazla olarak bulunmuştur. Simülasyon
çalışması sonucunda nem alıcı malzeme kaplamalı
soğutmalı nem gidericisinin nem alıcılı dolgulu
soğutmalı nem gidericisinden daha yüksek performansa sahip olduğunu ortaya koymuştur. Yüksek
nem oranları altında, nem alıcı malzeme kaplamalı
soğutmalı nem gidericinin nem alma miktarı en
fazla %12,4 olarak bulunmuştur. Nem alıcı malzeme kaplamalı çapraz akışlı kompakt nem giderici
Şekil 10’da gösterilmiştir[10].
Ge vd. (2011), nem alıcı malzeme kaplamalı ısı değiştiricili bir sisteminin performansını belirlemek
için deneysel verilerle doğruladıkları dinamik bir
boyutlu bir matematiksel model oluşturmuştur. Bu
sistemde, nem alıcı malzeme olarak silika jel kullanılmıştır. Bu sistemin soğutma performansı, AİSE
(Amerikan İklimlendirme ve Soğutma Enstitüsü)
yaz ve nemli koşulları altında hesaplanmıştır. Elde
edilen sonuçlar, nem alma işlemindeki çalışma
süresinin soğutma kapasitesi için çok önemli bir
etmen olduğunu göstermiştir. Bu sistemde çalışma süresinin yüksek çıkış hava sıcaklığına sahip
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olan ilk 50 s’si ortadan kaldırılarak sistemin soğutma gücü 2,6 kW’tan 3,5 kW’a çıkarılmıştır. Aynı
zamanda, sistemde 50 ve 80 °C arasında değişken
rejenerasyon sıcaklıklarında seçili zaman çalışma
süresi kullanılarak, sistemin soğutma sağlayabileceği de vurgulanmıştır. Oluşturulan modelde, bazı
yapısal parametrelerin sistem üzerindeki etkileri
de sistem simülasyonu yoluyla analiz edilmiştir.

Sistem, bakır borusunun dış çapın küçük olduğunda daha iyi performans göstermiştir. Ayrıca, kanatlar arası uzaklık azaltılarak, süreksiz ısı ve kütle
transfer kapasitesinin artırılabileceği görülmüştür.
Nem alıcı malzeme kaplamalı ısı değiştiricisi sisteminin şematik biçimi, ısı değiştiricisi ve kontrol
hacminin şematik biçimi Şekil 11’de gösterilmektedir [11].

Şekil 10. Nem alıcı malzeme kaplamalı çapraz akışlı kompakt nem giderici [10]

Şekil 11. (a) Nem alıcı malzeme kaplamalı ısı değiştiricisi sisteminin şematik biçimi (b) Isı değiştiricisi ve kontrol
hacminin şematik biçimi [11]
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Ge vd. (2012) güneş enerjili nem alıcı malzeme
kaplamalı olan ısı değiştiricili bir soğutma sisteminin performansını Şangay’ın yaz yüksek sıcaklık
ve yüksek nem koşulları altında soğutma gücü ve
güneş performans katsayısı açısından değerlendirmiştir. Sistemde soğutma ve nem alma bakımından çalışma sürekliliğinin sağlanması için iki ayrı
kaplamalı ısı değiştiricisi birarada kullanılmıştır.
Ge vd. tarafından 2011’de sunulan model soğutma
kulesi, güneş toplayıcı ve su tankı için oluşturulan
modellerle birlikte sistemi üretmek için birleştirilip
C++’da çözüm yapılmıştır. Sistemin performans
katsayısı Haziran ve Temmuz ayları için sırasıyla
0,22 ve 0,24 olarak bulunmuştur. Parametrik analiz soğutma gücünün artan toplayıcı alanı, artan su
debisi oranı ve azalan su tankının hacmiyle artış
gösterdiğini ortaya koymuştur. Ancak, güneş per-

formans katsayısı üzerindeki etki ihmal edilebilir
düzeyde olmuştur. Güneş enerjili nem alıcı malzeme kaplamalı ısı değiştirici soğutma sisteminin şematik gösterimi Şekil 12’de gösterilmektedir [12].
Ge vd. (2013), çalışmalarında nem alıcı malzeme
kaplamalı ısı değiştirici kullanan, yeni ve kendinden soğutmalı nem alıcı bir soğutma sistemi
önermiştir. Sistemde, katı nem alıcı kaplamalı ısı
değiştirici, iç soğutmayı gerçekleştirmede ve hem
duyarlı hem de gizli yük yönetme kapasitesini elde
etmede kullanılan soğutma suyu üretmek amacıyla
rejeneratif evaporatif soğutma işlemiyle birleştirilmiştir. Sistemin uygulanabilirliğini doğrulamak
için, farklı bileşen modelleri birbirine bağlanarak
bağlantılı ısı ve kütle transferi matematiksel modeli oluşturulmuş ve sistem performansı araştırılmıştır. Sistem performansı, çıkış havası durumu ve

Şekil 12. Güneş enerjili nem alıcı malzeme kaplamalı ısı değiştirici soğutma sisteminin şematik gösterimi (1)
Rejenerasyon modu (2) Nem alma modu [12]
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Şekil 13. Yeni önerilen kendinden soğutmalı nem alıcı kaplı ısı değiştiricisi soğutma sisteminin şematik hali [13]

Şekil 14. Isı değiştiricisi modelinde su tutulumunun değerlendirilmesi için hazırlanan deney düzeneğinin şematik
biçimi [14]

soğutma gücü açısından yordanmıştır1. Sistemin
şematiği, Şekil 13’te verilmiştir. Simülasyonlar
sonucunda, bu sistemin uygulanabilir olduğu ve
tek başına bir iklimlendirme veya nem alma ünitesi olarak kullanılabileceği bulunmuştur. Uygulanan simülasyon koşulları için gerekli rejenerasyon
sıcaklığı 50 °C ila 80 °C arasında olarak saptanmıştır. Simülasyon koşulları altında, bu sistemin
soğutma gücünün geleneksel nem alıcı kaplamalı
sisteme göre %30 oranında fazla olduğu ortaya
konmuştur [13].
Munz vd. (2013), çalışmalarında 100x100x400
mm3 boyutlarında alüminyum bir ısı değiştiriciyordamak: Bilinen veya gözlenen durumlardan yola çıkarak bilinmeyen veya
gözlenmeyen durumlar hakkında tahminde bulunmak.

1
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sini yeni geliştirdikleri bağlayıcı esaslı bir kaplama yöntemiyle kaplamıştır. Kaplanmış ısı değiştiricisi, gerçekleştirilen test çevriminde 118 g nem
tutulumu göstermiştir. Deneysel düzeneğinden ve
simulasyonlardan elde edilen sonuçlar SAPO-34
malzemesinin 120 °C desorpsiyon sıcaklığında
ısıl tahrikli klima santrallerinde kullanım için silika jelden daha iyi performans gösterebileceğini
ortaya koymuştur. Şekil 14’te ısı değiştiricisi modelinde su tutulumunun değerlendirilmesi için hazırlanan deney düzeneğinin şematik biçimi görülmektedir [14].
Zheng vd. (2016) yaptığı çalışmada, karbon bazlı
kompozit nem alıcı malzemeler geliştirilmiş ve bu
malzemeler nem alıcı malzeme kaplamalı ısı değiş-
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tirici sistemleri üzerinde uygulanmıştır. Kompozit
nem alıcı malzemeler, aktif karbon ve aktifleştirilmiş karbon fiber gözenekleri üzerine LiCl emdirilerek üretilmiştir. Emdirilen tuz nedeniyle, kompozit nem alıcı malzemeler daha küçük yüzey alanı
ve gözenek hacmine sahip olmuştur. Sorpsiyon
eşsıcaklık eğrileri ölçülmüştür ve Polanyi teoremine uygun olarak simüle edilmiştir. Su sorpsiyon
eşsıcaklık eğrileri kompozit nem alıcı malzemelerin daha güçlü soprsiyon niceliğine sahip olduğunu
göstermiştir. Sorpsiyon kinetiği incelenmiştir ve
lineer ilerleme modeline uydurulmuştur. Kompozit
nem alıcı malzemelerin daha yüksek dinamik su
tutulumu ve hız katsayısı değerlerine sahip olduğu
belirlenmiştir. Kompozit nem alıcı malzemelerin
ısı değiştiricisine uygulanarak nem alma performansının tahmin edilmesi için matematiksel bir
model oluşturulmuştur. Elde edilen simülasyon sonuçlarına göre, kompozit nem alıcı malzeme kaplamalı ısı değiştiriciler işlem havasından daha fazla
miktarda nem çekebilmiştir [15].

sırasıyla 1,5 ve 1,2 m/s olduğu belirtilmiştir[16].

4. DENEYSEL ÇALIŞMALAR

Li vd. (2015), yaptıkları deneysel çalışmalarında
nem giderici- kaplamalı kanatlı-borulu bir ısı değiştiricinin ısı ve kütle transferi karakteristiklerini
araştırmıştır. Deney düzeneği şematik gösterimi
Şekil 15’te verilmiştir. Çalışmada kullanılan ısı
değiştiricisi için bir ısı ve kütle transferi modeli sunulmuştur ve adsorpsiyon ve desorpsiyon işlemleri
sırasındaki hava hızı, nem giderici malzeme sıcaklığı ve nem miktarının toplam kütle transferi katsayısı üzerine etkisi analiz edilmiştir. Nem giderici
malzemenin nem içeriğinin toplam kütle transferi
üzerinde önemli ölçüde etkiye sahip olduğu tespit
edilmiştir. Ayrıca, yüksek nem giderici malzeme
sıcaklığı düşük toplam kütle transferi katsayısıyla
sonuçlanmıştır [4].

Nem alıcı malzeme kaplamalı ısı değiştiricilerle ilgili pratikte yapılan çalışmalar ısı pompaları,
adsorpsiyonlu soğutucular ve atmosferik su hasat
makinesi gibi birçok ısıl kaynaklı teknolojilerde
iyileştirmelere yol açmıştır [5]. Burada iklimlendirme ve soğutma uygulamalarına yönelik deneysel performans çalışmalarına yer verilmiştir.
Ge vd. (2010), deneysel çalışmalarında biri silika
jel ve diğeri polimer nem alıcı malzeme kaplamalı iki kanatlı borulu ısı değiştiricisini incelemiştir.
Deneysel sonuçlar silika jel kaplamalı ısı değiştiricisinin polimer kaplamalıya göre zamana bağlı
ve ortalama nem çekme ve etkin nem alma süresi
bakımından daha iyi performans gösterdiğini ortaya koymuştur. Kullanılan deney şartları çerçevesinde, rejenerasyon sıcaklığının artmasıyla, her iki
ısı değiştiricisinin de nem çekme miktarı artmıştır.
Silika jel kaplamalı ısı değiştiricisi en yüksek ısıl
performans katsayısına 70 °C rejenerasyon sıcaklığında ulaşmıştır. Dış ortam sıcaklığının sistem
üzerindeki etkisi çok küçük olmuştur. Bununla
birlikte, ortam havası neminin artması nem çekme
oranını ve ısıl performans katsayısını artırmıştır.
Ayrıca, her iki ısı değiştiricisi için de en yüksek
ısıl performans katsayısına ulaşılması için ideal bir
hava akış hızının olması gerektiği ve bu değerlerin
silika jel ve polimer kaplamalı ısı değiştiriciler için

Freni vd.’nin (2015) yaptıkları deneysel çalışmada,
adsorpsiyonlu soğutucular için tasarlanan kanatlı
yassı borulu bir alüminyum ısı değiştiricisi üzerinde SAPO-34 zeolit malzemesi kaplama olarak uygulanmıştır. Isı değiştiricisinde elde edilen düzgün
adsorban kalınlığı ve metal/adsorban kütle oranı
sırasıyla 100 µm ve 6 olmuştur. Üretilen kaplamalı
ısı değiştiricisinin soğutma kapasitesi, iklimlendirme uygulamaları için gerçekçi çalışma koşulları altında bir laboratuvar ölçeğinde adsorpsiyonlu
soğutucu tarafından ölçülmüştür. Kaplanmış ve
granüler adsorberler için performans katsayısı sırasıyla 0.24 ve 0.4 olarak bulunmuştur. Bu farkın,
büyük ölçüde kaplamalı ısı değiştiricisinin metal
kütlesiyle ilişkili olduğu çıkarılmıştır. Sapo-34
kaplamalı ısı değiştiricisinde 5 dk.’lık çevrim süresi ile 675 W/kgAds özgül soğutma gücüne kadar
soğutma kapasitesi elde edilmiştir. Kaplamalı ısı
değiştiricisinin adsorpsiyon kararlılığı, 600 soğurma çevrimiyle doğrulanmıştır [17].

Hu vd. (2015), çalışmalarında bir dizi deney yürütmüş, silika jel kaplamalı ısı değiştirici ve kompozit
(silika jel- lityum klorür) kaplamalı ısı değiştiricileri için bir matematiksel model oluşturmuştur.
Bu ısı değiştiricilerin iç ortam üzerine etkileri incelenmiştir. Kontrol hacmi, kanatlı boru kesiti ve
iki akıştan oluşturulmuştur. Sistemi tanımlayan
ana denklemler su tarafı enerji korunumu, hava
tarafı enerji korunumu, sistemde enerji korunumu,
nem alıcı keçede nem değişimi ve sistemdeki nem
korunumu denklemleridir. Bu kısmi diferansiyel
denklemler bir Newton-Gauss sonlu geriye doğru
fark şemasıyla C++’da çözümlenmiştir. Elde edilen
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sonuçlara göre, silika jel kaplamalı ısı değiştiricisi
için etkin nem alma süresi kompozit kaplamalı ısı
değiştiriciye kıyasla daha kısa, nem alma kapasitesi ise daha düşük olarak bulunmuştur. Belirli koşullar altında rejenerasyon çevrimi esnasında, giriş hava sıcaklığı ve bağıl nemi arttığı sürece nem
alma kapasitesinde de artış gözlenmiştir. Silika jel
kaplamalı ve kompozit kaplamalı ısı değiştiricilerin nem alma kapasiteleri arasındaki fark düşük
bağıl nemde daha belirgin olarak gözlenmiştir [18].
Her iki ısı değiştiricisi için de nem alma kapasitesi soğutma suyu sıcaklığı azaldıkça ve ısıtma suyu
sıcaklığı arttıkça artış göstermiştir. Nem alma malzemesi kaplamalı ısı değiştiricilerin soğutma kapasitesinde ise, soğutma suyu sıcaklığı ve ısıtma suyu
sıcaklığı azaldıkça artış görülmüştür.
Jiang vd. (2015), çalışmalarında yeni bir kompozit silika jel kaplamalı ısı değiştirici tasarlamış ve
üretmiştir. Geleneksel silika jel kaplamalı ısı değiştirici ve yeni kompozit malzeme kaplamalı ısı
değiştiricisinin testleri yapıp dinamik performanslarını karşılaştırmak için bir deney düzeneği oluşturulmuştur. Su sıcaklıkları ve giriş hava koşulları
gibi temel çalışma değişkenlerinin sistem performansına etkilerini ortalama nem alma kapasitesi
ve ısıl performans katsayısı cinsinden incelemiştir.
Deneysel sonuçlar kompozit silika jel kaplamalı ısı
değiştiricisinin geleneksel tip silika jel kaplamalı
ısı değiştiricisine göre daha iyi nem alma perfor-

mansı sergilediğini göstermiştir. Ayrıca ön soğutmanın hem nem alma kapasitesi hem de ısıl performans katsayısı için faydalı olduğu gözlenmiştir
[19].
Zhao vd. (2016), araştırmalarında nem alma malzemesi kaplamalı ısı değiştiricisinin kullanıldığı içten ısı geri kazanım temelli yeni bir katı nem alıcı
malzemeli nem alma çevrimini çalışmıştır. Isı geri
kazanımının rejenerasyon işlemi sonucunda çıkan
atık havadan sağlanması önerilmiştir. Deneysel
sonuçlardan elde edilen bulgulara dayanarak sistemin nem ve enerji transferi performansı incelenmiş ve analiz edilmiştir. Sistem şeması, şekil 16’da
görülmektedir. Sonuçlar nem alma malzemeli ısı
değiştiricili sistemin düşük kaliteli ısı kaynağı kullanımı ve hava nemi giderme için iyi bir potansiyele sahip olduğunu göstermiştir. Yeni çevrimin ısıl
performans katsayısı 1,2 değerine iyileştirilmiştir.
Elde edilen bu değerin geleneksel sistemden elde
edilen değerin yaklaşık iki katı olduğu belirtilmiştir. Isı geri kazanım cihazının ısıl verimi 0,88 olarak hesaplanmıştır. Yeni sistemin etkin nem alma
kapasitesinin daha düşük ısı kaynağı tüketimiyle
birlikte yüksek nem şartlarında da avantajlı olduğu
vurgulanmıştır [20].
Li vd. (2016), adsorban-bağlayıcı kaplamalı ısı değiştiriciler kullanarak yaptıkları deneysel çalışmaları sonucunda ısı transfer hızının konvansiyonel
granüler dolgulu yatak yöntemine kıyasla 3,4-4,6

Şekil 15. Deney düzeneği şematik gösterimi [4]
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Şekil 16. Nem alıcı malzeme kaplamalı ısı değiştirici kullanan ısı geri kazanımlı bir sistemin şeması [20]

kat arttığını göstermiştir. Bu artış da uygun bir
silica jel malzeme seçildiği takdirde su tutulum
hızında 1,5-2 kat artış sağlamaktadır. Bununla birlikte, bu şekilde tahrikli-kaplamalı ısı değiştiricileri kullanılarak ısı değiştiricilerin ısıl kütlesinin
düşürülmesiyle adsorpsiyon güç santrallerinde verim katsayısının artırılabileceği de vurgulanmıştır.
Adsorpsiyon ısı transferi deney cihazının şematik
gösterimi Şekil 17’de verilmiştir [21].

Bendix vd. (2017), çalışmalarında, güç çıktısı ve
metalin adsorbana ağırlık oranının ilişkisini incelemek için küçük ölçekli numunelerin yanı sıra
gerçek boyutlu adsorberleri başarıyla artan miktarda adsorban malzeme ile kaplamıştır. Bunların
performansları büyük basınç ve büyük sıcaklık atlama ölçümleri ile değerlendirilmiştir. Belli koşullar altında, yüksek güç korunurken adsorban miktarını artırmanın mümkün olduğu görülmüştür.

Şekil 17. Adsorpsiyon ısı transferi deney cihazının şematik gösterimi [21]
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RS/HX = 1,04 ağırlık oranına kadar spesifik güç,
büyük basınç atlama ölçümlerinde tam ölçekli adsorberler (yüze çekici) için 257 W/L büyüklüğünde
olmuştur. Aralıksız yüksek güç gösteren ölçümlerde kaplama tabakasındaki kütle ve ısı transferi
adsorpsiyon sürecini sınırlamamıştır. Bu bulguların, uygun bir adsorban kütlesiyle kaplamanın ısı
değiştiricileri tasarımında uygulanabileceğinin ve
böylelikle metal adsorban ağırlık oranı arasındaki
optimum dengenin kullanılmış olacağının altı çizilmiştir [22].
Tatlıer (2017), çalışmasında metal ısı değiştirici
yüzeylerine uygulanan zeolit ve metal-organik
çerçeve kaplamalarının performansını adsorpsiyonlu soğutma sistemlerinin çeşitli çalışma şartları
için belirlemiştir. Bu çalışma kapsamında, sistem
gücünü maksimuma ulaştırabilecek optimum adsorban kaplama kalınlıklarını belirlemek için matematiksel bir model oluşturulmuştur. Çalışmada
elde edilen sonuçlara göre, en yüksek optimum
kaplama kalınlığı ve güç değerleri hidrofilik triazolyl phosphonate metal organik çerçevede gerçekleştirilmiştir. Bu da bu malzemenin incelenen
diğer zeolit türlerine göre daha iyi özelliklere sahip
olduğunu ortaya koymuştur. Zeolit LiX kaplamalarının sağladığı güç, zeolit NaX kaplamalar için
elde edilen değerden %10-20 daha yüksek değerde
bulunmuştur. Ayrıca, açık kaplamaların adsorpsiyon ısı pompası veya soğutma sistemlerinin performansında büyük ölçüde iyileştirme sağlayabileceği

belirtilmiş ve uygun malzeme seçiminde kaplama
yapısının göz önünde bulundurulması gerekliliği
vurgulanmıştır [23].
Oh vd. (2017) deneysel çalışmalarında iki adsorban
silika-jel kaplamalı ısı değiştirici kullanılan katı
nem alıcı malzemeli bir nem giderici geliştirmiş
ve bu sistem üzerinde incelemelerde bulunmuştur.
Sistemin şematik gösterimi şekil 18’de verilmiştir.
Isı değiştiricilerde nem alıcı malzeme olarak RD
tip silika jel kullanılmıştır. Sistemdeki ısı değiştiricilerin performansı nem alma kapasitesi ve ısıl performans katsayısı ve dinamik adsorpsiyon/desorpsiyon performansı açısından değerlendirilmiştir.
Elde edilen sonuçlara göre, toz malzeme kaplamalı
ısı değiştiricisindeki adsorban malzeme miktarı
yaklaşık olarak 5 kat daha az olmasına rağmen, toz
malzeme kaplamalı ısı değiştiricisinin adsorpsiyon
kapasitesi granül malzeme kaplamalı ısı değiştiricisine kıyasla 2 kat daha fazla olmuştur. Nem alma
kapasitesi ve ısıl performans katsayısı her iki ısı
değiştiricisi için de yüksek hava debilerinde düşerken, yüksek sıcaklık ve nem koşullarında artmıştır.
Ayrıca, nem alma kapasitesi ve ısıl performans katsayısı soğutma suyuyla birlikte yüksek sıcaklıklarda adsorpsiyon ısı üretiminden dolayı düşmüştür.
Sıcak suyun 50 °C olduğu durum için toz nem alma
malzemesi kaplamalı ısı değiştiricisinin ısıl performans katsayısında 0,34’ten 0,62’ye yükselen iyileşme saptanmıştır [24].

Şekil 18. Silika-jel kaplamalı iki ısı değiştirici kullanılan katı nem alıcı malzemeli nem gidericinin şematik
gösterimi [24]
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Şekil 19. Deneysel düzeneğin şeması (1) KNAMID A rejenerasyon modunda ve KNAMID B nem alma modunda
(2) KNAMID B rejenerasyon modunda ve KNAMID A nem alma modunda [25]

Zhang vd. (2017), kış koşullarında nem alıcı malzemeli ısı değiştiricinin nemlendirme performansını
araştırmak için nem alıcı malzemeli ısı değiştiriciye sahip güneş enerjili bir iklimlendirme sistemi
kurmuş ve test etmiştir. Bu sistemin deneysel düzenek şeması Şekil 19’da gösterilmektedir. Deneysel çalışma sonuçlarına göre, besleme havası nem
oranı bu sistemin kış koşullarında iyi nemlendirme
ve ısıtma performansına sahip olduğunu doğrulamıştır. Tek bir değişken altında, nemlendirme kapasitesi ve sistemin ısıl performans katsayısının,
sıcak su kütlesel debisinin yanısıra sıcak su sıcaklığının yükselmesi ile de belirgin bir artış sergilediği

gözlenmiştir. Analiz sonuçlarına dayanarak, sıcak
su kütlesel debisinin tüm performans indeksleri üzerinde su sıcaklığına kıyasla daha çok etkisi
olduğu çıkarılmıştır. Sistemin performansını optimum seviyede tutacak ısıl konfor besleme havası
sıcaklık ve kütlesel debi değerleri belirlenmiştir.
Bu değerler sırasıyla 40 °C ve 0,4 kg/s olmuştur.
Bu sıcak su koşullarında, sistemin en iyi çalışma
durumu ise 5,15 g/kg ortalama besleme havası nem
oranı, 28,3 °C ortalama ortalama besleme havası
sıcaklığı ve sistemin performans katsayısı ise 1,78
olarak gerçekleşmiştir [25].
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Tablo 1. Parametrik Değerlendirme İçeren Çalışmaların Nem Alma Ve Isıl Performans Sonuçları
Çalışma

Kullanılan nem
alıcı malzeme
Silika jel
Polimer

Silika jel
Ge vd.
[16]
Polimer

Silika jel

Polimer
Silika jel

Silika jel + %30
LiCl

Sabit çalışma değişkeni

Değiştirilen çalışma
değişkeni

Kuru termometre sıcaklığı=
30 °C
Soğutma sıvısı sıcaklığı= 25 °C
Hava hızı= 1 m/s
Çevrim süresi= 10 dakika

Nem alma oranı 10
g/kg dan 17,5 g/
kg’a artırıldığında

Nem oranı= 14,3 g/kg
Rejenerasyon sıcaklığı= 60 °C
Soğutma sıvısı sıcaklığı= 25 °C
Hava hızı= 1 m/s
Çevrim süresi= 10 dakika

Giriş hava sıcaklığı
25 °C’den 35 °C’ye
çıkarıldığında

Nem oranı= 14,3 g/kg
Kuru termometre sıcaklığı=
30 °C
Soğutma sıvısı sıcaklığı= 25 °C
Hava hızı= 1 m/s
Çevrim süresi= 10 dakika
Kuru termometre sıcaklığı=
30 °C
Soğutma sıvısı sıcaklığı= 20 °C
Rejenerasyon sıcaklığı= 50 °C
Hava hızı= 1,7 m/s

Hu vd.
[18]
Silika jel

Silika jel + %30
LiCl

Silika jel

Jiang vd.
[19]

Silika jel + %38
LiCl

Silika jel

Silika jel + %38
LiCl

Silika jel + %3.3
Hidroksiselüloz
Oh vd.
[24]
Silika jel + %3.3
Hidroksiselüloz
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Bağıl nem= %60
Soğutma sıvısı sıcaklığı= 15 °C
Rejenerasyon sıcaklığı= 50 °C
Hava hızı= 1,7 m/s

Bağıl nem= %60
Soğutma sıvısı sıcaklığı=15 °C
Rejenerasyon sıcaklığı= 50 °C
Hava hızı=1,7 m/s
Çevrim süresi=10 dakika
Kuru termometre sıcaklığı=
30 °C
Bağıl nem= %60
Soğutma sıvısı sıcaklığı=15 °C
Hava hızı=1,54 m/s
Çevrim süresi=10 dakika
Bağıl nem= %80
Soğutma sıvısı sıcaklığı=30 °C
Rejenerasyon sıcaklığı= 80 °C
Hava debisi=55 kg/saat
Çevrim süresi=5 dakika
Kuru termometre sıcaklığı=30
°C
Soğutma sıvısı sıcaklığı=30 °C
Rejenerasyon sıcaklığı= 80 °C
Hava debisi=55 kg/saat
Çevrim süresi=5 dakika
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Nem alma
Isıl performans
performansı
Nem çekme
COPısıl 0,28’den 0,52’ye
kapasitesinde 1 g/
artış
kg’dan 4,1 g/kg’a artış
Nem çekme kapasitesi
COPısıl 0,15’den 0,3’ye
0,5’den 2,0’a artış
Nem çekme
kapasitesinde 3,1 g/
COPısıl 0,4’den 0,45’ye
kg’dan 2,8 g/kg’a
artış
azalma
Nem çekme kapasitesi
1,7 g/kg’den 1,55 g/
kg’e azalma

COPısıl’da 0,31’den
0,35’ye artış

60 °C-70 °C arası
COPısıl’da 0,43’ten
0,48’e artış
Rejenerasyon
70 °C-80 °C arası
sıcaklığı 60
COPısıl’da 0,48’ten
°C’den 80°C’ye
0,38’ye düşüş
çıkarıldığında
Nem çekme kapasitesi
COPısıl’da 0,33’ten
0,22’ye düşüş
1,4’den 2,9’a artış
Nem alma
Soğutma kapasitesinde
kapasitesinde 150 g/
780 W’tan 930 W’a
saat’ten 900 g/saat
artış
Bağıl nem %40’tan
Nem
alma
%70’e çıkarıldığında
Soğutma kapasitesinde
kapasitesinde 250 g/
820 W’tan 1000 W’a
saat’ten 1100 g/saat’e
artış
artış
Nem alma
Soğutma kapasitesinde
kapasitesinde 500 g/
870 W’tan 1300 W’a
saat’ten 1000 g/saat
artış
Giriş hava sıcaklığı
35 °C’den 40 °C’ye
Nem alma
Soğutma kapasitesinde
çıkarıldığında
kapasitesinde 750 g/
960 W’tan 1400 W’a
saat’ten 1250 g/saat’e
artış
artış
Nem çekme
kapasitesinde 1,6 g/ COPısıl’da 0,4’den 1,2’ye
kg’dan 3 g/kg’a artış
artış
Giriş hava sıcaklığı
25 °C’den 35 °C’ye
çıkarıldığında
Nem çekme kapasitesi
COPısıl 0,56’den 1,6’ya
2,1 g/kg’dan 3,8 g/
artış
kg’a artış
Nem çekme
kapasitesinde 2,2 g/ COPısıl’da 1,7’den 0,7’ye
Rejenerasyon
azalma
kg’dan 2,5 g/kg’a artış
sıcaklığı 40 °C’den
60 °C’ye
Nem çekme kapasitesi
çıkarıldığında
COPısıl’da 1,6’den 0,5’ye
2,6 g/kg’dan 3,2 g/
azalma
kg’a artış
Nem çekme
Giriş hava sıcaklığı
kapasitesinde 7,9 g/
COPısıl’da 0,38’den
28 °C’den 34 °C’ye
kg’dan 11,1 g/kg’a
0,44’e artış
çıkarıldığında
artış
Nem çekme
kapasitesinde 3,1 g/
kg’dan 5 g/kg’a artış

Bağıl nem %65’ten
%85’e çıkarıldığında

Nem çekme
kapasitesinde 7,9 g/
kg’dan 11,1 g/kg’a
artış

COPısıl’da 0,38’den
0,44’e artış
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SONUÇ
Bu çalışmada, nem alma malzeme kaplama ısı değiştiricilerin çalışma performanslarının incelenmesi amaçlanmıştır. Buradan hareketle, çalışmada
nem alma sistemi türleri ve nem alma malzeme
kaplamalı ısı değiştiriciler üzerine günümüze kadar yapılan simulasyon ve deneysel çalışmalar
incelenerek elde edilen bulgulara yer verilmiştir.
İncelenen çalışmaların bazılarındaki önemli nem
alma ve ısıl performans değerlendirmeleri Tablo
1’de özetlenmiştir.
İncelenen tüm bu çalışmaların sonucunda elde edilen çıkarımlar aşağıda sıralanmaktadır:
•

•

•

•

•

•
•

•

•

Çalışmaların büyük bir kısmında katı nem
alma malzemesi olarak silika jel kullanılmıştır.
Kütlesel debi değişimi konfor koşullarını etkilemektedir ve sistem enerji performansı üzerinde sıcaklık değişimi kadar etkiye sahiptir.
Giriş havası bağıl neminde artış nem çekme
kapasitesinde ve ısıl etkinlik katsayısında artış
sağlamaktadır.
Giriş hava sıcaklığının artırılması, soğutma
kapasitesinde ve ısıl etkinlik katsayısında artışa neden olmuştur.
Nem alma malzemesinin dolgu olarak kullanımı yerine ısı değiştirici üzerine kaplanması ısı
transfer ve kütle transfer hızını artırmaktadır.
Nem alma malzemesi seçiminde kaplama yapısı dikkate alınmalıdır.
Nem alma malzemeli ısı değiştiricili sistemler,
düşük kaliteli ısı kaynağı kullanımı ve hava
nemi giderme için iyi bir potansiyele sahiptir.
Göreceli olarak düşük desorpsiyon sıcaklarında çalışabilecek yeni malzemelerin geliştirilmesi, testleri ve değerlendirmeleri önü açık bir
çalışma konusudur.
Yeni adsorbanların bu sistemlerde kullanımının incelenmesi ve performans değerlendirmeleri konusu gelecek vaadetmektedir.
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Soğutma Çevrimlerinin Enerji Verimliliği
Yönünden İrdelenmesi
Fırat ÖZDEMİR

ÖZ

Arş. Gör.
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Mühendislik Fakültesi
Makine Mühendisliği Bölümü
İzmir
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İklimlendirme insanlık tarihinin başlangıcından bu yana varlığını sürdürmüş ihtiyaçlarından bir tanesidir. Günümüzde gelinen noktada mevcut iklimlendirme
sistemlerinin daha verimli çalışmasını sağlarken çevreye verdikleri zararları ortadan kaldırmaya yönelik araştırmalar öne çıkmaktadır. Bu çalışmada temel soğutma çevrimleri tanıtılmış, soğutma çevrimlerinde kullanılan çevrim elemanları
ve soğutkanlar hakkında bilgi verilmiştir. Ayrıca ideal ve gerçek buhar sıkıştırmalı
soğutma çevrimi, aşırı soğutmalı ve aşırı kızdırmalı soğutma çevrimleri, kaskad
soğutma çevrimleri ile çok evaporatörlü ve iki kademeli soğutma çevrimleri “Engineering Equation Solver” (EES) yazılım programının yardımıyla çevrim analizleri
gerçekleştirilmiş, COP değerleri karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Analizlerde
R134a, R123, R410A, R290, R152a, R143a, R407C, R404A, R507A, R600a olmak üzere farklı soğutkanların COP (Coefficient of Performance = Soğutma Etkinliği Katsayısı) değerleri üzerindeki etkileri araştırılmıştır. Farklı soğutkanlar kullanılan
soğutma çevrimlerinde kondenser ve evaporatör sıcaklıkları, kompresör izantropik
verimi gibi farklı parametreler değiştirilerek bunların COP’ye etkisi araştırılmıştır.
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Investigation of Cooling Cycle for Energy
Efficiency
ABSTRACT
Air conditioning has been one of the necessity of the human being since the begining
of the history of humanity. Nowadays, researches about the efficiency of systems
and their environmental effects are shining out. In this study general information
about basic cooling cycles and cycle equipments is given. Furthermore ideal and
real vapor compressed cooling cycles, over cooled and over heated cooling cycles,
cascade cooling cycles and multi evaporator and two stage cooling cycles are analysed by Engineering Equation Solver (EES) sofware, then COPs of systems are
comperehensively examined. In analyses R134a, R123, R410A, R290, R152a, R143a,
R407C, R404A, R507A, R600a refrigerants effect on COP are investigated. On the
cooling cycles in which different refrigerants have been used, effects of condenser
and evaporator temperatures and compressor isentropic efficiency parameters on
COP are enquired.
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1. GİRİŞ
İklimlendirme bilindiği üzere yeme, içme, barınma gibi temel ihtiyaçlardan biri haline gelmiştir
ve insanoğlunun yaşamsal faaliyetlerini sürdürmesinde yüksek öneme haiz unsurlardan bir tanesi
olarak karşımıza çıkmaktadır. İklimlendirme işlemleri temel olarak ısıtma, soğutma, nemlendirme, nem alma ve havalandırma işlemleri şeklinde
sınıflandırılabilir. Soğutma sistemlerinin ise bu iklimlendirme uygulamaları içerisinde yine önemli
bir yere sahip olduğu bilinmektedir. Özellikle de
orta kuşak (ekvatoral bölge) ülkelerinde soğutma
sistemlerinin toplam enerji tüketimi içerisindeki
payı oldukça yüksektir. Gerek konut gerek iş yerlerinde konfor şartlarının sağlanmasında gerekse de
ilaç, gıda gibi ürünlerin saklanmasında bu sistemlere ihtiyaç duyulmaktadır. Aşağıda temel soğutma çevrimleri detaylı olarak açıklanmıştır.

2 SOĞUTMA ÇEVRİMLERİ

sıkıştırılan soğutkan kızgın buhar halde kondensere gönderilir. Burada çevreye ısı vererek yoğuşan
soğutkan, kısılma vanasında düşük basınca kısılarak ıslak buhar halinde evaporatöre girer. Evaporatörü çevreleyen ortam sıcaklığının altında bir
sıcaklığa sahip olan soğutkan, ortamın ısısını çekerek ortamı soğutur ve evaporatör çıkısında doymuş
buhar halde kompresör tarafından emilir. Böylece
soğutma çevrimin dışarıdan enerji girdisi devam
ettiği sürece ve sistemde herhangi bir aksi durum
olmadıkça bu şekilde tekrarlanır. Şekil 2.2’de görülen P-h diyagramında sağ taraftan ve sol taraftan
çizilen doyma eğrilerinin kesiştiği üst nokta kritik
noktadır ve bu noktanın sol tarafındaki eğri doymuş sıvı eğrisini ve bu noktanın sağ tarafındaki
eğri doymuş buhar eğrisini göstermektedir. Bu eğri
üzerindeki bütün akışkanlar sıvı haldedir. Doymuş
sıvı eğrisinin sol tarafındaki bölge “aşırı soğutma”
bölgesi ve doymuş buhar eğrisinin sağında kalan
bölge “aşırı kızdırma” bölgesidir.

2.1. Buhar Sıkıştırmalı Soğutma Çevrimleri
(BSSÇ)
Tüm soğutma sistemleri arasında BSSÇ’ler en sık
kullanılan sistemlerdir. İsminden de anlaşılacağı
gibi bu sistemler buhar döngüsünün genel sınıfına aittir ve burada iş akışkanı en azından bir işlem
sırasında faz değişimine uğrar. BSSÇ’lerde, soğutucu düşük sıcaklıklarda buharlaştıkça soğutma
elde edilir. Sisteme iş girişi, kompresörü çalıştırmak için sağlanan mekanik enerji biçimindedir. Bu
sebeple bu sistemlere mekanik soğutma sistemleri
de denir. Bu sistemler, birkaç W’dan birkaç MW’a
kadar soğutma kapasiteleri ile neredeyse tüm uygulamalara uygundur.
Sistemde iki farklı basınç ve iki farklı sıcaklık
bölgesi bulunur. Basınç bölgeleri; emme hattındaki buharlaşma basıncı ya da düşük basınç bölgesi,
basma hattındaki yoğunlaşma basıncı veya yüksek
basınç bölgeleridir. Sıcaklık bölgeleri ise emme
hattındaki düşük sıcaklık bölgesi ve basma hattındaki yüksek sıcaklık bölgeleridir. [1]
BSSÇ’ler ideal ve gerçek çevrimler olmak üzere
iki grupta incelenebilirler. Şekil 2.1’de kompresör,
kondenser (yoğuşturucu), evaporatör (buharlaştırıcı) ve genleşme valfinden oluşan kompresörlü bir
ideal soğutma çevrimi ve çevrim boyunca soğutkanın izlediği yollar numaralandırılarak gösterilmiştir. BSSÇ’lerde; kompresörde yüksek basınca
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Şekil 2.1. İdeal buhar sıkıştırmalı soğutma çevrimi

İdeal BSSÇ’lerdeki tersinir hâl değişimlerini gerçek sistemlerde sağlamak imkânsızdır. Gerçek
buhar sıkıştırmalı soğutma çevrimi tersinmez hâl
değişimleri içerir. Gerçek çevrimlerde meydana gelen bu tersinmezlikler sistem bileşenlerinde
meydana gelen basınç düşümleri ve ısı transferlerinden kaynaklanmaktadır.

2.2. Aşırı Kızdırma ve Aşırı Soğutma
Aşırı kızdırma ve aşırı soğutma, pratik buhar sıkıştırmalı soğutma sistemlerinde görünüşte iki
önemli süreçtir ve daha yüksek COP değerlerine

ARAŞTIRMA MAKALESİ

Şekil 2.2. İdeal BSSÇ için T-s ve P-h diyagramları

ulaşmak ve bazı teknik problemlerden kaçınmak
için uygulanmaktadır. Evaporatör çıkışında yapılan aşırı kızdırma işlemi soğutulmak istenen
ortamdan daha fazla ısı çekilmesini ve böylece
sistem performansının artmasını sağlar. Bunun
yanında aşırı kızdırma işlemiyle kompresöre sıvı
soğutkan girmesi de önlenmiş olur. Aşırı kızdırma
sıcaklığının yüksek seçilmesi kompresörün daha
fazla buhar hacmini sıkıştırması yani daha fazla
güç harcaması anlamına gelir. Bütün bu nedenlerden dolayı aşırı kızdırma ve aşırı soğutma sıcaklık
miktarları sistem performansını direkt olarak etkilemektedir. [2,3]
Buharlaştırma işlemi sırasında, soğutucu madde
kısmen evaporatörde buharlaştırılır. Soğutucu buhar, evaporatördeyken buharın aşırı kızdırılması
için ek ısı emilir. Bazı koşullar altında sürtünmeden kaynaklanan basınç kayıpları aşırı kızdırma
miktarını arttırır. Aşırı kızdırma evaporatörde
gerçekleşirse, soğutkanın entalpisi yükselir, ilave

Şekil 2.3. Aşırı soğutma ve aşırı kızdırmalı sistemin
şematik gösterimi

ısı çekimi gerçekleşir ve evaporatörün soğutma etkisi arttırılır. Soğutkanın aşırı kızdırılması kompresörde de elde edilebilir. Bu durumda, doymuş
soğutucu buhar kompresöre girer ve basıncın arttırılmasıyla aşırı kızdırılır ve sıcaklık artışı meydana gelir. Sıkıştırma işleminden elde edilen aşırı

Şekil 2.4. Aşırı soğutma ve aşırı kızdırmalı sistemin T-s ve P-h diyagramları
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kızdırma sistem verimini artırmaz. Evaporatörde
aşırı ısınmadan elde edilen soğutma etkisinde artış genellikle kompresördeki soğutma etkisinde bir
azalma ile dengelenir. [4]
Aşırı soğutmalı ve aşırı kızdırmalı teorik bir soğutma çevriminin tesisat şeması Şekil 2.3’te,
çevrimin P-h ve T-s diyagramları ise Şekil 2.4’te
gösterilmiştir. Aşırı soğutmalı ve aşırı kızdırmalı
teorik soğutma çevriminde 7 noktasında evaporatörde doymuş buhar haline gelen soğutkan ortamın
ısısını almaya devam eder ve 1 noktasına kızgın
buhar haline gelir. Bundan dolayı bu bölgeye aşırı
kızdırma bölgesi denir (7-1). Bu aşırı kızdırma sonucunda kompresör giriş şartları iyileştirilmiş olur.
Diğer taraftan kondenser çıkışında doymuş sıvı
halinde olan soğutkan 4 noktasından sonra ısısını
dışarıya atmaya devam ederek 5 noktasında aşırı
soğutulmuş sıvı haline gelir. Bu bölgeye de aşırı
soğutma bölgesi denir (4-5). [5]

2.3. Kaskad Soğutma Çevrimleri
Kondenser sıcaklığıyla evaporatör sıcaklığı arasındaki fark çok büyük olduğunda kompresör çok
fazla giriş işi (elektrik enerjisi) harcar. Bu elektrik
enerjisi miktarını azaltmanın ve sistemin toplam
etkinlik katsayısının arttırılmasının bir yolu kaskad soğutma sistemlerinin kullanılmasıdır. [6]
Kaskad sistemler soğutma amacıyla bağımsız iki
ya da daha fazla soğutma sisteminin bir araya

Şekil 2.5. Kaskad soğutma çevrimine ait P-h
diyagramı, yüksek sıcaklık çevrimi ve düşük sıcaklık
çevriminde aynı soğutkanların kullanımı halinde [7]

getirilmesi ile çok düşük buharlaşma sıcaklıklarının elde edilmesini sağlamak için geliştirilmiş
sistemlerdir. Sistemde, bir üst sıcaklık devresinin
evaporatörü bir sonraki düşük sıcaklık devresine
kondenser görevi yapmak üzere ve her müstakil
soğutma devresindeki soğutkan buharlaşma sıcaklık ve basınçları uygun seçilmek suretiyle verimli,
güvenli ve ekonomik bir soğutma sistemi oluşturabilecek şekilde seçilir. Kaskad sistemlerde, yüksek
sıcaklık devresinde R134a, R22, R502, amonyak
veya propan soğutkanlar, düşük sıcaklık devresinde ise R13, R13B1, R503, karbondioksit ve metan,
etan, etilen gibi soğutkanlar kullanılmaktadır, her

Şekil 2.6. Kaskad soğutma çevriminin şematik gösterimi, yüksek sıcaklık çevrimi ve düşük sıcaklık çevriminde
farklı soğutkanlar kullanımı durumu için [9]
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Şekil.2.7. Kaskad soğutma çevrimine ait P-h diyagramı, yüksek sıcaklık çevrimi ve düşük sıcaklık çevriminde
farklı soğutkanlar kullanımı durumu için [9]

bir soğutkan kendisi için uygun sıcaklık sınırları
arasında çalışarak kaskad devresi gerçekleşir, bu
tip sistemlerde çalışma basıncı 40–45 bar dolaylarındadır. [7]
Kaskad sistemlerde iki çevrimin bağlantısı, üst
çevrimin evaporatörü, alt çevrimin de kondenseri işlevini gören, bir ısı değiştiricisi aracılığıyla
olmaktadır. Kinetik ve potansiyel enerjiler ihmal
edilir ve ısı değiştiricisinin iyi yalıtıldığı kabul
edilirse, ısı değiştiricisinde alt çevrim akışkanın
verdiği ısı, üst çevrim akışkanının aldığı ısıya eşit
olmaktadır. [8]
Kademeli soğutma sistemlerinde kompresör çıkış
sıcaklıklarının aşırı yüksek olmasını önlemek ve
gerekli kompresör gücünü düşürmek ve hacimsel
verimin yükseltilmesi amacıyla uygun ara soğutucuların kullanılması gerekir. Bu anlamda ara soğutucu türünün doğru seçilmesi önem taşımaktadır.
Kaskad çevrimlerde yüksek sıcaklık çevrimi ve
düşük sıcaklık çevriminde aynı soğutkan kullanılabilir.

2.4. Çok Evaporatörlü Soğutma Çevrimleri
Farklı sıcaklıklarda soğutmanın gerektiği çok fazla uygulama vardır. Tipik bir gıda işleme tesisinde,
ürünlerin donması için −30 °C’de veya alan soğutma için +7 °C’de soğuk hava gerekebilir. Basit
bir alternatif, bu farklı yükleri karşılayacak farklı

soğutma sistemleri kullanmaktır. Bununla birlikte, başlangıçtaki toplam yüksek maliyet nedeniyle bu ekonomik olarak uygun olmayabilir. Başka
bir alternatif ise −30 °C’yi kontrol etmek için bir
kompresör ve iki evaporatöre sahip tek bir soğutma
sistemi kullanmaktır. Sistem tek bir kompresör ve
kondenserden fakat iki evaporatörden oluşmaktadır. Her iki evaporatör I ve II aynı kondenser sıcaklığı ile çalışırken bir evaporatör derin dondurma amaçlı iken diğeri 7 °C’de ürün soğutma / alan
şartlandırması için hizmet eder. [9]

2.4.1. İki evaporatör ve bir kompresörlü
birbirinden ayrı genleşme valfli soğutma
çevrimi
Şekil 2.8 ve Şekil 2.9’da, iki farklı sıcaklıkta iki
evaporatör ve tek bir kompresör kullanan çok kademeli bir sistemin sistem şeması ve P-h diyagramını
göstermektedir. Bu sistem ayrıca, yüksek sıcaklık
evaporatörüne karşılık gelen basıncı kompresör
emme basıncına indirgemek için bireysel genleşme
valfleri ve bir basınç düzenleyici valf (PRV) kullanır. PRV ayrıca yüksek sıcaklık evaporatöründe
gerekli basıncı korur (Evaporatör-II). Bu sistem
yüksek sıcaklık evaporatöründe daha yüksek soğutma avantajı sunmaktadır. Bu avantaj, kompresörün aşırı ısınmış bölgede çalışması nedeniyle
daha yüksek spesifik iş girişi ile dengelenir. [9]
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Şekil 2.8. İki farklı sıcaklıkta iki evaporatör ve tek bir kompresör kullanan çok kademeli bir sistemin sistem
şeması [9]

Şekil 2.9. İki farklı sıcaklıkta iki evaporatör ve tek bir kompresör kullanan çok kademeli bir sistemin P-h
diyagramı [9]

Sonuç olarak, bu düzenleme nedeniyle sistemin
COP değerinde herhangi bir iyileşme olmayabilir.
Bu modifikasyonun orta basınçta soğutucu buharının önce PRV ile azaltıldığı ve kompresör kullanılarak arttığı gerçeğinden dolayı performansında
belirgin bir iyileşme ile sonuçlanmadığını görmek
kolaydır Açıkçası bu verimsizdir. Bununla birlikte,
bu sistem, yüksek sıcaklık evaporatörünün daha
kararlı çalışması nedeniyle daha çok tercih edilmektedir.
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2.4.2. Flash gazı gidermeli ve iki
evaporatörlü iki kademeli çevrim
Şekil 2.10 ve 2.11’de çoklu kompresör, flaş gazı temizleme ve ara soğutma için bir flaş tankı kullanan
iki kademeli çoklu evaporatör soğutma çevriminin
şematik ve P-h diyagramını göstermektedir.
Bu sistem farklı soğutma yükleri ile düşük sıcaklık
uygulamaları için daha uygundur. Örneğin, gıda
ürünlerinin hızla dondurulması için −40 °C’de
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çalışan bir evaporatör ve dondurulmuş gıdaların
depolanması için −25 °C’de çalışan diğer bir evaporatör gibi. Sistem şemasında gösterildiği gibi,
yüksek sıcaklık evaporatöründeki (Evaporatör-II)
basıncı flaş tankının basıncıyla aynıdır. Düşük kademeli kompresörden gelen aşırı ısıtılmış buhar,
flaş deposunda doyma sıcaklığına soğutulur. Düşük sıcaklık evaporatörü flaş tüpünde flaş gazı çıkarıldığından verimli bir şekilde çalışır. Ek olarak,
yüksek kademeli kompresör (Kompresör-II) emme
buharı doymuş olduğu için daha verimli çalışır.
Yüksek kademeli kompresör, flaş tankındaki soğutucu maddenin aşırı ısınması nedeniyle daha yüksek kütle akış oranına sahip olmak zorunda olsa da
yine de sisteme gelen toplam güç girişi özellikle
amonyak gibi soğutucularda büyük ölçüde azaltılabilir. [9]

3. SOĞUTMA ÇEVRİM ELEMANLARI
Bir soğutma sisteminde gerekli olan birkaç mekanik bileşen vardır. Bu bölümde, bir sistemin dört
ana bileşenini ve bu ana bileşenlerle ilişkili bazı
yardımcı ekipmanlar özetle açıklanacaktır.
Buhar sıkıştırmalı soğutma sisteminin başlıca bileşenleri:
•
•
•
•

Bir soğutma sistemi için herhangi bir bileşenin
seçiminde, dikkatle düşünülmesi gereken bir dizi
faktör vardır. Bunları sıralamak gerekirse;
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
Şekil 2.10 Çoklu kompresör, flaş gazı temizleme ve
ara soğutma için bir flaş tankı kullanan iki kademeli
çoklu evaporatör soğutma çevriminin şematik
gösterimi

Kompresör
Kondenser
Evaporatör
Genleşme valfi (kısılma valfi)

Yük %0’dan %100’e değişirken toplam soğutma kullanılabilirliğini muhafaza etmeli.
Sürekli performans uygulamaları için donma
kontrolü.
Sistem verimliliği ve bakımı.
Kondenser tipi: hava, su veya evaporatif olarak
soğutmalı.
Kompresör tasarımı (açık, hermetik, yarı hermetik motor tahriki, pistonlu, vidalı veya döner).
Sistem tipi (tek aşamalı, tek ekonomili, bileşik
veya kademeli).
Soğutkan seçimi (soğutkan tipinin temel olarak çalışma sıcaklığı ve basıncı).

3.1. Kompresörler
Kompresörler genel anlamıyla sıkıştırılabilir akışkanların basıncını artırmak için kullanılan makinelerdir. Kompresörün soğutma çevrimi içerisindeki görevi, evaporatör çıkışında gaz haline gelmiş
soğutkanı sıkıştırarak yüksek basınçta soğutma
devresine göndermek ve sonrasında düşük basınçta almaktır. Şekil 3.1’de görüldüğü üzere, düşük ve
orta soğutma kapasitedeki soğutma ihtiyacı için
pistonlu, döner ve sarmal tip kompresörler kullanılırken, yüksek soğutma kapasite ihtiyaçları için
vidalı ve santrifüj tip kompresörler kullanılmaktadır. [10]
İdeal bir kompresörde aşağıdaki özellikler aranır:
•

Şekil 2.11. Çoklu kompresör, flaş gazı temizleme ve
ara soğutma için bir flaş tankı kullanan iki kademeli
çoklu evaporatör soğutma çevriminin p-h diyagramı

•

İlk çalıştırma anında dönme momentinin
mümkün olduğunca az olması,
Değişik çalışma şartlarında emniyet ve güvenliğini muhafaza etmesi,
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3.2. Evaporatörler

Şekil 3.1. Soğutma kapasitesine göre kompresör seçim
tablosu. [11]

•
•

•
•
•
•

Ömrünün uzun olması ve daha fazla çalışması,
Titreşim ve gürültü seviyelerinin kısmi ve tam
yüklerde ve değişik şartlarda belirli seviyenin
üstüne çıkmaması,
Sürekli bir kapasite kontrolü ve geniş bir yük
değişimi, çalışma rejimine uyabilmesi,
Daha az güç harcayarak birim soğutma değerini sağlayabilmesi,
Maliyetinin mümkün olduğunca az olması,
Verimlerinin kısmi yüklerde de düşmemesi.
[12]

Gazları sıkıştırmak için kullanılan kompresörler
kendi içlerinde çok farklı formlar alabilmektedir. Temel ve basit bir kıyaslama yapabilmek için
kompresörleri akış tipine göre iki temel grup olarak; sürekli ve kesikli akışlı kompresörler diye
ayırmak mümkündür. Sürekli akışlı kompresörler
de dinamik kompresörler olarak adlandırılmaktadır. Kesikli akışlı kompresörlere pozitif deplasmanlı kompresörler de denmektedir. (Şekil 3.2).

Evaporatör, genleşme elemanından gelen düşük
basınçtaki sıvı-buhar karışımı olan soğutkanın dış
yüzeyden geçen hava akımından ısı çekerek buharlaştığı bir çeşit ısı değiştiricisidir. Konstrüksiyonu
kondensere benzerdir. Kondenser gibi ısı transferini arttırmak amacıyla borular etrafında kanatlar
bulundurur. Direkt veya sıvı temaslı olarak çalışan
evaporatörlerin hepsinde de akışkan basıncı kondenser tarafındaki basınca oranla çok daha düşüktür. Bu nedenle evaporatör tarafına sistemin düşük
basınç tarafı adı verilir.
Bu elemanlar, bir maddeyi veya ortamı, soğutkanın buharlaşma gizli ısısını kullanarak soğutur.
Genleşme elemanına sıvı halde giren soğutkan,
basıncı düşürülerek evaporatöre gönderilir. Düşük
basınçta evaporatöre giren sıvı soğutkanın bir kısmı çevreden aldığı ısıyla buharlaşmaya başlar. Bu
sebepten dolayı evaporatör girişinde sıvı soğutkanda buhar zerrecikleri görülmeye başlar. Sıvı halde
evaporatör serpantinlerinden geçen soğutkan, sürekli olarak serpantin cidarlarından soğutulacak
ortamın veya maddenin ısısını çekerek sürekli
kaynar ve buharlaşır. Evaporatör içerisinde belirli
bir noktada tamamen buhar haline dönüşür. Evaporatör içerisindeki buhar, hala soğutulan ortamdan
daha soğuk olduğundan, ısı çekmeye devam eder.
Yeni bir buharlaşma olmayacağından bu çekilen
ısı, buharın duyulur ısısını (sıcaklığını) arttıracaktır. Buhar, evaporatörden çıkıncaya kadar sıcaklığı
sürekli artacak ve çıkış noktasında buharın sıcaklığı doyma sıcaklığının üstüne çıkarak buhar aşırı
kızdırılmış olacaktır. Soğutma miktarı; evaporatör
yüzey alanına, toplam ısı transfer katsayısına ve
soğutkan ile soğutulan madde arasındaki sıcaklık
farkına bağlıdır. [12]

Şekil 3.2. Kompresörlerin sınıflandırılması
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Soğutkanın beslenmesine, çalışma şartlarına, soğutulmak istenen sıvı veya havanın sirkülasyon
yöntemine göre, soğutkanın kontrol tipine ve uygulamaya göre evaporatörler sınıflandırılabilir. Genel
olarak endüstri tesislerinde kullanılan temel evaporatörler boru tipi, levha tipi ve kanatlı evaporatörler
olarak karşımıza çıkmaktadır ve uygulamada bazı
bütünleşik yapıların görülmesi de mümkündür.

lığını dengelemektir. Kullanılacak genleşme elemanının kılcal boru türünde olması durumunda;
kılcal boru boy ve çapı kompresör gerekli basınç
düşümüne göre belirlenmektedir.

3.3. Kondenserler

4. MATERYAL ve METOD

Buhar sıkıştırmalı soğutma çevrimlerinde kompresör tarafından sıkıştırılmış yüksek sıcaklık ve basınçtaki soğutkanın ısısını atıp soğumasına ortam
sunarak, bu akışkanın sıvı hale dönüştürülmesi
görevini yerine getiren elemandır. Böylece, soğutkan sıvı hale gelerek basınçlandırılmakta ve tekrar
genleştirilerek evaporatörden ısı alacak duruma
getirilmektedir. Kondenser akışkanın etkili bir
şekilde soğumasını sağlamalı, aynı zamanda kompakt bir yapıda olmalıdır. Kondenserdeki ısı alışverişinin 3 safhada oluştuğu düşünülebilir. Bunlar;
kızgınlığın alınması, soğutkanın yoğuşması, aşırı
soğutma. Evaporatörde soğutkan tarafından çekilen ısının daha fazla olması kondenserde atılan ısı
miktarının da daha fazla olmasını sağlayacaktır.

Bu çalışmada, yukarıda detaylı bir şekilde tanımlanmış olan soğutma sistemlerinin belirli şartlar
altında analizleri gerçekleştirilmiştir. Analizlerde
sıcaklıklar, soğutkanlar, soğutma kapasiteleri ve
sistem tipi gibi parametrelerin değişimi halinde
sistem performansında meydana gelen değişimler
araştırılmış ve sonuçlar karşılaştırmalı olarak irdelenmiştir. Çalışmada soğutkanların ODP (Ozon
Deplasman Potansiyeli) ve GWP (Küresel Isınma
Potansiyeli) değerleri göz önünde bulundurulmuş
ve uygun değerlere sahip ve bu çevrimlerde daha
çok kullanılan türde soğutkanlar tercih edilmiştir.
Analizlerde kullanılan soğutkanlara ait ODP ve
GWP değerleri Tablo 4.1’de verilmektedir. Teorik
olarak yürütülen analizler “Engineering Equation
Solver” (EES) programı üzerinde oluşturulan sistem simülasyonlarına göre gerçekleştirilmişlerdir.

Genel olarak 3 değişik tip kondenser mevcuttur.
Bunlar;
1.
2.
3.

El ayar vanası, kılcal boru, termostatik kısılma vanası, şamandıralı ve elektrikli olmak üzere çeşitli
tipleri bulunmaktadır.

4.1. Analizler ve Tartışmalar

Su soğutmalı kondenserler,
Hava ile soğutmalı kondenserler,
Evaporatif kondenserler.

4.1.1. Tek kademeli ideal buhar sıkıştırmalı
soğutma çevriminin COP yönünden
incelenmesi

3.4. Genleşme Elemanları
Kondenserden gelen yüksek basınç ve sıcaklıktaki aşırı soğutulmuş sıvı soğutkanın, basıncını ve
sıcaklığını düşürerek buharlaşma basıncına getirmek için kullanılmaktadır. Soğutkanın bir kısmı evaporatöre girmeden, kısılma vanası içinde
buharlaşmaya başlamaktadır. Önemli olan nokta
ise, kompresöre sıvı fazında soğutkanın gitmesini
engellemektir. Bir diğer işlevi ise, kompresör durduğu zaman, soğutma devresindeki basınç farklı-

4.1.1.1. Tek kademeli ideal buhar sıkıştırmalı
soğutma çevriminde sıcaklık değişimlerinin
COP’ye etkisi
Bu bölümde soğutma yükü sabit 10 kW, kompresör
izantropik verimi 0,75 alınarak farklı soğutkanlar
için evaporatör ve kondenser sıcaklıklarının değişiminin COP’ye etkisi irdelenmiştir.

Tablo 4.1. Analizlerde Kullanılan Soğutkanlara Ait ODP ve GWP, Yangın Emniyet Grubu ve Atmosferik
Ömür (Yıl) Değerleri [13]
Soğutkan
ODP
GWP
Yangın Emniyet Grubu
Atmosferik ömür, yıl

R410A
0
1920
A1
-

R123
0
77
B1
1,3

R134a
0
1430
A1
13,4

R290
0
3
A3
-

R152a
0
124
A2
1,5

R143a
0
4470
A2L
47,1

R404A
0
3940
A1
-

R507A
0
3990
A1
-

R600a
0
20
A3
0,016
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Tablo 4.2. R-134a, R-410A, 3-123, R-290, R-152a, R-143a, R-407C, R-404A, R-507A ve R600a
Soğutkanları İçin Tek Kademeli İdeal Buhar Sıkıştırmalı Soğutma Çevriminde, Farklı Evaporatör ve
Kondenser Sıcaklıklarına Göre COP Değişimi. Soğutma Yükü Sabit 10 kW, Kompresör İzantropik
Verimi 0,75 için

0

R-134a
Tkon
Tkon
Tkon
Tkon
Tkon
=30
=35
=40
=45
=50
5,868 4,875 4,121 3,527 3,044

−5

4,83

Tevap

4,092

3,51

Tkon
=55
2,64

R-410A
Tkon
Tkon
Tkon
Tkon
Tkon
Tkon
Tkon
Tkon
=60
=30
=35
=40
=45
=50
=55
=60
2,295 5,627 4,632 3,872 3,267 2,767 2,339 1,956

3,037 2,642 2,307 2,015 4,642 3,897 3,307 2,823 2,412 2,053 1,726

−10 4,055 3,485 3,023 2,638

2,31

2,027 1,777 3,905 3,328 2,857 2,461 2,118 1,813 1,531

−15 3,454 3,002 2,626 2,307 2,031 1,789 1,573 3,335 2,875
−20 2,976 2,609 2,298 2,029 1,794 1,585 1,396

2,88

2,49

2,16

2,506 2,186 1,908

−25 2,587 2,283 2,022 1,793

1,59

−30 2,264

1,414 1,253 1,106 2,202 1,942 1,713 1,508

2,01

1,787

1,59

1,871 1,608 1,362
1,66

1,432 1,216

1,408 1,241 2,509 2,199 1,931 1,693 1,478 1,279 1,088
1,32

1,145 0,975

−35 1,993 1,777 1,586 1,414 1,259 1,117 0,989 1,943 1,722 1,525 1,347 1,182 1,027 0,875
−40 1,763 1,577 1,411 1,261 1,124 0,997
−45 1,564 1,403 1,258 1,126
R−123
Tkon
Tkon
Tkon
Tkon
Tevap
=30
=35
=40
=45
0 6,146 5,156 4,409 3,824
−5 5,079 4,346 3,772 3,309
−10 4,28 3,717 3,264 2,889
−15 3,661 3,216 2,849 2,54
−20 3,167 2,808 2,505 2,247
−25 2,764 2,469 2,216 1,997
−30 2,43 2,183 1,969 1,781
−35 2,148 1,939 1,756 1,594
−40 1,908 1,729 1,571 1,43
−45 1,701 1,547 1,409 1,285
R-152a
Tkon
Tkon
Tkon
Tkon
Tevap
=30
=35
=40
=45
0 6,022 5,037 4,293 3,708
−5 4,975 4,245 3,672 3,209
−10 4,193 3,631 3,178 2,803
−15 3,586 3,142 2,775 2,466
−20 3,102 2,743 2,441 2,182
−25 2,708 2,413 2,16 1,941
−30 2,381 2,135 1,921 1,733
−35 2,106 1,897 1,714 1,552
−40 1,871 1,693 1,535 1,394
−45 1,669 1,515 1,378 1,254
R-407C
Tkon
Tkon
Tkon
Tkon
Tevap
=30
=35
=40
=45
0 4,633 3,934 3,375 2,916
−5 3,907 3,363 2,916 2,54
−10 3,341 2,906 2,541 2,227
−15 2,888 2,533 2,229 1,964

34

0,88

1,723 1,533 1,363 1,206 1,061 0,922 0,786

1,004 0,891 0,785 1,534 1,369

1,22

Tkon
=50
3,352
2,926
2,573
2,276
2,023
1,805
1,615
1,449
1,302
1,172

Tkon
=55
2,962
2,604
2,303
2,047
1,826
1,634
1,466
1,317
1,186
1,069

Tkon
=60
2,634
2,329
2,069
1,846
1,651
1,481
1,331
1,198
1,08
0,974

Tkon
=30
5,781
4,762
4,001
3,411
2,941
2,558
2,241
1,975
1,748
1,553

Tkon
=35
4,793
4,026
3,431
2,958
2,573
2,253
1,985
1,757
1,56
1,39

Tkon
=40
4,043
3,445
2,969
2,581
2,26
1,99
1,761
1,563
1,392
1,243

Tkon
=50
3,235
2,826
2,486
2,2
1,957
1,747
1,565
1,406
1,265
1,141

Tkon
=55
2,843
2,501
2,214
1,969
1,758
1,575
1,415
1,273
1,148
1,037

Tkon
=60
2,511
2,222
1,976
1,764
1,58
1,42
1,278
1,152
1,04
0,94

Tkon
=30
5,506
4,518
3,781
3,211
2,757
2,388
2,083
1,827
1,609
1,422

Tkon
=35
4,509
3,771
3,201
2,747
2,378
2,073
1,817
1,6
1,413
1,252

Tkon
=40
3,745
3,177
2,724
2,357
2,053
1,798
1,582
1,396
1,235
1,095

Tkon
=50
2,529
2,217
1,953
1,729

Tkon
=55
2,194
1,932
1,709
1,517

Tkon
=60
1,897
1,677
1,487
1,322

Tkon
=30
5,335
4,377
3,66
3,104

Tkon
=35
4,368
3,65
3,093
2,649

Tkon
=40
3,623
3,067
2,625
2,265
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1,082
R290
Tkon
=45
3,45
2,972
2,583
2,261
1,99
1,76
1,562
1,39
1,24
1,108
R-143a
Tkon
=45
3,134
2,686
2,322
2,021
1,768
1,553
1,369
1,21
1,071
0,95
R-404A
Tkon
=45
3,025
2,586
2,229
1,933

0,953 0,829 0,705
Tkon
=50
2,967
2,577
2,254
1,983
1,752
1,554
1,382
1,232
1,101
0,984

Tkon
=55
2,562
2,239
1,969
1,738
1,54
1,369
1,219
1,088
0,972
0,868

Tkon
=60
2,215
1,945
1,716
1,519
1,349
1,2
1,069
0,953
0,851
0,759

Tkon
=50
2,628
2,269
1,972
1,724
1,512
1,331
1,174
1,038
0,918
0,813

Tkon
=55
2,193
1,904
1,661
1,454
1,277
1,124
0,991
0,875
0,772
0,681

Tkon
=60
1,806
1,572
1,373
1,203
1,056
0,927
0,815
0,716
0,629
0,55

Tkon
=50
2,527
2,175
1,883
1,639

Tkon
=55
2,098
1,813
1,574
1,372

Tkon
=60
1,714
1,484
1,288
1,121

ARAŞTIRMA MAKALESİ
Tablo 4.2. R-134a, R-410A, 3-123, R-290, R-152a, R-143a, R-407C, R-404A, R-507A ve R600a
Soğutkanları İçin Tek Kademeli İdeal Buhar Sıkıştırmalı Soğutma Çevriminde, Farklı Evaporatör ve
Kondenser Sıcaklıklarına Göre COP Değişimi. Soğutma Yükü Sabit 10 kW, Kompresör İzantropik
Verimi 0,75 için
−20
−25
−30
−35
−40
−45
Tevap
0
−5
−10
−15
−20
−25
−30
−35
−40
−45

2,517
2,207
1,946
1,722
1,529
1,361

2,222
1,959
1,734
1,54
1,371
1,223

Tkon
=30
5,465
4,48
3,743
3,174
2,72
2,352
2,047
1,791
1,573
1,387

Tkon
=35
4,465
3,729
3,159
2,706
2,338
2,033
1,778
1,561
1,374
1,213

1,965 1,739
1,74 1,544
1,546 1,375
1,376 1,227
1,228 1,096
1,097 0,98
R-507A
Tkon
Tkon
=40
=45
3,694 3,074
3,128 2,628
2,677 2,265
2,311 1,966
2,008 1,715
1,753 1,501
1,537 1,318
1,352 1,16
1,192 1,022
1,052 0,901

1,535
1,367
1,219
1,089
0,974
0,871

1,35
1,203
1,074
0,96
0,858
0,767

1,178
1,05
0,938
0,837
0,748
0,667

2,661
2,3
2,001
1,75
1,537
1,354

2,288
1,989
1,738
1,525
1,342
1,184

1,967
1,717
1,505
1,323
1,165
1,028

Tkon
=50
2,552
2,197
1,903
1,657
1,447
1,268
1,113
0,978
0,86
0,756

Tkon
=55
2,095
1,81
1,572
1,369
1,196
1,046
0,915
0,801
0,701
0,612

Tkon
=60
1,672
1,445
1,254
1,089
0,947
0,824
0,716
0,621
0,537
0,463

Tkon
=30
5,899
4,848
4,062
3,454
2,971
2,577
2,252
1,978
1,746
1,547

Tkon
=35
4,906
4,11
3,493
3,003
2,604
2,274
1,997
1,762
1,56
1,385

Tkon
=40
4,154
3,53
3,033
2,629
2,295
2,014
1,776
1,571
1,395
1,24

İncelemeler sonucunda R-134a, R-410A, R-123,
R-290, R-152a, R-143a, R-407C, R-404A, R-507
ve R600a soğutkanları için kondenser sıcaklığının
artması COP’ye olumsuz etki ederken, evaporatör
sıcaklığının artmasıyla COP değerinde de artış
gözlemlenmiştir.

1,685
1,474
1,294
1,138
1,002
0,883
R-600a
Tkon
=45
3,564
3,061
2,652
2,313
2,029
1,788
1,581
1,402
1,246
1,109

1,431
1,253
1,099
0,966
0,848
0,745

1,198
1,047
0,917
0,802
0,702
0,613

0,976
0,85
0,74
0,643
0,558
0,482

Tkon
=50
3,085
2,671
2,329
2,041
1,797
1,588
1,407
1,249
1,111
0,989

Tkon
=55
2,688
2,342
2,051
1,805
1,593
1,41
1,25
1,11
0,987
0,878

Tkon
=60
2,352
2,058
1,809
1,595
1,41
1,249
1,108
0,984
0,874
0,78

4.1.1.2. Tek kademeli ideal buhar sıkıştırmalı
soğutma çevriminde farklı soğutkanların
COP’ye etkisi
Sistem analizinde Tkon = 40 °C için, 10 kW soğutma
yükünde ve kompresör izantropik verimi 0,75 için
dokuz farklı soğutkanın değişen evaporatör sıcaklığıyla beraber COP’ye etkisi incelenmiştir. Tablo
4.3’te her bir soğutkan için farklı evaporatör sıcaklıklarında elde edilen COP değerleri gösterilmektedir. Sonuçta artan evaporatör sıcaklığı her soğut-

Tablo 4.3. Kademeli İdeal Buhar Sıkıştırmalı Soğutma Çevriminde Farklı Soğutkanların COP’ye Etkisi
Tevap
−45
−40
−35
−30
−25
−20
−15
−10
−5
0

R143a
4,121
3,51
3,023
2,626
2,298

R123
4,409
3,772
3,264
2,849
2,505

R410A
3,872
3,307
2,857
2,49
2,186

R290
4,043
3,445
2,969
2,581
2,26

R152a
4,293
3,672
3,178
2,775
2,441

R407C
2,64
2,307
2,027
1,789
1,585

R404A
3,623
3,067
2,625
2,265
1,967

R507A
3,694
3,128
2,677
2,311
2,008

R600a
4,154
3,53
3,033
2,629
2,295

2,022
1,787
1,586
1,411
1,258

2,216
1,969
1,756
1,571
1,409

1,931
1,713
1,525
1,363
1,22

1,99
1,761
1,563
1,392
1,243

2,16
1,921
1,714
1,535
1,378

1,408
1,253
1,117
0,9974
0,8911

1,717
1,505
1,323
1,165
1,028

1,753
1,537
1,352
1,192
1,052

2,014
1,776
1,571
1,395
1,24
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kan için COP değerini artırmıştır. Her evaporatör
sıcaklığında en iyi sonucu veren soğutkan R123
olurken, en düşük sonucu veren soğutkan R407C
soğutkanı olmuştur.

4.1.2. Tek Kademeli İdeal Buhar Sıkıştırmalı
Soğutma Çevriminde Kompresör İzantropik
Verimininin COP’ye Etkisi
10 kW soğutma yükünde farklı soğutkanlar için
Tkon = 40 °C Tevap = −10 °C evaporatör sıcaklıklarında kompresör izantropik veriminin COP üzerine
etkisi araştırılmıştır. Sonuç olarak R123 soğutkanın diğer soğutkanlara göre daha iyi sonuç verdiği
görülmüştür.

10 kW soğutma yükünde farklı soğutkanlar için
Tkon = 40 °C, Tevap = −15 °C evaporatör sıcaklığı
ve kompresör izantropik verimi 0,75 alınarak aşırı
soğutma sıcaklığının arttırılmasının COP üzerine
etkisi araştırılmıştır. Sonuç olarak bütün soğutkanlar için artan aşırı soğutma COP’yi de arttırmıştır.

Şekil 4.10. Tek kademeli ideal buhar sıkıştırmalı
soğutma çevriminde aşırı soğutmanın COP’ye etkisi

10 kW soğutma yükünde Tevap = −15 °C evaporatör
sıcaklığı için R134a soğutkanın aşırı kızdırma ve
soğutma etkisinde kondenser sıcaklığı değişiminin
COP üzerindeki etkisi Şekil 4.11 ve Şekil 4.12’de
verilmiştir karşılaştırmalı olarak verilmiştir.

Şekil 4.8. Tek kademeli ideal buhar sıkıştırmalı
soğutma çevriminde farklı soğutkanlar için
kompresör izantropik verimin COP’ye etkisi

4.1.3. Tek Kademeli İdeal Buhar Sıkıştırmalı
Soğutma Çevriminde Aşırı Kızdırmanın ve
Aşırı Soğutmanın COP’ye Etkisi

Şekil 4.11. Aşırı soğutma yokken ve 5 °C iken
kondenser sıcaklığının COP üzerindeki etkisi

10 kW soğutma yükünde farklı soğutkanlar için
Tkon = 40 °C, Tevap = −15 °C ve kompresör izantropik verimi 0,75 alınarak aşırı kızdırma sıcaklığının
arttırılmasının COP üzerine etkisi araştırılmıştır.
Sonuç olarak bütün soğutkanlar için artan aşırı
kızdırma COP’yi de artırmıştır.

Şekil 4.12 R134a soğutkanı için aşırı kızdırma yokken
ve 5 °C iken kondenser sıcaklığının COP üzerindeki
etkisi

Şekil 4.9. Tek kademeli ideal buhar sıkıştırmalı
soğutma çevriminde aşırı kızdırmanın COP’ye etkisi
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4.1.4. İki Evaporatörlü ve Bir Kompresörlü
Soğutma Çevrimlerinin COP İncelemesi
Bu başlık altında R143a soğutkanının Tkon = 40 °C
kondenser sıcaklığı ve kompresör izantropik verimi 0,75 olan bir çevrimde, 5’er kW soğutma yüküne sahip evaporatörlerin sıcaklık değişimlerinin
COP’ye etkisi incelenmiştir.

Şekil 4.13. 2 Evaporatörlü ve 1 kompresörlü soğutma
çevriminin Evaporatör I ve Evaporatör II sıcaklarının
COP’ye etkisi

Tkon = 40 °C ve Tevap = −10 °C evaporatör sıcaklıkları için R143a soğutkanı kullanılarak farklı soğutma
yüklerindeki COP değerleri incelenmiştir.

4.1.5. İki Kademeli Flash Gazı Gidermeli
İki Evaporatörlü Soğutma Çevriminin COP
İncelemesi
Farklı soğutkanlar kullanılarak Tevap1 = −10 °C,
Tevap2 = −10 °C evaporatör sıcaklıkları ve eşit soğutma yüklerine sahip evaporatörler ile, 0,75 kompresör izantropik verimi olan soğutma çevriminde
farklı kondenser sıcaklıklarının COP’ye etkisi incelenmiştir.

Şekil 4.16. İki kademeli flash gazı gidermeli iki
evaporatörlü soğutma çevriminin farklı kondenser
sıcaklıklarının COP’ ye etkisi.

R 134a soğutkanı kullanılarak Tkon =40 °C ve 0,75
kompresör izantropik verimi olan kompresör ile
eşit yüklere sahip olan evaporatör 1 ve 2’deki sıcaklıklarının değişiminin COP’ye etkisi incelenmiştir.

Şekil 4.14. Soğutma yüklerinin COP üzerindeki etkisi

R134a soğutkanı kullanılarak Tkon = 40 °C Tevap1 =
−10 °C, Tevap2 = −10 °C ve eşit soğutma yüklerinde kompresör izantropik veriminin değişiminin
COP’ye etkisi Şekil 4.15’te verilmiştir.

Şekil 4.17. İki kademeli flash gazı gidermeli iki
evaporatörlü soğutma çevriminin farklı evaporatör
sıcaklıklarının COP’ye etkisi

4.1.6. Kaskad Soğutma Çevrimlerinde COP
İncelemesi

Şekil 4.15. Tkon = 40 °C Tevap1 = −10 °C , Tevap2 = −10 °C
için izantropik verimin COP’ye etkisi

Kaskad çevrimleri ile ilgili çalışmada ilk olarak
düşük basınç ve yüksek basınç kademelerinde değişik gazlar kullanılarak 40 °C kaskad kondenseri
sıcaklığı ve −10 °C evaporatör sıcaklığında 10 kW
soğutma yükü ve 0,75 kompresör izantropik verimi
ile değişen kondenser sıcaklıklarının ve gaz kombinasyonlarının COP’ye olan etkisi incelenmiştir.
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Tablo 4.4. Kaskad Çevrimleri İçin Kondenser Sıcaklığı, Düşük Basınç Çevrim Akışkanı Ve Yüksek Basınç
Çevrim Soğutkanı Değişiminin COP Üzerindeki Etkisi
Yüksek Basınç Çevrim Akışkanı
Düşük Basınç Çevrim Akışkanı
Tkon
30
35
40
45
50
55
60
Yüksek Basınç Çevrim Akışkanı
Düşük Basınç Çevrim Akışkanı
Tkon
30
35
40
45
50
55
60
Yüksek Basınç Çevrim Akışkanı
Düşük Basınç Çevrim Akışkanı
Tkon
30
35
40
45
50
55
60
Yüksek Basınç Çevrim Akışkanı
Düşük Basınç Çevrim Akışkanı
Tkon
30
35
40
45
50
55
60
Yüksek Basınç Çevrim Akışkanı
Düşük Basınç Çevrim Akışkanı
Tkon
30
35
40
45
50
55
60
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R134a
R407C

R600a

R290

R123

R410A

R152a

R143a

R404A

2,99
2,75
2,54
2,35
2,18
2,02
1,87

3,66
3,32
3,03
2,78
2,55
2,34
2,15

3,57
3,25
2,97
2,72
2,5
2,3
2,11

3,98
3,42
3,6
3,12
3,26
2,86
2,97
2,63
2,72
2,42
2,49
2,23
2,28
2,05
R407C

3,86
3,5
3,18
2,9
2,65
2,43
2,23

3,24
2,96
2,72
2,51
2,32
2,14
1,98

3,1
2,85
2,63
2,42
2,24
2,07
1,92

R134a

R600a

R290

R123

R152a

R143a

R404A

3,29
3
2,75
2,52
2,31
2,11
1,93

3,3
3,01
2,75
2,52
2,31
2,12
1,94

3,23
2,95
2,7
2,48
2,27
2,09
1,91

3,57
3,1
3,24
2,84
2,95
2,6
2,69
2,4
2,46
2,2
2,24
2,02
2,04
1,85
R600a

3,47
3,15
2,88
2,63
2,4
2,2
2

2,94
2,71
2,49
2,3
2,12
1,95
1,79

2,83
2,61
2,41
2,22
2,05
1,89
1,74

R134a

R407C

R290

R123

R410A

R152a

R143a

R404A

3,63
3,31
3,02
2,77
2,55
2,35
2,17

2,98
2,75
2,54
2,35
2,19
2,03
1,89

3,56
3,24
2,97
2,73
2,51
2,32
2,14

3,97
3,59
3,26
2,98
2,73
2,51
2,3

3,41
3,11
2,86
2,63
2,43
2,24
2,08

3,85
3,49
3,18
2,91
2,67
2,45
2,26

3,23
2,96
2,72
2,52
2,33
2,15
2

3,09
2,85
2,63
2,43
2,25
2,09
1,94

R410A

R152a

R143a

R404A

3,85
3,49
3,18
2,91
2,68
2,47
2,29

3,23
2,96
2,72
2,52
2,34
2,17
2,02

3,09
2,84
2,63
2,43
2,26
2,1
1,96

R410A

R123
R134a

R407C

R600a

R290

3,63
3,3
3,02
2,78
2,56
2,37
2,2

2,98
2,75
2,54
2,36
2,19
2,05
1,91

3,65
3,32
3,03
2,79
2,57
2,38
2,2

R134a

R407C

R600a

R290

R123

R152a

R143a

R404A

3,67
3,32
3,02
2,74
2,49
2,25
2,02

3,01
2,76
2,54
2,33
2,14
1,95
1,77

3,68
3,33
3,03
2,75
2,5
2,26
2,02

3,59
3,26
2,96
2,7
2,45
2,22
1,99

4,01
3,61
3,26
2,94
2,66
2,39
2,14

3,89
3,51
3,17
2,87
2,6
2,34
2,09

3,26
2,97
2,72
2,49
2,27
2,07
1,86

3,12
2,86
2,62
2,4
2,2
2
1,81

3,56
3,4
3,24
3,11
2,97
2,86
2,73
2,63
2,52
2,44
2,34
2,26
2,17
2,1
R410A
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Tablo 4.4. Kaskad Çevrimleri İçin Kondenser Sıcaklığı, Düşük Basınç Çevrim Akışkanı Ve Yüksek Basınç
Çevrim Soğutkanı Değişiminin COP Üzerindeki Etkisi
Yüksek Basınç Çevrim Akışkanı
Düşük Basınç Çevrim Akışkanı
Tkon
30
35
40
45
50
55
60
Yüksek Basınç Çevrim Akışkanı
Düşük Basınç Çevrim Akışkanı
Tkon
30
35
40
45
50
55
60
Yüksek Basınç Çevrim Akışkanı
Düşük Basınç Çevrim Akışkanı
Tkon
30
35
40
45
50
55
60

R152a
R134a

R407C

R600a

3,64
3,31
3,02
2,77
2,55
2,35
2,17

2,99
2,75
2,54
2,35
2,18
2,03
1,89

3,66
3,32
3,03
2,78
2,56
2,36
2,18

R134a

R407C

R600a

3,67
3,33
3,02
2,75
2,49
2,25
2,02

3,01
2,76
2,54
2,34
2,14
1,95
1,77

3,69
3,34
3,03
2,76
2,5
2,26
2,03

R134a

R407C

R600a

R290

3,65
3,31
3
2,73
2,48
2,24
2

2,99
2,75
2,53
2,32
2,13
1,94
1,75

3,66
3,32
3,01
2,74
2,48
2,24
2,01

3,57
3,24
2,95
2,68
2,44
2,2
1,98

5. SONUÇLAR ve GENEL
DEĞERLENDİRMELER
Bu çalışmada buhar sıkıştırmalı soğutma çevrimleri, aşırı kızdırma ve soğutma çevrimleri, iki kademeli flash gazı gidermeli iki evaporatörlü soğutma
çevrimleri, kaskad çevrimleri ve çok evaporatörlü
soğutma çevrimlerinin COP değerleri; evaporatör
sıcaklığının, kondenser sıcaklığının ve kompresör
izantropik verimin farklı değerlerine göre kıyaslanmıştır. Beş farklı soğutma çevriminde üç farklı
karşılaştırma yöntemiyle soğutkanların ve COP’ye
katkısı incelenmiştir. Karşılaştırmalar enerji analizinde en yaygın kullanılan “Engineering Equation Solver” (EES) yazılım programının yardımıyla
yapılmıştır. Soğutkan seçiminde ODP ve GWP değerleri uygun olan bu çevrimlerde çok kullanılan
soğutkanlar seçilmiştir. Sabit soğutma yüküne da-

R290

R123

R410A

R143a

R404A

3,42
3,12
2,86
2,63
2,43
2,24
2,08

3,24
2,96
2,72
2,51
2,33
2,15
2

3,1
2,85
2,63
2,43
2,25
2,09
1,94

R410A

R152a

R404A

3,44
3,13
2,86
2,61
2,37
2,15
1,94

3,9
3,51
3,18
2,88
2,6
2,35
2,1

3,12
2,86
2,63
2,41
2,2
2,01
1,81

R123

R410A

R152a

R143a

3,99
3,59
3,24
2,93
2,64
2,38
2,12

3,42
3,11
2,84
2,59
2,36
2,14
1,92

3,87
3,49
3,16
2,86
2,58
2,33
2,08

3,24
2,96
2,71
2,48
2,26
2,06
1,85

3,57
3,98
3,25
3,59
2,97
3,26
2,73
2,98
2,51
2,73
2,32
2,5
2,14
2,3
R143a
R290

R123

3,6
4,02
3,26
3,62
2,97
3,26
2,7
2,95
2,45
2,66
2,22
2,4
1,99
2,14
R404A

yalı hesaplama yöntemi, gerçeğe daha yakın sonuçlar verdiği için hesaplamalar bu şekilde yapılmıştır.
Çevrimlerde genel olarak kondenser sıcaklığı sabit
tutulurken, evaporatör sıcaklığı arttırıldığında, sistemin soğutma etkinlik katsayısının da arttığı gözlemlenmiştir.
Tek kademeli ideal buhar sıkıştırmalı soğutma
çevrimi için; Tkon = 40 °C ve ve Tevap = −10 °C sıcaklıklarda R407C 2,541 ile en düşük COP değerini alırken R123 3,264 ile en iyi COP değerine
sahiptir. Bu iki akışkan arasında yaklaşık %22’lik
bir fark vardır. Bu sonuç buhar sıkıştırmalı kompresörlü bir soğutma sistemi tasarımında, sistemin
performansını direkt olarak etkileyen çalışma sıcaklıkları ve parametrelerinin en iyi değerlerinin
tespit edilmesinin yanında, soğutkan seçiminin de
büyük önem taşıdığı ve sistemin COP’sine ne kadar çok etkisi olduğunu göstermektedir.
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Tek kademeli ideal buhar sıkıştırmalı soğutma
çevriminde örnek olarak, Tkon = sabit (Farklı sabit
sıcaklıklar) alınıp evaporatör sıcaklığı −45 °C ve 0
°C arasında değiştirilmiştir. Dokuz farklı soğutkan
için yapılan incelemeler sonucunda en iyi sonucu
veren R123 soğutkanı olmuştur. Düşük evaporatör
sıcaklıklarında soğutkanların COP’ye etkisi birbirine yakın iken artan evaporatör sıcaklığıyla beraber soğutkanların COP değerleri arasındaki farkta
giderek artış göstermiştir. Ayrıca bu incelemede
azalan evaporatör sıcaklığının da COP’ye olumsuz yönde etki ettiği gözlemlenmiştir. Çevrimde çalışılan bütün evaporatör sıcaklık aralığında,
kullanılan soğutkanların R507A ve R404A olması
durumunda, çevrimin soğutma etkinlik katsayısı
hemen hemen aynı değerleri almaktadır. Ayrıca
artan evaporatör sıcaklıklarında, R410A ve R143a
soğutkanlarının kullanılması durumunda çevrimin
soğutma etkinlik katsayısı değerlerinin paralel bir
şekilde artış gösterdiği görülmektedir.
Tek kademeli ideal buhar sıkıştırmalı soğutma
çevriminde kompresör izantropik verimi 0,5 ile 1
arasında değiştirilirken, evaporatör −10 °C, kondenser sıcaklığı 40 °C değerlerinde sabit tutulmuştur. Sabit kondenser ve evaporatör sıcaklığında
buhar sıkıştırmalı soğutma sisteminde kompresörün izantropik verimi arttırıldığında, kompresörün
çıkışında soğutkanın sıcaklığı azalacaktır. Sıcaklığın azalması durumunda kompresörün sıkıştırması
gereken buharın özgül hacmi azalacak ve kompresöre verilmesi gereken birim enerji miktarı azalacaktır. Sonuç olarak, sabit buharlaşma sıcaklığında
izantropik verimin arttırılması soğutma sisteminin
soğutma etkinlik katsayısını arttıracaktır. İzantropik verim arttıkça en büyük COP değerini alan
soğutkan R123 olurken en küçük COP değerine
R404A soğutkanı kullanılması durumunda ulaşılmaktadır. İzantropik verim 0,5 ten 1’e yükselirken
soğutkanlar arasındaki COP değerleri arasındaki
farkta giderek artış görülmektedir.
Aşırı soğutma sıcaklığı artığında, tüm soğutkanlar
için COP değeri artmaktadır. Tablo 5.15 de R314a
soğutkanı kullanılarak yapılan aşırı soğutmanın
sistemin soğutma etkinlik katsayısı üzerinde yaptığı olumlu etki gözlemlenmektedir. Aynı akışkan
için yapılan aşırı ısıtma işlemi de sistemin soğutma
etkinlik katsayısını yükselmiştir. Ancak Kızılkan
ve arkadaşlarının yaptığı çalışmalar sonucunda
aşırı kızdırmanın istenen değerler üzerinde yapıl-
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ması durumunda sistemin olumsuz yönde etkileneceğini saptamıştır [2].
İki evaporatörlü ve bir kompresörlü soğutma çevriminde değişen evaporatör sıcaklıklarının COP’ye
etkisi irdelenmiştir. Evaporatör-2 sıcaklık değişimi
her evaporatör-1 sıcaklığı için COP üzerine maksimum %60 artış sağlamıştır. Bunun yanında evaporatör-1 sıcaklık değişimi COP üzerine %3’lük
etki ile beklenen artışı sağlayamamıştır. Evaporatör yüklerini incelediğimizde evaporatör-2’nin
yükü arttırıldığında sistemin COP’si de artmaktadır. Kompresör izantropik verimine bakıldığında
COP’deki artış verimle doğru orantılıdır.
İki kademeli flash gazı gidermeli iki evaporatörlü
soğutma çevrimi için evaporatör sıcaklıkları sabit
alınıp kondenser sıcaklığı değişiminin COP üzerine etkisi incelendiğinde her gaz için artan kondenser sıcaklığı COP’yi azaltmıştır. Yüksek kondenser
sıcaklıklarında R123 gazı daha verimli iken düşük
kondenser sıcaklıklarında R407C gazının daha iyi
performansa sahip olduğu görülmüştür. R407C
gazı %59’luk bir COP kaybıyla kondenser sıcaklığı
değişiminden en fazla etkilenen gaz olmuştur.R123
gazı ise %53’lük bir COP kaybı ile en az etkilenen
gaz olmuştur.
İki kademeli flash gazı gidermeli iki evaporatörlü
soğutma çevrimi için evaporatör ve kondenser sıcaklıkları değişimleri R134a gazı için irdelendiğinde artan evaporatör ve azalan kondenser sıcaklıkları COP’yi de arttırmış ve 10 kW soğutma yükü ile
0,75 kompresör izantropik veriminde maksimum
COP Tkon = 35 ve Tevap =0 5,39 olarak bulunmuştur.
Ayrıca artan kompresör izantropik verimi COP’yi
de arttırmaktadır.
Kaskad soğutma çevrimlerinde yapılan analizde
en yüksek COP değerlerine yüksek basınçta R143a
ve düşük basınçta R123 soğutkanı kullanımında
COP=4,02 olarak ulaşılmıştır. Ayrıca yine Tablo
4.4’ün incelenmesiyle görüldüğü üzere azalan kondenser sıcaklığı her gaz ikilisi için COP değerini
arttırıcı etki göstermiştir. En verimli gaz ikilisi
olarak tespit edilen R143a ve R123 gazları ayrıca
değişen evaporatör ve kaskad kondenseri sıcaklıklarında tekrar analiz edilerek en verimli oldukları
parametrik değerler daha iyi değerlerle tespit edilebilir.
Bu araştırmadan görüldüğü üzere soğutma sistemlerinde kullanılan değişik çevrimler ile ilgili pa-
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rametrik enerji analizlerinin yapılması gerekliliği
ve bu analizlerde EES gibi yazılımların analiz ve
irdelemeleri kolaylaştıracağı belirlenmiştir.
Soğutma çevrimlerinde en güncel yaklaşım soğutkanlarda daha çevre dostu ve daha iyi performans
gösterecek olanların geliştirilmesidir. Bu kapsamda her soğutma sezonunda yeni soğutkanların geliştirildiği ve ticarileştiği gözlenir. Örneğin son
yıllarda geliştirilen yeni soğutkanlara R1234yf,
R1234ze, R1234yz, R1233zd, R455A, R448A,
R450A örnek olarak verilebilir. Soğutma çevrim
analizi yapan EES gibi bu tür programlarda yeni
sürümlerinde bu gelişimleri dikkate alır. Yeni soğutkanlar için uygulama gerçekleştirilen çevrim
daha iyi yaklaşım modelleri ile mevcut soğutkanlar
ile parametrik incelemeleri gerçekleştirilerek ne
tür iyileştirmelere ulaşacağımız irdelenebilir. Bu
tür bir çalışma çok kademeli bir buhar sıkıştırmalı
çevrim için [14] numaralı yayında incelenmiştir.
İleriki çalışmalarda farklı ve yeni soğutkanlar ile
enerji ve ekserji analizleri, ekserji verimleri, exergoekonomik analizlerin de uygulandığı parametrik
çalışmalar yapılacaktır.
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Küresel ısınmanın insan konforu ve endüstri üzerinde giderek artan olumsuz etkilerinin giderek artması sonucu kapalı yaşam alanlarında iklimlendirmeye olan
gereksinim de hızla artmaktadır. Özellikle mevcut yapıların büyük mekanlarında
salon tipi cihazlar bu bağlamda yaygınlaşmaktadır. Ancak Ülkemizde elektrik enerjisinin birincil enerji katsayısı, BEK (Primary Energy Factor, PEF) AB28 ülkelerine
göre %50 daha yüksek olması nedeni ile soğutma süreçlerinin de bu oranda geliştirilmeleri gerekir. Her ne kadar BEK değerinin ülkemizde yüksek olması iklimlendirme sektörünün bir sorumluluğu değilse ki bu ülkemizdeki elektrik enerjisinin
üretimi ve dağıtımının bir sorunudur, bu alanda iklimlendirme sektörü de elinden
geleni yapmalıdır. Bu sorumluluk paylaşım bilinci doğrultusunda ve salon tipi cihazlar özelinde ısıtma ve tesir katsayılarının arttırılmasını öngören bir tasarım
yol haritası tasarlanmıştır. Bu yaklaşımın temeli Termodinamiğin İkinci Yasasına
dayandırılmış ve Birinci Yasanın gösterdiği en iyi tasarım ve işletme değerleri ile
örtüşmediği ve yanıltıcı sonuçlar verebildiği örnek çalışmalarla görülmüştür. Bu
çerçevede ekserji tabanlı yeni tasarım ölçütleri ortaya konmuş ve piyasadaki yerli
bir üründe bu ölçütler kullanılarak yenilikçi tasarımlarla sektörün bu alanda çözüm
üretebileceği ve enerji bilançomuza olumlu katkılar sağlanırken CO2 salımlarının
da azaltılabileceği gösterilmiştir.
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ABSTRACT

As a result of the increasingly high adverse effects of global warming on human comfort and cooling industry, there is a rapid increase in the need for air conditioning of
indoor spaces are becoming more widely used. However, recalling that the Primary
Energy Factor, PEF in Turkey is about 50% higher than EU28 states, the performance
of the cooling equipment needs to be 50% better. Only then the energy sector in Turkey may become even with EU countries in terms of decarbonization and added value
levels. Even though the high PEF value is not a direct responsibility of the air-conditioning and the cooling sector, they must share the improvement efforts with the
power sector. Under the scope of such a share of responsibility, the solution opportunities based on the Second-law with a focus on split, floor-standing type room cooling
equipment have been investigated and a design road map has been developed. Sample
analyses have shown that optimum design conditions do not agree well with the Second-Law solutions and therefore they may lead to wrong decisions both during design
and operation phases of cooling systems. In this context new design metrics have been
developed and it is demonstrated that viable solutions are possible and may substantially contribute to the energy budget while CO2 emissions are decreased.
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1. GİRİŞ
Bir soğutma ünitesinin bütüncül modeli Şekil 1’de
gösterilmiştir. Bu modelde elektrik gücünün nereden kaynaklandığı da dahildir. Ünite şebeke elektriği kullanmakta ve belli koşullarda belirli bir COP
değerinde soğutma işlevi görmektedir. Ülkemizde
elektrik güç üretimindeki yakıt harmanının fosil
yakıt ağırlıklı olduğu düşünülürse Birincil Enerji
Oranı, BEO’nun oldukça düşük bir değere sahip
olduğu görülür [1]:
BEO = ηTCOP = 0,27COP {BEO>1 olmalı}

(1)

Bu nedenle ülkeye katma değer oluşturulması isteniyorsa yani BEO değeri 1 sayısından büyük olacak ise yıllık veya mevsimlik COP değerinin de 3,7
sayısından büyük olması gerekir. Bu sonuç da göstermektedir ki soğutma cihazlarında COP standart
değerlerinin yükseğe çekilmeleri gerekir.
ASHRAE El Kitabı COP değerini çok basit bir
kapsamda, üretilen soğuk gücün cihazın güç talebine bölümü olarak tanımlamaktadır [2]. Bu tarifte
ise talep edilen elektrik gücü ile soğuk gücün birim ekserjileri arasındaki büyük fark göz ardı edilmektedir. Dolayısı ile Eşitlik 1 de Termodinamiğin
Birinci Yasasının verdiği tanım, sistemin bütüncül
arka planını (Şekil 1) tam olarak vermediğinden
yetersiz kalmakta ve bu nedenle İkinci Yasa’ya da
müracaat edilmelidir:
BEXO = ηTCOP[1−T1/T2] = 0,27COPEX
{BEXO→1 koşulu}			

(2)

Makalenin ilerleyen bölümlerinde görüleceği üzere bir soğutma cihazının ekserji tabanlı COPEX
değeri çok daha düşük olup BEXO = 1 koşulu
Termodinamik anlamda (sıfır ekserji yıkımı) sağlanmaz. O zaman amaç BEXO değerini mümkün
olduğunca 1 değerine yakınsamak olmalıdır.
Soğutucu akışkan içeren, gaz sıkıştırmalı soğutma üniteleri tükettikleri elektrik enerjisine orantılı CO2 salımları dolaylı biçimde (santrallerde)
sorumlu oldukları gibi Ozon-zararlı gazların atmosfere salınmasından doğrudan sorumludurlar.
Tüm süreçte önemli CO2 salımları oluşmakta olup
ülkemiz CO2 salımlarını azaltma girişimlerinde
Dünyada en sondan üçüncüdür. Soğutucu akışkanlar ise F-Gazlar dahil olmak üzere ozon tabakasını seyreltici etki göstermektedirler. Her ne
kadar ülkemiz ozon-zararlı akışkanlar konusunda
oldukça başarılı ise de [3, 4] sonuç itibarı ile bir
yandan karbon salımları öte yandan eş-zamanlı
olarak ozon-zararlı maddeler açılarından alışılmış
ısıtma soğutma, klima ve havalandırma sistemleri hem verimsiz hem atmosferi kirletici hem de
enerjinin akılcı kullanımında yetersiz bir döngü
içerisindedirler. Bu döngü. Şekil 2’de gösterilmiştir. Dolayısı ile soğutma işlevi önemli CO2 salımlarından sorumlu olduğu gibi artık ısının havaya
atımında da elektrik enerjisi tüketilmektedir. Bu
döngü sonucu küresel ısınma artmakta ve soğutma ihtiyacı artarken salımlar da artarak kısır bir
döngü oluşmaktadır. Gün geçtikçe satılabilir ve ülkeye katma değer yaratabilir bir ürün haline gelen

Şekil 1. Şebeke elektriği ile tahrik edilen bir soğutma ünitesinin enerji ve ekserji arka planı
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CO2 gazı kaynağında tutulup ticari olarak soğutma
akışkanı olarak değerlendirildiğinde CO2-nötr bir
uygulamaya geçilebilir. Soğutmada iyonik sıvıCO2 karışımı kullanıldığında ozon-zararlı salımlar
tamamen önlenebilir ve kısır döngü kırılabilir [5].
Isıtma kazanlarını önemli ölçüde ikame edecek bir
kojenerasyon sisteminde ise üretilen elektrik gücü
yanında üretilen ısının bir bölümü absorpsiyon ve/
veya adsorpsiyon sistemlerinde soğutma amaçlı
kullanıldığında sıkıştırmalı tip ve ozon-zararlı gaz
sızdıran soğutma gruplarının bu olumsuzluğu ortadan kalkar.

2. MODEL
Elektrik gücü ile soğuk güç arasındaki ekserji dengesizliğini göz önünde bulunduran yeni bir model
Termodinamiğin İkinci Yasası çerçevesinde geliştirilmiş olup ilgili eşitlikler aşağıda sunulmuştur.
CO2 = c/(ηTCOP)(2−Ψg)

(3)

Burada c, bir yakıtın ortalama birim (kg CO2/
kWh) CO2 salım oranıdır. Ülkemizde elektrik güç
üretimindeki ortalama c değeri Ülke genelindeki
mevcut yakıt ve kaynak karışımında (yenilenebilir enerji kaynakları dahil) 0,154 kg CO2/kW-h’dir.
Öte yandan, ülkemizde yakıttan-kullanıma güç
üretim ve iletim verimi, ηT 0,27 olup buna karşılık gelen Primary Energy Factor (1/ηT), PEF 3,7’dir.

PEF değeri AB28 ülkelerinde ortalama 2,5’dur. Bu
kapsamda soğutma ünitelerinin tesir katsayılarının (COP) AB ülkelerine oranla (3,7/2,5) yani en
az %50 daha yüksek olması gerekmektedir. Ancak kaçınılmaz olarak bu koşullar sağlandığında
ülkemizin enerji sektörü AB katma değerlerini ve
karbonsuzlaşma düzeyini yakalayabilecektir [6].
Bu çözümün arz tarafında ise ηT’nin yükseltilerek
COP’nin arttırılma oranının makul düzeye çekilmesi gerekir.
Eşitlik 3’de verilen ilişki, Rational Exergy Management Model (REMM) ve bu Modelin Ekserji
Akış Çubuğu kullanılarak belirlenmiştir (Şekil 3).
Elektrik üreten tüm santrallerin kurulu güç tabanında yakıt karışımının birim kaynak ekserjisi, εsup
ülkemiz ortalaması olarak 0,89 W/W alınmıştır
(Yenilenebilir güç üretimi dahil). Soğutma işleminin birim kaynak ekserjisi sadece karışım ve üfleme sıcaklıkları arasındaki soğutma yükünün birim
ekserjisi olup kaynak ekserjisinin büyük bölümü
soğutma sürecinin öncesi ve sonrası yıkılmaktadır
(εdes1 ve εdes2). Bu durumda kaynağın akılcı kullanım verimi, ψR REMM’e ve ideal Karno çevrimine
göre Eşitlik 4 ile verilmektedir.
ΨR=εs/εsup=[1−T1/T2]/εsup=[1−Tüflemehava/Tkarışımhava]/0,89
(4)

Şekil 2. Geleneksel bir havalimanı uygulamasındaki (IGA) soğutmada CO2 ve ozon tabakasını seyrelten soğutucu
akışkan sızıntılarının küresel ısınma ile kısır döngüsü [3, 4, 5]
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araştırılmıştır. Bu tür bir geliştirmeler ile 15 kW
soğutma gücü olan bir cihazın yıl boyu 3500 saat
ve %60 taban yükte çalıştığı varsayılarak CO2 salımlarındaki tasarruf potansiyeli de incelenmiştir.

Şekil 3. Hissedilir soğutma yüklerinin
karşılanmasında ekserji akışı

REMM ekserji yıkımlarını da göz önünde bulundurarak CO2 salım sorumluluğunun aşağıdaki şekilde vermektedir [7]:
CO2 = 0,57/COP(2− ΨR) ve

(5)

COP = COPEX/ ΨR εsup		

(6)

İlişkisinden,
CO2 = (c/ηT) ΨR εsup/COPEX = 0,57 ΨR εsup/COPEX
= 0,57 εdem/COPEX

(7)

4, 5, 6 ve 7 eşitlikleri tasarımın ve değerlendirmenin yeni ölçüt grubu olarak tertiplenmiştir.
COPsoğutma = Qevap/(W komp + Pevapfan + Pkondfan)

(8)

COPEXsoğutma
= Qevap[1-(Tüflemehava/Tkarışımhava)]/(Wkomp+Pevapfan+Pkondfan)
= COPsoğutma[1-(Tüflemehava/Tkarışımhava)]		

(9)

3. UYGULAMA
Bu çalışmada ayrışık salon tipi soğutma cihazının
değişen hava debisi, değişen karışım oranları için
COP ve COPEX değerleri hesaplanmış ve incelenmiştir. Sistemde kullanılan sıkıştırıcı, buharlaştırıcı ve sıkıştırıcı birimler değiştirilmemiştir
(devre sabit tutulmuştur). İlk olarak karışım havalı cihazda sabit karışım oranlarında (%30-40-50)
hava debisi değiştirilmiştir (6000-6500-7000-7500
m³/h). Devamında sabit debilerde değişen taze hava
oranlarında (karışım oranı) verimlere bakılmıştır.
Bu değerler kullanılarak aşağıda verilen yeni ölçütler grubuna tabi tutularak böyle bir cihazın ne denli çevreci olabildiği kestirilerek gerekli çözümler

Şekil 4. Salon tipi iklimlendirme cihazında akışlar ve
sıcaklıklar

Çizelge 1. Örnek Veriler (Çizelge 3 değerleri
kullanılarak)
Hava Debisi (m³/h)
V
6000

COPsoğutma
2.258

6500

2.263

7000

2.241

7500

2.204
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Çizelge 2. Performans Değerleri
Debi
V, m3/h
6000
6500
7000
7500

Tkarışım
°C
26.7
26.7
26.7
26.7

Tüfleme
°C
15
15.28
15.6
16

ψR

COP

COPEX

0.043842
0.042793
0.041594
0.040095

2.258
2.263
2.241
2.204

0.0881
0.0861
0.083
0.0787

CO2
kg CO2/kW-h
1.01941
1.020695
1.012311
0.995749

Çizelge 1’de verilen örnek veriler kullanılarak yeni
ölçütler de hesaplanıp Çizelge 2 hazırlanmıştır. Takip eden şekillerde ise yeni ölçütler grubuna ilişkin
grafikler verilmiştir.

Şekil 8. Hava debisine göre CO2 salım değişimi

Bu şekillerden bazı çelişen sonuçlar elde edilmektedir.
Şekil 5. Hava debisine göre COPsoğutma değişimi

ÇEVRE, CO2: En az CO2 salım sorumluluğu 6500
m3/h debisinde,
ÇEVRE, O: Modelin aşağıdaki denklemine göre
en fazla Ozon-zararlı salımlar en yüksek debide
olduğu için en az zarar en düşük debide gerçekleşmektedir.
O = dVm

(10)

EKONOMİ ve VERİM, COP: En yüksek COP
(Kullanıcının parasal tasarrufu açısından) 6500
m3/h debide.

Şekil 6. Hava debisine göre COPEXsoğutma değişimi

AKILCILIK (Ekserji), ψR ve COPEX en fazla düşük debide (6000 m3/h).
Bu çelişkili örnek sonuçlar gösteriyor ki en iyi işletime karar verme mekanizması çok karışıktır ve
kullanıcının veya yönetimin ağırlıklı seçeneklerine bağlıdır. Kapsamlı temel veriler Çizelge 3’de
verilmiştir.

4. KARAR VERME ALGORİTMASI
Bu çelişkili sonuçlardan en iyi kararın verilebilmesi için hepsi de akışkan debisinin birer fonksiyonu
olan dört değişkenli bir Amaç Fonksiyonu, OF geliştirilmiştir.
Şekil 7. Hava debisine göre ψR değişimi
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OF = a1COP(V) + a2ψR (V) + a3O(V) + a4/CO2 (V)
(11)
(ai) ağırlık katsayıları sırası ile 0,4; 0,3; 0,2 ve 0,1
olarak alınmış, d çarpanı 0,02 ve m üssü 0,1 olarak
kabul edilmiştir.
Kısıtlar:
•
•
•

-Minimum iç hava kalitesi
-Gürültü düzeyi
-Maksimum iç hava KT sıcaklık

Yukarıdaki örnekten ve her şeklin içerisindeki
ikinci mertebeden eşitlikler kullanılarak elde edilen OF değerleri Şekil 8’de gösterilmiştir.

Ağırlıklı amaç fonksiyonu bu örnekte çözümü en
düşük debide vermekle birlikte bu gibi düşük debiler iç hava kalitesi gereklerini karşılamadığından
optimal çözüm olarak 6500 m3/h değeri seçilmiştir.
Dış hava ve iç mekân koşulları sürekli değiştiğinden eviricili motorların denetimi dinamik olarak
OF fonksiyonu ile gerçekleştirilmelidir.

5. DİĞER ÖRNEK VERİLER
Bir otomasyon sisteminde taze hava karışımına
bağlı debiler iç ortam kalitesinin kısıtlarına göre
değişeceğinden buna bağlı diğer örnek veriler aşağıda sunulmuştur. Örneğin, sistemde sabit karışım
oranında, (sıkıştırıcı giriş sıcaklığı sabit) hava debisi arttıkça COPEX değerleri düşmektedir.

Şekil 9. Çok değişkenli en iyi çözüm fonksiyonu, OF
Şekil 10.

Çizelge 3. Örnek Verilerin Kapsamlı Bilgileri

Not: Çizelge 3 ve Çizelge 4 doğrudan üretici kataloğundan alınmış olup metnin diğer kısımlarında Data yerine Veri, Condenser yerine
Yoğuşturucu, Evaporatör yerine Buharlaştırıcı kelimeleri kullanılmıştır.
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Şekil 14.
Şekil 11.

Şekil 12.

Şekil 13.

Şekil 15.

Şekil 16.

Çizelge 4. Değişen Karışım Oranına Göre Veriler
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Şekil 16’da görüldüğü üzere sabit hava debisinde
karışım oranı arttıkça (buharlaştırıcıya giren sıcaklık arttıkça) verim artmaktadır. Sonuç olarak
soğutmada en düşük debi ve en yüksek taze hava
oranında (6000 m³/h, %50 taze hava oranında) en
yüksek COPEX değeri olan 0,0913’ün elde edildiği
görülmüştür.

SİMGELER

SONUÇ

COP

Bu çalışmada akılcı ekserji verimliliğinin ezber
bozan ancak aynı zamanda oyun kuran bir yaklaşım olduğu görülmüştür. Örnekteki hesaplamalarda ortaya çıkan 6500 m3/h optimal debiye bağlı
değişkenler Çizelge 5’de gösterilmiştir. 7500 m3/h
gibi optimal nokta dışında kalan bir debide, CO2
salımlarındaki fark ne olurdu sorusuna cevap vermek üzere bu debiye ilişkin değerler de aynı çizelgeye işlenmiştir. Birim CO2 salımları Eşitlik 5
kullanılarak hesaplanmıştır.

COPEX
d

Çizelge 5. Optimal Çözümüm Dışında Yıllık CO2
Salım Artışı
Debi, V
m3/h
6500
7500

ψR

COP

0.042793
0.040095

2.263
2.204

ΔCO2
kg CO2/kWh
0.492977
0.506872

Yıllık ulusal elektrik tüketiminin (2018 yılında
290x106 kWh) yaklaşık %10 kadarının soğutmada
kullanıldığı varsayıldığında ve yeni ekserji tabanlı
süreç otomasyon algoritmasının bu payın sadece
%20’sinde uygulanacağı düşünülürse:
ΔCO2=290∙106∙0,10∙0,20∙(0,506872−0,492977)/1000
= 80,6 tonCO2/yıl
Bu oldukça mütevazı miktar yanıltıcı olmamalıdır
zira bu değer bu makalede örneklenen bir salon tipi
soğutma cihaz performansına endekslenmiş ve bir
mevsim boyunca hava debisinde ortalama %15,4
kadar optimal noktadan uzaklaşma senaryosu referans alınmıştır. Bu eğilim aynı zamanda doğal
olarak Ozon-zararlı salımlar için de geçerlidir.
Soğutucu sistemlerin diğer performans geliştirme
çalışmaları yanı sıra ulusal şebekedeki verimsizliklerin giderilmesi ve yenilenebilir enerji kaynaklarının daha yaygın ve etki kullanımı da soruna
büyük ölçüde çözüm seçenekleri sunacaktır. Bu
kazanımın en önemli parametresi ise konuya bütüncül yaklaşım olacaktır.

ai
BEK
BEO
BEXO
CO2
c

T1
T2
m
OF
PEF
V

Amaç fonksiyonunun ağırlık katsayıları
Birincil Enerji Katsayısı
Birincil enerji oranı
Ekserji tabanlı birincil enerji oranı
Birim soğutmanın santralde sorumlu olduğu
CO2 salımı, kg CO2/1kWh
Termik santrallerimizin ortalama birim CO2
içeriği, kg CO2/kWh, (0,17 kg CO2/kWh)
Birinci Yasa tesir katsayısı (Soğutma
grupları için)
Ekserji tabanlı (İkinci-Yasa) katsayısı
Ozon-zararlı akışkan sızıntı oranı (O)
ifadesinin çarpanı
Üfleme sıcaklığı, K
Karışım sıcaklığı, K
Ozon-zararlı akışkan sızıntı oranı (O) üssü
Amaç fonksiyonu
Primary Energy Factor
Hava debisi, m3/h

Semboller
εs
εsup
εdes
ηT

Birim soğutma ekserjisi, W/W
Birim kaynak ekserjisi, W/W
Birim ekserji yıkımı, W/W
Toplam güç üretim ve iletim verimi (0,27)
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Isı pompası sistemleri hem alternatif enerji kaynaklarını kullanılarak hem de çevre dostu akışkanlar kullanılarak çevre kirliliğinin önüne geçmesi nedeniyle günümüzde oldukça tercih edilen uygulamalardır. Isı pompaları ısı kaynaklarına göre;
hava, toprak ve su şeklinde sınıflandırılmaktadır. Bu çalışmada toprak, su ve hava
kaynaklı ısı pompası sistemlerinin R410A, R32, R134a, R600, R600a ve R152a soğutucu akışkanları için ısıtma ve soğutma durumunda enerji ve ekserji analizleri
yapılmıştır. Isıtma durumunda kondenser sıcaklığı arttıkça COP değeri azalırken
kompresör işi ve sitemin toplam ekserji yıkım miktarının arttığı sonucu elde edilmiştir. Soğutma durumunda ise evaporatör sıcaklığı arttıkça sisteminin COP değerinin arttığı ve sistemin toplam ekserji yıkım miktarının da azaldığı sonuçları elde
edilmektedir.
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Ground, Water and Air Source Heat Pump in
the Heating and Cooling Status of the Systems
Analysis
ABSTRACT
Heat pump systems are highly preferred applications today because they prevent
environmental pollution by using both alternative energy sources and environmentally friendly fluids. Heat pumps according to heat sources is classified as air,
ground and water. In this study, energy and exergy analyzes of ground, water and
air source heat pump systems for R410A, R32, R134a, R600, R600a and R152a refrigerants in heating and cooling conditions have been performed. In the heating
condition, as the condenser temperature increases, the COP value decreases, while
the compressor work and the total exergy destruction amount of the system increase.
In the cooling case, as the evaporator temperature increases, the COP value of the
system increases and the total exergy destruction amount of the system decreases.
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1. GİRİŞ
Isı pompaları genel anlamda ısıyı üretmek yerine
taşımayı amaçlar. Bunun için ısının alınacağı bir
ısı kaynağına ihtiyaç vardır. Günümüzde ısı pompalarında ısı kaynağı olarak hava, su, toprak, güneş enerjisi, jeotermal enerji, atık ısı kullanılabilmektedir [1]. Isı pompaları, özellikle orta ölçekli
ve domestik iklimlendirme (ısıtma-soğutma) işlemleri için klasik sistemlerin yerine çok daha tasarruflu ve verimli uygulamalar yapabilme imkânı
sunmaktadır [2]. Ayrıca bu sistemlerde ozon tabakası üzerinde olumsuz etki yapmayan ve küresel
ısınmaya çok az neden olan akışkanlar kullanılarak çevre kirliliğinin önüne geçmekte mümkün
olabilmektedir.
Isı pompası sistemleri ile ilgili literatürde yer alan
teorik ve deneysel birçok çalışma yapılmıştır. Isı
pompasının çalışma prensibi, ısı pompası çeşitleri,
ısı pompalarını oluşturan elemanları anlatmış ve
toprak kaynaklı bir ısı pompası sistemine ekserji
analizini uygulayarak ekserji kayıplarını belirlemiştir [3]. Göller bölgesinde yer alan Antalya, Burdur ve Isparta illerindeki iklim koşularında toprak
kaynaklı ısı pompası sisteminin ekserji analizini
yapmıştır. Isı pompası elemanları olan kompresör,
kondenser, kısma vanası, evaporatör, tank ve pompanın ekserji yıkım oranlarını ısıtma yapılan kış
ayları için belirlemiştir [4]. Çalışmalarında ortam
sıcaklığının neredeyse değişmediği koşullarda bir
tank içerisindeki değişen su sıcaklığında hava kaynaklı ısı pompasının COP değerini deneysel olarak
incelemişlerdir. Test modelinde hava kaynaklı ısı
pompasının farklı gidiş ve dönüş sıcaklıklarında
COP değerini hesaplanmışlardır. Sonuçlarda su
sıcaklığının 21 ºC olduğu durumda COP değeri
3,1’dir ve su sıcaklığının her 1 ºC azalışında 0,04
azaldığını tespit etmişlerdir [5]. Çin’de su kaynaklı ısı pompasının ısıtma ve soğutma performansı
değişik su sıcaklıklarında analizini yapmışlardır.
Analizler neticesinde su sıcaklığı ve ortamın hava
sıcaklıkları arasında dikkate değer bir ilişki olduğu
ve yıl boyunca su sıcaklığını hesaplamada kullanılacak bir korelasyon elde etmişlerdir. Bu esnada ısı
pompasının güç tüketimi, sirkülasyon pompasının
güç tüketimi, enerji tüketim yayılımını analiz etmişlerdir [6]. Çevriminde soğutucu akışkan olarak
CO2 kullanan ticari tip ısı pompalarının tropikal
iklim koşullarında etkilerinin değerlendirmek için
65 ve 80 ºC su sıcaklıklarda deneysel olarak çalmışlardır. Sonuçlara bakıldığında soğutucu olarak
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CO2 kullanan ısı pompasının 65 ve 80 ºC su sıcaklıklarında COP değeri sırasıyla 5,4 ve 3,8 olarak
bulmuşlardır [7]. Toprak kaynaklı bir ısı pompası
kullanarak mahal ısıtılmasının deneysel incelenmesini yapmıştır. Yapılan deneylerde toprak kaynaklı ısı pompasının enerji ve ayrıca performans
analizini yapmıştır. Elde edilen sonuçlara göre; gerekli ısıtma ihtiyacı TKIP sistemi ile karşılanırsa,
ısı pompası sisteminin COP değeri kompresörün
güç tüketimi ile kondensör ısıtma kapasitesi değiştiği için değişmektedir. COP değerlerini hesaplamış ve bu çalışmada kullanılan ısı pompası performans katsayısı değerleri COP= 2,4 ve COPs= 2
olarak elde etmiştir [8].
Bu çalışmada Kocaeli ili için toprak, su ve hava
kaynaklı ısı pompası sistemlerinin enerji ve ekserji analizi yapılmıştır. R410A, R32, R134a, R600,
R600a ve R152a soğutucu akışkanları için ısıtma
ve soğutma durumunda farklı kondenser ve evaporatör sıcaklıklarında analizler yapılmış olup, sonuçlar grafik ve tablolar halinde verilmiştir.

2. MATERYAL ve METOT
Bu bölümde analiz edilecek çevrimler tanıtılarak,
analizlerde yapılan kabuller ile kullanılan bağıntılar açıklanacaktır.

2.1. Termodinamik Analiz Modeli
Buhar sıkıştırmalı soğutma çevrimi ısı pompalarında en çok kullanılan çevrimdir. İdeal buhar
sıkıştırmalı soğutma çevriminin akış şeması ve
T-s diyagramı Şekil 1’de verilmiştir. İdeal buhar
sıkıştırmalı bir soğutma çevriminde, kompresörde
yüksek basınca sıkıştırılan soğutucu akışkan kızgın buhar halde yoğuşturucuya gönderilir. Burada,
çevreye ısı vererek yoğuşan soğutucu akışkan, kısılma vanasında alçak basınca kısılarak ıslak buhar
halde buharlaştırıcıya girer. Buharlaştırıcıyı çevreleyen ortam sıcaklığının altında bir sıcaklığa sahip olan soğutucu akışkan, ortamın ısısını çekerek
ortamı soğutur ve buharlaştırıcı çıkışında doymuş
buhar halde kompresör tarafından emilir. Böylece
çevrim sürekli olarak tekrarlanır [9].
Çevrim için genel kütle dengesi ve enerji dengesi
aşağıdaki gibi yazılabilir [9]:
∑ṁgiren = ∑ṁçıkan		

(1)

Q̇ − Ẇ = ∑H ̇ç − ∑Ḣg

(2)
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kan akışların ekserjisini ifade etmektedir. Üçüncü
ve dördüncü terim, sabit bir T sıcaklığında transfer
edilen ısının ekserjisini tanımlamaktadır. Son terim ise, kontrol hacmine verilen veya alınan mekanik işin ekserjisidir [14].

3. BULGULAR ve TARTIŞMA

Şekil 1. İdeal buhar sıkıştırmalı soğutma çevriminin
düzeni (a), T-s diyagramı (b) ve P-h diyagramı (c) P-h
diyagramı [10]

Isı pompaları hem ısıtma amaçlı hem de soğutma
amaçlı kullanılmaktadır. Isı pompasının ısıl etkinliği (COP) hem ısıtma için hem de soğutma için
ayrı ayrı hesaplanır. Teorik olarak ısı pompasının
teorik ısıtma (COPI) ve soğutma (COPS) etkinlik
katsayıları Eş. 3 ve 4 ile verilmiştir [11].
COPI = Q̇ kondanser/Ẇ kompresör = (h2−h3)/ (h2−h1)

(3)

COPS = Q̇ evaporatör/Ẇ kompresör = (h1−h4)/ (h2−h1)

(4)

Ekserji analizi birinci yasa analizinin yanı sıra
döngü performansına alternatif bir bakış açısı sunar. Mühendislik bakış açısından sistemdeki tüm
ısı değişim bileşenleri maksimum verimlilikle tasarlanmalıdır. Bunu sağlamak için ekserji analizi
farklı bileşenlerdeki kayıpların birbirine nasıl bağlı
olduğunu ve belirli bir tasarımın en iyi performans
için hangi bileşenin geliştirilebileceği hakkında
bilgi verir [12].
Saf maddenin ekserjisi aşağıdaki gibi yazılabilir
[13].
ε = (h−h0) − T0(s−s0)+V2/2+gz

(5)

Eş. 5’ te kinetik ve potansiyel enerjiler ihmal edilirse Eş. 6 elde edilir.
ε = (h−h0) − T0(s−s0)

(6)

Eş. 6’da h0 ve s0 değerleri, akışkanın çevre sıcaklığındaki entalpi ve entropisini ifade etmektedir.
Sistemi oluşturan her bir eleman, kontrol hacmi
olarak düşünülürse, tersinmezlik veya ekserji kaybı Eş. 7 gibi hesaplanabilir.
ΔExyık= ∑mgεg − ∑mçεç − [∑Q(1−T0/T)g
− ∑Q(1−T0/T)ç] + ∑W

(7)

Burada; ilk iki terim, kontrol hacmine giren ve çı-

3.1. Toprak Kaynaklı Isı Pompasının
Termodinamik Analizi
Toprak ve su kaynaklı ısı pompası sistemlerinin
ısıtma durumunda soğutucu akışkanın kullanıldığı ısı pompası devresi, su altı-toprak altı- devresi
ve fancoil devresi olmak üzere üç ana kısımdan,
hava kaynaklı ısı pompası ise soğutucu akışkanın
kullanıldığı ısı pompası devresi ve fancoil devresi
olmak üzere iki ana kısımdan oluşmaktadır. Sistem
boyunca ısı alışverişi, kinetik ve potansiyel enerjiler ihmal edilmiştir. Çevrim bileşenlerinde basınç kaybı ihmal edilmiştir. Kompresör ve pompa
izentropik verimleri sırasıyla 0,80 ve 0,85’dir. Isı
pompası devresinde soğutucu akışkan 0 ºC’de doymuş buhar olarak evaporatörden çıkıp kompresöre
girmektedir. Kompresörden kızgın buhar fazında
çıkan soğutucu akışkan kondensere girerek 45ºC
doymuş sıvı olarak çıkmaktadır. 45 ºC’de doymuş
sıvı fazında genleşme valfine giren soğutucu akışkan genleşme valfi çıkışında 0 ºC’de sıvı-buhar
karışımında çıkmakta ve evaporatöre girmektedir.
Isı pompası devresinde dolaşan soğutucu akışkan
R-410A’dır. Isıtma kapasitesi Qe= 24 kW, soğutma
kapasitesi ise Qe= 34 kW’dır.
Toprak kaynaklı ısı pompasının kış durumu için şematik gösterimi Şekil 2’de verilmiştir. Toprak altı
sistem 0,91 m derinlikte yatay olarak gömülmüştür. Toprak altı sistemde ¾ inc polietilen boru kullanılmıştır ve boru direnci 0,17 toprak direnci 1,38
bulunmuştur. Toplam boru uzunluğu 323,3 metre
hesaplanmıştır. Yıl boyu toprak sıcaklığı ortalama
15,8 ºC alınmıştır. Sistemde dolaşan akışkan sudur.
Su 3 ºC’de evaporatörden çıkıp toprak ısı değiştiricisine girmekte topraktan ısıyı aldıktan sonra 7,1
ºC’de evaporatöre girmektedir. Fancoil devresinde
dolaşan akışkan da sudur. Su kondenserden ısıyı
aldıktan sonra 50 ºC’de fancoile girmekte 40 ºC’de
fancoilden çıkmaktadır.
Toprak kaynaklı ısı pompasının yaz durumu için
şematik gösterimi Şekil 3’te verilmiştir. Toprak altı
sistem 0,91 m derinlikte yatay olarak gömülmüşTesisat Mühendisliği - Sayı 186 - Eylül/Ekim 2021
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tür. Toprak altı sistemde ¾ inc polietilen boru kullanılmıştır ve boru direnci 0,17 toprak direnci 1,38
bulunmuştur. Toplam boru uzunluğu 327,4 metre
hesaplanmıştır. Yıl boyu toprak sıcaklığı ortalama
15,8 ºC alınmıştır. Sistemde dolaşan akışkan sudur.
Su 33,75 ºC’de kondenserden çıkıp toprak ısı değiştiricisine girmekte toprağa ısısını attıktan sonra
29,65 ºC’de kondensere girmektedir. Fancoil devresinde dolaşan akışkan da sudur. Su evaporatöre
ısısını attıktan sonra 7 ºC’de fancoile girmekte 12
ºC’de fancoilden çıkmaktadır.

3.2. Su Kaynaklı Isı Pompasının
Termodinamik Analizi
Su kaynaklı ısı pompasının kış durumu için şematik gösterimi Şekil 4’te verilmiştir. Su altı ısı değiştiricide dolaşan akışkan sudur. Su 10 ºC’de evaporatörden çıkıp su altı ısı değiştiricisine girmekte
sudan ısısını aldıktan sonra 14,1 ºC’de evaporatöre
girmektedir. Fancoil devresinde dolaşan akışkan
da sudur. Su kondenserden ısıyı aldıktan sonra 50
ºC’de fancoile girmekte 40ºC’de fancoilden çıkmaktadır.
Su kaynaklı ısı pompasının yaz durumu için şematik gösterimi Şekil 5’te verilmiştir. Su altı ısı değiştiricide dolaşan akışkan sudur. Su 21,1 ºC’de kondenserden çıkıp su altı ısı değiştiricisine girmekte
suya ısısını attıktan sonra 17 ºC’de kondensere girmektedir. Fancoil devresinde dolaşan akışkan da
sudur. Su evaporatöre ısısını attıktan sonra 7 ºC’de
fancoile girmekte 12 ºC’de fancoilden çıkmaktadır.

3.3. Hava Kaynaklı Isı Pompasının
Termodinamik Analizi
Hava kaynaklı ısı pompasının kış durumu için

şematik gösterimi Şekil 6’da verilmiştir. Evaporatör fanına 7 ºC dış hava sıcaklığı girmekte 2,9
ºC olarak çıkmaktadır. Fancoil devresinde dolaşan
akışkan sudur. Su kondenserden ısıyı aldıktan sonra 50 ºC’de fancoile girmekte 40 ºC’de fancoilden
çıkmaktadır.
Hava kaynaklı ısı pompasının yaz durumu için şematik gösterimi Şekil 7’de verilmiştir. Kondenser
fanına 35 ºC dış hava sıcaklığı girmekte 39,1 ºC
olarak çıkmaktadır. Fancoil devresinde dolaşan
akışkan sudur. Su evaporatöre ısıyı attıktan sonra
7 ºC’de fancoile girmekte 12 ºC’de fancoilden çıkmaktadır.

3.4. Farklı Soğutucu Akışkanlar İçin Toprak,
Su ve Hava Kaynaklı Isı Pompalarının Enerji
ve Ekserji Analizi
Toprak, su ve hava kaynaklı ısı pompalarının
R410A, R32, R134a, R600, R600a ve R152a soğutucu akışkanları için termodinamik analizi yapılmıştır. Analiz sonuçları grafikler halinde paylaşılmıştır. Şekil 8’de toprak-su-hava kaynaklı ısı pompası
sistemlerinin temel çevrimi olan ısı pompası çevriminin ısıtma durumunda kullanılan R410A, R32,
R134a, R600, R600a ve R152a soğutucu akışkanlarının farklı kondenser sıcaklıklarındaki COP değişimi gösterilmektedir. Kondenser sıcaklığı arttıkça
ısı pompası sisteminin COP değeri düşmektedir.
45 ºC kondenser sıcaklığı temel alınarak yapılan
analizde en yüksek COP değeri 4,956 ile R600 soğutucu akışkanında görülmekte olup bunu sırasıyla
4,955 ile R152a, 4,801 ile R600a, 4,762 ile R134a ve
4,648 ile R32 soğutucu akışkanı izlemektedir. En
düşük COP değerine ise 4,485 ile R410A soğutucu
akışkanında olduğu Şekil 8’de gösterilmektedir.

Şekil 8. Kondenser sıcaklığı-COP değişimi
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Şekil 2. TKIP kış durumu şematik gösterimi

Şekil 3. TKIP yaz durumu şematik gösterimi

Şekil 4. SKIP kış durumu şematik gösterim
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Şekil 5. SKIP yaz durumu şematik gösterim

Şekil 6. HKIP kış durumu şematik gösterimi

Şekil 7. HKIP yaz durumu şematik gösterimi
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Şekil 10.’da toprak kaynaklı ısı pompası sisteminin
ısıtma durumunda kullanılan R410A, R32, R134a,
R600, R600a ve R152a soğutucu akışkanlarının
farklı kondenser sıcaklıklarında toplam ekserji yıkım değişimi gösterilmektedir. Kondenser sıcaklığı arttıkça ısı pompası sisteminin toplam ekserji yıkımı artmaktadır. 45 ºC kondenser sıcaklığı temel
alınarak yapılan analizde en yüksek toplam ekserji
yıkım miktarı 9,506 kW ile R410A soğutucu akışkanında görülmekte olup bunu sırasıyla 9,314 kW
ile R32, 9,187 kW ile R134a ve 9,145 kW ile R600a
soğutucu akışkanı izlemektedir. En düşük toplam
ekserji miktarı ise 8,985 kW ile R152a ve R600 soğutucu akışkanı olduğu Şekil 10’da görülmektedir.
Şekil 9. Kondenser sıcaklığı-Kompresör işi değişimi

Şekil 9’da Toprak-Su-Hava kaynaklı ısı pompası
sistemlerinin temel çevrimi olan ısı pompası çevriminin ısıtma durumunda kullanılan R410A, R32,
R134a, R600, R600a ve R152a soğutucu akışkanlarının farklı kondenser sıcaklıklarındaki kompresör
işi değişimi gösterilmektedir. Kondenser sıcaklığı
arttıkça ısı pompası sisteminde kompresör sıkıştırma işi artmaktadır. 45 ºC kondenser sıcaklığı temel
alınarak yapılan analizde en yüksek kompresör işi
miktarı 5,351 kW ile R410A soğutucu akışkanında
görülmekte olup bunu sırasıyla 5,163 kW ile R32,
5,04 kW ile R134a ve 4,999 kW ile R600a soğutucu akışkanı izlemektedir. En düşük kompresör işi
miktarı ise 4,843 kW ile R600 ve R152a soğutucu
akışkanı olduğu Şekil 9’da görülmektedir.

Şekil 11. Kondenser sıcaklığı-SKIP toplam ekserji
yıkım miktarı değişimi

Şekil 11’de su kaynaklı ısı pompası sisteminin ısıtma durumunda kullanılan R410A, R32, R134a,
R600, R600a ve R152a soğutucu akışkanlarının
farklı kondenser sıcaklıklarında toplam ekserji
yıkım değişimi gösterilmektedir. Kondenser sıcaklığı arttıkça ısı pompası sisteminin toplam ekserji yıkımı artmaktadır. 45 ºC kondenser sıcaklığı
temel alınarak yapılan analizde en yüksek toplam
ekserji yıkım miktarı 10,25 kW ile R410A soğutucu akışkanında görülmekte olup bunu sırasıyla
10,09 kW ile R32, 9,273 kW ile R134a, 9,049 kW
ile R600a ve 9,033 kW R152a soğutucu akışkanı izlemektedir. En düşük toplam ekserji yıkım miktarı
8,814 kW ile R600 soğutucu akışkanı olduğu Şekil
11’de görülmektedir.

Şekil 10. Kondenser sıcaklığı-TKIP toplam ekserji
yıkım miktarı değişimi
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ısı pompası sisteminin COP değeri artmaktadır. 0
ºC evaporatör sıcaklığı temel alınarak yapılan analizde en yüksek COP değeri 3,956 ile R600 soğutucu akışkanında görülmekte olup bunu sırasıyla
3,955 ile R152a, 3,801 ile R600a, 3,762 ile R134a
ve 3,648 ile R32 soğutucu akışkanı izlemektedir.
En düşük COP değeri 3,485 ile R410A soğutucu
akışkanında olduğu Şekil 13’te görülmektedir.

Şekil 12. Kondenser sıcaklığı-HKIP toplam ekserji
yıkım miktarı değişimi

Şekil 12’de hava kaynaklı ısı pompası sisteminin
ısıtma durumunda kullanılan R410A, R32, R134a,
R600, R600a ve R152a soğutucu akışkanlarının
farklı kondenser sıcaklıklarında toplam ekserji
yıkım değişimi gösterilmektedir. Kondenser sıcaklığı arttıkça ısı pompası sisteminin toplam ekserji yıkımı artmaktadır. 45 ºC kondenser sıcaklığı
temel alınarak yapılan analizde en yüksek toplam
ekserji yıkım miktarı 26,61 kW ile R410A soğutucu akışkanında görülmekte olup bunu sırasıyla
26,59 kW ile R32, 26,58 kW ile R134a ve R600a
soğutucu akışkanı izlemektedir. En düşük toplam
ekserji yıkım 26,56 kW ile R600 ve R152a soğutucu akışkanı olduğu Şekil 12’de görülmektedir.

Şekil 14. Evaporatör sıcaklığı-Kompresör işi değişimi

Şekil 14’te toprak-su-hava kaynaklı ısı pompası sistemlerinin temel çevrimi olan ısı pompası çevriminin soğutma durumunda kullanılan R410A, R32,
R134a, R600, R600a ve R152a soğutucu akışkanlarının farklı evaporatör sıcaklıklarındaki kompresör
sıkıştırma işi değişimi gösterilmektedir. Evaporatör sıcaklığı arttıkça ısı pompası sisteminde kompresör sıkıştırma işi azalmaktadır. 0 ºC evaporatör
sıcaklığı temel alınarak yapılan analizde en yüksek
kompresör işi 9,756 kW ile R410A soğutucu akışkanında olduğu bunu sırasıyla 9,32 kW ile R32,
9,037 kW ile R134a ve 8,944 kW ile R600a ve 8,596
kW ile R152a soğutucu akışkanı izlemektedir. En
düşük kompresör işi 8,595 kW ile R600 soğutucu
akışkanında olduğu Şekil 14’te görülmektedir.

Şekil 13. Evaporatör sıcaklığı-COP değişimi

Şekil 13’te toprak-su-hava kaynaklı ısı pompası sistemlerinin temel çevrimi olan ısı pompası çevriminin soğutma durumunda kullanılan R410A, R32,
R134a, R600, R600a ve R152a soğutucu akışkanlarının farklı evaporatör sıcaklıklarındaki COP değişimi gösterilmektedir. Evaporatör sıcaklığı arttıkça
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yıkım miktarı değişimi

ARAŞTIRMA MAKALESİ
Şekil 15’te toprak kaynaklı ısı pompası sisteminin soğutma durumunda kullanılan R410A, R32,
R134a, R600, R600a ve R152a soğutucu akışkanlarının farklı evaporatör sıcaklıklarında toplam ekserji yıkım değişimi gösterilmektedir. Evaporatör
sıcaklığı arttıkça ısı pompası sisteminin toplam ekserji yıkımı azalmaktadır. 0 ºC evaportör sıcaklığı
temel alınarak yapılan analizde en yüksek toplam
ekserji yıkımı 18,37 kW R410A soğutucu akışkanında olduğu görülmekte bunu sırasıyla 17,91 kW
ile R32, 17,62 kW ile R134a ve 17,53 kW ile R600a
soğutucu akışkanı izlemektedir. En düşük toplam
ekserji yıkımı 17,16 kW ile R152a ve R600 soğutucu akışkanında olduğu Şekil 15’te görülmektedir.
Şekil 17. Evaporatör sıcaklığı-HKIP toplam ekseji
yıkım miktarı değişimi

Şekil 16. Evaporatör sıcaklığı-SKIP toplam ekseji
yıkım miktarı değişimi

Şekil 16’da su kaynaklı ısı pompası sisteminin soğutma durumunda kullanılan R410A, R32, R134a,
R600, R600a ve R152a soğutucu akışkanlarının
farklı evaporatör sıcaklıklarında toplam ekserji
değişimi gösterilmektedir. Evaporatör sıcaklığı
arttıkça ısı pompası sisteminin toplam ekserji yıkımı azalmaktadır. 0 ºC evaporatör sıcaklığı temel
alınarak yapılan analizde en yüksek toplam ekserji
yıkımı 20,14 kW ile R410A soğutucu akışkanında
görülmekte olup bunu sırasıyla 19,73 kW ile R32,
17,82 kW ile R134a, 17,31 kW ile R600a ve 17,27
kW R152a soğutucu akışkanı izlemektedir. En düşük toplam ekserji yıkımı 16,79 kW ile R600 soğutucu akışkanında olduğu Şekil 16’da görülmektedir.
Şekil 17’de hava kaynaklı ısı pompası sisteminin soğutma durumunda kullanılan R410A, R32,
R134a, R600, R600a ve R152a soğutucu akışkanlarının farklı evaporatör sıcaklıklarında toplam ekserji yıkım değişimi gösterilmektedir. Evaporatör
sıcaklığı arttıkça ısı pompası sisteminin toplam ekserji yıkımı azalmaktadır. 0 ºC evaporatör sıcaklığı

temel alınarak yapılan analizde en yüksek toplam
ekserji yıkımı 55,72 kW ile R410A soğutucu akışkanında görülmekte olup bunu sırasıyla 54,89 kW
ile R32, 54,36 kW ile R134a ve 54,18 kW R600a
soğutucu akışkanı izlemektedir. En düşük toplam
ekserji yıkımı 53,52 kW ile R600 ve R152a soğutucu akışkanında olduğu Şekil 17’de görülmektedir.

4. SONUÇLAR
Bu çalışmada toprak, su ve hava kaynaklı ısı pompası sistemlerinin detaylı analizleri yapılmıştır.
Toprak, su ve hava kaynaklı ısı pompası sistemlerini R410A, R32, R134a, R600, R600a ve 152a
soğutucu akışkanlarını farklı kondenser sıcaklıklarında karşılaştırılmasında kondenser sıcaklığı
arttıkça toprak, su ve hava kaynaklı ısı pompası
sistemlerinin COP değeri azalmaktadır. 45 ºC kondenser sıcaklığında en yüksek değere sahip akışkan R600 soğutucu akışanı en düşük ise R410A
soğutucu akışkanıdır. Kondenser sıcaklığı arttıkça
kompresör işi ve toplam ekserji yıkımı toprak, su
ve hava kaynaklı ısı pompası sistemleri için artmaktadır. Kompresör işi ve toplam ekserji yıkım
miktarı bakımından 45 ºC kondenser sıcaklığında
en yüksek değere sahip soğutucu akışkan R410A
soğutucu akışkanıdır. En düşük ise R600 ve R152a
soğutucu akışkanıdır. Toprak, su ve hava kaynaklı
ısı pompası sistemlerini farklı evaporatör sıcaklıklarında karşılaştırılmasında evaporatör sıcaklıkları
arttığında COP değeri artmaktadır. 0 ºC evaporatör sıcaklığında en yüksek COP değeri toprak, su
ve hava kaynaklı ısı pompası sistemleri için R600
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soğutucu akışkanı en düşük R410A soğutucu akışkanına ait olduğu tespit edilmiştir. Evaporatör sıcaklığı arttıkça kompresör işi ve toplam ekserji
yıkımı azalmaktadır. 0 ºC evaporatör kompresör
işi ve toplam ekserji yıkımı bakımından en yüksek
değere sahip akışkan R410A soğutucu akışkanıdır.
En düşük değere sahip soğutucu akışkan ise R600
ve R152a soğutucu akışkanıdır.
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Ultra Düşük Sıcaklıkta (-78 °C) Kaskad
Soğutma Sisteminin Farklı Tasarım ve
Operasyon Parametreleri İçin Teorik Analizi
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Ultra düşük sıcaklıkta çalışan soğutma sistemlerinin kullanım alanları oldukça
yaygındır. Özellikle biyolojik ürünlerin uzun süre depolanabilmesi için ultra düşük
sıcaklıklarda çalışabilen soğutma sistemlerine ihtiyaç vardır. Bunun önemli örneklerinden biri Covıd-19 salgınını sonlandırmaya yönelik SARS-CoV-2 virüsüne karşı
geliştirilmiş Pfizer/BioNTech aşısı için gerekli saklama koşulları, -70 °C’de 6 ay,
buzdolabında ise +4 °C’de 5 gün saklanabilmektedir. Ayrıca, hayati önem taşıyan
kan ve kan bileşenlerinin de uzun süre depolanması işlemi bu sıcaklık şartlarında gerçekleştiğinden bu sistemlerin verimli bir şekilde çalışması oldukça önemlidir. Ultra düşük sıcaklık değerlerini sağlamak için uygulamalarda iki kademeli
soğutma sistemleri kullanılmaktadır. Bu çalışmada, biyolojik ürünlerin depolama
sıcaklığını ultra düşük bir sıcaklık (-78 °C) değerine düşürebilecek farklı soğutma
kapasitelerinde (1, 3, 6, 9 kW) tasarlanan bir kaskad soğutma sistemi teorik olarak
modellenmiştir. Kaskad soğutma sisteminin yüksek sıcaklık çevriminde R404A; düşük sıcaklık çevriminde ise R508B soğutucu akışkanı kullanıldı. Modelde yoğuşma,
kaskad buharlaşma sıcaklıkları gibi çalışma parametrelerinin sistem performans
katsayısına (COP) etkileri belirlendi. Böylece farklı soğutma kapasiteleri için optimum çalışma parametreleri önerildi.
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Theoretical Analysis of Ultra-Low Temperature
(-78 °C) Cascade Refrigeration System for
Different Design and Operation Parameters
ABSTRACT
The application areas of ultra-low temperature refrigeration systems are widespread.
In particular, it is required refrigeration systems that can operate at ultra-low temperatures for long-term storage of biological products. An important example of this
is the conditions required to store the Pfizer/BioNTech vaccine developed against the
SARS-CoV-2 virus to end the COVID-19 pandemic. It can be stored for 6 months at -70
°C and 5 days at +4 °C. Moreover, the storage of vital blood and blood components
for a long time is performed at these temperature conditions; therefore, the operation
of these systems efficiently is of great importance. Two-stage refrigeration systems are
used in applications to provide ultra-low temperature values. A theoretical model of a
cascade refrigeration system designed with different refrigeration capacities (1, 3, 6,
9 kW) could reduce biological products’ storage temperature to an ultra-low temperature (-78 °C) was developed in this study. R404A was used in the high-temperature
cycle of the cascad refrigeration system, while R508B refrigerant was circulated in the
low-temperature cycle. The effects of operating parameters such as condensation and
cascade evaporation temperatures on the coefficient of performans (COP) were determined in the model. Thus, optimum operating parameters were proposed for different
refrigeration capacities.
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1. GİRİŞ
Ultra düşük sıcaklık uygulamaları şoklama sıcaklıkları olan –45 oC ile kriyojenik sıcaklıkların üst
limiti olan –100 oC arasında değişen sıcaklıktaki
uygulamalara verilen isimdir. Ultra düşük sıcaklık
uygulamalarının gıda ve ilaç gibi farklı sektörlerde
ürünlerin istenilen koşullarda depolanması amacıyla yaygın olarak tercih edildiği bilinmektedir.
Buna ek olarak, dondurarak saklama işlemi (kriyoprezervasyon) olarak bilinen uygulamada; kan
bileşenleri, kemik iliği, kök hücresi kültürleri, test
malzemeleri, dokular ve organlar vb. gibi farklı
biyolojik örneklerin depolanmasında kullanılmaktadır.
Dondurarak saklama işlemi ilk olarak Tullis tarafından önerilen metotla [1,2] eriotrositler içinde uygulanması %40 gliserolun eritrositik süspansiyona
katılmasıyla –80 oC’de mekanik dondurucularda
yapılmıştır ve dondurulmuş kırmızı hücreler –65
oC’de saklanmıştır [3]. Bu ürünlerin bozulmalarının engellenmesi için yapılan dondurularak saklama işleminde, istenilen sıcaklıklara ulaşmak için
belirtildiği gibi ulta düşük sıcaklık soğutma sistemlerinden faydalanılmaktadır.
Ultra düşük sıcaklık soğutma sistemlerinde, istenilen sıcaklıklarda verimli bir şekilde çalışabilmek
için kullanılan farklı yöntemler mevcuttur. Yaklaşık –150 oC sıcaklıklarında çalışmak için kullanılabilecek iki yöntem önerilmiştir. Bunlar, çok kademeli kaskad soğutma çevrimi kullanılanmak veya
–196 oC’de sıvılaştırma sıcaklığına sahip sıvı azot
kullanımıdır [4]. Sıvı azotun kullanımının maliyet
açısından dezavantaj yaratması ve pratik olmaması
sebebiyle tercih edilmediği ortaya konulmuştur. Bu
problemler dikkate alınarak, literatürde iki kademeli karışık soğutucu akışkanlı bir kryojenik buzdolabı önerilmiştir [5-8].
Ultra düşük sıcaklık soğutma sistemlerinde kullanımı gün geçtikçe yaygınlaşan iki kademeli kaskad
sistemleri yüksek sıcaklık çevrimi (YSÇ) ve düşük
sıcaklık çevrimi (DSÇ) olarak adlandırılan iki
kademe içermektedir. Herbir kademede kullanılabilecek olan doğal ve sentetik soğutucu akışkanlar mevcuttur. En çok kullanılan yüksek sıcaklık
çevrimi akışkanları R-134a, R-404A ve R507A’dir.
Düşük sıcaklık çevriminde ise; R-13, R-503, R23
ve R508B akışkanları kullanılabilmektedir. Literatürde farklı soğutucu akışkanların kullanıldığı
ultra-düşük sıcaklıklarda çalışan iki kademli so-
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ğutma sistemleriyle ilgili çeşitli deneysel ve teorik
çalışmalar mevcuttur.
Aprea ve Maiorino organ ve hücrelerin korunması için otokaskad soğutma sisteminde ultra düşük
sıcaklıkta deneysel bir çalışma yürütmüşlerdir.
Sistemin –150 oC düşük sıcaklık değerinde çalışması için gerekli güç değeri deneysel olarak 250
W olarak ölçülmüş ve oldukça düşük performans
katsayısı (COP) tespit edilmiştir [4].
Hugh ve ark. yaptıkları çalışmada; R23/R134A
akışkan çifti kullanılan –80 oC sıcaklık için bir
soğutma sistemini teorik olarak modellemişlerdir. Teorik analizlerde; kütlesel olarak %33,4 R23,
%66,6 R134A’dan oluşan karışımla –78,6 oC evaporasyon sıcaklığına ulaşılmaktadır. Belirtilen koşullarda sistem deneysel olarak –75,0 oC’ye ulaşmakta ve sistemin –80 oC sıcaklığa ulaşabilmesi
için karışımdaki R23 oranının arttırılması gerektiği sonucuna varmışlardır [9].
Parekh ve Tailor yaptıkları teorik çalışmada ozon
dostu soğutuculardan R507A ve R23 kullanılan bir
kaskad soğutma sisteminin tasarım ve operasyon
parametreleri optimize edilmiş ve çalışma parametrelerinin COP’ye etkisini belirlemişlerdir. Örneğin, DSÇ’de buharlaştırıcı sıcaklığı –80 oC’den
–50 oC’ye artarken COP değerinin yaklaşık %57
arttığı tespit edilmiştir [10].
Yılmaz ve ark. yaptıkları çalışmada ultra düşük
sıcaklıklarda çalışan kaskad soğutma sistemini teorik olarak incelemişlerdir. İlk çalışmada, R404A/
R508B kaskad sistem performansını analiz etmek
için kütle, enerji ve ekserji denklemleri kullanılarak bir matematiksel model Engineering Equation
Solver (EES) yazılımı kullanılarak geliştirilmiştir.
COP değerleri, ikinci kanun verimi ve toplam ekserji kaybı farklı çalışma parametre değerleri için
hesaplanarak karşılaştırılmıştır [11]. Literatüre sunulan diğer çalışmada ise sentetik (R404A/R508B)
ve doğal (R1270/R170) iki farklı soğutkan çift kullanılan bir kaskad sistemi –60 oC’dan –86 oC’ye
değişen sıcaklıklar için EES programıyla modellenmiştir. Geliştirilen modelde farklı soğutucu
akışkan çiftinin COP ve çevreye etkileri hesaplanmış ve karşılaştırılmıştır. Sistem performans katsayısının doğal akışkan çifti için sentetik soğutkan
çiftine göre %5 daha iyi olurken CO2 emisyonun
ise yarı yarıya azaldığı belirlenmiştir [12].
Niu ve ark. ultra düşük sıcaklıkta kaskad soğutma
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sisteminde CO2 katı-gaz iki faz akışını incelemişlerdir. Sistemin uygun çalışma koşullarında –62 oC
sıcaklığında sürekli ve dengeli olarak çalışabildiği
sonucuna varılmıştır [13].

2. TEORİK MODELLEME

Bu sistemlerde kullanılabilecek farklı soğutucu
akışkanlar ile ilgili geniş literatür bilgisi MotaBabiloni ve ark. tarafından yapılan bir çalışmada
sunulmuştur [14].

Geleneksel buhar sıkıştırmalı soğutma sistemlerinde, yüksek basınç (yoğuşma basıncı) ve düşük
basınç (buharlaşma basıncı) çevrimi olarak iki basınç kademesi vardır. Bu basınç değerleriyle sırasıyla yoğuşma ve buharlaşma sıcaklıkları belirlenir. Kaskad sisteminde ise ara basınç adı verilen ek
basınç aşaması vardır. Bu tür iki kademeli soğutma
sistemlerinin tasarımında, basit sisteme ek olarak
dahili ısı değiştirici (DID) veya en yaygın olarak
uygulamalarda ’ekonomizer’ olarak adlandırılan
bir ısı değiştirici vardır.

Bu çalışmada, EES yazılımı kullanılarak kaskad
sistemi ultra düşük sıcaklık (–78 oC) koşulunda
farklı soğutma kapasiteleri (1, 3, 6, 9 kW) için teorik olarak modellenmiştir. Modelde yoğuşma,
kaskad buharlaşma sıcaklığı gibi çalışma parametrelerinin sistem performansına etkileri belirlenip,
farklı soğutma kapasiteleri için en optimum çalışma parametreleri belirlenmiştir. Geliştirilen model
ile kaskad sistemi komponentlerinin kapasiteleri,
farklı soğutma kapasiteleri için hesaplanarak gelecekte kurulumu yapılacak sistemler için veri seti
oluşturulmuştur.

2.1. Ultra-Düşük Sıcaklık İçin Soğutma
Sistemi

İki kademeli kaskad soğutma sistemi Şekil 1’de
görülmektedir. Kaskad sistem yüksek sıcaklık
çevrimi (YSÇ) ve düşük sıcaklık çevrimi (DSÇ)
olmak üzere iki çevrimden oluşur. Bu iki çevrimi
birbirine bağlayan bir kaskad ısı değiştiricisi mevcuttur. Kaskad ısı değiştiricisi YSÇ’de sıvı fazdaki

Şekil 1. Bir kaskad soğutma sisteminin şematik gösterimi
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soğutucu akışkanı buharlaştırırken, DSÇ’de gaz
halindeki soğutucu akışkanı yoğuşturur. Modellenen sistemde YSÇ’de R404A, DSÇ’de ise R508B
kullanılır.
YSÇ’de bir kompresör, bir hava soğutmalı yoğuşturucu ve bir genleşme valfi bulunur. DSÇ ise, bir
buharlaştırıcı, bir genleşme valfi, bir kompresör, bir
dahili ısı değiştiricisi (DID) ve bir ön-soğutucudan
oluşmaktadır. Dahili ısı değiştirici, kaskad ısı değiştirici çıkışında doymuş sıvı olan soğutucu akışkanı aşırı soğuturken, kompresör girişindeki gazı
aşırı kızdırmayı sağlar. Dahili ısı değiştiricisiyle
DSÇ kompresörü iki fazlı akıştan korunarak güvenilir bir çalışma ortamı sağlanırken, düşük kuruluk
derecesinde doymuş sıvı olarak buharlaştırıcıya giren soğutkan ile sistem COP’si iyileştirilir.
Ultra düşük sıcaklık uygulamalarında düşük sıcaklık çevrim kompresör çıkışında kızgın buhar sıcaklığı oldukça yüksek olduğu için bir ön-soğutucu
kullanmak gereklidir. Kaskad ısı değiştiricisi girişine yerleştirilen hava soğutmalı ön-ısıtıcı ile
kızgınlık giderme işlevi sağlanır. Ön-soğutucudan
çıkan kızgın buhar ile TKAS,B arasındaki sıcaklık
farkının tasarım parametresi olarak 70 oC ile 80 oC
arasında olacağı belirlenmiştir. Kızgınlık giderme
derecesi DSÇ kompresör çıkışı ile kaskad kondanser girişi arasındaki sıcaklık farkı olarak tanımlanır, ΔTDESUP= T3–T2. Bu teorik modelde seçilen aşırı soğutma (17 K), aşırı ısıtma (34 K) ve aşırı ısıtma

Şekil 2. Kaskad soğutma sistemi P-h diagramı

giderme dereceleri (48 K) tasarım parametresi olarak Tablo 2’de verilmiştir. İki kademeli kaskad sistemine ait P-h diyagramı Şekil 2’de sunulmuştur.

2.2. Termodinamik Analiz
Kaskad soğutma sisteminin matematiksel modeli,
sürekli akışlı hal değişimlerinden oluşan çevrim
için kütle ve enerji korunum denklemleri kullanılarak geliştirilmiştir. Hem yüksek hem de düşük
sıcaklık çevrimlerinin her komponenti için yazılan
denklemler Engineering Equation Solver (EES)
yazılımı [15] kullanılarak çözülmüştür. Birçok saf

Tablo 1. Tasarım ve Çalışma Parametreleri
Tasarım Parametreleri
Kompresör izantropik verimi (ηS) [16]
Mekanik verimi (ηM) [16]
Kompresör elektrik motoru verimi (ηE) [16]

0,90

Kompresör toplam verimi (ηC)
Kaskad ısı değiştiricisi etkinliği
Sistem soğutma kapasitesi (QB)
TB ve TOrtam arasındaki sıcaklık farkı
Kaskad ID’deki sıcaklık farkı (∆TKAS)
TKAS,B ve T3 arasındaki maksimum sıcaklık farkı [17]
Çalışma Parametreleri
Soğuk oda sıcaklığı (TODA)

64

kW
K
K
K

1,0
1/ 3/ 6/ 9
8
8
70’den 80’e kadar

°C

-78

DSÇ buharlaşma sıcaklığı (TB)

°C

-86

YSÇ yoğuşma sıcaklık aralığı (TY)
Kaskad ID (TKAS, B) buharlaşma sıcaklık aralığı
DSÇ genleşme valfi sonrası maksimum buhar kalitesi

°C
°C
-

30’dan 55’e kadar
-40’dan -25’e kadar
0,28
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madde ve karışım için termodinamik veri tabanına
sahip EES yazılımı, döngüsel cihazların termodinamik analizi için yaygın olarak kullanılmaktadır.
Sistem analizinde yapılan kabuller:
•
•
•
•

Isı değiştiricide ısı transferi izobarik prosestir.
Soğutucu akışkanlar, genleşme valflerinde sabit entalpiyle genleşir.
Isı değiştiricilerdeki ve sistem borularındaki
basınç düşümü ihmal edilir.
Soğutucu akışkanın potansiyel ve kinetik
enerjide değişimleri ihmal edilir.

İki kademeli kaskad sistemimiz için tasarım ve çalışman parametreleri Tablo 1’de listelenmiştir.

2.2.1. Model Denklemleri
Kaskad sistem komponentleri, DSÇ ve YSÇ kompresörleri ve genleşme valfleri, DSÇ’de dahili ısı değiştiricisi ve ön-soğutucusu, yoğuşturucusu, YSÇ
buharlaştırıcısı ve kaskad ısı değiştiricisi olmak
üzere modellenmiştir. Kütle ve enerji denklemleri,
Şekil 1’de şematik olarak görülen sistemin her bir
bileşeni için aşağıda verilmiştir.
YSÇ soğutucu akışkanı kütlesel debisi:
ṁYSÇ = ṁ4 = ṁ5 = ṁ6 = ṁ7		

(1)

YSÇ kompresörü tarafından tüketilen güç:
Ẇ YSÇ = ṁYSÇ (h5 − h4)			

(2)

YSÇ yoğuşturucusu tarafından çevreye birim zamanda atılan ısı:
Q̇ YSÇ,YOĞ = ṁYSÇ (h5 − h6)

(3)

DSÇ soğutucu akışkanı kütlesel debisi:
ṁ DSÇ = ṁ1 = ṁ 2 = ṁ3 = ṁ8 = ṁ9 = ṁ10 = ṁ11 = ṁ12 (4)
DSÇ kompresörü tarafından tüketilen güç:

Ẇ DSÇ = ṁ DSÇ (h2 − h1)

(5)

Kaskad ısı değiştiricisinde DSÇ’de bulunan akışkanın verdiği, YSÇ’de bulunan akışkanın aldığı ısı:
Q̇ KAS = ṁYSÇ (h4 − h7) = ṁ DSÇ (h3 − h10)

(6)

DSÇ buharlaştırıcısı tarafından soğutulan ortamdan birim zamanda çekilen ısı:
Q̇ DSÇ,BUH = ṁ DSÇ (h1 − h11)

(7)

DSÇ dahili ısı değiştiricisinde birim zamanda atılan ve çekilen ısı:
ṁ DSÇ (h1 − h12) = ṁ DSÇ (h9 − h10)

(8)

DSÇ’de ön-soğutucusunda kızgınlık giderme kapasitesi:
Q̇ ÖS,ID = ṁ DSÇ (h2 − h3)

(9)

Kaskad sistemi toplam performans katsayısı:
COP = Q̇ DSÇ,BUH / Ẇ DSÇ + Ẇ YSÇ

(10)

3. SONUÇLAR ve TARTIŞMA
Geliştirilen modelde, Tablo 1’deki tasarım parametreleri kullanılarak 1, 3, 6, 9 kW soğutma kapasiteleri için hesaplanan çalışma parametreleri Tablo
2’de sunulmuştur. Model kullanılarak yapılan hesaplamalarda kaskad ısı değiştiricisi evaporasyon
sıcaklığı –35 oC (TKAS,B) kabul edildiğinde, buhar
kalitesi 0,28 (X11) iken en iyi COP (0,52) değerinin
elde edildiği görülmüştür. Soğutma kapasitesindeki değişimin diğer parametreler üzerinde etkisi
olmadığı tespit edilmiştir.
Tablo 3’de düşük ve yüksek sıcaklık çevriminde
kullanılan soğutucu akışkanların kütlesel debileri
farklı soğutma kapasiteleri için sunulmuştur. Soğutucu akışkan çifti (R404A/R508B) kütlesel debileri belirlenerek düşük ve yüksek sıcaklık çev-

DSÇ
TKAS,Y
(°C)

DSÇ
T8 =T9
(°C)

DSÇ
T10
(°C)

DSÇ
T11= T12
(°C)

-40
-35
-30
-25
-20

-32
-27
-22
-17
-12

-32
-27
-22
-17
-12

-49
-44
-39
-34
-29

-86
-86
-86
-86
-86

DSÇ
T2
(°C)

DSÇ
T3
(°C)

COP

YSÇ
TKAS,B
(°C)

Buhar
Kalitesi
X11

Tablo 2. Farklı Soğutma Kapasitesi (1, 3, 6, 9 kW) İçin R404A/R508B Kaskad Sistemi Çalışma
Parametreleri

0,24
0,28
0,32
0,36
0,40

80,53
90,05
99,24
108,1
116,8

32,53
42,05
51,24
60,14
68,76

0,51
0,52
0,52
0,51
0,51

DSÇ DSÇ DSÇ
ΔTSUB ΔTSUP T1
(K)
(K) (°C)
17
17
17
17
17

34
34
34
34
34

DSÇ
ΔTDESUP
(K)

-52
-52
-52
-52
-52
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Tablo 3. Farklı Soğutma Kapasiteleri ve (TKAS,B= −35 oC) İçin Model Sonuçları
R404A/R508B
QB (kW)

1

3

6

9

QKAS,Y (kW)

1,28

3,83

7,65

11,5

QKAS,B (kW)

1,28

3,83

7,65

11,5

QY (kW)

2,45

7,4

14,73

22,0

QPCHX (kW)

0,45 kW

1,4 kW

2,75

4,1 kW

QDID (kW)

0,16

0,5

0,95

1,42

WC,YSÇ/WC,DSÇ (kW)

1,2/0,73

3,5/2,2

7/4,5

10,62/6,58

WC, Toplam (kW)

1,91

5,7

11,5

17,2

m( kg/s)

0,012/0,007

0,035/0,022

0,071/0,044

0,106/0,065

riminde kullanılan komponentlerin kapasiteleri
bulunur. Sistem soğutma kapasiteleri 1, 3, 6 ve 9
kW için maksimum ön-soğutucu kapasiteleri sırasıyla 0,45/ 1,40/ 2,75 ve 4,10 kW olarak hesaplandı. Aynı şekilde soğutma kapasiteleri 1, 3, 6 ve 9
kW için dahili ısı değiştiricisi kapasiteleri sırasıyla
0,16/ 0,50/ 0,95 ve 1,42 olarak belirlendi. Böylece
toplam kompresör kapasitesi (WToplam) ve buharlaşma kapasitesinden (QB) sistem COP’si farklı soğutma kapasitesi için belirlenir. Geliştirilen model ile
en iyi performansa (COP= 0,52) sahip olan siste-

min tasarımı 1, 3, 6 ve 9 KW soğutma kapasiteleri
ve TKAS,B= −35 oC için gerçekleştirilmiş oldu.

3.1. DSÇ’nde Aşırı Soğutma Sıcaklığının Ön
Soğutma Kapasitesine Etkisi
Modelden elde edilen sonuçlar Şekil 3’de görülmektedir. Şekil 3 (a)-(d)’de görüldüğü gibi aşırı
soğutma seviyesinin 5 oC’den 30 oC’ye yükseltilmesinin ön soğutma kapasitesini arttırdığı tespit
edilmektedir. Ayrıca TKAS,B değerine (–40 oC ile

Şekil 3. Farklı soğutma kapasiteleri ve değişen TKAS,B değerlerinde düşük sıcaklık çevrimi aşırı soğutma
sıcaklığının (ΔTSUB,DSÇ) ön soğutma kapasitesine etkisi
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–20 oC arasında) ve QB değerlerine bağlı olarak değişimde şekillerde görülmektedir.
Şekil 3 a’da soğutma kapasitesi QB= 1 kW için, ön
soğutma kapasitesi 0,45 kW için düşük sıcaklık
çevrimi aşırı soğutma sıcaklığının 20 oC’den daha
az 17,5 oC civarında olduğu belirlendi. Diğer soğutma kapasiteleri 3 kW, 6 kW ve 9 kW için ön soğutma kapasiteleri sırasıyla 1,4 KW, 2,75 ve 4,1 kW
olarak hesaplandı. Bu değerler için düşük sıcaklık
çevrimi aşırı soğutma sıcaklığının sırasıyla yaklaşık 20 oC, 18 oC ve 17 oC olduğu görülmektedir.

3.2. DSÇ’nde Aşırı Soğutma Sıcaklığının
Buhar Kalitesine Etkisi
Şekil 4’de buhar kalitesinin TKAS,B değerine bağlı
olarak ΔTSUB,DSÇ değeri ile değişimi sunulmuştur.
ΔTSUB,DSÇ değeri TKAS,B değeri –40 oC ile –20 oC değeri arasında artarken, genleşme valfi sonrası buhar kalitesinin 5 oC’den 30 oC’ye kadar azaldığı gö-

rülmektedir. Buhar kalitesi (X11=0,28) farklı TKAS,B
değerleriyle kesişir. Bu kesişim noktalarından düşük sıcaklık çevrimi aşırı soğutma derecesi farklı
TKAS,B değerleri için belirlenir. Tüm sistem soğutma
kapasiteleri için buhar kalitesi değeri değişiminin
aynı olduğu tespit edilmiştir (Tablo 2). Şekil 4’de
görüldüğü gibi TKAS,B= −35 oC için buhar kalitesi
değeri 0,28 değeri ile kesişiminden ΔTSUB,DSÇ değerinin yaklaşık 16 oC olduğu görülmektedir. Düşük
sıcaklık değeri TKAS,B= −40 oC için ΔTSUB,DSÇ değeri yaklaşık 11,5 oC olurken, en yüksek olurken, en
yüksek TKAS,B= –25 oC için ΔTSUB,DSÇ değeri yaklaşık 26,5 oC olduğu görülmektedir.

3.3. DSÇ’nde Yoğuşma Sıcaklığının COP’ye
Etkisi
Şekil 5’de kaskad ısı değiştiricisi buharlaşma sıcaklığının (TKAS,B) ve yoğunlaşma sıcaklıkğının
(TY) COP’ye etkisi sunulmuştur. TY sıcaklığı 30
oC’den 55 oC’ye artarken COP değerinin azaldığı

Şekil 4. Farklı TKAS,B değerlerinde düşük sıcaklık çevrimi aşırı soğutma sıcaklığının (ΔTSUB,DSÇ) genleşme valfi
sonrası buhar kalitesine etkisi

Şekil 5. Kaskad ısı değiştiricisi buharlaşma sıcaklığı (TKAS,B) ve yoğunlaşma sıcaklığının (TY) COP’ye etkisi
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görülmektedir. Ayrıca tüm TKAS,B değerleri için en
uygun TY sıcaklığının yaklaşık 45 oC’de olduğu belirlendi ve bu değerde tespit edilen COP değeri ise
yaklaşık 0,48 olduğu görülmektedir.
Literatürde sunulan sonuçlarla bu çalışmada elde
edilen COP değeri tutarlılık göstermektedir. Ultra düşük sıcaklıkta çalışan soğutma sistemlerinde
TB ve TY sıcaklıkları arasındaki farkın çok yüksek
olmasından dolayı COP değerinin 1’den düşük çıktığı belirtilmiştir [12, 18].

4. SONUÇLAR
Bu çalışmada, ultra düşük sıcaklık (−78 oC) uygulamalarında R404A/ R508B akışkan çifti için bir
kaskad soğutma sistemi EES yazılımı kullanılarak
sayısal olarak modellenmiştir. Sistem performans
katsayısına farklı çalışma parametrelerinin etkisi
incelenmiştir. Elde edilen sonuçlar:
Yüksek sıcaklık çevriminde en yüksek verimi
(COP= 0,52) veren kaskad buharlaşma sıcaklığı
(TKAS,B) −35 oC olarak belirlendi. Buhar kalitesi
0,28 olarak bulundu. Dolayısıyla tüm sistem tasarımı bu değerlere göre gerçekleştirildi.
Farklı soğutma kapasiteleri (1, 3, 6, 9 kW) için önerilen tasarım parametreleri kullanılarak çalışma
parametreleri belirlendi. Bu tasarım ve çalışma parametreleri kullanılarak soğutma sisteminde kullanılan akışkanların kütlesel debileri ve komponentlerinin kapasiteleri hesaplandı.
TKAS,B −30 oC, −35 oC, 40 oC değerleri için düşük sıcaklık çevriminde en uygun yoğuşma sıcaklığının
yaklaşık 40 oC olduğu ve bu değerde tespit edilen
COP değerinin ise yaklaşık 0,52 olduğu belirlendi.
Bu çalışma, ultra düşük sıcaklıkta çalışmak üzere
tasarlanacak olan bir kaskad soğutma sistemi için
farklı soğutma kapasitelerinde sistem komponentlerine ait parametrelerin değişimi hakkında bilgi
sunması ve tasarlanacak sistemin geliştirilmesine
ön bir çalışma olması açısından önemlidir.

Kısaltmalar
COP		
EES 		
ID		
DID 		
YSÇ 		
DSÇ 		
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Performans Katsayısı
Engineering Equation Solver
Isı Değiştirici
Dahili Isı Değiştirici
Yüksek Sıcaklık Çevrimi
Düşük Sıcaklık Çevrimi
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Semboller
T 		
H		
Ẇ		
Q̇		
ṁ 		

Sıcaklık (°C)
Özgül Entalpi (kJ/kg)
Güç (kW)
Isı transfer hızı (kJ/s)
Kütlesel debi (kg/s)

Alt İndisler
B 		
BUH 		
KAS		
YOĞ 		
Y 		
ÖS 		
SUB 		
SUP		
DESUP

Buharlaşma
Buharlaştırıcı
Kaskad
Yoğunlaştırıcı
Yoğunlaşma
Ön-Soğutma
Aşırı Soğutma
Aşırı ısıtma
Aşırı ısıtma giderme dereceleri
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Artan dünya nüfusu ve teknolojik gelişmelerle birlikte, insanların kapalı ortamlarda
vakit geçirme sürelerinin artması, iklimlendirme sistemlerine olan ihtiyaçları da
beraberinde getirmiştir. Bununla birlikte kaynakların tükenme hızının artması sonucu enerjiyi verimli kullanma ve yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelme arayışı
başlamıştır. Bu arayış içindeyken enerjinin en çok tüketildiği sektörlerden biri olan
iklimlendirme sektörü için de yeni çözümler geliştirilmektedir. Bu çalışmada örnek
bir binada uygulama yapılmış ve toprak kaynaklı ısı pompasına bağlı olan yerden
ısıtma/serinletme sistemi, VRF (Variable Refrigerant Flow) sistemi ile karşılaştırılmıştır. İstanbul’da bulunan binanın ısı kazancı ve ısı kaybı hesapları yapılarak
projelendirilmiş, sistemlerin harcadıkları enerji miktarları karşılaştırılmıştır. Elde
edilen sonuçlara göre toprak kaynaklı ısı pompası ile çalışan yerden ısıtma/serinletme sisteminin daha az enerji sarf ettiği görülmüştür.
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Energy Comparison of Floor Heating/Cooling
System Working With Ground Source Heat
Pump and VRF System
ABSTRACT
With the increasing world population and technological developments, the increase
in the amount of time people spend in closed environments has brought the need for
air conditioning systems. However, as a result of the increase in the depletion rate of
resources, the search for efficient use of energy and orientation to renewable energy
sources has begun. In this pursuit, new solutions are being developed for the air conditioning sector, which is one of the sectors where energy is consumed the most. In this
study, an application was made in a sample building and the floor heating/cooling system connected to the ground source heat pump was compared with the VRF (Variable
Refrigerant Flow) system. The heat gain and heat loss calculations of the building in
Istanbul were made and the project was designed, and the amount of energy consumed
by the systems was compared. According to the results obtained, it has been observed
that the underfloor heating/cooling system operating with a ground source heat pump
consumes less energy.
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1. GİRİŞ
Geçmişten günümüze enerjinin insanoğlu için
önemi bilinen bir gerçektir. İnsanlar, hayatlarını sürdürebilmek ve daha refah bir hayata sahip
olabilmek için enerjiye ihtiyaç duymaktadırlar.
Günümüzde en çok kullanılan enerji kaynağı olan
fosil yakıtlar tükenebilir bir enerji kaynağı ve sebep olduğu sera gazı salınımından dolayı, enerjiyi
verimli kullanmak için araştırmalar yapılmakta ve
alternatif enerji kaynaklarına yönelim gün geçtikçe artmaktadır. Yapılan araştırmalarda toprak kaynaklı ısı pompasının enerji verimliliğinin yüksek
olduğu görülmüştür (Bojić et al., 2015; Lubis et al.,
2011). Bunun sebeplerinden biri olarak toprağın sabit sıcaklıkta ve jeolojik malzemelerin yüksek ısı
kapasitelerine sahip olması gösterilebilir (Omer,
2008). Toprak kaynaklı ısı pompası ile çalışan yerden ısıtma/serinletme sistemi de araştırmacıların
ilgisini kazanmıştır. Bunun sebepleri arasında yerden ısıtma/serinletme sisteminin enerji konusunda
tasarruf sağlama potansiyeline sahip olması gösterilebilir (Stetiu, 1999). Sistem, enerji verimliliği
konusunda başarılı olsa da yüzeylerde oluşacak
yoğuşma konusu en önemli dezavantajlarındandır
(Tang et al., 2016; Zhang and Niu, 2003). Soğutma yapılan zeminde oluşan yoğuşmanın önlenmesi

için nem alma cihazları kullanılması da alternatif
çözümlerden biri olarak literatürde uygulanmıştır
(Zarrella et al., 2014). Nem problemi olsa bile yerden ısıtma/serinletme sisteminin diğer sistemlere
göre konfor açısından da iyi olduğu görülmüştür
(Gao et al., 2017; Zhou et al., 2019). Çünkü, yerden
serinletme sisteminde hava hızları diğer sistemlere göre daha düşük olması kalmaktadır (Kalmár,
2018; Kitagawa et al., 1999; Košir et al., 2010).
Bu çalışmada örnek bir binada uygulama yapılmış ve toprak kaynaklı ısı pompasına bağlı olan
yerden ısıtma/serinletme sistemi, VRF sistemi ile
karşılaştırılmıştır. İstanbul’da bulunan binanın ısı
kazancı/ısı kaybı hesabı yapılmış, elde edilen verilerle mahal boru aralıkları belirlenmiş ve sistem
için gereken toplam su debisi bulunmuştur. İstanbul şartlarına göre toprak kaynaklı ısı pompası için
su sıcaklıkları hesaplandıktan sonra HAP (Hourly
Analysis Program) programı ile ısı pompasının
enerji tüketimi bulunmuştur. Diğer taraftan, binanın VRF sistemine göre iç üniteleri ve dış ünitesi seçilmiştir. Dış ünitenin farklı iklim şartlarına
göre EER (Energy Efficiency Ratio) değerleri hesaplanmış ve sistemlerin enerji tüketimleri karşılaştırılmıştır.

Şekil 1. Binanın bodrum kat mimari çizimi
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Şekil 2. Binanın zemin kat mimari çizimi

Şekil 3. Binanın 1. kat mimari çizimi
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2. PROJELENDİRME ve
HESAPLAMALAR

Tablo 2. Bina Yapı Elemanları Özellikleri
Yapı Elemanın İsmi

2.1 Projelendirme Esasları
Çalışılan bina İstanbul’da bulunmaktadır. Bina, 1.
kat, zemin kat ve bodrum kat olmak üzere 3 katlıdır. Kat yüksekliği üç metredir. Bina zemin katı
496 m2, bodrum kat 636 m2 ve 1. katı 214 m2’dir.
Binanın mimari projeleri Şekil 1, 2 ve 3’te gösterilmiştir.
İstanbul’un kış ve yaz mevsimi için dış hava şartları sırasıyla –3 °C ve 33 °C kuru termometre sıcaklığı, 24 °C yaş termometre sıcaklığı olarak
alınmıştır (Türk Standartları Enstitüsü, 2013).
Sistemin hesaplamaları yapılırken mahal sıcaklıkları, kış şartlarında 20 °C, yaz şartlarında ise VRF
sistemi kullanıldığında 24 °C, toprak kaynaklı ısı
pompası sistemi kullanıldığında 28 °C olacak şekilde tasarlanmıştır. Kişilerin mahallerde bulunma
süreleri 14-17 saat arasında kabul edilmiştir. İnsanlardan kazanılacak duyulur ısı 71,8 W ve gizli ısı
60,1 W olacak şekilde hesaplamalarda kullanılmış
ve insanlardan gelecek toplam ısı kazancı 131,9 W
alınmıştır (ASHRAE, 2017). Projesi yapılan binada kullanılan yalıtım malzemelerinin özellikleri ve
bu izolasyon malzemelerinin ısı iletim katsayıları
Tablo 1’de, yapı elemanları ve ısı iletim katsayıları
Tablo 2’de tanımlanmıştır.
Çalışma kapsamında hesaplamalar Carrier Saatlik
Analiz Programında (Hourly Analysis Program –
HAP v5.0®) yapılmıştır. HAP® programı hesaplamaları yaparken Transfer Fonksiyonu Yöntemini
kullanmaktadır. Bu yöntem ASHRAE tarafından
kabul görmüş bir hesaplama yöntemidir. Bu yöntem kapsamında, binada ısı kazancına sebep olan
dış ve iç etmenlerin soğutma yüküne dönüşümü
matematiksel ifadelerle incelenmektedir. Hesaplamalar yapılırken bina kullanım durumu da dikkate
alındığından, binaya özgü hesaplama yapılabilmektedir. Hesaplamalar sonucunda binanın toplam
ısı kazancı 32643 W, toplam ısı kaybı ise 35125 W
olarak bulunmuştur.

25 cm Tuğla Dış Duvar
25 cm Betonarme Dış Duvar
50 cm Betonarme Dış Duvar
25 cm Betonarme Toprak Temaslı
Duvar
15 cm Tuğla İç Duvar
20 cm Tuğla İç Duvar
25 cm Tuğla İç Duvar
30 cm Tuğla İç Duvar
25 cm Betonarme İç Duvar
Katlar Arası Döşeme
Toprak Temaslı Döşeme
Tavan (Çatı Arası)
Teras Tavan
Katlar Arası Tavan

Isı İletim Katsayısı
(W/mK)
0,329
0,359
0,347
0,280
2,006
1,726
1,532
1,435
2,500
2,194
0,259
0,360
0,512
2,662

2.2. Sistem Hesaplamaları
2.2.1. Toprak kaynaklı yerden ısıtma/
serinletme sistemi
Mahallerden çekilebilecek ısı miktarları için hesaplamalarda kullanılan formüller aşağıdaki gibidir. Hesaplamalarda döşeme sıcaklığının ve boru
yüzey sıcaklığının sabit olduğu kabul edilmiştir.
Ayrıca ısı transferinin iki boyutlu gerçekleştiği ve
döşeme içi ısı iletim direncinin değişmediği kabulü
ile şekil faktörü kullanılmıştır. Buna göre döşemenin üst yüzeyinden aktarılacak ısı miktarının hesabı aşağıdaki şekilde hesaplanmıştır (Doğan, V. &
Çalışır O. (2012));
qü = (Zü∙Sü / Rü∙w∙L) ∙(Tsm − Tyü)

(1)

Sü = 2πL / [ln((2w/πD)sinh(2πZü/w)]

(2)

qa = (Za∙Sa / Ra∙w∙L) ∙(Tsm − Tya)

(3)

Sa = 2πL / [ln((2w/πD)sinh(2πZa/w)]

(4)

Ortalama su sıcaklığının hesaplama yöntemi döşeme borularının salyangoz veya firkete tipi döşenmesine göre değişiklik göstermektedir. Bu projede

Tablo 1. Bina Duvarlarında Kullanılan İzolasyon Malzemesi Özellikleri
Yapı Elemanı
Toprak Temaslı Dış Duvar
Çatı Arasına Bakan Tavan
Teras Tavan
Toprak Temaslı Döşeme
Diğer Dış Duvarlar

İzolasyon Malzemesi
XPS
Taş yünü
XPS
XPS
Taş yünü

İzolasyon Kalınlığı
10 cm
10 cm
5 cm
10 cm
10 cm

Isı İletim Katsayısı (W/m2 K)
0,030
0,040
0,030
0,030
0,040
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borular salyangoz tipine göre döşeneceği için mahalden geçen suyun ortalama sıcaklığı (5) eşitliğinde gösterilmektedir. Bu eşitlikte Tsg suyun mahal
giriş sıcaklığını, Tsç suyun mahal çıkış sıcaklığını
göstermektedir.
Tsm = (Tsg − Tsç) / 2

(5)

Üst ve alt döşeme ısıl dirençleri hesaplanırken sırasıyla (6) ve (7) eşitlikleri kullanılır. Bu eşitliklerde
hi taşınım katsayısını, li (m) döşemeyi oluşturan tabaka kalınlığını, ki (W/m°C) tabaka kalınlıklarının
ısı iletim katsayılarını ifade etmektedir;
Rü = 1/hi + ∑(li/ki)

(6)

Ra = 1/hi + ∑(li/ki)

(6)

Taşınım katsayısının bulunabilmesi için (8), (9) ve
(10) eşitlikleriyle sırasıyla Reynolds, Prandtl ve
Nusselt sayıları hesaplanmıştır;
Re = ρ∙V∙D/μ

(8)

Pr = μ∙Cp/k

(9)

Eğer 0,7 ≤ Pr ≤ 160 ve Re > 10000 ise;
Nu = 0,023∙Re0,8∙Pr n

(10)

Nusselt sayısı kullanılarak (11) eşitliği ile boru
içindeki ısı taşınım katsayısı bulunmuştur;
hi = Nu∙k/D

(11)

Sistemde dolaşan suyun debisi Eşitlik (12) ile hesaplanmıştır. Eşitlikte bulunan 1,1 değeri döşeme
içinden geçen borunun sadece üst mahalden değil
alt mahalden de ısı alıyor olmasından dolayı gereken fazladan debi ihtiyacından gelmektedir.
ṁ = (Q̇/c∙ΔT)∙1,1

(12)

Eşitlik (12) kullanılarak mahaller için hesaplanan
su debileri Tablo 3’te gösterilmektedir.
Sistem soğutma halindeki ΔT’nin ısıtma halindeki
ΔT’den düşük olması ve (12) eşitliğine göre ihtiyaç
duyulacak su debisinin yüksek olmasından dolayı
hesaplanan su debileri soğutma durumuna göre belirlenmiştir.
Tablo 3’ü inceleyecek olursak, sistemin istenilen
şartlarda çalışabilmesi için gerekli toplam su debisi 4579 l/h bulunmaktadır. Isı pompasının harcayacağı elektrik gücünün bulunabilmesi için öncelikle
toprakla ısı transferinde bulunan suyun giriş ve
çıkış sıcaklıklarının bulunması gerekmektedir. Bu
sıcaklıkların bulunabilmesi için dış hava sıcaklığı
ile bağlantılı olan formüller kullanılmıştır.
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Tablo 3: Mahallerin Yerden Isıtma/Serinetme
Sistemi İçin İhtiyacı Olan Su Debileri
Mahal Adı
Ebeveyn Yatak Odası
Dolap Odası
Yatak Odası 1
Koridor
Yatak Odası 2
Salon
Mutfak
Antre
Misafir Odası
Misafir Odası
Hol
Genel Koridor
Kütüphane
Çalışma Odası
Hobi Odası
Oturma Odası
Kış Bahçesi
Bitki Odası
Hobi Atölyesi
Kiler
Çamaşırhane
Koridor
Depo 2
Depo 1
Teknik Oda 2
Teknik Oda 1
Sosyal Alan
Atölye

Su Debisi (l/h)
232
81
121
69
107
343
211
83
99
136
17
82
138
138
138
140
123
272
184
74
81
115
118
118
118
126
497
618

Tablo 4. İstanbul sıcaklıklrına göre TH ve TC
değerleri
Dış Hava
Sıcaklıkları (°C)

TH

TC

-3

17,00

-

0

17,95

-

3

18,90

-

6

19,84

-

9

20,79

-

12

21,74

-

18

-

23,56

21

-

24,45

25

-

25,63

29

-

26,82

33

-

28,00

36

-

28,89
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TH = Tmin + (Tmean−Tmin)/(Ta,mean−Ta,min) ∙ (Ta−Ta,min)
(13)
TC = Tmean + (Tmax−Tmean)/(Ta,max−Ta,mean) ∙ (Ta−Ta,mean)
(14)
Tmin = Ta,min + 25

(15)

Tmax = Ta,max − 5

(16)

Eşitlik 15 ve 16’da bulunan Tmin ve Tmax değerleri
hesaplanırken bölgenin yıl boyunca sahip olacağı
en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri kullanılır.
Hesaplamalar için gereken sıcaklık değerleri Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınmıştır. Değerler
Tablo 4’te verilmiştir.
2.2.2. VRF sistemi
VRF sisteminin iç ve dış üniteleri ısı kazancı ve ısı
kaybı hesaplarında elde edilen kapasite değerlerine
uygun olarak seçilmiştir. VRF sistemi 16 HP kapasitesinde olup, iki borulu sistem kullanılmıştır.
Sisteme 18 adet iç ünite bağlanmıştır. VRF sistemi
hava kaynaklı olduğu için sistemin EER değerleri
dış hava şartlarına bağlıdır. VRF sisteminin EER
değerleri ve seçilecek olan iç ünitelerin kapasiteleri üretici firma kataloglarından alınmıştır. VRF
sisteminin değişen hava sıcaklılarına göre EER değeri aşağıdaki formül ile bulunmuştur;
EER = Q/W

(17)

Burada Q (kW) değeri sistemin soğutma kapasitesini, W (kW) değeri ise çekilen elektrik gücünü
göstermektedir. VRF sisteminin EER değerleri
Tablo 5’te verilmiştir. Hesaplamalarda, Tablo 5’e
göre binanın dış hava sıcaklığının en yüksek olduğu zaman dilimindeki hava sıcaklığı ve buna bağlı
olan EER değeri dikkate alınmıştır.
Tablo 5 incelendiğinde, dış ünitenin İstanbul’un en
sıcak gününde (33 °C) harcayacağı elektrik gücünün 11,49 kW olduğu görülmektedir. VRF sisteminin %100 kapasitede harcayacağı toplam elektrik
gücünü bulabilmek için iç ünitelerin de harcadığı
elektrik tüketimi bulunmalıdır. İç ünitelerin harcadığı elektrik güçleri üretici firma kataloglarından
bulunmuştur (Tablo 6).

Tablo 5. VRF Sistemi Dış Ünitesinin Dış Hava
Sıcaklığına Göre Soğutma Kapasitesi Ve Eer
Değerleri
Dış Hava
Sıcaklığı (°C)
10
12
14
16
18
20
21
23
25
27
29
31
33
35
37
39

Soğutma
Kapasitesi (kW)
6,93
7,02
7,19
7,3
7,48
7,81
8,06
8,64
9,18
9,75
10,29
10,88
11,49
12,07
12,65
13,23

EER Değerleri
6,37
6,29
6,14
6,05
5,9
5,65
5,48
5,11
4,8
4,5
4,24
3,99
3,76
3,55
3,36
3,18

Tablo 6. İç Ünite Sayısı Ve Harcadıkları Enerji
Miktarları
İç Ünite Adı
IU.D.15
IU.D.20
IU.D.25
IU.D.32
IU.D.40
IU.D.50
IU.D.63

Elektrik
Gücü (kW/
adet)
0,017
0,019
0,028
0,030
0,020
0,040
0,050

İç Ünite Adedi
6
4
1
3
1
1
1

2.3. Sistem Şemaları
2.3.1 VRF sistemi tesisatı proje çalışması
Binanın VRF sistemi ile şartlandırılması durumunda binanın iç üniteleri duvar tipi iç ünite seçilmiştir. Bina konut olarak kullanılacağından, dış
ünite olarak bir adet 2 borulu dış ünite kullanılmıştır. İç ünitelerin yerleşimleri yapılırken, sadece aydınlatmadan dolayı ısı kazancının olacağı koridor
gibi mahallere iç ünite yerleştirilmemiştir. Binanın
VRF sistemi tesisat kolon şeması ve sistemde kullanılan iç ve dış ünite kapasite bilgileri Şekil 4’te
gösterilmiştir.
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Şekil 4. VRF sistemi projesi kolon şeması

2.3.2. Topraklı kaynaklı ısı pompası yerden
ısıtma/serinletme sistemi tesisatı proje
çalışması
Sistemde kullanılan toprak kaynaklı ısı pompası
sistemi, binanın ısı kazancı ve ısı kaybı hesapları
göz önüne alınarak seçilmiştir. Sistemde iki adet
ısı pompası kullanılmıştır. Seçilen toprak kaynaklı ısı pompasının özellikleri Tablo 7’deki gibidir.
Binanın yerden ısıtma/serinletme sistemi ile şartlandırıldığında döşeme sıcaklığını homojen bir şekilde dağıtabilmek için borular salyangoz tipinde
döşenmiştir. Yapılan ısı kazancı ve ısı kaybı hesaplarına göre her mahal için yere döşenecek boruların arasındaki mesafeler belirlenmiştir. Sistemin
kolon şeması Şekil 5’te gösterilmektedir.
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Tablo 7. Toprak Kaynaklı Isı Pompası Sisteminin
Özellikleri
Soğutma kapasitesi 36,000 Watt
o
Soğutma için toprak sıcaklığı
15 C DB
o
Soğutma suyu çıkış sıcaklığı
16 C DB
Soğutma kondenser basınç kaybı 0.75 bar
Dahili sirkülasyon pompası debisi 6.192 m3/h
Isıtma kapasitesi 35,500 Watt
o
Isıtma için toprak sıcaklığı
6 C DB
o
Isıtma suyu çıkış sıcaklığı
50 C DB
Isıtma kondenser basınç kaybı 1.10 bar
Dahili sirkülasyon pompası debisi 3.053 m3/h
Elektrikli ısıtıcı kapasitesi
7.0 kW
Elektrikli ısıtıcı sayısı
2 Adet (1'i yedek)
Maksimum işletme basıncı
6 bar
Elektrik tüketimi 8.84 kW
Genişlik
600 mm
Derinlik
620 mm
Yükseklik 1,800 mm
Ağırlık
345 kg
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Tablo 8. Kolektörlere Bağlanan Boru Sayıları ve
Kolektör Adetleri
Kolektöre bağlanan boru
sayısı
2 ağızlı

Kolektör Adetleri
11

3 ağızlı

2

4 ağızlı

9

6 ağızlı

2

Kolektörlere bağlanacak boru sayısı ve çapları,
boruların içindeki basınç kayıpları 20 Pa değerini
aşmayacak şekilde dizayn edilmiştir. Herbir borunun uzunluğu da en fazla 90 m olacak şekilde
tasarlanmıştır. Kolektör sayıları ve bu kolektörlere
bağlanan boru sayıları Tablo 8’de gösterilmektedir.

Şekil 6. VRF ile TKIP sistemlerinin aylık elektrik
tüketim miktarlarının karşılaştırması

SONUÇLAR ve TARTIŞMA
Toprak kaynaklı ısı pompasıyla çalışan yerden ısıtma/serinletme sistemi ve VRF sistemi için yapılan
hesaplamalardan elde edilen aylık elektrik tüketim
miktarı ve maliyetleri kıyaslaması Şekil 6-7’de
gösterilmektedir. Elektrik fiyatları 2020 yılında
mesken için kWh başına ortalama 0,71 TL olarak
kabul edilmiştir.
Şekil 6 ve 7 incelendiğinde, sistemlerin elektrik
tüketimleri yaz ve kış klimasında farklılık göstermektedir. VRF sisteminin kış aylarındaki maliyeti
5981 TL iken, TKIP sisteminin toplam maliye-

Şekil 7. VRF ile TKIP sistemlerinin aylara göre
elektrik tüketim maliyeti (TL)

ti 6530 TL olmaktadır. Böylece VRF sistemi kış
aylarında TKIP sistemine göre %9 daha avantajlı
olduğu görülmektedir. VRF sisteminin yaz aylarındaki maliyeti 8825 TL iken, TKIP sisteminin
toplam maliyeti 8080 TL olmaktadır. Buna göre

Şekil 5. Toprak kaynaklı ısı pompası yerden ısıtma/serinletme sistemi projesi kolon şeması
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yaz aylarında durumun tam tersi toprak kaynaklı
ısı pompasının VRF sistemine nazaran %9 daha
avantajlı olduğu görülmektedir. Güz döneminde ise
havanın nispeten sıcak olduğu eylül ekim aylarında
VRF sisteminin tüketimi %7 fazla olup, bahar aylarında havanın ısınmasıyla birlikte TKIP ile VRF
sisteminin tüketim farkı %5 mertebelerinde çıkmaktadır. VRF Sisteminin TKIP sistemine göre en

avantajlı olduğu Ocak ayında bile aradaki fark %11
mertebelerinde iken, TKIP sistemi tüketiminin
VRF sistemine göre en düşük olduğu mayıs ayında
aradaki fark %20 mertebesindedir. Bu sebeplerle
genel olarak TKIP, VRF sisteme göre daha avantajlıdır. TKIP pompası sisteminin yıl boyu harcadığı
toplam elektrik tüketimi miktarı 27524 kWh olup,
VRF sistem ise yıl boyunca 28449 kWh tüketim

Tablo 9. Kolektör Maliyeti Hesaplaması
Kolektör ağız sayısı
2
3
4
6

Birim Fiyat (TL)
148.34
200.38
257.76
372.72
TOPLAM

Miktar
11
2
9
2

Toplam Fiyat (TL)
1631.78
400.75
2319.84
745.44
5097.82

Tablo 10. İlk Yatırım Maliyeti Hesaplaması
Borulama (dikişli)
Borulama (pex)
Kolektör
Isı pompası (36 kW)
Pompa
Toprak tarafı boru
İşçilik

Birim Fiyat (TL)
596.74
6.71
5097.82
109860
4274.08
40
2000
TOPLAM

Miktar
1
8006
1
1
1
2160
1

Toplam Fiyat (TL)
596.74
53704.25
5097.82
109860
4274.08
86400
2000
261932.89

Tablo 11. İç Ünitelerin Maliyet Hesaplamaları
Duvar tipi
15
20
25
32
40
50
63

Birim Fiyat (TL)
3204
3204
3396
3516
3636
3840
4068
TOPLAM

Miktar
6
5
1
3
1
1
1

Toplam Fiyat (TL)
19224
16020
3396
10548
3636
3840
4068
60732

Tablo 12. İlk Yatırım Maliyeti Hesaplamaları
İç üniteler
Dış ünite (16 HP 2 borulu)
Borulama (işçilik dahil)
Joint
Kumanda
Merkezi kumanda

78

Tesisat Mühendisliği - Sayı 186 - Eylül/Ekim 2021

Birim Fiyat (TL)
60732
54984
15008.64
402
621.60
8052
TOPLAM

Miktar
1
1
1
34
18
1

Toplam Fiyat (TL)
60732
54984
15008.64
13668
11188.80
8052
163633.44
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yapmaktadır. Sadece soğutma şartlarını dikkate
aldığımızda TKIP sistemi soğutma yapılan aylar
boyunca toplam tüketimi 9122 kWh olmakta iken
VRF sisteminin toplam tüketim değeri 9967 kWh
olmaktadır. Buradan görüldüğü üzere TKIP sistemi soğutma şartlarında %9 oranında daha avantajlıdır. Isıtma durumunda ise TKIP sisteminin
toplam tüketimi 7379 kWh iken VRF sisteminin
toplam tüketimi 6744 kWh olmaktadır. Buna göre
VRF sistemi TKIP sistemine göre %9 daha avantajlıdır. TKIP sisteminin yıl boyunca toplam elektrik tüketim maliyeti 24383 TL iken, VRF sistemi
için bu değer 25207 TL olmaktadır. Ancak sadece
soğutmanın yapıldığı bahar ve yaz aylarını dikkate
aldığımızda TKIP sisteminin tüketim bedeli 14432
TL olup, VRF sisteminin tüketim bedeli 16000 TL
olmaktadır. Görüldüğü üzere TKIP sistemi yaklaşık %9.8 oranında kazanç sağlamaktadır. Isıtmada
ise tam tersi bir durum söz konusu olup, TKIP sisteminin tüketim bedeli 9950 TL olup, VRF sisteminin tüketim bedeli ise 9206 TL’dir. Buradan da
görüldüğü üzere, ısıtma durumunda VRF sistemi
%7.5 oranında daha avantajlı olmaktadır.
Sistemler yatırım maliyetleri açısından da incelenmiştir Sistemlerin yatırım maliyetleri hesaplanırken Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın inşaat
birim fiyatlandırma verilerinden faydalanılmıştır.
Toprak kaynaklı ısı pompası sisteminin ilk yatırım
maliyeti hesaplamaları Tablo 9-10’da verilmiştir.
VRF sisteminin ilk yatırım maliyeti hesaplamaları
Tablo 11-12’de verilmiştir.
Hesaplanan maliyetler projelendirilen bina için,
TKIP kullanılması durumunda, 261932.89 TL
iken; VRF sistemi için 163633.44 TL’dir. Bakım
maliyetleri ise her iki sistem için de 7500 TL olarak
hesaplanmıştır. Yapılan hesaplamalar incelendiğinde, TKIP ilk yatırım maliyetleri, VRF sisteminden
daha yüksek olmakla birlikte, işletme maliyetlerinde avantajlı olduğu görülmektedir.

Simgeler
qü
qa
Sü
Sa
Zü
Za
Rü
Ra
Tsm
Tyü

: Üst döşemeden gelen ısı miktarı (W)
: Alt döşemeden gelen ısı miktarı (W)
: Üst ısı iletim şekil faktörü
: Alt ısı iletim şekil faktörü
: Üst döşemeye olan uzaklık (m)
: Alt döşemeye olan uzaklık (m)
: Üst ısıl direnç (m2.°C/W)
: Alt ısıl direnç (m2.°C/W)
: Boru eksenindeki ortalama su sıcaklığı (K)
: Üst döşemenin yüzey sıcaklığı (K)

: Alt döşemenin yüzey sıcaklığı (K)
: Mahal içindeki boruların birbirine uzaklığı (m)
: Boru boyu (m)
: Suyun mahale giriş sıcaklığı (K)
: Suyun mahalden çıkış sıcaklığı (K)
: Döşemeyi oluşturan tabak kalınlığı (m)
: Tabaka kalınlıklarının ısı iletim katsayıları (W/
m°C)
hi : Taşınım katsayıları (W/m2 °C)
Re : Reynolds sayısı
Pr : Prandtl sayısı
Nu : Nusselt sayısı
μ
: Dinamik viskozite (kg/ms)
ρ
: Yoğunluk (kg/m3)
D : Borunun dış çapı (m)
V : Boru içindeki su hızı
Cp : Özgül ısı (J/kg°C)
k
: Isı iletim katsayısı (W/m°C)
ṁ : Debi (kg/s)
Q̇
: Isı (W)
ΔT : Sistemden geçen suyun gidiş ve dönüş
sıcaklıklarının farkı (°C)
TC : Soğuk su giriş sıcaklığı (°C)
TH : Sıcak su giriş sıcaklığı (°C)
Tmax : Maksimum su giriş sıcaklığı (°C)
Tmin : Minimum su giriş sıcaklığı (°C)
Ta,min : Dış hava sıcaklığının yıl boyunca ulaşacağı en
düşük sıcaklık (°C)
Ta,max : Dış hava sıcaklığının yıl boyunca ulaşacağı en
yüksek sıcaklık (°C)
Ta : Dış ortam hava sıcaklığı (°C)
Tya
w
L
Tsg
Tsç
li
ki
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Türkiye’nin Doğal Gaz Tüketimi ve YSA Yöntemi
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Türkiye’nin ilk olarak doğal gaz ile tanışması 1970 yılında olmasına karşın doğal gazın
konutlarda kullanımı ilk olarak 1988 yılında Ankara’da başlamıştır. Günümüz tarihleri
incelenecek olursa; 2020 yılında yaşanan küresel salgından dolayı ve iklim değişikliklerinin getirdiği sıcaklık artışları ile dünya genelinde doğal gaz tüketiminde azalış olduğu referans değerle paylaşılmıştır. Türkiye’nin doğal gaz kullanımı açısından dünyaya
bağımlılığı değerlendirilmiştir. Türkiye 2020 yılı içerisinde Sakarya Gaz sahası olarak
isimlendirilen Tuna-1 kuyusunda keşfedilen 405 milyar m3 hacmindeki doğal gazın stratejik ve politik önemi irdelenmiştir.
Literatürde yer alan ve birçok enerji istatistiğinde kullanılan regresyon ile doğal gaz
tüketim tahminlemesine alternatif bir model araştırmasında bulunulmuş ve doğal gaz
tüketiminin gelecek projeksiyonu için yapay sinir ağı modeli kurularak on temel girdi
doğrultusunda üç temel alan dahilinde doğal gaz tüketiminin tahminlemesi yapılmıştır.
Kullanılan model ile ilk olarak 2022 yılı için doğal gaz tüketim tahminlemesi yapılmış ve
sonuçlar referans çalışmalarla kıyaslanmıştır. Ardından 2030 yılı için referans kaynaklar ve regresyon yöntemi ile tahminleme yardımıyla bulunan girdiler kullanılarak, bu
girdiler arasındaki lineer olmayan ilişkileri de gözeten bir modelle doğal gaz tüketim
tahminlemesi yapılmıştır. 2030 yılı için 57,21 milyar m3 olarak bulunan tüketim değeri
mevcut talep ve kapasite gözetildiğinde oldukça tutarlı olarak kayda geçirilmiş olup literatüre enerji tüketim tahminlemesinde kullanılabilecek yeni bir model kazandırılmıştır.
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Turkey’s Natural Gas Consumption and the
Future Projection With Artifical Neural Net
ABSTRACT
Firstly, Turkey was introduced natural gas in 1970 altough, the use of natural gas in residences started in Ankara, 1988. If today’s dates are examined, it has been shared with the
reference value that there is a decrease in natural gas consumption worldwide, because
of global pandemic in 2020 and temperature increases brought by climate changes. Natural gas use has been evaluated in terms of Turkey’s dependence on the world. It has
been examined that the strategic and political name of the natural gas with a volume
of 405 billion m3 discovered Tuna-1 well, which was discovered as Sakarya Gas area in
Turkey,2020.
An alternative model research has been made to natural gas consumption estimation
with regression in the literature and used in many energy statistics and it was made
in three basic in line with ten basic inputs and estimation of natural gas consumption.
Artifical neural network model was established for the future projection of natural gas
consumption .The results were compared with the reference studies, natural gas consumption estimation was made with the model used for the year 2022. Then natural gas
consumption estimation was made for the year 2030 using reference sources and imput
found with the help of estimation using the regression method,with a model that also
considers the nonlinear relationships between these inputs. The consumption value,
which is 57,21 billion m3 for 2030. It has been recorded quite consistently consideringthe
current demand and capacity,and a new model that can be used in energy consumption
estimation has been brought to the literature.
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Kabul Tarihi : 27.10.2021
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GİRİŞ
21. Yüzyılda artan nüfus, gelişen teknoloji ve değişen iklim koşullarının etkisi ile enerji kaynaklarına ihtiyaç günden güne artmaktadır. Birincil
enerji kaynaklarından fosil yakıt türü olan doğalgaz ise enerji kaynaklarından en çok tercih edilenler arasında yer almaktadır. Doğalgaz konutlarda,
sanayide, ısınmada ve daha birçok alanda farklı
amaçlar için kullanılabilmektedir. İlk doğal gaz ithalatı Türkiye’de 1987 yılında gerçekleştirilirken,
2000’li yılların başında şehirler arası doğalgaz
dağıtımı üzerine çalışmalar yapılmış ve 2019 yıl
sonu değerlendirmelerine göre Türkiye’deki ilçelerin %54 üne doğalgaz arzı sağlanmıştır. Jeopolitik
konum bakımından çok önemli bir konuma sahip
olan Türkiye doğalgaz bakımından dışa bağımlı
bir ülke konumundadır. 2020 yılının son çeyreği
ile birlikte Sakarya Gaz sahası olarak isimlendirilen Tuna-1 kuyusunda keşfedilen ve toplamda
405 milyar m3 doğal gaz rezervi siyasi ve ekonomik açıdan önem arz etmektedir. Aynı zamanda bu
rezerv ile küresel salgının gündemde olduğu 2020
yılı içerisinde dünyada en büyük keşif olma özelliğini taşımaktadır. Bu ve benzer durumlarda diğer
ülkeler ile yapmış olduğumuz anlaşmaların doğru
şekilde yönlendirilebilmesi ve talebin en iyi şekilde
analiz edilebilmesi için ülkemizdeki doğal gaz tüketim tahminlemesinin yapılması kritik öneme sahiptir. İlerleyen bölümde doğal gazın hangi ülkeler
aracılığı ile ülkemizde kullanıldığından, mevcut
rezervlerimizden bahsedildikten sonra doğal gaz
tüketim tahminlemesi ile ilgili kurulan bir yapay
sinir ağı modeli üzerinden gelecek senaryosu analiz edilecektir.

1.TÜRKİYE’DE DOĞAL GAZ
1987 yılında Türkiye’de ilk doğal gaz talebi sadece
0,5 milyar m3 olarak ölçüldü. Türkiye ekonomisi

büyüdükçe doğal gaz talebi katlanarak arttı ve 2011
yılında 39,7 milyar m3 değerine ulaştı [1]. 1988 yılında Ankara’da ticari ve konutlarda doğalgaz kulanılmaya başlandı ve sonrasaında 1992 yılında
Bursa, İstanbul ardından 1996 yılında Eskişehir ve
İzmit doğal gaza ulaştı. Türkiye’de doğal gaz tüketimi son yıllarda hızlıca artmaya başladı [2]. 2001
yılında ülke genelinde toplam doğal gaz tüketimi
16 milyar m3 değerinde olduğu gözlemlenirken
sonraki 10 yıllık süreçte doğal gaz tüketimi ise 44
milyar m3 ’e ulaşmıştır. 2017 yılında hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin çok üzerinde soğuk
geçmesi ve elektrik santrallerinin yüksek tüketimlerinden kaynaklı olarak 53.9 milyar m3 seviyesinde doğal gaz tüketimi gerçekleşmiştir.
Türkiye’de 51 merkez ilçe ve 922 ilçe olmak üzere
toplam 973 ilçe, 386 belde bulunmaktadır. 2018 yıl
sonu itibariyle 81 ilin tamamında doğal gaz kullanım imkânı sağlanmıştır. 2020 yılı içerisinde 25
farklı ilin 30 ilçesinde ve 9 beldesinde doğal gaz
arzı sağlanmıştır, 39 yerleşim yerinde toplam potansiyel abone sayısı 760 bin civarındadır. 2019
yılında ise 30 ilçe ve 9 belde olmak üzere toplam
39 yerleşim yerine doğal gaz ulaşmıştır. 2020 yıl
sonunda 554 ilçe ve 35 belde olmak üzere toplam
589 yerleşim yerine doğal gaz arzı sağlanmıştır
ve bunun sonucunda Türkiye genelindeki ilçelerin
%60’ına doğal gaz ulaşmıştır. Enerji ve Tabii kaynaklar Bakanlığı ve EPDK koordinasyonunda başlatılan doğal gaz yaygınlaştırma yatırımları kapsamında 2017-2020 yılları arasında 223 ilçe ve 35
beldeye doğal gaz arzı sağlandığı görülmüştür [8].
Türkiye’de enerji politikasının temel amacı, ekonomik ve sosyal kalkınma hedeflerine ulaşmak için
sürekil artan enerji talebine güvenilir, yetreli, hızlı, ve çevreye duyarlı bir şekilde cevap vermektir.
Bu kapsamda Türkiye’nin doğal gaz politikası şu
şekildedir. Doğal gaz kullanımının yaygınlaşması,

Şekil 1. 1987-2020 Yılları türkiye toplam doğal gaz tüketimi [8]
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Şekil 2. 2000 ile 2020 yılları gaz arzı sağlanan il sayıları

gaz iletim şebekelerinin genişletilmesi. Aynı zamanda liberal ve rekabetçi bir doğal gaz piyasasının kurulmasıdır [2].

2. SEKTÖREL BAZDA DOĞAL GAZ
DEĞERLENDİRMESİ
2019 yılı Türkiye toplam doğal gaz tüketimi 2018
yılına kıyasla %8 azalarak 44,9 milyar m3 olarak
gerçekleşmiştir. Türkiye’de son 5 yılda toplam
doğal gaz tüketimi ortalama 45,3 milyar m3 seviyesinde gerçekleşmiştir. 2019 yılında son 5 yılın
tüketim ortalamasının %0,8 altında tüketim gerçekleşmiştir. 2019 yılında santrallerde elektrik
üretim amacıyla tüketilen doğal gaz miktarı geçen
yıla kıyasla %38 azalarak 11,2 milyar m3’e geriledi.
Bu miktar son 5 yıldaki en düşük tüketim olarak
gerçekleşti. Sanayide tüketilen doğal gaz miktarı
ise 2018 yılına göre %3 artarak 12,4 milyar m3’e
yükselmiştir. Konutlarda tüketilen doğal gaz ise

geçen yıla kıyasla %15 artarak 14,5 milyar m3’e
yükselerek bu zamana kadar tüketilen en yüksek
seviyeye ulaşmıştır.
Sürdürülebilir ekonomik büyüme elde etmek tüm
gelişmekte olan ülkelerin ortak hedefidir. Düşük
maliyetli çevre dostu enerji kaynaklarının kulanılması bu hedefe ulaşmanın temel ön koşuludur. Diğer fosil yakıtlar ile karşılaştırıldığında doğal gaz
en az kirleten enerji kaynağıdır. Bu yüzden diğer
bir çok ülke gibi Türkiye’de tüm sektörlerde doağl
gazı tercih etmektedir. Tablo 1’de görüleceği üzere, hemen hemen tüm sektörlerde; enerji, sanayi,
ulaştırma,konut, ticari, hizmet alanlarında birincil
kaynaklarından biri olarak kullanılmaktadır. Enerji tüketim düzeyi açısından dönüşüm sektöründen
sonra konut sektörü ve sanayi sektörü öne çıkmaktadır. Bir çok sektörde dağl gaz tüketimi gerçekleşse de Türkiye’de doğal gaz üreitimi oldukça sınırlıdır [2].

Şekil 3. 2015- 2020 yılları arasında doğal gaz tüketim kıyaslaması (milyar m3) [8]
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Tablo 1. Türkiye’de Sektörlere Göre Doğalgaz Tüketim Miktarları [milyar m3] [9]
Sektörler

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Dönüşüm /
Çevrim Sektörü

23.441,97

19.010,67

16.730,31

20.536,52

18.191,64

11.258,00

13.645,29

Enerji Sektör

367,41

302,34

346,3

2.056,51

1.735,04

1.986,82

1.641,41

Ulaşım Sektörü

86,56

423,11

397,37

529,42

430,5

411,06

257,89

Sanayi Sektörü

12.375,53

13.965,52

14.094,99

13.372,13

11.993,23

12.424,04

12.697,67

Hizmet Sektörü

3.018,49

3.160,64

3.098,73

3.725,76

3.995,64

4.606,06

4.288,43

Konut

9.304,42

11.000,36

11.620,38

13.514,94

12.625,17

14.396,42

15.613,23

Diğer Sektör

122,80

136,62

106,97

121,86

232,93

203,10

117,43

Genel Toplam

48.717,18

47.999,26

46.395,06

53.857,14

49.204,14

45.285,50

48.261

2020 yılı içerisinde yaşanan küresel salgından dolayı dünya genelinde doğal gaz tüketiminde; üretim
kapasitelerinin düşmesinin yanı sıra, dünya genelinde sıcaklık değerlerinin mevsim normallerinin
üzerinde olmasından dolayı doğal gaz tüketimi
düşmüştür[8]. Türkiye için ise özellikle hidroelektrik santrallerinin kuraklık nedeniyle tam kapasite çalışamamasından dolayı doğal gaz ile çalışan
elektrik santrallerinin talebi yaklaşık %50 civarında artmıştır. 2020 yılında Ocak-Kasım döneminde toplam 41,66 milyar m3 doğal gaz tüketilmiştir.
Bu değerin dağılımı ise konutlarda yaklaşık olarak
%31, sanayide %26 ve elektrik üretim amaçlı doğal
gaz tüketiminde ise %27 seviyelerindedir.

Şekil 4. Türkiye’nin 2020 yılı içinde doğal gaz
tüketiminin sektör bazlı dağılımı [9]

3. YAPAY SİNİR AĞI MODELİNDE GİRDİ
OLARAK KULLANILAN VERİLER
3.1. Ortalama Sıcaklık
Doğal gaz 1988 yılında Ankara’da ticari amaçla ve
konutlar için kullanılmaya başlanmıştır. Türkiye’de
2000 yılında sadece 5 ilde dağıtımı yapılırken (İs-
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tanbul, Ankara, Bursa, Eskişehir ve Kocaeli) 2004
yılında bu sayı 10’a (İstanbul, Ankara, Bursa, Eskişehir, Kocaeli, Sakarya, Kayseri, Konya, Kütahya, Tekirdağ), 2009 yılında 57’ye yükselmiş, 2019
yılında ise 81 il merkezinde doğal gaz dağıtımının
yapılmaya başlanılmıştır [2,8]. Doğal gaz dağıtımı
yapılan şehirlerin o yıllardaki ortalama sıcaklık
değerleri TÜİK’ten alınarak Tablo 2’de görülen sıcaklık değerlerine ulaşılmıştır [12].
Tablo 2. Yıllara Bağlı Ortalama Sıcaklık Değerleri
[12]
Yıl
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Sıcaklık [⁰C]
13,2
13,3
13,3
13,8
13,6
13,7
15,1
12,8
13,8
13,8
14,5
13,8
14,0
13,7
15,1
14,4
14,9

3.2. Doğal Gaz Abone Sayıları
Ortalama sıcaklık başlığı altında da bahsedildiği
üzere doğal gazın dağıtımı Türkiye’de 2000’li yıllardan itibaren artış göstermeye başlamıştır. Buna
göre konutlarda, ticari meskenlerde ve sanayide
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kullanılmaya başlanan doğal gazın ilerleyen yıllardaki tüketiminin tahminlemesinin yapılabilmesi
için en önemli paremetrelerden biri de abone sayılarıdır. Enerji Piyasası Denetleme Kurumu tarafından yayınlanan raporlarda 2004 yılındaki toplam
abone sayısının 4.618.412 olduğu ve bu yıldan itibaren abone sayısının sürekli olarak artarak 2010
yılına gelindiğinde 9.109.088’e olduğu görülmektedir [15]. Yıllara göre değişimi Tablo 3’deki gibi
olduğu doğal gaz tüketicisi abone sayısının 2020
yılında 17,5 milyon olduğu Gazbir’in doğal gaz
sektör analiz raporunda belirtilmiştir [8].
Tablo 3. Yıllara Bağlı Doğal Gaz Abone Sayıları [8]
Yıl
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Abone [Kişi]
4618412
5315344
6012276
7474175
8201256
8512677
9109088
9200000
9250000
9484324
10758400
11636400
12496511
13572231
15400892
16484478
17503491

3.3. Nüfus Verileri
Türkiye’de doğal gaz tüketiminin gelecek projeksiyonunun yapılabilmesi için bir diğer önemli parametre ise nüfus bilgisidir. Bu çalışma kapsamında,
yıllara göre Türkiye nüfus değerleri baz alınmıştır.
Yıllara göre Türkiye nüfusunun değişimi TÜİK
üzerinden alınmıştır.
Çalışmada ilk aşamada doğal gaz ulaştırılan bölgelerdeki nüfus bilgisinin baz alınması hedeflenmiş
ancak Türkiye’de belli bir yıldan sonra köylerin
mahalle statüsüne girmesinden dolayı bu verilere istenildiği şekilde ulaşılamamıştır. Bunun neticesinde literatürde yapılan benzer çalışmalar
incelenmiş ve ülke nüfusu baz alınarak da doğru
sonuçlara ulaşıldığı gözlemlendiğinden ülke nü-

fus verileri üzerinden çalışmaya devam edilmiştir
[11]. Türkiye’nin yıllara bağlı olarak nüfus verisi
değişimi Tablo 4’te görüldüğü şekilde girdi olarak
kullanılmıştır.
Tablo 4. Yıllara Bağlı Türkiye Nüfusunun Değişimi
[17]
Yıl
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Nüfus [Kişi]
66845635
67743052
68626337
69496513
70363511
71241080
72137546
73058638
73997128
76667864
77695904
78741053
79814871
80810525
82003882
83154499
83614362

3.4. Farklı Tüketici Gruplarına Göre
Türekim Verileri
Doğal gaz satış fiyatı konut tüketiminde alternatif
ürünlere olan yönelimi ve ticari kullanımda yapılacak olan yeni yatırımların seyrini direkt olarak
etkilediği için yapay sinir ağı modelinin eğitilmesi ve doğrulanması için kritik girdilerden olarak
kabul edilmiştir. Bu bağlamda yıllara göre farklı
tüketici grupları için doğal gaz satış değerleri araştırılmış ve Tablo 5’te görülen değerlere ulaşılmıştır [2]. Tabloda görüleceği üzere fiyatlandırmada
serbest tüketicilerin tüketim değerleri gözetilerek
0 ile 300 m3/saat, 300 - 800 m3/saat ve 800 m3/saat
üstü olmak üzere üç farklı politika izlenilmektedir.
Bu fiyatlandırmalar doğal gazın geldiği ülkeden,
yapılan anlaşmaya kadar bir çok parametreden etkilenmekte olup yılın her ayında farklı olabileceği
gibi, şehirden şehire de farklılık gösterebilmektedir. Serbest tüketicilerin yanı sıra diğer bir tüketici
grubu olan konutlar için KDV hariç satış fiyatları
yine aynı tabloda paylaşılmıştır. Dönem dönem
değişiklik gösteren bu fiyatların belirlenmesi BOTAŞ kurumunun sorumluluğundadır.
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Tablo 5. Yıllara Bağlı Olarak Doğal Gaz Satış Bedelleri [TL/m3] [2]
Yıl
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Serbest Tüketici
[0 – 300 m3/saat]
0,35
0,42
0,50
0,53
0,92
0,62
0,63
0,71
0,91
0,92
1,00
1,01
0,93
0,95
1,26
1,52
1,54

Serbest Tüketici
[300 – 800 m3/saat]
0,71
0,71
0,72
0,72
0,73
0,74
0,75
0,67
0,85
0,86
0,94
0,94
0,87
0,90
1,62
1,82
1,69

3.5. Ekonomik Girdiler
Alım gücü ve ekonomideki değişkenlik tüketicinin davranışını ve enerji kaynaklarında yapacağı
seçimleri doğrudan etkilemektedir. Tüketicinin
alım gücü doğrultusunda doğal gaz kullanımındaki davranışların modele yansıtılabilmesi için USD/
TL, EUR/TL döviz kurları [14] ile birlikte tüketici
enflasyon değeri [13] Tablo 6’da görüldüğü şekilde
model için girdi olarak kullanılmıştır. Tüketicinin
alım gücünün yanı sıra söz konusu döviz kurları
yurtdışından alınan doğal gazın fiyatlandırılması
üzerinde direkt olarak etki sağlamaktadır.

4. DOĞAL GAZ TÜKETİMİNİN
GELECEK PROJEKSİYONU
İÇİN YAPAY SİNİR AĞI MODELİ
KURULMASI
Doğal gazın gelecek projeksiyonunun yapılabilmesi için Matlab’in yapay sinir ağı desteği ile 3 farklı
yapay sinir ağı modeli kurulmuştur. Bu modeller
için sırasıyla İleri Beslemeli Geri Destekli, Kademeli İleri Beslemeli Geri Destekli ve Elman Geri
Destekli yapay sinir ağı algoritmaları kullanılmıştır.
Kurulan her 3 modelin eğitimi için 2004 ile 2013
yılları arasındaki veriler kullanılmış olup, modelin
doğrulanması aşamasında 2014 ile 2020 yılı doğal-
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Serbest Tüketici
[> 800 m3/saat]
0,31
0,37
0,44
0,46
0,82
0,52
0,52
0,59
0,77
0,77
0,84
0,84
0,76
0,77
1,43
1,63
1,49

Konut
0,35
0,42
0,52
0,53
0,92
0,62
0,63
0,71
0,91
0,92
1,00
1,01
0,93
0,95
1,26
1,52
1,54

Tablo 6. Yıllara Bağlı Olarak Döviz Kurları ve
Enflasyon Değerindeki Değişim [13,14]
Yıl
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

USD / TL
1,42
1,34
1,43
1,30
1,29
1,55
1,50
1,67
1,79
1,90
2,19
2,72
3,02
3,65
4,82
5,67
6,91

EUR / TL
1,77
1,67
1,80
1,77
1,90
2,15
1,98
2,32
2,30
2,53
2,91
3,01
3,34
4,12
5,66
6,35
8,03

Enflasyon
9,35
7,72
9,65
8,39
10,06
6,53
6,40
10,45
6,16
7,40
8,17
8,81
8,53
11,92
20,30
11,84
12,28

gaz tüketim verileri tahmin edilmeye çalışılmıştır.
Girdi olarak belirtilen yıllar içerisindeki abone sayıları, Türkiye nüfus değeri, yıl içi ortalama sıcaklık, farklı tüketici grupları için doğalgaz fiyatları,
yıl içi ortalama enflasyon değerleri ve yıl içi ortalama döviz kurları kullanılmıştır. Farklı modeller arasındaki hata oranlarının doğru bir şekilde
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kıyaslanabilmesi adına tüm modellerde 2 adet ara
katman olarak kullanılmış olup, gizli katmanın düğüm sayısı 15 olarak seçilmiştir.

4.1. İleri Beslemeli Geri Destekli Model
Şekil 5’de görüldüğü üzere iki katmanlı ve ilk katmandaki düğüm noktası ile kurulan bir model 10
girdi ve 3 çıktı olacak şekilde 2004 ve 2013 yılı verileri kullanılarak eğitilmiş ve Şekil 6’de görülecek
üzere 0,968 R değeri sonucunda eğitim durdurulmuş ve katsayılar dondurulmuştur.
Dondurulan katsayılar için model yardımıyla 20142020 yılları arasındaki doğalgaz tüketim verileri
çeşitli alanlarda tahmin edildiğinde ise sonuçlar
Tablo 7’de görüldüğü şekilde bulunmuştur.

4.2.Kademeli İleri Beslemeli Geri Destekli
Model
Şekil 7’de görüldüğü üzere Model 1’e benzer şekilde ancak farklı bir ara geçiş algoritması kulla-

nılarak yine benzer sayıda ara katman ve benzer
düğüm sayısı ile bir model kademeli ileri beslemeli
geri destekli yapay sinir ağı yöntemi kullanılarak
2004 ve 2013 yılı verileri ile eğitilmiş ve Şekil 8’de
görülecek üzere 0,906 R değeri sonucunda eğitim
durdurulmuş ve katsayılar dondurulmuştur.
Dondurulan katsayılar için model yardımıyla 20142020 yılları arasındaki doğalgaz tüketim verileri
çeşitli alanlarda tahmin edildiğinde ise sonuçlar
Tablo 8’de görüldüğü şekilde bulunmuştur.

4.3. Elman Geri Destekli Model
Üçüncü bir model olarak Şekil 9’da görülen Elman
Geri Destekli yapay sinir ağı modeli kullanılmıştır.
Hedeflenen değerlere ulaşılıp katsayılardaki düğüm noktaları için katsayılar dondurulduktan sonra model 1 ve model 2 deki tarih aralığı için benzer
şekilde tahminleme yapılmış olup tahmin değerleri
Tablo 9’da görüldüğü şekilde elde edilmiştir. Bu
model için benzetim (R) değeri yapay sinir ağı modeli kurulumu için kullanılan MATLAB programı

Şekil 5. İleri beslemeli geri destekli model’in şematik gösterimi

Şekil 6. Model 1’in eğitim sonucunda ulaşılan R değeri

Tablo 7. İleri Beslemeli Geri Destekli Model ile Elde Edilen Tahmin Sonuçları
Tüketim [1/109 m3]

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Konut

9.26

12.03

12.32

14.11

13.23

14.20

13.42

Sanayi

15.31

18.69

16.50

21.65

18.55

18.64

17.49

Elektrik

24.01

16.31

18.08

24.59

20.39

10.24

18.66
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Şekil 7. Kademeli ileri beslemeli geri destekli model’in şematik gösterimi

Şekil 8. Model 2’nin eğitimi sonucunda ulaşılan R değeri

Tablo 8. Kademeli İleri Beslemeli Geri Destekli Model ile Elde Edilen Tahmin Sonuçları
Tüketim [1/109 m3]

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Konut

9.20

11.55

11.72

13.81

11.93

13.90

15.81

Sanayi

15.91

17.69

18.00

21.95

17.15

17.14

15.29

Elektrik

24.31

19.31

16.08

20.59

17.89

14.41

17.76

Şekil 9. Elman geri destekli model’in şematik gösterimi

Tablo 9. Elman Geri Destekli Model ile Elde Edilen Tahmin Sonuçları
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Tüketim [1/109 m3]

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Konut

9.32

12.03

13.12

12.61

13.83

15.30

15.11

Sanayi

17.51

18.69

18.30

21.35

17.15

18.44

15.79

Elektrik

26.11

19.31

17.58

24.59

19.19

15.14

20.86
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tarafından sunulamadığı için paylaşılamamıştır.
Ancak önceki modeller ile benzer periyotlar için
yapılan tahminler gözetilerek model performansı
takip eden bölümlerde hata payı gözetilerek değerlendirmeye alınmıştır.

5. YAPAY SİNİR AĞI TAHMİNLERİ İLE
REEL TÜKETİM MİKTARLARININ
KIYASLANMASI
Tablo 5’de reel olarak kaydedilen toplam tüketim
rakamları, kurulan üç model için tahmin edilen
toplam tüketim rakamları ile ayrı ayrı yıllık ve
toplam olarak kıyaslanmıştır.
Buna göre toplam doğalgaz tüketim rakamları baz
alındığında en düşük hata oranı ile tahmin değerini Model 2’de kullanılan kademeli ileri beslemeli geri destekli yapay sinir ağı modeli sunmuştur.
İlk yapılan iterasyonda Model 1 için ortalama hata
oranı %17,64, Model 2 için %13,86 ve Model 3 için
%25,71 olarak kayda geçerken. Aynı veri seti ile
sadece yapay sinir ağı modeli katsayıları değiştirilerek yürütülen ikinci iterasyon sonucunda bu
hata oranları %1,58 değerine kadar azaltılabilmiştir. Son yapılan yapay sinir ağı modeli iterasyon
çalışmasında model bazında toplam hata oranı ilk
model için %4,70, ikinci model için %1,58 ve son
model için ise %6,87 olarak kayda geçmiştir.
2017 yılındaki tüketim dataları genel tüketim trendine göre değerlendirildiğinde tüketimin arz edilen il ve ilçelerden, ekonomik veri ve sıcaklıktan
bağımsız olarak arttığı ve gerek önceki gerekse
sonraki yıllara göre girdilerde bir anormallik olmamasına karşın ani artış sunduğu görülmektedir.
Girdilerdeki söz konusu artış trendinin görülmemesine karşın tüketim değerlerinde bu şekilde nor-

mal olmayan bir artış söz konusu olması ise her üç
modelde de hata oranlarının artmasına sebebiyet
vermektedir. Eğer 2017 yılı tüketim değerleri göz
önüne alınmaksızın ortalama hata oranı her üç model için tekrar hesaplanırsa bu durumda ortalama
hata ilk model için yüzde 3,48, ikinci model için
yüzde 1,07 ve son model için ise yüzde 6,56 olarak
kayda geçmektedir.
Bulunan hata oranları irdelendiğinde kayda geçen
bu seviyelerde özellikle insan faktörüne oldukça
bağlı olan ve psikolojik etmenlerin yanı sıra ekonomik parametrelerinde direkt olarak etkisinde
kalan, bu nedenle lineer olmayan bir tüketici karakteristiği ortaya çıkartan şartların yüksek oranda
payının olduğu görülmektedir.

6. 2022 ve 2030 YILLARI İÇİN DOĞAL
GAZ TÜKETİM ÖNGÖRÜSÜ
6.1. Girdilerin Tahminlemesi
2022 ve 2030 yıllarındaki tüketim değerlerinin
projeksiyonunu yapabilmek için girdilerin tahminlemesi sırasında döviz kuru ve sıcaklık girdilerinin dışındaki tüm girdiler için 2004 ile 2020
yılı verileri kullanılarak lineer regresyon yöntemi
kullanılmıştır. Döviz kuru (USD/TL ve EUR/TL)
girdileri içinse 2022 ile 2025 yılları arasındaki uzman görüşleri [14] kullanılarak 2030 yılı tahminlemesi lineer regresyon yoluyla yapılmış, ülke geneli
sıcaklık değerleri ise 2004 ve 2020 yılları arası
sıcaklıkların ortalaması şeklinde modele yansıtılmıştır. Bu doğrultuda ulaşılan 2022 ve 2030 yılları
için kullanılacak girdilerin değerleri Tablo 11'de
görülmektedir.

Tablo 10. Kullanılan Modellerin Tahmin Sonuçları ile Gerçekleşen Tüketim Verilerinin Kıyaslanması
Yıl

Gerçekleşen Tüketim
[x109 m3]

2014
48,72
2015
48,00
2016
46,40
2017
53,86
2018
49,20
2019
45,29
2020
48,20
Ortalama Hata Oranı (O.H.O.)
2017 İhmal Edilirse O.H.O.

Model 1
YSA
Hata
Tahmini
Oranı
48,58
%0,29
47,03
%2,02
46,90
%1,08
60,04
%12,07
52,17
%9,09
43,09
%4,86
49,57
%2,71
%4,70
%3,48

Model 2
YSA
Hata
Tahmini
Oranı
49,42
%1,44
48,55
%1,15
45,80
%1,29
56,36
%4,64
46,97
%1,05
45,19
%0,22
48,86
%1,24
%1,58
%1,07

Model 3
YSA
Hata
Tahmini
Oranı
52,94
%8,66
50,03
%4,23
49,00
%5,60
58,56
%8,73
50,17
%5,69
48,89
%7,95
51,76
%7,25
%6,87
%6,56
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Tablo 11. Gelecek Projeksiyonu için Kullanılacak
Olan Girdilerin Tahmin Değerleri
Girdi
Abone Sayısı / 106
Türkiye Nüfusu / 107
Ortalama Sıcaklık [°C]
Serbest Tüketici 800 Üstü [TL/m3]
Serbest Tüketici 300-800 [TL/m3]
Serbest Tüketici 0-300 [TL/m3]
KDV Hariç Konut [TL/m3]
Enflasyon
Yıl içi Ortalama Dolar Kuru [USD/TL]
Yıl içi Ortalama Euro Kuru [EUR/TL]

2022
17,16
8,63
13,87
1,40
1,04
1,33
1,45
11,96
10,48
13,49

2030
22,74
9,53
13,87
1,90
1,55
1,93
1,95
15,61
13,26
15,55

6.2. Yapay Sinir Ağı Modeli ile 2022 Yılı için
Doğal Gaz Tüketim Tahmini
Kurulan modelde öngörülen girdiler ile analiz gerçekleştirildiğinde tahmin edilen doğal gaz tüketim
değeri 2022 yılı için 51,32 milyar m3 olarak tahmin edilmektedir. Bu değer referans tez çalışmaları ile mukayese edildiğinde bir miktar aşağıda
kalmaktadır. Ancak regresyon ile tahmin yapılan
bu çalışmalarda yer alan değerler önceki yılların
gerçekleşen tüketim rakamları ile kıyaslandığında
da benzer şekilde ilgili tez çalışmalarında tahmin
edilen değerlerin reel değerlerden yukarıda kaldığı
görülmektedir. Örneğin 2018 yılı tüketim değerleri 1 nolu referans çalışmada [6] 53,46 milyar m3 ,
2 nolu referans çalışmada [7] ise 53,39 milyar m3
tüketim öngörülmüştür. Buna karşın 2018 yılında gerçekleşen doğal gaz tüketimi 47,5 milyar m3
olarak kayda geçmiştir. Bu kıyas göz önüne alındığında yapay sinir ağı ile kurulan modelde 2022
yılı doğal gaz tüketimi için tahminlenen değerin
diğer tez çalışmalarından biraz daha aşağıda olması yapay sinir ağının daha fazla girdi ile kontrol
yapıp aynı zamanda bu girdilerin arasındaki lineer
ve lineer olmayan ilişkileri birlikte incelemesinin
sonucu olarak yorumlanmış ve modelin beklenilen düzeyde kararlılıkla tahmin yapabildiği kabul
edilmiştir. Bu şekilde doğrulama yapılan model,
ilerleyen bölümde paylaşılacağı üzere daha uzak
bir tarih olan 2030 yılının tüketim verilerinin tahminlemesi için kullanılmıştır.

6.3. Yapay Sinir Ağı Modeli ile 2030 Yılı için
Doğal Gaz Tüketim Tahmini
2022 yılı doğal gaz tüketim tahmininin gerçekleştirilmesi ve önceki referans tez çalışmaları ile
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kıyaslanıp doğrulanmasının ardından Türkiye’nin
2030 yılı için doğal gaz tüketim tahminlemesi
yapılmıştır. Önceki bölümlerde değinilen girdiler
kullanılarak yapay sinir ağı modeli ile yapılan tahmin neticesinde 2030 yılında 57.21 milyar m3 doğal
gaz tüketimi olacağı beklenilmektedir.

7. SONUÇ ve ÖNERİLER
2020 Türkiye enerji piyasaları açısından son derece önem arz eden 405 milyar m3 doğalgaz rezerviyle, hem enerji arz güvenliğini sağlamak, hem
öngörülebilir bir enerji piyasası oluşturmak hem de
yerli enerji kullanmak anlamında son derece etkili
olmuştur [10]. 2023 yılı içerisinde yerli doğal gaz
üretimine geçilmesi gerek uluslararası boru hatları
ile gaz ithalatına gerekse LNG sektöründeki kapasite artışlarına ihtiyaç duyan ülkemizi enerji sektöründe daha önemli bir konumuna getireceği öngörülebilir. Bu konuma gelecek olan ülkemizin doğru
anlaşmaları yürütebilmesi ve ülkenin talep ettiği
doğal gaz kaynağını gerek konutlara gerekse elektrik üretim santralleri ve sanayi tüketicilerine doğru
bir şekilde sunabilmesi için doğal gaz tüketim tahminlemesini en doğru şekilde ve farklı alternatif
modeller kullanarak yapmak oldukça önemlidir.
Literatüre katkı sağlamak açısından yeni bir model kurularak yapay sinir ağı kullanımı yardımıyla Türkiye’nin doğal gaz tüketimine ait gelecek
projeksiyonunu en doğru şekilde tahminlemeye
çalışılmıştır. Bu kapsamda 2004 ile 2013 yılları
arasındaki doğal gaz tüketim verileriyle birlikte
tahminleme için kritik önem arz eden parametreler girdi olarak kullanılarak “ileri beslemeli geri
destekli”, “kademeli ileri beslemeli geri destekli”
ve “elman geri destekli” yapay sinir ağı modelleri
eğitilmiş, 2014 ile 2020 yılları arasındaki veriler
kullanılarak modellerin hata oranları kıyaslanmıştır. En düşük hata payı yüzde 11 ile “kademeli ileri beslemeli geri destekli” modelde kayda alınmış
olup, bu model kullanılarak çalışmanın bir sonraki
aşamasının tamamlanmasına karar verilmiştir.
Sonraki aşama için 2022 ve 2030 yıllarında modelde kullanılacak girdi parametreler lineer regresyon
yöntemi ile tahminlenip, bu yıllar için doğal gaz
tüketim verileri sırasıyla 51,32 milyar m3 ve 57,21
milyar m3 olarak tahminlenmiştir.
Önceki alanlarda belirtildiği üzere bu model sadece doğru tahminleme ile ülkemizdeki doğal gaz tüketiminin projesiyonunun bulunmasına hizmet et-
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menin yanı sıra bir çok girdi gözetilerek bu girdiler
arasındaki lineer olmayan etkileşimi de göz önüne
alan yeni bir modelin literatüre kazandırılması ve
bu sayede mevcutta kullanılan modellerin yanında
alternatif bir model ile kıyaslama yapılabilmesine
zemin hazırlamak için geliştirilmiştir. Bu sayede
insan ve psikolojik faktörleri ile birlikte ekonomik
konjüktüre de yüksek oranda bağlı olan enerji tüketiminin farklı perspektiflerden değerlendirilmesi fırsatı bulunabileceği öngörülmektedir. Bulunan
bu sonuçlar mevcut koşullar için gerçeği yansıtmasına karşın takip eden bölümde belirtilen durumlar
göz önüne alındığında farklılıklar gösterebilecek
olup, sonuçların bu doğrultuda artış veya azalış
gerçekleştirebileceği bilinci ile çıktıların irdelenmesi gerekmektedir.
Hali hazırda Akkuyu ve Sinop Nükleer
Santralleri’nin yapımı devam etmekte olup, söz
konusu nükleer santrallerin ilk reaktörlerinin 2023
yılına, tüm tesisin ise 2028 yılına kadar devreye
alınması planlanmaktadır. Doğal gaz tüketiminin
ortalama yüzde 30 kadarını oluşturan elektrik üretim faaliyetleri açısından atılacak bu adım sonrasında izlenecek devlet politikaları oldukça kritik
bir öneme sahiptir. Devletin nükleer santrallerin
devreye alınmasının ardından doğal gaz ile elektrik üretimine devam edeceğinin öngörülmesine
karşın, nükleer santrallerin devreye girişi ile birlikte doğal gaz ile elektrik üreten santrallerin devreden çıkartılması gibi bir senaryo halinde kurulan
modelde bulunan doğal gaz tüketim değerleri de
değişiklik gösterecektir.
Türkiye’de doğal gaz dağıtımı ağırlıklı olarak
büyük şehirler ve metropol şehirlerde yapılmıştır.
Ancak geçtiğimiz yıllarda 81 ile doğal gaz dağıtım
çalışmalarının hızlanması ile artık kırsal bölgelere
de dağıtım yapılacaktır. Bu zamana kadar kentsel
bölgelerdeki ekonomik ve alım gücü gözetilerek
yapılan doğal gaz tüketim tahminleri kişilerin alım
gücü de göz önüne alınarak farklı tüketici davranışları sergilenmesine neden olabilir. Bu psikolojik
ve ekonomik faktörün yarattığı durum ise tahmin
edilen tüketim miktarlarından daha düşük veya
daha yüksek rakamlar gözlemlenmesine sebebiyet
verebilir.
Son yıllarda özellikle karbon salınımını azaltmak
ve çevreyi kirleten NOx ve HC emisyonlarını olabildiğince düşük seviyeye çekmek amacıyla içten

yanmalı motorlu araçların yerine elektrikli araçlar
almaya başlamıştır. Avrupa Çevre Ajansı’nın raporlarına göre 2030 yılında toplam araçların yüzde
30’unun, 2050 yılında ise yüzde 50 ile 80 arasında
bir oranın elektrikli araçlardan oluşacağı üzerinde durulmaktadır [4]. Elektrikli araçların bu denli
artış göstermesi elektrik şebekesi üzerinde ek bir
yük ortaya çıkartacaktır. Yapılan araştırmalarda
piyasadaki araçların yüzde 80’inin elektrikli araçlar ile yer değiştirmesi halinde ülkelerin elektrik
şebekelerinde ortalama olarak yüzde 10 kadar artış
beklenildiği paylaşılmıştır [5]. Ülkemizin elektrik
dağıtım hattında doğacak böyle bir yükün ilerleyen
dönemde ne şekilde karşılanacağı ve hangi enerji
kaynakları üzerine yatırımların arttırılacağı elektrik üretiminde önemli bir rol üstlenen doğal gazın
tüketim değerleri üzerinde de etki gösterecek ve
tahminler üzerinde farklılıklara sebep olacaktır.
Doğal gaz kombine çevrim santralleri ile ilgili olası bir enerji politikası değişikliği olması ve yenilenebilir enerji üzerine yatırımların daha da arttırılıp
bu santrallerin azaltılması veya tam tersi şekilde
doğal gaz ile elektrik tüketiminin teşvik edilmesi
halinde tahmin edilen tüketim değerlerinde farklılıklar gözlemlenebilir.

KAYNAKLAR
[1] A.M. Kılıç, “Turkey’s Natural Gas Necessity,Consumption and Future Perspectives”, Energy Policiy, Volume 34, Issue 14, September
2006.
[2] Erkan Erdoğdu, “A review of Turkish Natural Gas Distribution Market”, MPRA Paper
19088, University Library of Munich, Germany, 2009.
[3] Seyfettin Erdoğan, Ayfer Gedikli, Mustafa
Kırca, “A Note On Time-Varying Causality
Between Natural Gas Consumption and Economic Growth in Turkey”, Resources Policy,
vol.64, pp.101504, 2019.
[4] Peter Kasten, Jo Bracker, Markus Haller, “Assessing the Status of Electrification of the
Road Transport Passenger Vehicles and Potential Future Implications for the Environment
and European Energy System”, ÖKO Institute.V., 2016.
[5] Levent Aksoy, “The Impact of Electric Vehicles on Electricity Consumption”, Bahçeşehir
University, 2009.

Tesisat Mühendisliği - Sayı 186 - Eylül/Ekim 2021

91

ARAŞTIRMA MAKALESİ
[6] Bilgehan Engin, “Türkiye Doğal Gaz Arz
Güvenliği ve Gelecek Projeksiyonu İle İncelenmesi”, İstanbul Teknik Üniversitesi, Enerji Enstitüsü, 2014.
[7] Özcan Dalmış, “Doğal Gaz Enerjisi Arz
Güvenliği”, İskenderun Teknik Üniversitesi, Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü,
Hatay, 2017.
[8] Gazbir Dağıtım Yılı Sektör Raporu, GAZBİR,
2020.
[9] Energy Market Regulatory Authority Natural
Gas Market Report, EPDK, 2020.
[10] Uzman Gözüyle Enerji Dergisi, Sayı 18, ISSN:
2564-7725, 2021.
[11] Prof. Dr. Ergül Yaşar ve Özcan Dalmış, “Doğal
Gaz Arz Güvenliğinde Türkiye’nin 2050 Pro-

92

Tesisat Mühendisliği - Sayı 186 - Eylül/Ekim 2021

jeksiyonu”, Doğalgaz Dergisi, Eylül-Ekim
2017, sayfa: 50-52.
[12] Türkiye İl ve İlçe Sıcaklık İstatistiği Verileri,
Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Genel
Müdürlüğü, 2020.
[13] Tüketici Fiyat Endeksi Yıllık Değerlendirme
Raporu, Türkiye Cumhuriyeti Merkez
Bankası, 2020.
[14] https://turkishad.com/.
[15] ht t p s://e ne r ji.gov.t r/ bi lg i-me r ke z i- d o gal-gaz-boru-hatlari-ve-projeleri.
[16] htt ps://energy-versus-environ ment.com /
the-journey-begins, 2021.
[17] https://data.tuik.gov.tr/Kategori/GetKategori?p=Nufus-ve-Demografi-109.

