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Kızılderili şefi Seattle, 1854 yılında kendisinden toprak isteyen
ABD Başkanı Franklin Pierce’e verdiği cevapta; beyaz adamın
hırsının bir gün dünyayı tüketeceğini ve geriye sadece bir
çöl kalacağını iddia ederek, modern bilimden çok daha önce
Dünya’yı bekleyen çevresel felaketleri tahmin edebilmiştir.
Enerji kaynaklarının; küresel ısınma, ozon tabakasının
delinmesi, asit yağmuru, ötrofikasyon, ağır metal kirliliği,
kanser yapıcı maddeler, smog, troposferik ozon, endüstriyel
atık üretimi, radyoaktif atıklar, enerji kaynağının tükenmesi
açısından beşikten mezara (Life Cycle Analysis) etkileri “etki
ekopuanı” ile değerlendirildiğinde, geleneksel enerji elde
etme teknolojilerinin çevresel etkileri, yenilenebilir enerji
kaynaklarının ortalama 31 katıdır. Norveçli Oystein Dahle
“Sosyalizm, fiyatların ekonomik gerçekleri söylemesine izin
vermediği için çökmüştür. Kapitalizm ise fiyatların ekolojik
gerçekleri söylemesine izin vermediği için çökebilir.” der.
Kaynağa “erişilebilirlik” açısından baktığınızda güneş ve
rüzgar enerjisi kadar “adil” ulaşılabilir başka bir enerji kaynağı
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olmadığını söylemek yanlış olmaz. Tipik bir fosil enerji
kaynağı olan kömür, yeryüzünün sadece %5’ine konumlanmış
durumdayken yenilenebilir enerji, hemen şu anda dahi
bulunduğunuz binanın penceresini açtığınızda, kapısına
çıktığınızda erişebileceğiniz kadar hayatın içindedir.
Geleneksel olarak kullanılan yakacak odun, bitki ve hayvan
atıklarının ötesinde; teknolojik gelişmelere paralel olarak
üretim yöntemleri ve kullanım alanları gittikçe gelişen,
yaygınlaşan, enerji ormancılığı, orman-ağaç endüstrisi atıkları,
tarım kesimindeki bitkisel atıklar, kentsel atıklar, tarıma dayalı
endüstri atıklarını da kullanarak enerji üretilen çevre dostu
biyokütle, yenilenebilir enerji kaynakları içinde büyük bir
potansiyele sahiptir.
MMO İstanbul Şube Enerji Komisyonu tarafından hazırlanan bu
çalışmada “yeşilden gelen enerji biyokütle”nin ve daha detaylı
olarak biyogazın, Dünya ve Türkiye’deki durumu, geleceği,
üretim teknolojisi hakkında bilgi vermeyi amaçladık.
TMMOB
Makina Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu
5.Biyokütleden Enerji Ürünleri, Biyoyakıtlar
6.Biyogaz Tesisi Projelendirme
7.Ekonomik Analiz

8.İlgili Standartlar, Mevzuatlar

9.Biyokütle Yatırımları Konusunda Riskler, Çelişkiler, Tartışmalar

MMO İstanbul Şubesi: Katip Mustafa Çelebi Mah. İpek Sok No: 9 Beyoğlu/İstanbul Tel : 0212 252 95 00 Fax: 0212 249 86 74
e-posta : yayin-istanbul@mmo.org.tr

Yayın Kurulu
Yük. Mak. Müh. C. Ahmet AKÇAKAYA
Akçakaya Mühendislik
Yük. Mak. Müh. Muammer AKGÜN
BACADER
Zeki ARSLAN
Isıso Mühendislik
Yük. Mak. Müh. Uğur AYKEN
Adeks Mühendislik
Turgut BOZKURT
Ekin Mühendislik
Dr. Öğretim Üyesi Ali CELEN
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi
Ali Metin DURUK
ISKAV
Prof. Dr. Müfit GÜLGEÇ
Çankaya Üniversitesi
Prof. Dr. Ali GÜNGÖR
Ege Üniversitesi
Prof. Dr. Hasan Alpay HEPERKAN
İstanbul Aydın Üniversitesi

Battal KILIÇ

Kılıçlar Yapı Mühendislik
Prof. Dr. Birol KILKIŞ
Başkent Üniversitesi
Muammer KOÇER
ATM Mühendislik
Dr. Burak OLGUN
Solution Home Bilişim
Prof. Dr. İsmail Cem PARMAKSIZOĞLU
İstanbul Teknik Üniversitesi (emekli)
Tevfik PEKER
ISISO Sanayi Sitesi Yönetim Kurulu Üyesi
Prof. Dr. Galip TEMİR
Yıldız Teknik Üniversitesi
İsmail TURANLI
Norm Teknik
Doç. Dr. Nihal UĞURLUBİLEK
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Üzeyir ULUDAĞ
Artes Havuzculuk

Hakem Kurulu
Doç. Dr. Eyüp Akaryıldız
Yük. Mak. Müh. C. Ahmet Akçakaya
Yük. Mak. Müh. Muammer Akgün
Prof. Dr. Necdet Altuntop
Prof. Dr. Mahir Arıkol
Prof. Dr. Ahmet Arısoy
Prof. Dr. İbrahim Atmaca
Yük. Mak. Müh. Uğur Ayken
Dr. Kazım Beceren
Prof. Dr. Z. Düriye Bilge
Dr. Mustafa Bilge
Mak. Müh. Turgut Bozkurt
Prof. Dr. Ahmet Can
Dr. Öğr. Üyesi M. Handan Çubuk
Prof. Dr. Taner Derbentli
Yük. Mak. Müh. Metin Duruk
Prof. Dr. Ekrem Ekinci
Mak. Müh. Serper Giray
Prof. Dr. Ali Güngör
Prof. Dr. Hasan A. Heperkan
Prof. Dr. İlhami Horuz
Mak. Müh. Ali Haydar Karaçam
Prof. Dr. Haluk Karadoğan
Prof. Dr. Olcay Kıncay
Prof. Dr. Birol Kılkış

ISSN 1300-3399
E-ISSN 2667-7555

Mak. Müh. Tunç Korun
Dr. Nuri Alpay Kürekci
Prof. Dr. Ebru Mançuhan
Dr. Burak Olgun
Dr. Hüseyin Onbaşıoğlu
Prof. Dr. Seyhan Uygur Onbaşıoğlu
Prof. Dr. Rüknettin Oskay
Prof. Dr. Derya Burcu Özkan
Prof. Dr. Harun Kemal Öztürk
Prof. Dr. Recep Öztürk
Prof. Dr. Cem Parmaksızoğlu
Yük. Mak. Müh. Tevfik Peker
Dr. Mustafa Kemal Sevindir
Prof. Dr. Galip Temir
Prof. Dr. Macit Toksoy
Mak. Müh. İsmail Turanlı
Prof. Dr. Haşmet Türkoğlu
Mak. Müh. Üzeyir Uludağ
Mak. Müh. Cafer Ünlü
Prof. Dr. Recep Yamankaradeniz
Prof. Dr. Tuncay Yılmaz
Prof. Dr. Zerrin Yılmaz
Doç. Dr. Mustafa Zeki Yılmazoğlu
Prof. Dr. Zehra Yumurtacı

Süreli-Teknik Yayın
Ocak-Şubat 2022

Yıl: 30 Sayı: 188

TMMOB MMO Adına Sahibi
(Tüzel Kişi Temsilcisi)

Yunus YENER

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
İbrahim M. TATAROĞLU

Editör
Doç. Dr. Eyüp AKARYILDIZ

Yayın Koordinatörü
Sema KEBAN

Dizgi ve Mizanpaj
Sema KEBAN

Kapak Resmi
Evsel ve Endüstriyel Soğutma
Uygulamalarında Resorbsiyonlu
Soğutma Sistemlerinin
Kullanımının İncelenmesi
başlıklı makaleden alınmıştır.

Yönetim Merkezi
Kâtip Mustafa Çelebi Mah. İpek
Sok. No: 9 Beyoğlu/İstanbul
Tel: 0212 252 95 00-01

www.mmoistanbul.org
yayin-istanbul@mmo.org.tr
1993’ten beri aralıksız olarak
yayınlanmakta olan Tesisat
Mühendisliği Dergisi’ndeki yazı ve
çizimlerin her hakkı saklıdır. İzin
alınmadan yayınlanamaz.

Tesisat Mühendisliği - Sayı 188 - Ocak/Şubat 2022

1

Derginin Amacı ve Kapsamı

Yayın İlkeleri

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

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

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

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

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

ARAŞTIRMA

62-70
71

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
725
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
Biyokütle Enerjisi
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 bu sayısında aşağıda kısaca belirtilen çalışmalar yer almaktadır.
Hüseyin Çalıkuşu ve Ahmet Özsoy, “Sıcak İklimlerde Yüzme Havuzu Suyunun Isı Pompası ile
Soğutulması” başlıklı çalışmalarında; sıcak iklim bölgelerindeki açık yüzme havuzu suyunun istenilen sıcaklığa soğutulması için kullanılan ısı pompalarının farklı çalışma şartlarındaki performanslarını incelemişlerdir.
Hüseyin Bulgurcu, “Tropikal İklimler İçin Soğan Depolama Soğuk Odalarının Tasarımı” başlıklı
çalışmasında; Nijer’in başkenti Niamey’de yapımı tasarlanan 28 °C sıcaklık kademesinde çalışacak
1688 tonluk bir soğan depolama tesisinin tasarım ve kontrolü üzerinde durarak, işletme esnasında
ortaya çıkan problemleri tartışılmıştır.
Hüseyin Bulgurcu, “Soğuk Hava Depolarında Talep Kontrollü Buz Çözme (Defrost) Uygulamaları” başlıklı çalışmasında; evaporatörlerdeki karlanma nedenlerini açıklamış, geleneksel buz çözme
yöntemleri üzerinde ayrıntılı durmuş ve talep kontrollü buz çözme kontrol stratejilerini ayrıntılı
olarak incelemiştir.
Bilsay Pastakkaya, “Evsel ve Endüstriyel Soğutma Uygulamalarında Resorbsiyonlu Soğutma Sistemlerinin Kullanımının İncelenmesi” başlıklı çalışmasında; resorbsiyonlu soğutma sistemlerinin
çalışma özellikleri ve farklı uygulama örneklerini tanıtarak, sistemin evsel ve endüstriyel uygulamalarında kullanımını incelemiş, ekonomik karşılaştırmalar yapmıştır.
Berkay Halvaşi ve Mesut Gür, “Çift Katmanlı Joule-Thomson Mikro Kriyojenik Soğutucu İçin Isı
Değiştirici Geometrisinin Optimizasyonu” başlıklı çalışmada; Joule-Thomson soğutucularında ısı
transferi ve akış sebebiyle olan kayıpları entropi üretimi olarak ele alıp incelemeler yaptılar. Sistemin toplam kaybı tek bir değer üzerinden belirlendiğinden farklı durum karşılaştırmaları yapabilmiştir. Sistemin artan soğutma kapasitesine bağlı boyut artışına çözüm olarak iki çevrimli tasarım
kullanımındaki etkileri, verimliliği ve optimum boyutlandırmayı çalışmasında tartışmıştır.
M. Ziya Söğüt ve arkadaşları, “Sanayi Sektöründe Enerji Yönetimine Bağlı Gaz Motoru Tahrikli
Kojenerasyon Santralinin Termoekonomik Analizi” başlıklı çalışmada; bir sanayi kuruluşu bünyesinde yer alan gaz motoru tahrikli kojenerasyon sisteminin termo-ekonomik analizini yapmış, analiz sonucunda sistemin toplam enerji veriminin %63 olduğunu belirlemiştir. Ayrıca enerji yönetimi
bağlamında geliştirilen eylem planı ve buna bağlı uygulama sonuçları da sunulmuştur.
Ayrıca, Dergimizin 2021 yılı sayılarında yer alan makalelerin listesine bu sayımızın son sayfalarında yer verdik.
Dergimiz www.mmo.org.tr internet sitemizde yer alan “Yayınlar” bölümünden takip edilebilmektedir.
				

*

*

*

*

*

TMMOB Makina Mühendisleri Odası’nın (MMO) 81 ili kapsayan 18 Şubesine bağlı örgütlülüğü,
5-6 Şubat, 12-13 Şubat ve 19-20 Şubat 2022 tarihlerinde genel kurullarını ve seçimlerini yaptı.
Birer demokrasi şenliği platformu, birlik ve dayanışma kürsüleri olan genel kurullarımız, mühendisliğin örgütlü gücünün, bilimin, tekniğin, aydınlanmanın, kamucu, Cumhuriyetçi, laik, demokratik yaklaşımların göstergesi oldu. Bu vesileyle yönetim görevlerinden ayrılan arkadaşlarımıza
teşekkür ediyor, yeni seçilen tüm arkadaşlarımıza başarılar diliyoruz.
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TMMOB Makina Mühendisleri Odası örgütlülüğü, 26-27 Mart 2022 tarihlerinde yapılacak olan
49. Oda Olağan Genel Kurulu’na Şube genel kurullarından aldığı güçle katılacak ve ülke, kamu,
halk, meslek, meslektaş yararlarını bir bütün olarak esas alan, bağımsız mesleki demokratik çizgisini bir kez daha teyit edecektir. Şubelerimizin genel kurullarında seçilen delege arkadaşlarımızı
sözümüze söz, gücümüze güç katmak üzere genel kurula bekliyoruz.
				

*

*

*

*

*

2021 yılı içerisinde Dergimiz kurullarında çalışan iki değerli arkadaşımızı, meslektaşımızı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşadık.
İstanbul Şubemizin Yangın Komisyonu Başkanı, Tesisat Mühendisliği Dergimizin Editörlüğü, Yayın Kurulu Üyeliği görevleri yanı sıra Dergimizin Hakem Kurulu’nda yer alan, değerli üyemiz ve
hocamız Prof. Dr. Abdurrahman Kılıç, 8 Temmuz tarihinde aramızdan ayrıldı. Zonguldak Bülent
Ecevit Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümünde görev yapan, Dergimiz Hakem Kurulu Üyesi
Dr. Mustafa Eyriboyun 19 Ekim 2021 tarihinde koronavirüs tedavisi görürken hayatını kaybetti.
Kendilerini sevgi, saygı ve özlemle anıyoruz.
29 Ocak 1993 günü Oda görevi dolayısıyla yaptığı seyahat sırasında geçirdiği elim bir trafik kazasında yaşamını yitiren Oda Yönetim Kurulu Sekreterimiz Suat Sezai Gürü`yü aramızdan ayrılışının 29. yılında Ankara’da Oda merkezindeki Suat Sezai Gürü Salonu’nda andık. Suat Sezai
Gürü’yü ve Oda-TMMOB mücadelesinde kaybettiğimiz bütün değerlerimizi sevgi, saygı ve özlemle anıyoruz.
Esenlik dileklerimizle.
TMMOB Makina Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu
Şubat 2022
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ARAŞTIRMA MAKALESİ

Sıcak İklimlerde Yüzme Havuzu Suyunun Isı
Pompası ile Soğutulması
Hüseyin ÇALIKUŞU

ÖZ

Mak. Müh.
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
Makine Mühendisliği Anabilim Dalı
Isparta
calikusuhuseyin@hotmail.com
orcid: 0000-0002-5905-2134

Ülkemizdeki yüzme havuzlarının kullanım dönemleri dikkate alındığında, ilkbahar
ve sonbahar aylarında ısıtma ihtiyacı oluşmakta, yazın ise ısıtmaya ihtiyaç duyulmamaktadır. Ancak sıcak iklim bölgelerinde yaz aylarında dış ortam sıcaklığı istenilen havuz suyu sıcaklığından çok daha yüksek olduğundan soğutmaya da ihtiyaç
duyulmaktadır. Havuz suyunun soğutulması ile sıcak iklim bölgelerindeki açık yüzme havuzları tüm yıl boyunca kullanılabilecektir. Bu çalışmada sıcak iklim bölgelerindeki havuz suyunu istenilen sıcaklığa soğutmak için kullanılan ısı pompalarının
farklı çalışma şartlarındaki performansları incelenmiştir. Belirli ölçüdeki bir havuzun istenilen su sıcaklığına getirilmesi için gerekli soğutma kapasitesi farklı iklim
koşulları için belirlenmiş ve karşılaştırılmıştır. Isı pompaları hava kaynaklı olarak
seçilmiştir. Çalışmada her iklim bölgesi için ısı pompalarının çalışma süresi ve soğutma ihtiyacı belirlenmiştir. Yapılan analizde soğutulacak havuz için seçilen ısı
pompasının performansının doğrudan hava koşullarına bağlı olarak değiştiği görülmüştür. Hava sıcaklığının artması ile ısı pompasının EER değeri azalmaktadır.

Ahmet ÖZSOY
Doç. Dr.
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Teknoloji Fakültesi
Makine Mühendisliği Bölümü
Isparta
ahmetozsoy@isparta.edu.tr
orcid: 0000-0003-0911-9799

Anahtar Kelimeler

Yüzme Havuzu, Şok Havuzu, Havuz Suyu Soğutma, Isı Pompası, Soğutma Kapasitesi, EER, COP.

Cooling of Swimming Pool Water with a Heat
Pump in Hot Climate
ABSTRACT
Considering the periods of using the swimming pools in our country, there is a need
for heating in the spring and autumn months, and there is no need for heating in the
summer. However, in hot climate regions, when the outdoor temperature is much
higher than the desired water temperature of the pool in summer cooling is also
needed. By cooling the pool water, outdoor swimming pools in hot climate regions
can be used all year round. In this study, the performances of heat pumps used to
cool the pool water in hot climate regions to the desired temperature were investigated under different operating conditions. The cooling capacity required to bring
the water temperature of a certain size pool to the desired level was determined and
compared for different climatic conditions. Heat pumps are selected as air source.
In the study, the operating time and cooling requirement of the heat pumps were
determined for each climate zone. In the analysis, it was seen that the performance
of the heat pump selected for the pool to be cooled varies directly depending on the
weather conditions. As the air temperature increases, the EER value of the heat
pump decreases.

Keywords
Geliş Tarihi : 04.11.2021
Kabul Tarihi : 03.01.2022

Swimming Pool, Shock Pool, Pool Water Cooling, Heat Pump, Cooling Capacity,
EER, COP.

Çalıkuşu, H., Özsoy A., Sıcak İklimlerde Yüzme Havuzu Suyunun Isı Pompası ile Soğutulması, Tesisat Mühendisliği Dergisi, Sayı: 188, sf. 7-13, Ocak-Şubat
2022
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ARAŞTIRMA MAKALESİ
1. GİRİŞ
Günümüzde kişi başına düşen gelirin yükselmesi, yaşam ve eğlence alanlarından istenen konfor
şartlarının da artmasına neden olmaktadır. Önceki
yıllarda tatil, gelir seviyesi daha yüksek olanların faydalandığı bir etkinlik olup, şimdilerde orta
gelir seviyelerindeki kişilerin de ulaşabileceği bir
eğlence hatta bir ihtiyaç haline gelmiştir. Çoğunlukla otellerde kullanılan yüzme havuzlarının bulundukları ortamların iklimsel durumlarına göre
şartlandırılmaları gerekir. Bu şartlandırma ortamın ısıtılması, suyun ısıtılması veya soğutulması,
ortamdaki nemin alınması gibi konuları kapsar.
Yüzme havuzları ile ilgili ulusal literatürde projelendirme, enerji yönetimi, ortam neminin kontrolü
ve iklimlendirilmesi, hijyen ve filtrasyon, termoekonomik analizi gibi çalışma [1-9] ve uluslararası
literatürde de benzer konularda çok sayıda çalışma
bulunmaktadır [10-18].
Yüzme havuzlarının ısıtılmasında konvansiyonel
enerji kaynaklarının kullanılmasının yanında güneş kollektörü, ısı pompası, jeotermal enerji gibi
farklı teknolojiler de kullanılır. Havuzların ısıtılması hangi yöntemle sağlanırsa sağlansın, havuz
suyunun daima istenilen sıcaklıkta olması için ısıtılan havuzlarda ısı kayıplarının karşılanması gerekir. Bu kayıplar; havuz yüzeyinden buharlaşma
ile olan ısı kaybı, su ve ortam havasının hareketinden kaynaklanan taşınımla ısı kaybı, üst yüzey ile
ortam arasındaki uzun dalgalı radyasyon yoluyla
gerçekleşen ışınımla ısı kaybı, havuz ile çevresindeki toprak/beton arasında iletimle ısı kaybı ve
havuz suyunun buharlaşması ve tahliyesi ile olan
su eksilmesini karşılanmasında kullanılan takviye
suyun ısıtılması için gerekli olan ısı kaybından oluşur. Birçok çalışma iletimle olan ısı kaybının ihmal
edilecek kadar küçük olduğunu göstermiştir. Isı
kazançları olarak güneşten alınan enerji kapalı havuzlarda yapı bileşenleri tarafından emilip ortam
sıcaklığını etkiler. Açık havuzlarda güneşten gelen
enerji havuz tarafından doğrudan emilebilir [10].
Isıtılan kapalı yüzme havuzlarından su buharlaşmasının incelendiği çalışmada [11], toplam ısı yükünün %42’si havalandırma, %30’u buharlaşma
ve %28’inin de toplam ısı kayıplarından kaynaklandığı belirlenmiştir. Yarı olimpik kapalı yüzme
havuzları ile ilgili çalışmada [12] ısı kayıplarının
%38’i su takviyesinden, %60’ı buharlaşma ve %2’si
konveksiyon kayıplarından kaynaklanmaktadır.

8

Tesisat Mühendisliği - Sayı 188 - Ocak/Şubat 2022

Güneş enerjisi destekli yarı olimpik yüzme havuzunun ısıtma sisteminin termoekonomik analizi
çalışmasında, yüzme havuzundaki ısı kayıpları
%53 buharlaşma, %23 su takviyesi, %20 ışınımla
ve %4 iletimle meydana gelmiştir [9]. Türkiye’de 3
farklı bölgedeki yarı olimpik kapalı yüzme havuz
suyunun güneş enerjisi ile ısıtılmasının fizibilitesini analiz etmiş, enerji tasarrufunu iklim koşulları
ile bağlantılı olarak Antalya için %89,8, Ankara
için %86,2 ve Erzurum için %67,3 sağladığı [13]
görülmüştür.
Açık yüzme havuzlarındaki ısı yükleri %64 buharlaşma, %20 ışınım ve %16 oranında da taşınımla
meydana gelmektedir [14]. Brezilya şartlarında
açık yüzme havuzu ısıtması için güneş enerjisi
destekli ısı pompalarının kullanılmasında %48’e
kadar enerji tüketiminin azaltılabileceği hesaplanmış, havuzdaki ısı kayıplarının %57 buharlaşma,
%24 taşınımla, %18 ışınımla ve %1 oranında da su
takviyesi ile oluşacağı belirlenmiştir [15].
Güneş enerjisi destekli ısı pompası sistemi ile kapalı yüzme havuz suyunun ısıtılmasında sistem
COP’sinin 4,5’e ulaşabileceği, geleneksel enerji
sistemine kıyasla enerji tasarrufunun %79 olduğu
ve sistemin ekonomik geri ödeme süresi de 5 yıldan az olarak hesaplanmıştır [16]. Havadan suya ısı
pompası ile yüzme havuzu suyunun ısıtılmasında
ısı pompasının COP değeri 4,87 olarak elde edilmiştir [17].
Gaziantep şartlarında, bir havuzun ısıtılması için
düzlemsel güneş kollektörleri ile toplanan enerjinin yeraltında ısıl enerji olarak depolanıp, ısı pompası ile havuz suyunun ısıtılmasında enerji ihtiyacının büyük bir kısmı (%86,18) güneş enerjisinden
sağlanabilmektedir. Isı pompasının COP değeri
depo hacmi ile orantılı olarak 4,8-7,7 arasında değişmektedir [18].
Sıcak iklimlerdeki yüzme havuzları yaz aylarında
büyük miktarda güneş enerjisi kazanımına maruz
kalır. Havuzların buharlaşma yoluyla soğumasını
önleyen yüksek ortam nemi ile birleştiğinde, yüzme havuzu suyu dinamik olarak soğutulmadıkça
rahatsız edici derecede ısınır. Yüzme havuzlarının
kullanımının yaygınlaşması ve tatil turizminin sıcak iklim bölgelerinde daha yoğun gerçekleşmesi,
bu havuzların konfor şartlarında kullanılabilmesi
için soğutulması (serinletilmesi) ihtiyacını doğurmuştur. Turizm sektöründe otellerin kalite göstergesi olan yıldız sayısı arttıkça sunulan hizmetlerde

ARAŞTIRMA MAKALESİ
ve konforda talepler de yükselmektedir. Dolayısıyla dış ortam sıcaklıklarının yüksek olduğu yerlerdeki tesislerde yüzme havuzlarının soğutulması da
bir ihtiyaç haline gelmektedir.
Yüzme havuzlarının ısıtılması konusunda çok sayıda çalışma bulunmakla birlikte, havuz suyunun
soğutulması (serinletilmesi) ile ilgili çalışmaya
rastlanılmamıştır. Havuzların soğutulmasındaki
ilk ve en önemli amaç konfor şartlarının yükseltilmesi, ikincisi ise havuzun kullanım süresinin uzatılmasıdır. Böylece sadece sıcak iklim bölgelerindeki açık yüzme havuzlarının kısmen serin aylarda
konforlu olarak kullanılması yerine tüm yıl boyunca kullanımı sağlanmakta ve zaten inşaat yatırımı
yapılmış olan havuzun işletmeye ekonomik getirisi
artırılmaktadır. Ancak havuz suyunun soğutulmasının da bir yatırım ve işletme maliyetinin olacağı
açıktır.

2. AÇIK YÜZME HAVUZLARINDA
SOĞUTMA GEREKSİNİMİ
Şekil 1’de açık bir yüzme havuzundaki ısı kayıp ve
kazançları şematik olarak verilmiştir.

Tablo 1’de verilmiştir [19-20].
Tablo 1. Önerilen Havuz Suyu Sıcaklıkları
Havuz tipi

Su sıcaklığı (°C)

Halka açık havuzlar

26-28

Spor havuzları

22-24

Çocuk havuzları

26-32

Terapi havuzları

35-37

Masaj havuzları

32-38

Soğuk su (şok) havuzları

15

Havuzlarda soğutma gücünün belirlenmesi için ısı
kayıp ve kazançlarının bilinmesi gerekir. Soğutma
gereksinimi belirlenirken ısı kazançlarını karşılayacak şekilde soğutma kapasitesi seçilmelidir [21].
Soğutulan (serinletilen) havuzların soğutma gereksinimi belirlenirken kayıplardan çok kazançlar dikkate alınır. Çünkü soğutulması düşünülen havuzun
ısı kayıpları kapasiteye olumlu etki yapacağından
kazançları yenecek şekilde hesaplama yapılmalıdır. Soğutma gereksinimine göre seçimi yapılan
ısı pompası, havuz suyunu istenilen sıcaklığa kadar soğuttuktan sonra ısı kazançlarını karşılamak
için zaman zaman devreye girerek havuzu rejimde
tutar. Hesaplar her havuzun özel çevre ve çalışma
şartlarına göre yapılarak projelendirilir. Havuz ilk
dolum anında şebeke suyu sıcaklığı ile havuz istenen sıcaklığı eşit ise, ilk soğutma ihtiyacı ihmal
edilir. Buna karşılık sıcak iklim bölgelerinde havuzun ısı kazançları ısı kayıplarından çok daha fazla
olduğundan, gerekli soğutma gücü hesaplanır [22].

3. ÇALIŞMA PARAMETRELERİ
Şekil 1. Açık yüzme havuzlarında ısı kayıp ve
kazançları

Havuz ister açık ister kapalı olsun, iklim şartlarına
göre havuzun ısıtılması gerekeceği gibi soğutulması da gerekebilir. Isı pompaları her iki amaca da
yönelik üretildiğinden hem ısıtma hem de soğutma
proseslerinde tercih edilmektedir.
Yüzme havuzları bulundukları yere göre açık veya
kapalı, büyüklüklerine göre olimpik, yarı olimpik,
otel veya özel havuzlar, kullanma amacına göre eğlence, sportif, sağlık veya terapi (tedavi) havuzları
gibi farklı şekillerde sınıflandırılabilir. Havuzlarda istenilen su sıcaklıkları kullanma amacına göre

Tablo 2’de büyüklük ve özellikleri verilen havuzlar, dış ortam sıcaklığı 32-38 ºC arasında değişen
farklı iklim koşullarındaki şehirler (Abudabi, Dubai, Kahire ve Yeni Gine) için incelenmiştir. Tüm
havuzlardaki su sıcaklığının 28 ºC olarak kullanımda olacağı kabul edilmiştir.
Tablo 2. Soğutulan Yüzme Havuzlarının
Büyüklüğü
Havuz yüzey alanı (m2)

52

Havuz su hacmi (m )

80

İstenen su sıcaklığı (°C)

28

Besleme suyu sıcaklığı (°C)

28

3
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Çalışılan farklı iklim bölgelerindeki şehirler için
dış ortam sıcaklıkları, ortalama bağıl nem ve farklı
yüzme havuzları için de rüzgar hızlarının değişimleri Tablo 3’de verilmiştir.
Tablo 3. Çalışmada Değişen Parametreler

Ortam sıcaklığı (°C)

Abudabi: 38
Dubai: 36
Kahire: 34
Yeni Gine: 32

Bağıl nem (%)

Abudabi: 60
Dubai: 60
Kahire: 55
Yeni Gine: 70

Havuz ortamı rüzgar
hızı (m/s)

Açık-Korumasız: 4
Açık-Yarı korumalı: 2
Açık-Korumalı: 1
Kapalı: 0,6

Isı pompaları ticari piyasada ısıtma kapasitelerine
göre nitelendirilir. Isı pompalarının soğutma kapasiteleri ise EER veya COP değerleri üzerinden
tanımlanır. Tablo 2’de verilen özelliklerdeki yüzme havuzu suyunun soğutulması için ticari piyasada bulunan, 20 ºC dış hava sıcaklığı ve 55 ºC su
çıkış sıcaklığında COP’si 4,35 olan 46 kW ısıtma
kapasiteli hava kaynaklı ısı pompası seçilmiştir. Isı
pompasının 38 ºC dış hava sıcaklığı ve 18 ºC su
çıkış sıcaklığında EER değeri 2,50 olarak verilmiştir. Seçilen bu ısı pompasının katalog verilerinden
yararlanılarak, cihazın EER değişimi Şekil 2’de
verilmiştir.

Şekil 2. Isı pompasının EER değişimi

Şekil 2’de görüldüğü gibi dış hava sıcaklığının
azalması ile EER değeri artmaktadır. Bu değişim
38 °C dış ortam sıcaklığında EER 2,5’den, 32 °C
dış ortam sıcaklığında 3,3 değerine kadar yükselmektedir.
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4. BULGULAR
Hava ve şebeke suyu sıcaklıkları, istenen havuz
sıcaklığından büyük veya eşit olduğundan buharlaşma ile olan ısı kayıpları dışındaki kayıplar ihmal
edilmiştir. Şebeke suyu sıcaklığı havuz sıcaklığına
eşit olduğunda ilk soğutma gereksinimi de olmayacaktır. Tablo 4’de çalışmada incelenen farklı iklim
özelliğine sahip şehirler için havuz suyunun soğutulması için kullanılacak ısı pompası özellikleri
ve gerekli cihaz sayıları ile cihaz çalışma süreleri
verilmiştir.
Tablo 4’e göre dış ortam sıcaklığı 38 °C olan Abudabi için toplam 896 kWh’lik soğutma gereksinimini karşılamak için soğutma gücü 46 kW olan 2
adet hava kaynaklı ısı pompası, 24 saat çalışarak
havuz suyunu rejime getirmektedir. En zor şartlarda bulunan Abudabi için belirlenen cihaz kapasitesi ve sayısı sabit tutularak diğer üç şehirdeki ısı
pompalarının çalışma süreleri ve cihaz başına ilk
soğutma gereksinimi ile dış ortam sıcaklığına göre
EER değerleri de hesaplanarak aynı tabloda verilmiştir.
Abudabi şartları için ısı pompalarının soğutma kapasitesi dikkate alınarak ısı değiştirici kapasitesi
seçilmiştir. Seçilen ısı değiştirici, sistemin kapalı
devre (18-23 °C, 28-23 °C) olması ve ısı pompasının içinden havuz suyunun doğrudan geçirilmek
istenmemesi nedeniyle AISI 316L kalite paslanmaz
plakalı tip olarak belirlenmiştir. Şekil 3’te yüzme
havuzu suyunun soğutulması için kullanılan ısı
pompası sisteminin bağlantı şeması verilmiştir.
Seçilen hava kaynaklı ısı pompasının Abudabi için
Tablo 4’te verilen EER değeri referans alınarak
belirlenen soğutma kapasitesi 26,75 kW’tır. Tercih
edilen cihazda Scroll tip kompresör ve R407C soğutucu akışkan kullanılmakta olup, ısı pompasının
toplam basınç kaybı 55 kPa’dır. Sistemin basınç
düşümlerini karşılamak için kullanılan frekans
konvertörlü ıslak rotorlu sirkülasyon pompalarının
çalışma şartı 8 mSS, 6,5 m3/h olarak belirlenmiş
ve havuz suyunun cihazlara zarar vermesini önlemek için maksimum 25 kPa basınç kaybına izin
verilen 100 kW gücünde paslanmaz çelik plakalı
ısı değiştiricisi kullanılmıştır. İkincil devrede havuz suyu, havuz filtrasyon pompaları yardımıyla
sirküle edilmektedir. Isı değiştirici bağlantısı kum
filtresinden sonra olmalı ve kimyasal dozajlama ısı
değiştiriciden sonra yapılmalıdır.
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Tablo 4. Soğutma Gereksinimine Göre Belirlenen Cihaz Özellikleri
İlk soğutma gereksinimi (kWh)
Her cihazın ısıtma kapasitesi (kW)
EER
Cihaz başına gerekli güç (kW)
Gerekli cihaz sayısı (ad)
Cihaz başına çalışma süresi (h)

Abudabi
1120
46
2,50
15,4
2
24

Dubai
896
46
2,69
14,3
2
20

Kahire
672
46
2,96
13,0
2
14

Yeni Gine
448
46
3,30
11,7
2
8

Şekil 3. Isı pompası çalışma şeması

Referans olarak alınan farklı dış ortam sıcaklıklarına sahip seçilen şehirlerde, açık ve yarı korumalı havuz için, havuz sıcaklığının hava sıcaklığına
ulaştığı andan itibaren istenilen sıcaklığa (28 °C)
getirilmesi için gerekli olan soğutma gereksinimleri Şekil 4’te verilmiştir.
Aynı büyüklükteki yüzme havuzları için havuz
suyunun 28 °C olarak istendiği, 38 °C dış ortam
sıcaklığı olan Abudabi’de havuzun istenilen sıcaklığa getirilmesi için 896 kWh soğutma gereksinimine ihtiyaç duyulurken, dış ortam sıcaklığı 32
°C olan Yeni Gine için bu ihtiyaç 224 kWh olarak
bulunmuştur. Şekilde görüldüğü gibi, dış ortam sıcaklığı ile soğutma gereksinimi doğru orantılı olarak değişmekte olup, dış ortam sıcaklığı azaldıkça
soğutma ihtiyacı da azalmaktadır.

Şekil 4. Yüzme havuzu soğutma gereksinimi
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Farklı iklim koşullarında, aynı büyüklük ve çalışma şartlarındaki yüzme havuzları için gerekli güç
ile ısı pompalarının çalışma sürelerinin değişimi
Şekil 5’de görülmektedir. Şekilde verilen değerler
havuz suyunun hava sıcaklığına ulaştığı durum
için geçerlidir. Karşılaştırma amacıyla ısı pompaları aynı büyüklükte seçildiğinden, dış ortam sıcaklığı azaldıkça, ısı pompalarının çalışma süreleri
de azalmaktadır. Örneğin çalışma süresi Abudabi
için 24 saat, Yeni Gine için 8 saat olarak bulunmuştur. Gerekli güç tüketimi Abudabi için 15,40 kW,
Yeni Gine için de 11,65 kW olarak hesaplanmıştır.

Şekil 5. Şehirlere göre ısı pompasının çalışma süresi
ve cihaz başına güç gereksinimi

ortam neminin yüksek olması neden olmaktadır.
Havuz ortamındaki rüzgar hızının açık-korumasız
havuzlarda yüksek, kapalı havuzlarda da düşük olmasının soğutma kapasitesine etkisi de aynı şekilden görülmektedir.

5. SONUÇ
Bu çalışmada, ısı kayıpları havuz tipine bağlı olarak değişkenlik gösterse de ısı kazançları daha az
değişkenlik gösterdiğinden, havuz tipinden bağımsız olarak soğutma gereksinimleri belirlenmiştir.
Havuz rejime ulaşana kadar ısı pompaları sürekli
çalışmaktadır. Isı kazançlarının devamlılığı halinde sürekli rejim bozulacağından havuz tipine bağlı
olarak ısı pompaları, sürekli rejim soğutma gereksinimlerini karşılamak için zaman zaman devreye
girecektir. Bunun yanı sıra aynı tasarım şartında
oluşturulmuş farklı dış hava sıcaklıklarındaki havuzlar için soğutma gereksinimi, hava sıcaklığı ve
havuz sıcaklığı arasındaki farkın artması ile artmaktadır.
Hava kaynaklı ısı pompası ile soğutulan yarı korumalı açık havuz için; hava sıcaklığı arttıkça soğutma gereksinimleri artmakta, cihaz EER değerlerinin azaldığı ve buna bağlı olarak cihaz kapasitesi
sabit olduğundan çalışma süreleri de artacaktır.
Soğutma tesisatı yatırımı ve işletme giderleri, seçilen ısı pompasının hava kaynaklı olması nedeniyle
doğrudan dış ortam hava sıcaklığına bağlıdır.
İşletme giderlerinin azaltılması için açık yüzme
havuzlarına gölgelik yapılması güneş enerjisi kazançlarını azaltması nedeniyle faydalı olacaktır. Su
animasyon uygulamaları ile dış ortamdan alınan
ısı enerjisinin ve buharlaşma ile olan su kaybının
da artacağı dikkate alınmalıdır.

Şekil 6. Şehirlere ve havuz tipine göre sürekli rejim
soğutma gereksinimi

Şekil 6’da aynı büyüklük ve su sıcaklığında, farklı
iklim koşullarındaki yüzme havuzlarının kapalı,
açık-korumalı, açık-yarı korumalı ve açık-korumasız olması durumları karşılaştırılmıştır. Şekilde
farklı durumlar için verilen değerler, havuzların
çalışma rejimine devam etmesi (ısı kazançlarının
karşılanması) için gerekli olan soğutma güç gereksinimleridir. Sıcaklıkla soğutma ihtiyacı azalmakla
birlikte, Kahire için soğutma ihtiyacının artmasına
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Ticari yönden soğanın büyük ölçekte depolanması önemli bir kavram değildi. Bununla birlikte, artan yurtiçi ve ihracatla birlikte depolama zorunlu hale geldi. Kayıpların minimum olduğu iki farklı sıcaklık rejimi vardır. Biri, saklama sıcaklığının
25-30 °C olduğu yüksek sıcaklık rejimidir ve diğeri, sıcaklığın 0 ila 2 °C arasında
tutulduğu düşük sıcaklık rejimidir. Her iki sıcaklık rejiminde de en iyi sonuçlar, nem
%65 ila %70 arasında tutulduğunda elde edilir. Yüksek sıcaklık koşullarında (2530 °C) depolama kayıpları yüksektir (%30-35) ancak depolama maliyeti düşüktür.
Düşük sıcaklık koşullarında (0-2 °C) veya soğuk depolama koşullarında kayıplar
minimumdur (%0,5) ve saklama süresi daha uzundur. Ancak depolama maliyeti
yüksektir. Ortam saklama yapılarında daha yüksek sıcaklık (30 °C’den fazla) daha
yüksek ağırlık kaybına yol açarken, daha düşük sıcaklıklar (10 °C’den az) filizlenme kayıplarını artırır. Daha yüksek sıcaklıkla birlikte daha yüksek nem (%70’ten
fazla) depolama hastalıklarını geliştirirken, daha düşük nem ağırlık kaybını artırır.
Bu çalışmada Nijer’in başkenti Niamey’de yapımı tasarlanan 28 °C sıcaklık kademesinde çalışacak 1688 tonluk bir soğan depolama tesisinin tasarım ve kontrolü
üzerinde durulmuş, işletme esnasında ortaya çıkan problemler tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler

Tropikal İklim, Serin Depolama, Soğan Depolama.

Design of Onion Storage Cold Rooms for
Tropical Climates
ABSTRACT
Commercially, large scale storage of onions was not an important concept. However, with increasing domestic and exports, storage became mandatory. There are
two different temperature regimes in which losses are minimal. One is the high
temperature regime where the storage temperature is 25-30 °C, and the other is the
low temperature regime where the temperature is kept between 0 and 2 °C. In both
temperature regimes, best results are obtained when humidity is kept between 65%
and 70%. Storage losses are high (30-35%) in high temperature conditions (25-30
°C), but storage cost is low. In low temperature conditions (0-2 °C) or cold storage
conditions, losses are minimal (0.5%) and storage time is longer. However, the cost
of storage is high. In ambient storage structures, higher temperature (more than 30
° C) leads to higher weight loss, while lower temperatures (less than 10 °C) increase
sprouting losses. Higher humidity (more than 70%) with higher temperature improves storage diseases, while lower humidity increases weight loss. In this study,
the design and control of a 1688-ton onion storage facility, designed to operate at
28 °C temperature stage, in Niamey, the capital of Niger, was emphasized, and the
problems arising during operation were discussed.
Geliş Tarihi : 06.02.2022
Kabul Tarihi : 16.02.2022

Keywords

Tropical Climate, Cold Storage, Onion Storage.
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1. GİRİŞ
Soğan (Allium cepa) nergisgiller familyasından
anavatanı Batı Asya olan iki yıllık bir bitki türü ve
bu bitkinin taze (yeşil) ya da kuru (baş) halde sebze
olarak kullanılan kısımlarıdır. Çeşidine bağlı olarak kuru soğanlar farklı renk, büyüklük ve şekle
sahiptir. Soğan doğrudan tohumdan yetiştirilebildiği gibi arpacık ve fide kullanımı ile de üretilebilmektedir. Tencere yemekleri, salatalar ve kebaplar
gibi yiyeceklere lezzet vermekte kullanılan soğan
ülkemiz mutfak kültürünün vazgeçilmez bileşenlerindendir. Düşük kalorili bir yiyecek olan kuru
soğan C vitamini, kükürtlü bileşikler ve antioksidan etkili fitokimyasallar bakımından zengin bir
sebzedir. Halk hekimliğinde uzun yıllardır çeşitli
sağlık faydaları için yaygın olarak kullanılan soğan
kalp hastalıkları ile kanser riskini azaltıcı ve kan
şeker seviyesini düzenleyici etkilere sahiptir.
Soğan, insanoğlunun bildiği ve dünya çapında tüketilen en eski soğanlı bitkilerden biridir. Kendine
özgü keskin tadı ile değerlidir ve birçok bölgenin
mutfağı için vazgeçilmez bir malzemedir. Soğan,
mutfağın kraliçesidir. Üretim teknolojisindeki başarılara rağmen, depolama sırasında hasat sonrası
kayıplar hala büyük bir sorun teşkil etmektedir. Soğan mevsimlik bir mahsuldür ve soğanlar genellikle bir sonraki mevsim mahsulünün hasadına kadar
veya piyasadaki mevsimsel bolluk nedeniyle daha
uzun süre saklanır. Depolama sırasında soğan kalitesinde ve miktarında önemli kayıplar meydana
gelir. Toplam soğan üretiminin, yüzde 40 ila 50’sinin, depolamadaki kuruma, çürüme ve filizlenme
nedeniyle kaybolduğu tahmin edilmektedir [1].
Dünyanın en büyük kuru soğan üretici ülkeleri
toplam üretimin yaklaşık yarısını karşılayan Çin
ve Hindistan’dır. Ayrıca Mısır, ABD, İran ve Türkiye diğer önemli soğan üretici ülkelerdir.
Ülkemizde en fazla soğan İç Anadolu ve Akdeniz
Bölgelerinde üretilmektedir. Ankara, Amasya, Eskişehir, Hatay ve Adana soğan yetiştiriciliğinde
öne çıkan illerimizdir. Karacabey soğanı ve Kapıdağ mor soğanı coğrafi işaret tescili almıştır.
Soğan yeşil ve kuru olmak üzere iki kısımda değerlendirilir. Genellikle salatalara lezzet vermek
için katılan yeşil soğanda bitkinin baş kısmı ve
yaprakları kullanılmaktadır. Dünyada üretimin
büyük kısmının yapıldığı kuru soğanda ise bitkinin baş kısmı sebze olarak değerlendirilmektedir.

Kabuk rengine göre soğanlar sarı, kahverengi, beyaz ve kırmızı olmak üzere sınıflara ayrılır. Soğan
bitkisinin ışık ihtiyacına göre ise çeşitler kısa gün,
orta gün ve uzun gün soğanları olarak üç gruptur.
Ayrıca olgunlaşma süresine göre soğan çeşitleri erkenci, orta erkenci ve geçci olmak üzere sınıflandırılır. Ülkemizde en yaygın yetiştirilen soğan çeşitleri Kırmızı, Karbeyazı (Gümüş), Sofralık, Kışlık
ve Mor isimleriyle bilinmektedir [2].
Soğan taze ya da kuru olarak değerlendirilmesine bağlı olarak farklı zamanlarda hasat edilmektedir. Yeşil soğan örtü altında yetiştiriciliği ile de
üretilebildiğinden yıl boyunca elde edilerek pazar
tezgahlarında bulunur. Kuru soğan hasat zamanı
ise yetiştirildiği bölgenin iklim özelliklerine bağlı olarak değişmektedir. Adana/Hatay çevresinde
Nisan ayında başlayan soğan sökümü İç Anadolu
Bölgesinde Eylül ve Ekim aylarında yapılmaktadır.
Hasat edilen kuru soğanlar depolarda saklanarak
tüm yıl boyunca satışa sunulmaktadır.

2. SOĞANI DÜZGÜN BİR ŞEKİLDE
SAKLAMAK İÇİN GEREKLİ
İŞLEMLER
Soğanlar depolandıktan sonra aşağıdaki işlemlerden geçer:
•
•
•

Kurutma işlemi
Sıcaklıklarını yükseltme veya düşürme süreçleri
Koruma veya uygun depolama

Bu süreçler, çoklu kontrol cihazı tarafından kontrol
edilir (Şekil 1).

2.1. Soğan Kurutma İşlemi
Soğan kurutma işleminin amaçları:
1.
2.
3.

Soğanın hasat başlangıcındaki %87,5 olan
nem oranını %50’lere düşürmek için,
Soğan kabuğunun üç veya dört katını kurutmak, böylece soğanı kapatmak için,
Sapı kurutmak ve dolayısıyla soğanın bu kısmını da kapatmak için (sap kesildikten sonra
açık bırakıldığını ve mümkün olduğunca kuru
tutulması gerekmektedir.)

Soğanı 25 ila 30 °C arasında kurutmak en iyi çözümdür. Kurutmak için her m3 soğan başına 150
m3/h hava gereklidir. Kabaca 100 ton soğan başına
5,5 kW vantilatör gücü hesaplanabilir. Isıtma kapasitesi 100 ton soğana 251000 kJ olarak seçilebilir.
Tesisat Mühendisliği - Sayı 188 - Ocak/Şubat 2022
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2.2. Soğan Sıcaklığını Yükseltme veya
Düşürme İşlemleri
Soğan sıcaklığındaki herhangi bir değişiklik, iki
nedenden dolayı kademeli ve kontrollü olmalıdır:
•
•

Yumru içindeki hücrelerin tahrip edilmesini
önlemek için.
Yumrunun merkezinin dış katmanlarla aynı
sıcaklıkta olmasını sağlamak için.

Bu nedenle Çoklu Kontrol Cihazı, ürünün ısıtılmasını veya soğutulmasını kontrol etmek için iki özel
programa sahiptir.

Şekil 1. İyi kurutulmuş soğan

Olgunlaşmış soğanlar depoya geldiği zaman dışarıdaki hava ile havalandırılmalıdır. Daha sonra
ürün sıcaklığını 20 °C de kademeli olarak sağlamaya çalışılmalıdır. Boyun çürüklüğü riskinin olduğu
durumlarda sıcaklık hemen 30 °C’ye yükseltilmelidir, risk yaratan 22-25 °C aşaması hızla geçilmelidir.
Soğanları kurutmak için çoklu kontrol cihazı programı, sıcaklığı 25 ila 30 °C arasında ve bağıl nemi
%60 ila %65 arasında tutarken, aksiyal fanların
soğandan olabildiğince hızlı şekilde nemi almak
için 2 hafta kadar çalışmasını sağlayacaktır. Bunu
yaparken amaç yumruların içini kurutmak değil,
yumruyu dışarıdan ayıran 3 veya 4 dış tabakayı
kurutmaktır.
Bu süreç, kapıları, aksiyal fanları, ısıtıcıları ve
kondenserleri yöneterek sürekli olarak en yüksek
kurutma kapasitesine sahip hava karışımını ayarlayan Çoklu kontrol cihazları tarafından kontrol
edilmelidir (Şekil 2).

Şekil 2. Çoklu kontrol cihazı (Multiserver)
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Soğan depolama uzmanları, soğanları günde en
fazla 2 derece, ideal olarak çok günde sadece 0,5
derece soğutmayı veya ısıtmayı tavsiye etmektedirler.
Soğanları depolama tesisinden taşımayı planlarken, soğanın sıcaklığındaki bu kadar yavaş bir
değişiklik olması önemli sonuçlara neden olmaktadır. Soğanların 2 °C’de saklandığını varsayalım.
Soğanların hedef noktası %85 bağıl nem ile 25 °C
olup, çiğ noktası 22,3 °C ‘dir. Bu, soğanların en az
20,3 °C ile 22,3 °C arasında ısıtılması gerektiği anlamına gelir. Günde maksimum izin verilen 2 °C
artışta, bu işlem en az 10 gün sürecektir. Soğan teslimatını planlarken bu günler akılda tutulmalıdır.
Özellikle sıcak ve nemli iklimlerde soğanlar çiğlenme noktasının üzerinde ısıtılmazsa birçoğu çiğlenmeden dolayı çürür.

3. SOĞAN DEPOLAMA
Kuru soğan (Allium cepa), iki yıllık bir bitki olup,
ilk yılında ekilen tohum bir arpacık soğanı üretmek
için büyür, daha sonra bir uyku dönemine girer ve
ikinci yılında çiçek açar. Dinlenme süresi, çeşitliliğe ve depolandığı sıcaklığa bağlıdır. Bu doğal uyku
hali eğilimi, depolama sırasında kolayca kullanılır.
Organik soğanın mart ayına kadar tüm depolanması büyük bir sorun olarak görülmemektedir. Bir
süre kurutulduktan sonra, soğanlar asılarak, ortam
havası serinletmeli depolama gibi basit teknolojiler
kullanılarak donmayan bir yerde nispeten başarılı
bir şekilde saklanabilir (Şekil 3).
Organik depolamadaki temel sorun, uzun süreli depolama sırasında, yani mayıs / haziran ayına
kadar filizlenmeyi ve uyku döneminin başlamasını önlemektir. Soğutulmuş depolama kullanılarak
dış filizlenme önlenebilir, ancak özellikle temmuz
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ayına kadar depolanırsa mahsulün önemli bir kısmında iç filizler gelişmeye başlayabilir. Geleneksel soğan mahsullerine, soğuk depolama sırasında
filizlenmeyi azaltmak için hasattan yaklaşık 1 ay
önce maleik hidrazid püskürtülür. Bu kimyasal,
saklanan yumrularda kalır ve organik standartlarda kullanılmasına izin verilmez.

ve depolanan yumruların diğer birçok kalite yönünü etkiler. Soğanlarda filizlenme, saklanan yumrulardaki normal fizyolojik değişikliklerin bir sonucudur. Dolayısıyla saklama koşulları filizlenmeye
neden olmaz, sadece oranını etkiler [3].

Kontrollü atmosfer depolaması şu an birçok ülkede
uygulanmaktadır ve geleneksel soğanları filiz bastırıcılar kullanılmadan temmuz ayına kadar saklamada başarılı olduğu kanıtlanmıştır.
Hastalıklar söz konusu olduğunda, bazen soğan
boynu çürüklüğü organik mahsullerde bir sorundur ve ayrıca geleneksel mahsullerde de bir risk
olarak kabul edilir.
Olgun haldeki soğanlar doğal olarak hareketsizdir
ve bu hareketsiz dönemin uzunluğu türüne ve koşullara göre değişir. Ticari yönden soğanın büyük
ölçekte depolanması önceden önemli bir ihtiyaç
değildi. Bununla birlikte, artan yurtiçi talep ve ihracatla birlikte depolama zorunlu hale geldi.
Kayıpların minimum olduğu iki farklı sıcaklık
rejimi vardır. Biri, saklama sıcaklığının 25-30 °C
olduğu yüksek sıcaklık rejimidir ve diğeri, sıcaklığın 0 ila 2 °C arasında tutulduğu düşük sıcaklık
rejimidir. Her iki sıcaklık rejiminde de en iyi sonuçlar, nem %65 ila %70 arasında tutulduğunda
elde edilir. Yüksek sıcaklık koşullarında (25-30
°C) depolama kayıpları yüksektir (%30-35) ancak
depolama maliyeti düşüktür. Düşük sıcaklık koşullarında (0-2 °C) veya soğuk depolama koşullarında
kayıplar minimumdur (%0,5) ve saklama süresi
daha uzundur. Ancak depolama maliyeti yüksektir.
Ortam saklama yapılarında daha yüksek sıcaklık
(30 °C’den fazla) daha yüksek ağırlık kaybına yol
açarken, daha düşük sıcaklıklar (10 °C’den az) filizlenme kayıplarını artırır. Daha yüksek sıcaklıkla birlikte daha yüksek nem (%70’ten fazla) depolama hastalıklarını iyileştirirken, daha düşük nem
ağırlık kaybını artırır.
Soğanların başarılı bir şekilde depolanması için
depo içindeki yumruların uygun sıcaklık ve nemde
tutulması hayati bir husustur. Depolama sıcaklığı veya nemi çok yüksek veya çok düşükse, hızlı
bozulma ve ardından yüksek miktarda kayıplar
meydana gelmesi muhtemeldir. Saklama koşulları
filizlenmeyi, köklenmeyi, kilo kaybını, solunum
oranını, çürüklerin görülme sıklığını ve şiddetini

Şekil 3. İyi kurutulmuş bir soğanda şunlar bulunur:
Kuru bir kabuk ve sulu bir orta kısım

Soğanların depolanmadan önce aşağıdaki hususların göz önünde bulundurulması gerekir:
•
•
•
•
•
•

Soğan, depolama için doğru çeşit olmalıdır.
Tamamen fiziksel olarak olgunlaştığında hasat edilmelidir.
Yumru sağlam ve kompakt olmalıdır.
Dış kabuk güçlü olmalıdır.
Yumrunun su içeriği düşük olmalıdır.
Filizlenmeyi önlemek için hasattan 10-15 gün
önce kimyasal madde (Royal MH-30, 15002000 ml/da) uygulanmalıdır.

Soğanlar iki sıcaklık aralığında saklanabilir:
•
•

0 ile 4 °C arası
25 ila 31 °C arası

Hasat sonrası soğan hala yaşıyor. Bu, solunuma
devam ettiği anlamına gelir. Bütün bitkiler solunum yaptıklarında su kaybederler. Ne kadar çok
solunum yaparlarsa o kadar çok su kaybederler ve
su kaybetmek kilo vermek anlamına gelir ki bu da
depolama sürecinde en istenmeyen bir durumdur.
Şekil 4’te, 5 aylık depolamada ağırlık (su) kaybı
yüzdesini, saklama sıcaklığı ile soğan solunumunun yoğunluğu arasındaki ilişkiyi gösteren bir grafik bulunmaktadır.
Soğanın nispeten az solunum yaptığı ve sonuç olarak daha az kilo verdiği iki aralık vardır:
•
•

0 ile 4 °C arasında soğuk hava deposu
25 ila 31 °C arasında sıcakta depolama
Tesisat Mühendisliği - Sayı 188 - Ocak/Şubat 2022
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kaldığında yüzeyi nemli hale gelir. Tropik bölgelerde soğanlar 0 ila 4 °C arasında muhafaza edilirse, soğanları depodan çıkarırken dış sıcaklığa
kadar ısıtılması gerekir. Bu da büyük bir enerji ve
zaman gerektirir. Ancak 30 °C’de saklanan soğanlar nem riski olmadan hemen depodan çıkarılabilir.
Her iki durumda da:

Şekil 4. Depolama sıcaklığına bağlı olarak soğan
solunumu. Soğan solunumunun yoğunluğu, saklama
sıcaklığıyla ilişkili olarak, 5 aylık depolama süresince
ağırlık (su) kaybı yüzdesine yansır

3.1 Tehlike Aralığı
Soğan için 20 ile 25 °C arasındaki sıcaklık aralığı
çok tehlikelidir. Soğanın düşmanı olan bakteri ve
mantarların en aktif olduğu alan bu aralıktadır. Bu
aralığın altında ve üstünde, devre dışı kalırlar.
Grafik, 0 ila 4 °C aralığında ağırlık kaybının, 25
ila 31 °C aralığından önemli ölçüde daha az olduğunu göstermektedir. Üstelik 0 ile 4 °C arasında
soğanlar 12 aya kadar saklanmaya uygun muhafaza edilebilir. 25 ila 31 °C arasında ise, 8 veya 9
aya kadar depolanabilir. Bununla birlikte, soğanları hangi sıcaklık aralığında saklayacağınıza karar
verirken, saklama süresi boyunca yerel iklimi göz
önünde bulundurmak gereklidir. Çünkü sıcaklığın
-10 ° C ile 15 ° C arasında değiştiği bir iklimde,
depolama tesisini 0 ile 4 ° C arasında soğutmak çok
daha ucuzdur. Serin tutmak için daha az enerji sarf
edilir.
Sıcaklığın 30 °C civarında dalgalandığı bir iklimde, depolama tesisinizi 25 ila 31 °C aralığında serinletmek çok daha ucuzdur. Doğru sıcaklıkta tutmak için daha az enerji sarf edilir.
Dikkate alınması gereken bir diğer husus, tropik
bölgelerde soğanları 25 ila 31 °C arasında depolamaktır. Afrika ve birçok Ortadoğu ülkesi için bu
aralık uygun olmaktadır. Ülkemizde de Diyarbakır, Urfa, Gaziantep ve Hatay illeri için bu aralıkta
depolama tavsiye edilebilir.

3.2 Yoğunlaşma Tehlikesi
2 °C’deki bir soğan 30 °C’deki nemli havaya maruz
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Bağıl nem sürekli olarak %55 ile %65 arasında
tutulmalıdır. Sıcaklık sabit kalmalıdır; Depolama
sırasında sıcaklık dalgalanmalarından kaçınılmalıdır.
Yumrular karanlıkta tutulmalıdır. Depolama tesisinin içinde bir ışık yakıldığında, ışıktaki soğanlar
(bir yığının tepesinde), doğrudan güneş ışığındaymış gibi tepki verecek ve filizlenmeye başlayacaktır.
Dikkat: Kuru soğan, 5 ila 25 °C arasında saklanırsa, solunum yoluyla önemli ölçüde kilo kaybeder
(yumru hala canlıdır). Özellikle 20 ile 25 °C arasındaki aralık tehlikelidir çünkü bakteri ve küfler
bu sıcaklıkta gelişir. Bundan dolayı bu aralıkta bozulma eğilimi daha hızlı olur.
Uygun depolama sırasında, soğanlar zaten kuru olduğundan ve bu sıcaklıkta ne kadar az olursa olsun,
solunum yoluyla daha fazla ağırlık kayıpları istenmemektedir. Havalandırma, CO2 seviyelerinde bir
artışı önlemek ve soğanın yavaş solunum yaparken
ürettiği ısıyı ortadan kaldırmak için gereklidir.

4. SOĞANLARIN YIĞIN HALİNDE
DEPOLANMASI
Çevresel olarak kontrol edilen bir soğan depolama
binası tasarlamadan önce, binanın etkileşimini,
sabit ekipman tasarımını ve depolanan ürünü anlamanız gerekir. Binanın tasarımı, depolanan ürünün hacmini ve ağırlığını barındırmalıdır.
İç duvarlarda yalıtım yoksa 20 mm dış kontrplak
kullanılmalıdır. Duvarlar ve tavan yoğuşmayı önlemek, ısı kayıplarını veya ısı kazançlarını ekonomik olarak kontrol edilebilir bir düzeye indirmek
ve soğanın donmasını önlemek için yeterli yalıtıma
sahip olmalıdır.
Hava kanalları, havayı eşit ve ekonomik bir şekilde
dağıtmaya yetecek büyüklükte olmalıdır. Kontroller, seçtiğiniz koşulları elde etmek ve sürdürmek
için hava sıcaklığını, nemi ve hacmi koordine etmelidir.
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Şekil 5. Bir toplu soğan deposunun yükseklik
görünümü

5. BİR EMME DUVARI KULLANILARAK
CEBRİ HAVALANDIRMALI
KASALARDA SOĞAN DEPOLAMA

Şekil 7. Yeşil tuval, iki sıra kasadan oluşan bir tür
koridoru kaplar. Koridorun sonunda emiş duvarının
arkasındaki boşluğa erişim sağlayan dikey kapaklar
bulunmaktadır. Bu kapaklar, istiflenen kasa sayısına
göre açılır

Soğanın kasalarda saklanması, ürünün 4 metre
yüksekliğe kadar istiflenerek ezilme riskini ortadan kaldırır. Ek olarak, kasalardaki ürünler bölümlere ayrılmıştır ve bu nedenle kontaminasyon veya
hastalık durumunda, sorun tesisin tamamına yayılmayacak, ancak bu tek kasa ile sınırlı kalacaktır.
Kasa ile depolama, kasalara yatırım yapmayı gerekli kılar, ancak taşıma ve lojistik çok basittir.
İhtiyaç duyulan olan tek özel ekipman bir forklift
aracıdır. Ürün yoluyla cebri havalandırmalı kasa
depolama, sofralık beyaz soğan gibi hassas ürünler
için idealdir.

Şekil 8. Yukarıdan bakış. Bir koridor (yeşil brandanın
altında) ve koridorun her iki yanında patates bulunan
bir sıra kasa. Altındaki düşük basınç nedeniyle
tuvalde bir girinti gözlemlenebilir

Şekil 6. Soğan veya patates depolama tesisi için emme
havalandırma duvarı

Şekil 6’daki adam duvardaki dikey havalandırma
kapaklarının önünde duruyor. Bu dikey kapakların
her iki yanında, kasalar bir koridor oluşturacak şekilde istiflenmiştir. Bu koridor, iki sıra kasa arasında bir emme odası oluşturmak için bir branda ile
kaplanmıştır (Şekil 7, Şekil 8 ve Şekil 9).

Şekil 9. İki emme koridoru arasındaki boşluğun not
edilebildiği kasaların üstünden görünüm. Kasaların
dolu olması gerektiğine dikkat etmek de önemlidir,
aksi takdirde hava ürünün üzerinden geçecektir
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5.1. Emme Duvarı ve Kasaları Olan Bir
Depolama Sisteminin Çalışması
Emme duvarı, yaklaşık 40 cm genişliğinde dikey
kapaklara sahiptir. Ambar kapaklarının sayısı,
bir depolama tesisinde kaç tane kasanın üst üste
istiflenebileceğine bağlı olacaktır. Dikey kapakların her iki yanında, kasalar, aralarında bir koridor oluşturacak şekilde istiflenir. Bu koridor bir
branda veya muşamba ile kaplıdır, böylece koridor,
emme duvarının arkasındaki alçak basıncın bir
parçası haline gelir. Resimde görüldüğü gibi, hava
ürünün içinden geçmeye zorlanır. Bu sistem, ürün
içerisinde oldukça homojen bir hava akışı sağlar.
Bu sistem, havanın geçmesini sağlamak için kenarları yarıklı saklama kasaları gerektirir. Tüm kasaların eksiksiz doldurulması çok önemlidir. Yarısı
dolu bir kasa, kasadaki ürün üzerine hava engellenmeden emileceğinden havalandırma kapasitesinde ciddi kayba neden olacaktır (Şekil 10).

Şekil 11. Emme duvarı kullanan zorunlu
havalandırmalı bir depolama sistemi

Sistemin Dezavantajları:
•

•

Kasalara yatırım yapılmasını gereklidir, ancak
bir yığın depolama sistemini doldurmak veya
boşaltmak için kullanılan özel ekipmanlara
hiçbir yatırım yapılmaz.
Kasalar arasındaki emiş bölümünü oluşturan
branda, mahsulün depodan çıkarılması sırasında bir engel oluşturabilir (Şekil 12).

Şekil 12. Emme duvarlı patates depolama tesisinde
kasalar

6. NİJER SOĞAN DEPOLAMA PROJESİ
Şekil 10. Branda altındaki düşük basınç oluklu
kasalarda ürünün içinden hava geçmesine neden olur

5.2. Emme Duvarı Kullanan Zorunlu
Havalandırmalı Bir Depolama Sistemi (Şekil
11)
Sistemin Avantajları:
•
•
•
•
•
•
•
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Depo içindeki iklimin tam kontrolü
Olası enfeksiyonlar tek bir kasada kalır
Patates ve soğana uygun
Hassas soğanlar için de uygundur
Bu sistem hemen hemen her türlü meyveyi
saklamanıza olanak tanır
Kapasite açısından esnek sistem
Lojistik çok basit, sadece bir forklift gerekli
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Bu çalışmada Nijer’in Başkenti Niamey yakınlarında kurulması planlanan bir soğan depolama tesisi
için +2 °C ve +28 °C iki ayrı muhafaza sıcaklığı
için tasarım yapılmış ve sonuçlar kısmında her iki
depolama durumu için enerji analizleri yapılmıştır.

6.1. Proje Verileri (Tablo 1)
Yılın en kurak ve en yağışlı ayı arasındaki yağış
miktarı: 167 mm yıl boyunca ortalama sıcaklık
9,5 °C dolaylarında değişim göstermektedir.
Dış ve iç duvarlar:
15 cm poliüretan panel (42 kg/m3)
15 cm kalınlık için:
K=0,1575 W/m2K olarak verilmiştir.
1/K = 1/hi + L1/λ1 + L2/λ2 + 1/hd
1/K = 1/18 + 0,001/80 + 0,15/0,024 + 1/23
[m2K/W] ise K=0,1575 W/m2K bulunur.
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Ortalama
Sıcaklık(°C)
Minimum
Sıcaklık(°C)
Maksimum
Sıcaklık(°C)
Yağış (mm)

•
•
•
•
•

Ortalama

Aralık

Kasım

Ekim

Eylül

Ağustos

Temmuz

Haziran

Mayıs

Nisan

Mart

Ocak

Şubat

Tablo 1. Proje İklim Verileri: Nijer-Niamey [5]

24.3

27.5

31.1

33.7

33.8

31.7

28.9

27.5

28.6

30.8

28.2

24.7

29,23

15.2

18.7

22.4

25.8

27.1

25.5

23.6

23

23.1

23.5

18.9

15.7

21,87

33.4

36.3

39.9

41.6

40.6

37.9

34.3

32

34.1

38.1

37.5

33.8

36,62

0

0

2

4

33

66

140

167

83

10

0

0

Ürün Cinsi: Kuru soğan
Toplam Ürün Miktarı: 1687,5 ton
Kasa Miktarı: 1350 Adet
Kasa Hacmi : 2,4 m3
Kurutma için havalandırma yükü:
150 m3/m3 soğan

•

Her oda için toplam havalandırma yükü:
675∙2,4∙150 = 243 000 m3/h

•

Soğan muhafaza odası dış yüzey alanı:
(61,7 + 2∙13,2)∙7,3 = 643,13 m2

•
•
•

İç duvar alanı: (61,7∙7,3)=450,41 m2
Taban ve tavan alanı: 61,7∙13,2 = 814,44 m2
Depo iç hacmi: 61,7∙13,2∙7,3 =5945,412 m3

Şekil 13. Nijer Niamey için tasarlanan soğan soğuk odalarının projesi [6]
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6.2 Isı Kazancı (+28 °C için) (Not: Özdeş 2
adet depo mevcuttur)

Kirletici maddeyi (CO2) seyreltmek için gerekli
hava debisi aşağıdaki bağıntı ile hesaplanır:

a. Transfer ısı kazancı:

V̇ h = SM/(Ki−Kd) = 22556221,88/(3000−400)
= 8675 m3/h

Dış duvar:
Q̇ dd = K Add ∆t

Burada:

= 643,13 ∙ 0,1575 ∙ (36,62−28) = 873 W
Q̇ id = K Aid ∆t
= 450,41 ∙ 0,1575 ∙ (36,62−28) = 611 W
Q̇ ta = K Ata ∆t
= 814,44 ∙ 0,1575 ∙ (36,62−28) = 1106 W
Q̇ dö = 0 kabul edilir.
Toplam transfer ısı kazancı:
∑Q̇ tr = 2590 W = 2,59 kW

SM: Zararlı madde derişikliği (mg/h)
Ki: İstenen depo içi CO2 derişikliği (3000 ppm olarak kabul edilirse)
Kd: Dış havadaki CO2 derişikliği (400 ppm kabul
edilir)
Bu hava %50 verimle çalışan ısı geri kazanımlı
yerel havalandırma cihazı ile depo içine verilecek
olursa;
Q̇ h = V̇ h∙ρh∙Cph∙∆t∙ηıgk /3600
= 8675∙1,1∙1,05∙(36,62-28)∙0,5/3600 = 12 kW

b. Ürün ısı kazancı:
Ürünün 4 günde +36,62 °C’den +28 °C’ye kadar
düşürüldüğünü kabul ediyoruz:

Burada;
V̇ h: Havalandırma debisi (m3/h)

Q̇ ü = M cp ∆t

ρh: Hava yoğunluğu (kg/m3)

= 8 43750 ( k g) ∙3, 81( k J/ k g C ) ∙ (36 , 62−2 8) ∙[1/
(4∙86400s)] = 80,18 kW

Cph: Havanın özgül ısısı (kJ/kgK)

Solunum ısısı [4]:
W= [(10,7∙f)/3600]((9∙t)/5+32)g

∆t: Sıcaklık farkı (°C)
ηıgk: Isı geri kazanım cihazının etkinliği (0,4 ila 0,6
arası alınır)

= (10,7∙3,668∙10 -4)/3600[((9∙28)/5+32)2,538]

d. Aydınlatma yükü:

= 0,07945731167 [W/kg]

Aydınlatma yükü 100 lümen/m2 (lüks) alınabilir;

Q̇ s = W∙M =0,07945731167∙843750
= 67042,1 W=67,0421 kW bulunur.
Toplam ürün ısı kazancı:
Q̇ üt = 80,18+67,0421 = 147,22 kW
c. Havalandırma yükü:
CO2 üretimi:
mco2 = f(9/5∙Tm+32)g

f=3,668x10 -4 g=2,538

(Soğan için) Tm = Ürün depo sıcaklığı [ °C]
mco2 = 3,668∙10 -4(9/5∙28+32)2,538
= 26,7333 (mg/kgh) = 26,7333 (ppm/h)
∑CO2 = M∙mco2
=843750 x 26,7333 =22556221,88 (mg/h)

L =814,44∙100 = 81444 lümen bulunur.
Referans [8]’de verilen katalog yardımıyla Led
2835 (2100 lümen) seçilirse;
ηl = 81444/2100 = 38,78 = 39 adet 50 cm uzunluğunda 140 lümen/W etkinlikteki LED tavan armatürü seçilirse toplam harcanan güç (W);
Pay = 39∙2100/140 = 585 = 0,585 kW aydınlatma ısı
kazancı ortaya çıkar. Lambalar insanların günlük
kontrol amaçlı olarak depolarda 2 saat kaldığı sürece açık kaldığı varsayılırsa;
Q̇ ay = Pay∙ZO =0,585 x2/24 =0,04875 kW aydınlatma yükü ortaya çıkar.
ZO: Zaman oranı (günlük çalışma saati/24 h)
e. İnsanlardan gelen yük:
Depolama sırasında mal yükleme ve boşaltma yapılmayacaktır. Günlük kontrol amaçlı 2 insan 2
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saat boyunca depoda kaldığı varsayılırsa;
Q̇ i =(ni∙qi/1000)∙ZO =(2∙210/1000)(2/24) =0,035 kW
ni: insan sayısı (adet)

6.3 Isı Kazancı (+2 °C için) (Not: Özdeş 2
adet depo mevcuttur)
a. Transfer ısı kazancı:

qi: İnsanları depoda üretmiş oldukları duyulur ve
gizli ısı toplamı [W]

Dış duvar:

ZO: Zaman oranı (günlük çalışma saati/24 h)

Q̇ id = KAid∆t = 450,41∙0,1575∙(36,62−2) = 2456 W

f. Fanlardan gelen ısı yükü:

Q̇ ta = KAta∆t = 814,44∙0,1575∙(36,62−2) = 4441 W

Her bir oda hava debisi: 243 000 m3/h

Q̇ dö = KAdö∆t = 814,44∙0,1575∙(36,62−25) = 1491 W

Bir fan firmasından, 7000 m3/h-300 Pa-1,3 kW üç
fazlı fan motorları seçilirse

Toplam transmisyon ısı kazancı:

n = 243000/7000 = 35 adet fan motoru gereklidir.
Pft = Pf∙n =35∙1,3 = 45,5 kW

Q̇ dd = KAdd∆t = 643,13∙0,1575∙(36,62−2) = 3507 W

Q̇ tr = 11895 W = 11,895 kW
b. Ürün ısı kazancı:

Q̇ f = 50,395 kW (Tablo 2’den)

Ürünün 4 günde +36,62 °C’den +2 °C’ye kadar düşürüldüğünü kabul ediyoruz:

Isı geri kazanım fanları:

Q̇ ü = M cp ∆t

Pgkf = n∙V̇ hdP / 3600∙η

=843750(kg)∙3,81(kJ/kgC)∙(36,62−2)∙[1/(4∙86400s)]
= 322,026 kW

= (2∙8675∙m3/h∙100)Pa/3600∙0,6 = 803 W = 0,8 kW
Q̇ gkf = 0,933 kW (Tablo 2’den)
Fanlardan gelen toplam ısı kazancı
Q̇ ft = Q̇ f + Q̇ gkf = 50,395 + 0,933 = 51,328 kW
g. Toplam ısı kazancı:
Q̇ T = Q̇ tr + Q̇ üt + Q̇ h + Q̇ ay + Q̇ i + Q̇ f + Q̇ gkf
Q̇ T=2,59+147,22+12+0,04875+0,035+50,395+0,993
= 213,28 kW

Solunum ısısı [4]:
W= [(10,7∙f)/3600]((9∙t)/5+32)g
= (10,7∙3,668∙10 -4)/3600[((9∙2)/5+32)2,538]
= 0,009442580561 [W/kg]
Q̇ s = W∙M =0,009442580561∙843750
= 7967,171 W=7,967 kW bulunur.
Toplam ürün ısı kazancı:

h. Emniyetli ısı kazancı toplamı:

∑Q̇ üt = 322,026+7,967 = 329,993 kW

Q̇ eT = 1,1 ∙ Q̇ T = 1,1∙208,192375 = 234,6 kW

c. Taze hava yükü:

i. Soğutma cihazlarının seçimi:

CO2 üretimi:

Her bir oda için 2 ayrı soğutma grubu kullanılacaktır:

mco2 = f(9/5∙Tm+32)x

(Soğan için) Tm = Ürün depo sıcaklığı [ °C]

Kompresör seçimi:

mco2 = 3,668∙10 -4(9/5∙2+32)2,538

Q̇ k = Q̇ eT∙24/(16∙2) = 234,6∙24 /(16∙2) = 175,95 kW
Evaporatör seçimi:
Q̇ e = 175,95 kW
Kondenser seçimi:
Kompresör elektrik motor gücü
Pkel = Q̇ k /COP = 175,95/3 = 58,65 kW
Q̇ kon = Q̇ k + Pkel = 175,95+58,65 = 234,6 kW

f=3,668x10 -4 x=2,538

= 3,176942992 (mg/kgh) = 3,176942992 (ppm/h)
∑CO2 = M∙mco2
=843750 x 3,176942992 =2680545,65 (mg/h)
Kirletici maddeyi (CO2) seyreltmek için gerekli
hava debisi aşağıdaki bağıntı ile hesaplanır:
V̇ h = ZM/(Ki−Kd) = 2680545,65/(3000−400)
= 1031 m3/h
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Burada:
ZM: Zararlı madde derişikliği (mg/h)
Ki: İstenen depo içi CO2 derişikliği (3000 ppm olarak kabul edilirse)
Kd: Dış havadaki CO2 derişikliği (400 ppm kabul
edilebilir)
Bu hava %50 verimle çalışan ısı geri kazanımlı
yerel havalandırma cihazı ile depo içine verilecek
olursa;
Q̇ h = V̇ h∙ρh∙Cph∙∆t∙ηıgk /3600
= 1031∙1,2∙1,05∙(36,62-2)∙0,5/3600 = 6,25 kW
Burada;
V̇ h: Havalandırma debisi (m3/h)
ρh: Hava yoğunluğu (kg/m3)
Cph: Havanın özgül ısısı (kJ/kgK)
∆t: Sıcaklık farkı (°C)
ηıgk: Isı geri kazanım cihazının etkinliği (0,4 ila 0,6
arası alınır)
d. Aydınlatma yükü:
Aydınlatma yükü 100 lümen/m2 (lüks) alınabilir;
L=814,44∙100 =81444 lümen bulunur.
Referans [8]’te verilen katalog yardımıyla Led 2835
(2100 lümen) seçilirse; n1= 81444/2100=38,78=39
adet 50 cm uzunluğunda 140 lümen/W etkinlikteki LED tavan armatürü seçilirse toplam harcanan
güç (W);
Pay= 39∙2100/140=585 W=0,585 kW bulunur. Lambalar insanların günlük kontrol amaçlı olarak depolarda 2 saat kaldığı sürece açık kaldığı varsayılırsa;
Q̇ ay= P*ZO=0,585∙2/24 =0,04875 kW aydınlatma
yükü ortaya çıkar.
ZO: Zaman oranı (günlük çalışma saati/24 h)
e. İnsanlardan gelen yük:
Depolama sırasında mal yükleme ve boşaltma yapılmayacaktır. Günlük kontrol amaçlı 2 insan 2
saat boyunca depoda kaldığı varsayılırsa;
Q̇ i =(ni∙qi/1000)∙ZO =(2∙257/1000)(2/24) =0,043 kW
ni: insan sayısı (adet)
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qi: İnsanları depoda üretmiş oldukları duyulur ve
gizli ısı toplamı [W]
ZO: Zaman oranı (günlük çalışma saati/24 h): insan sayısı (adet)
f. Fanlardan gelen ısı yükü:
Her bir oda hava debisi: 243000 m3/h
7000 m3/h-300 Pa-1,3 kW üç fazlı fan motorları seçilirse
n= 243000/7000= 35 adet fan motoru gereklidir.
∑Pft = nf∙Pf =35∙1,3 = 45,5 kW
35 x 1,3 =45,5 kW
Q̇ f= 50,395 kW (Tablo 2’den)
Isı geri kazanım fanları:
Pgkf = n∙V̇ dP / 3600∙η
= (2∙1031∙m3/h∙100)Pa/3600∙0,6 = 96 W = 0,096 kW
Q̇ gkf = 0,264 kW (Tablo 2’den)
Fanların toplam ısı kazancı
Q̇ ft = Q̇ f + Q̇ gkf = 50,395 + 0,264 = 50,659 kW
g. Toplam ısı kazancı:
Q̇ T = Q̇ tr + Q̇ üt + Q̇ h + Q̇ ay + Q̇ i + Q̇ f + Q̇ gkf
Q̇ T=11,895+329,993+6,25+0,04875+0,043+45,5+0,264
= 393,99 kW
h. Emniyetli ısı kazancı toplamı:
Q̇ eT = 1,1 ∙ ∑Q̇ T = 1,1∙393,99 = 433,39 kW
i. Soğutma cihazlarının seçimi:
Her bir oda için 2 ayrı soğutma grubu kullanılacaktır:
Kompresör seçimi:
Q̇ k = Q̇ eT∙24/(16∙2) = 433,39∙24 /(16∙2) = 324,87 kW
Evaporatör seçimi:
Q̇ e = 324,87 kW
Kondenser seçimi:
Kompresör elektrik motor gücü
Pkel = Q̇ k /COP = 324,87/2,5 = 129,948 kW
Q̇ kon = Q̇ k + Pkel = 324,87+129,948 = 454,818 kW
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Tablo 2. Depo İçindeki Motorlardan Kaynaklanan
Isı Yükleri

Tablo 3. +28 °C ve +2 °C Sıcaklık İçin Soğan
Depolama Isı Yük Hesaplarının Özeti (tek oda
için)
Hesap
parametreleri
Trans. ısı
kazan.[kW]
Ürün ısı
kazan.[kW]
Taze hav. yükü
[kW]
Aydınlatma
yükü [kW]
İnsan. gel. ısı
yükü [kW]
Fan. gelen ısı
yükü [kW]
Toplam ısı
kazan. [kW]
Em. topl. ısı
kazan. [kW]
Kompresör
gücü [kW]
Komp. motor
gücü [kW]
Evap. Kapasi.
[kW]
Kond.
Kapasite.[kW]
Ort. muha.
sür. [ay]

7. SONUÇLAR VE TARTIŞMA
Farklı soğuk oda sıcaklıklarında soğan depolama
proje hesapları incelendiğinde (Tablo 3) tropikal
iklimler için önerilen +28 C muhafaza sıcaklığı
çok önemli avantajlar sağlamaktadır:
•

•

Bu projede kompresör, evaporatör ve kondenser ilk yatırım maliyetleri yönünden %46’lık
bir tasarruf sağlayacaktır.
Bu proje işletme yönünden özellikle iç ve dış
sıcaklıkların dengede olduğu şubat ve ağustos
aylarında soğutma gerektirmediğinden %60’a
yakın bir enerji tasarrufu sağlayacaktır.

•
•
•

+28 °C

+2 °C

Fark

Fark (%)

2,59

11,895

-9,305

(-) %78

147,22
12

329,993 -182,773 (-) %55
6,25

+5,75

(+) %48

0

0

-0,008

(-) %18

+0,669

(+) %1,5

213,28

-180,71

(-) %46

234,6

-198,79

(-) %46

0,04875 0,04875

175,95

324,87

-148,92

(-) %46

58,65

129,948

-71,298

(-) %54

175,95

324,87

-148,92

(-) %46

175,95

454,818 -278,868 (-) %61

8,5

12

-3,5

(-) %29

Özellikle yükleme ve boşaltma işlemlerinin
daha hızlı yapılmasına imkân verecektir.
Sadece muhafaza süresinde 3,5 ay (%29) bir
azalma söz konudur.
Ayrıca ürün bozulma kayıpları %30 ila %35
seviyelerine çıkabilir.

Özellikle Afrika ve Ortadoğu gibi tropikal iklimin
yaşandığı bölgelerde tercih edilebilecek +25 °C
ila 30 °C’lik soğan depolama odaları ciddi bir ilk
yatırım ve işletme avantajları sağlamaktadır. Ülkemizin sıcak iklimlerinde bu sıcaklık aralığı soğan
depolama için tercih edilebilir.
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SEMBOL LİSTESİ
mco2: Birim ürün kütlesi başına karbondioksit üretimi
∑CO2: Karbondioksit üretim hızı
f ve g: Solunum katsayıları
SM: Zararlı gaz üretim hızı
V̇h: Kirletici gazları seyreltmek için gereken hava debisi
V̇s: Soğuk depo içine sızan hava debisi
SM: Zararlı maddelerin yayılım hızı
Ki: Müsaade edilen iç hava derişikliği
Kd: Dış hava zararlı madde derişikliği
W: Solunuma bağlı ısı üretim hızı
Tm: ortalama ürün sıcaklığıdır
M: Ürün kütlesi
n: Hava değişim sayısı
V: Soğuk oda hacmi
K: Isı geçirgenlik değeri
hi: İç yüzey ısı iletkenlik değeri
hd: Dış yüzey ısı iletkenlik değeri
L1: Metal malzeme kalınlığı
L2: Poliüretan malzeme kalınlığı
λ1: Metal malzeme ısı iletkenlik değeri
λ2: Poliüretan malzeme ısı iletkenlik değeri
Q̇ dd: Dış duvar ısı kazancı
Q̇ id: İç duvar ısı kazancı
Q̇ ta: Tavan ısı kazancı
Q̇ dö: Döşeme ısı kazancı
∑Q̇tr: Transfer yoluyla ısı kazancı
Q̇ ü: Ürün duyulur ısı kazancı
Q̇ s: Ürün solunum ısı kazancı
∑Q̇üt: Toplam ürün ısı kazancı
Q̇ h: Havalandırma ısı yükü
ρh: Hava yoğunluğu
cp: Havanın özgül ısısı
∆t: Sıcaklık farkı
nıgk: Isı geri kazanım cihazının etkinliği
L: Aydınlatma yükü
n1: Lamba sayısı
Pay: Elektriksel güç
Q̇ ay: Aydınlatma ısı yükü
ZO: Zaman oranı
Q̇ i: İnsanlardan gelen ısı yükü
ni: İnsan sayısı
qi: İnsanları depoda üretmiş oldukları duyulur ve gizli ısı
toplamı
Q̇ f: Havalandırma fanlarından gelen ısı kazancı
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Q̇ gkf: Isı geri kazanım fanlarından gelen ısı kazancı
Q̇ ft: Fanlardan gelen toplam ısı kazancı
nf: Fan motoru sayısı
ngkf: Isı geri kazanım fanı sayısı
Pft: Fan motor gücü
Pgkf: Isı geri kazanım fanı ısı kazancı
dp: Basınç kaybı
ngkf: Isı gri kazanım fanı verimi
ngkf: Isı geri kazanım fan sayısı
Q̇ T: Toplam ısı kazancı
Q̇ eT: Emniyetli toplam ısı kazancı
Q̇ k: Kompresör soğutma gücü
Pkel: Kompresör elektrik gücü
Q̇ kon: Kondenser ısı gücü
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Soğuk depolarda evaporatörler donma noktasının altındaki sıcaklıklarda çalışırken, yüzeylerinde kar birikerek soğutma kapasitesini ve etkinliğini azaltır. Karlanmayı gidermek, kapasite ve verimliliği geri kazanmak için evaporatördeki bu kar
evaporatöre çeşitli yöntemler ile ısı ekleyerek çözülür. Bu ısıtma işleminde, evaporatöre verilen ısının ancak %25 ila %35 oranındaki kısmı karın erimesine, kalan
diğer %65 ila %75’lik kısmı ise iç ortama verilir. Ayrıca buz çözme işlemi zamana
bağlı olarak yapıldığında çoğunlukla yüzeylerde yeterli kar birikimi olmadan sistem buz çözme döngüsüne geçer. Bu da iç ortamda istenmeyen sıcaklık artışlarına
ve enerji kayıplarına yol açar. Günümüzde mevcut buz çözme yöntemleri çok fazla
değişmemekle birlikte kontrol stratejileri çok gelişmiş olup talep kontrollü, adaptif,
yapay zekâ destekli buz çözme kontrol yöntemleri geliştirilmiştir. Bu kontrol stratejilerinin temelinde kar birikimini doğrudan ve dolaylı olarak ölçen ve dolayısıyla
buz çözme talebini algılayan teknolojiler bulunmaktadır.
Bu çalışmada evaporatörlerde karlanma nedenleri açıklanmış, geleneksel buz çözme yöntemleri üzerinde ayrıntılı durulmuştur. Son bölümde talep kontrollü buz çözme kontrol stratejileri ayrıntılı olarak incelemiştir.

Anahtar Kelimeler

Sıkıştırmalı Soğutma Sistemi, Buz Çözme Döngüsü, Talep Kontrollü Buz Çözme.

Demand Controlled Defrost Applications in
Cold Rooms
ABSTRACT
While evaporators are operating at temperatures below freezing in cold storages,
frost accumulates on their surfaces , reducing the cooling capacity and efficiency.
To remove the frost and restore capacity and efficiency, this frost in the evaporators
is solved by adding heat to the evaporator with various methods. In this heating process, only 25% to 35% of the heat given to the evaporator is given to the ice to melt
and the remaining 65% to 75% is given to the indoor environment. In addition, when
the defrosting process is carried out depending on the time, the system often goes
into a defrost cycle without sufficient frost accumulation on the surfaces. This leads
to undesirable temperature increases and energy losses in the indoor environment,
although the current defrosting methods do not change much, control strategies
are very advanced and demand-controlled, adaptive, artificial intelligence-assisted
defrosting control methods have been developed. At the heart of these control strategies are technologies that directly and indirectly measure ice build-up and thus
perceive defrost demand.
In this study, the reasons for icing in evaporators are explained and traditional
defrosting methods are discussed in detail. In the last section, demand controlled
defrosting control strategies are examined in detail.
Geliş Tarihi : 06.02.2022
Kabul Tarihi : 16.02.2022
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Compressed Cooling System, Defrost Cycle, Demand-Controlled Defrosting.
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1. GİRİŞ
0 °C’nin altında çalışan tüm ticari soğutma evaporatörleri, boru ve kanat yüzeylerinde buz ve kar
biriktirecektir. Ticari soğutmada kullanılan ünite
soğutucuların çoğu, sıfırın altındaki sıcaklıklarda,
tamamen donmuş muhafaza uygulamalarında çalışır. Evaporatörde oluşan buz-kar periyodik olarak
giderilmelidir.
Soğutma endüstrisindeki herkes karın bir yalıtkan etkisi olduğunu bilir. Kar kristalleri cam elyaf
izolasyonuna benzer şekilde havayı hapseder. Bu
yalıtım etkisi ısı değişimini azaltarak soğutkan debisini azaltır. Termostatik genleşme valfi (TGV),
kızgınlık ayarını dengelemek ve korumak için
kısarken, hız düşer, yağ geri dönüşü zayıflar, sıvı
haldeki soğutkan kompresöre geri dönebilir, hava
akışı kısıtlanır, vb. Kısacası, evaporatördeki karlanma giderilmelidir veya sistem arızası meydana
gelecektir. Bu tartışılmaz bir gerçektir.
Karlanmayı evaporatörlerden temizlemek için kullanılan yöntemlere üç buz çözme sistemi hakimdir.
Bu sistemlerden biri sadece kabin sıcaklığı donma
noktasının üzerinde olduğunda kullanılabilir. Kabin sıcaklığı yaklaşık 2 °C veya daha fazla olan
gömme soğutucularda genellikle “kapalı çevrim”
buz çözme kullanılır. Kapalı çevrim buz çözme büyük ölçüde iyi sistem tasarımına ve kararlı koşullara bağlıdır. Soğutma sistemleri, çalışma zamanlarının 1/4’ü ila 1/3’ü zamanı “kapalı” olacak şekilde
tasarlanmıştır. Evaporatör fanları, daha sıcak kabin
hava sıcaklığını evaporatörde dolaştırmak ve böylece buzunu çözmek için kapalı dönemlerde çalışır
durumda kalır. Kabin koşulları sabit olduğu sürece,
bu sistem iyi çalışır. Bununla birlikte, sık sık olduğu gibi, daha fazla ürün, daha fazla kapı açıklığı,
kullanıcının termostatı kapatması vb. gibi tasarım
koşullarından daha büyük bir yük uygulanırsa, soğutma serpantinini tamamen çözecek kadar uzun
süre kapalı olmayacak, kar birikmeye devam edecektir. Yüksek yük nedeniyle sistem uzun süre kapanmayabilir. Genellikle, bu sistemlerde, sistemi
buz çözme işlemini gerçekleştirecek kadar gereken
süre durmaya zorlamak için basit bir açma / kapama zamanlayıcısı eklenir. Bu, havalı buz çözme
sistemleri için en iyi çözüm değildir. Zamanlayıcının değişen koşullara uyacak şekilde yeniden
ayarlanması gerekir, bu nadiren yapılır. Buz çözme
çevrimi en çok soğutma gerektiği “yanlış” zamanda olabilir. Zorunlu kapatma süresi çok uzun olabi-
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lir, bu da ürünün ısınmasına ve bozulmasına neden
olabilir. Kabini tekrar eski sıcaklığına döndürmek
için sistemin çok daha uzun süre çalışması gerekecektir. Herhangi bir elektrik kesintisi varsa, zorunlu kapatma sürelerinin zamanlaması değişecektir.
Böyle bir sistemi çalıştırmak için enerji maliyetleri
yüksek olacak ve eğer olası bir ürün kaybı varsa,
maliyeti çok pahalı olabilir.
Evaporatör, buz çözme kontrolleri ile birlikte kullanılan iki farklı yöntemle çözülür; sıcak gaz ve
elektrikli buz çözme. Sıcak gaz buz çözme, elektrikli buz çözmeden daha karmaşık boru tesisatları,
vanalar ve kontroller kullanır ve sonuç olarak montaj maliyeti daha yüksektir. Bu nedenle, elektrikli
buz çözme daha yaygındır.
Hangi sistem kullanılırsa kullanılsın, kullanıcıya
yüksek enerjili faturalar, soğutma üretimi, ürün
kalitesi ve bakım şeklinde bir “buz çözme maliyeti” uygulanır. Buz çözme sistemini iyi kontrol
altına almak bu “maliyeti” son derece azaltabilir!
Hem elektrikli hem de sıcak gaz buz çözmesinden
uygulanan ısı soğutulmuş alandan çıkarılmalı, geri
kazanılmalıdır. Her buz çözme döngüsü, sıcaklık 0
°C’ye ulaşmadan ve gerçek kar erimesi oluşmadan
önce evaporatörün kütlesine ve kara çok fazla ısı
uygular. Bu ısıtma, gereksiz bir buz çözme başlatıldığında bile her buz çözme döngüsünde tekrarlanır!
Karlanma oda ve ürün sıcaklığının üzerine ısıtıldığında süblimasyon tersine döner ve karlanma evaporatörden diğer yüzeylere aktarılır. Bu kabindeki
kasalar ve üründür. Buz çözme sıcaklığı elde edildikten sonra, kabine ve ürüne su buharı şeklinde
evaporatörden daha fazla nem sürülür. Evaporatörden gelen tüm karı eritmek için yeterli ısı uygulandıktan ve yeterli drenaj ve kurutma için daha fazla
zaman alındığında, geri kazanım başlar. Geri kazanım, buz çözme işlemine eklenen kabindeki tüm
ısının uzaklaştırılmasını içerir (Evaporatör kütlesi
veya metal, hava sıcaklığı, gizli buharlaşma ısısı,
vb.)
Buz çözme ve geri kazanımdaki bir sistem mevcut
soğutma kapasitesini azaltır. Buz çözme döngüsü
sırasında, hava sızıntısı, ısı iletimi ve ürün ısısı,
buz çözme için ilave edilen ısının üstünde birikmeye devam eder. Tipik bir buz çözme ve iyileşme süresi bir saati aşıyor. Günde iki buz çözme
çevrimi ile, iki saatin üzerinde soğutma kapasitesi
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kaybedilir. Buz çözme döngüsünün çok sık veya
çok uzun olması, kabin duvarlarında ve üründe
kar oluşmasına neden olur. Çalışma sırasında, nem
daha soğuk buharlaştırıcıya çekilir, ancak buz çözme sırasında kasa çeperlerine ve kasalardaki ürüne
geçer. Yüksek sıcaklıktaki buz çözmede ani sıcaklık yükselmeleri, soğutulmuş ürünün raf ömrünü
kısaltabilir. Karlanmış evaporatör de ürün kaybına
neden olabilir. Buz çözme sıklığı ile bakım maliyetleri de artar [1].
Buz ve kar yapısının termo-fiziksel özellikleri tamamen bu yapının yoğunluğuna bağlı olarak değişir. Yapının içindeki buz arttıkça yoğunluk artar,
tersine kar oranı arttıkça yoğunluk azalır. Tam
buzun ısı iletkenliği 2,22 W/mK’dir. Kar ve buz
yoğunluğu 0,6 g/cm3 ile 0,1 g/cm3 değerleri arasında değişebilmektedir. Yoğunluk 0,156 ile 0,6 g/
cm3 arası için ısı iletkenlik değeri 0,1297 W/mK,
yoğunluk 0,156 g/cm3’ten daha düşükse 0,0932 W/
mK alınabilir.

0 °C veya altındaki bir evaporatör yüzeyine çarptığında oluşur. Su donduğunda buz, buz eridiğinde
su oluşur. Bu sık sık meydana gelirse, bir buharlaştırıcı belli bir süre sonra bir buz bloğuna benzer
(Şekil 1).
Evaporatör ne kadar soğuk olursa, o kadar fazla
su buharı donar. İstenen oda veya ürün sıcaklığını
korurken evaporatör sıcaklığı mümkün olduğunca
yüksek tutulmalıdır. Bu, giren hava ile evaporatör
yüzeyi arasındaki sıcaklık farkının (SF) minimum
veya düşük tutulması anlamına gelir.
Düşük bir SF yaklaşık 4,5 ila 5,6 °C’dir. Dört koşul
düşük bir SF elde edilmesine yardımcı olur:
•
•
•
•

Geniş bir evaporatör yüzeyi
Tamamen aktif bir evaporatör
Hızlı hava dolaşımı
Temiz, buzlanmayan bir yüzey.

2. EVAPORATÖRDE BUZ ÇÖZME
İHTİYACI
Soğutma sistem evaporatörü, buharlaşan soğutkan için yer sağlayan bir kaptır. Soğutucu, kabın
duvarlarından iletim yoluyla ısı alır. Evaporatörün
verimliliği ilgili birkaç faktöre bağlıdır:
•
•
•
•
•
•
•

Boyutu
İçindeki soğutkan türü ve hızı ve türbülansı
Soğutkandaki yağ miktarı
Birimin yapıldığı malzeme
Evaporatör ve çevresi arasındaki sıcaklık farkı
Çevreye maruz kalma
Evaporatör yüzeyinin durumu

Evaporatör yüzeyinin temiz tutulması gerekir. Kireç, kir, film veya benzeri maddeler içermemelidir.
Temiz ise, evaporatör ısıyı soğutucuya hızlı ve kolay bir şekilde aktarır. Aksi takdirde, bu elemanlar
ısı transferini yavaşlatan yalıtım görevi görür.
Çökelti ve diğer yabancı maddeler nispeten uzun
süreler boyunca toplanmaktadır. Sorun haline gelirlerse aralıklarla çıkarılabilirler. Yine başka bir
eleman (buz oluşumu), serpantin sıcaklığı 0 °C
veya daha düşükse, evaporatör verimliliğini sürekli olarak etkileyebilir [2].
Kar donmuş su buharıdır. Kar kristalleri, su buharı

Şekil 1. Evaporatör lamelleri üzerinde buz+kar
oluşumu [3]

Belirli bir sıcaklık için bu koşullar yavaş kar oluşumunu, yüksek emme basıncını, yüksek kapasiteyi
ve verimliliği teşvik eder. Buzlanma olarak havadan daha az su buharı alınır. Nem yüksek kalır.
Gıdalar daha az nem ve kütle kaybeder ve en iyi
görünümlerini korurlar.
Ancak, bu ideal durum her zaman mevcut olmayabilir. Bir evaporatörde küçük bir yüzey alanı olabilir. Tamamen aktif olmayabilir. Hava sirkülasyonu
düşük veya kısıtlı olabilir. Ağır karlanma hava geçişlerini tıkayabilir ve yalıtım görevi görebilir. Bu
tür şeyler meydana gelirse, giren hava ile evaporatör arasındaki sıcaklık farkı yüksek olacaktır. Benzer şekilde, soğutulmuş alanın sıcaklığı da yüksek
olacaktır.
Hemen hemen her soğuk depo sıcaklığı için, bu koşulların aşağıdaki olumsuz etkileri vardır:
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•
•
•

Daha düşük emme basıncı
Daha yüksek soğutma etkisi maliyeti
Depolanan gıda ürünlerinden nem kaybıyla,
alandaki nem azalması.

0 °C veya daha düşük sıcaklıklarda çalışan bir
evaporatörde bu koşulları ortadan kaldırmanın bir
yolu vardır. Otomatik, periyodik, buzlanma veya
“buz çözme” için bazı yöntemler sağlamaktır [2].

3. GELENEKSEL BUZ ÇÖZME
YÖNTEMLERİ
Bir tasarım ve uygulama mühendisi genellikle evaporatörün ısı transfer yüzey alanını ve bu yüzey
üzerindeki hava hızlarını belirler. Soğutma servis
teknisyeni, genleşme vanasının seçimi ve ayarlanması yoluyla evaporatörün aktivitesini kontrol
eder. Servis teknisyeni ayrıca mevcut buz çözme
yöntemlerinden birinin uygulanması ve ayarlanması ile serpantin buzlanma problemini de kontrol
eder.
Defrost yöntemlerinde birçok değişken ve ayrıntı
vardır. Bu varyasyonların değerini ve uygulamasını analiz etmek için temel defrost yöntemlerinin
kavramlarını anlamak gerekir.
Evaporatör buz çözme için mükemmel veya ideal
bir yöntem yoktur. Hiçbir kurulum türü için tek
bir yöntem uygulanmaz. Ancak bu, her kurulumun
farklı bir buz çözme yöntemi gerektirdiği anlamına
gelmez. Karakteristikler ve koşullar aynıysa, farklı
sistemler benzer buz çözme yöntemlerini ve ekipmanını kullanabilir. Öte yandan, ekipmanlarda,
tasarım sıcaklıklarında veya soğutulan ürünlerde
farklılıklar olabilir. Buz çözme yönteminde bir değişiklik gerektiren çok sayıda çalışma koşulu mevcut olabilir.
Havaya maruz kalan evaporatörlerin buzunu çözmenin birkaç yöntemi vardır. Çoğu, buharlaşma
sıcaklığının suyun erime noktasının (0 °C) üzerine
çıkmasıyla sonuçlanır. Bu yöntemlerin istisnaları
da bu bölümde incelenecektir. Aşağıdaki beş evaporatör buz çözme yöntemi yaygın olarak kullanılmaktadır:
•
•
•
•
•
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Sıcak Gaz ile Buz Çözme
Elektrik Dirençli Buz Çözme
Kapalı Çevrim (Havalı) Buz Çözme
Sıcak Havalı Buz Çözme
Sulu Buz Çözme
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4. YAYGIN OLARAK KULLANILAN BUZ
ÇÖZME KONTROL STRATEJİLERİ
4.1 Zaman Başlatmalı-Zaman Sonlandırmalı
Kontrol
Evsel ve ticari soğutma uygulamaları ve soğuk depolarda yaygın olarak kullanılan bir yöntemdir. Bu
tasarıma ‘toplam çalışma’ zamanlayıcısı adı verilmiştir. Bu zamanlayıcılar, yalnızca buzdolabının
(kompresör) gerçekte çalıştığı zamanı sayarlardı.
Kompresör çalışmadığında kar oluşmayacağından
bu mantıklıdır.
Bu daha sonraki mekanik model zamanlayıcılar,
sadece kompresör belirli bir süre boyunca, genellikle 6 ila 8 saat birikmiş kompresör çalışması sırasında çalıştığında buz çözme işlemine ilerler.
Bir buz çözme zamanlayıcısı (saat) üzerinde kompresör çalışma sürelerine göre günde 3/6 defa buz
çözme öngörülür. Buz çözme süresi sistem kapasitesine göre 20/90 dakika aralığında olabilir. Ancak
bu yöntemde öngörülen buz çözme aralıkları ve
süreleri bazen ortamın ihtiyaçlarına cevap veremeyebilir. Bu durumda arızalar ve enerji kayıpları
ortaya çıkabilir.

4.2 Zaman Başlatmalı-Sıcaklık
Sonlandırmalı Kontrol
Süpermarket uygulamaları için en temel ve yaygın
olarak kullanılan buz çözme kontrol stratejisi zamanlı buz çözmedir. Soğutmalı vitrin evaporatörleri, bir zamanlayıcının buz çözme döngüsünü hem
başlattığı hem de sonlandırdığı, önceden tanımlanmış bir buz çözme programına göre çözülür. Bu
strateji, evaporatörde mevcut olan gerçek kar miktarına dayanmadığından, buz çözme döngüsünün
buzun buz çözme döngüsü sırasında tamamen çıkmayacağı şekilde süresi yetersizdir veya buzun giderilmesi için gerekli olandan önemli ölçüde daha
fazla ısıtma sağlanacak şekilde süresi aşırıdır.
Zamanlanmış buz çözme stratejisinin etkinliği,
sıcaklık kontrollü bir sonlandırma kullanılarak artırılabilir. Bu teknikte, buharlaşma sıcaklığı önceden belirlenmiş bir sıcaklığa ulaştığında veya buz
çözme döngüsü önceden belirlenmiş bir süreye
ulaştığında (hangisi önce gerçekleşirse) buz çözme
döngüsü sona erer. Sıcaklık sonlandırma, buz çözme döngüsünün sadece bir zamanlayıcı ile gerçekleşenden daha erken sona ermesini sağlar. Bununla
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birlikte, evaporatör sıcaklığı sadece bir buz çözme
döngüsünü sonlandırmak için kullanıldığından,
hiçbir buz çözme döngüsünün gerekli olmadığında
başlatılması olasılığı hala mevcuttur.

4.3 Zaman Başlatmalı-Basınç Sonlandırmalı
Kontrol
Sıcaklık kontrollü sonlandırmaya alternatif olarak,
buz çözme basınca dayanarak da sonlandırılabilir.
Bu teknikte, buz çözücü basıncı, buzun tamamını eritmek için yeterli sayılan önceden belirlenmiş
bir basınca ulaştığında veya buz çözme döngüsü
önceden hangisi olursa gerçekleşirse, buz çözme
döngüsü sona erer. Basınç sonlandırma, buz çözme döngüsünün sadece bir zamanlayıcı ile gerçekleşenden daha erken sona ermesini sağlar. Bununla
birlikte, evaporatör basıncı sadece bir buz çözme
döngüsünü sonlandırmak için kullanıldığından,
hiçbir buz çözme döngüsünün gerekli olmadığında
başlatılması olasılığı hala mevcuttur.

5. TALEP KONTROLLÜ BUZ ÇÖZME
Talep buz çözme sistemleri, evaporatörün yüzeyinde kar birikimini doğrudan ölçer ve buz çözmeyi
sadece gerektiğinde başlatır! Her defasında aynı
kar kalınlığında buz çözme işlemi, başlatılan zaman yöntemlerine kıyasla buz çözme sıklığını ve
süresini azaltacaktır. Talep buz çözme, buz çözme
döngüsü sayısını önemli ölçüde azaltır. Enerji maliyetlerinde %50 ila %80 oranında tipik tasarruf
sağlanır.
Daha hızlı ve daha kısa buz çözme periyotları ile;
daha fazla soğutma kapasitesi sağlanabilir. Mevcut kapasite kısıtlı ise, talep buz çözme tarafından
sağlanan ilave kapasite ek ekipman maliyetinden
tasarruf sağlayabilir. Zamanlı buz çözmeyi beklerken, hızlı, ağır kar birikmesine ve evaporatör veriminin kaybına neden olan olağandışı koşullardan
kaçınılacaktır. Aynı optimum kar kalınlığında buz
çözme, evaporatör verimliliğini korur.
Buz çözme genellikle sıcaklık sonlandırma kontrolü ile 10° ila 15 °C’de sona erer, zaman sona erdiğinde daha yüksektir. Bu evaporatöre yakın ürünü
etkiler. Daha kısa daha az buz çözme ile ürün çok
daha az etkilenir.
Zamana bağlı çözdürme işlemi yoğun bakım gerektirir. Zamanlar mevsimsel olarak ve ürün yük-

lemesindeki değişiklikler için değiştirilmelidir.
Zaman ayarları “iyi tahminlerdir”. Çoğu zaman,
buz çözme zamanlayıcıları bir kez ayarlanır ve
daha sonra birisi “bir şeyler yanlış” olduğunu fark
edene kadar değiştirilmez.
Talep buz çözme ile ekipman ömrü daha uzundur.
Daha az sıcaklık çevrimi ile, sıcak gaz vanaları,
kontroller ve borular daha az gerilir, elektrikli ısıtıcılar daha uzun ömürlü olur ve evaporatörün kendisi bile uzun bir ömre sahip olur.

6. UYARLANABİLİR (ADAPTİF) BUZ
ÇÖZME KONTROLÜ
Günümüzde, birçok satıcı uyarlanabilir defrost
kontrolleri olarak da bilinen akıllı defrost kontrolör
kitleri sunmaktadır. Akıllı buz çözme denetleyici
kitleri, gömme dondurucular için günlük buz çözme döngülerinin süresini ve sayısını optimize eder.
Bu nedenle, her sekiz saatte bir devreye giren ısıtıcı
yerine, ihtiyaç durumuna göre 10 saat, 18 saat, 24
saat olabilir (çalışanların kapıları kaç kez açtığına
veya kabine ne kadar sıcak ürün yerleştirildiğine
bağlıdır). Bu genellikle serpantin üzerindeki buz
kalınlığını belirlemek için gömme kabin sıcaklığı
ile evaporatör serpantin sıcaklığı karşılaştırılarak
yapılır. Akıllı buz çözme kontrolörleri ile dondurucunun boyutuna bağlı olarak her yıl binlerce TL
tasarruf edebilir. Buz çözme kontrolünün bir diğer
avantajı, gömme kabinin iç kısmındaki kar birikiminin azaltılmasıdır [4].

7. TALEP KONTROLLÜ BUZ ÇÖZME
KONTROL STRATEJİLERİ
Soğutma sistemlerinde talep kontrollü buz çözme
başlatma teknikleri aşağıdakileri içerir:
•
•
•
•
•
•
•

Evaporatör boyunca hava basıncı farkı ölçümü
Evaporatörde hava akış hızı ölçümü
Hava ve buharlaşma yüzeyi arasındaki sıcaklık farkı
Soğutkan debisi ölçümü
Fan gücü ölçümü
Buz kalınlığının farklı yöntemler ile ölçümü
Yapay zekâ temelli buz çözme kontrol sistemleri.

Bu talep buz çözme tekniklerinin birçoğunun bir
tartışması aşağıda verilmektedir.
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7.1 Evaporatör Hava Tarafında Basınç Farkı
Ölçümü
Buz çözme, şartlanmış alandan ısı alma veriminde
bir azalma olduğundan, mümkün olduğunca az yapılmalı ve yine de karı serpantinden uzak tutmalıdır. Zaman-sıcaklık defrost kontrolünün verimsizlikleri göz önüne alındığında, kar aslında sadece
serpantin üzerindeyken buz çözecek bir dizi başka
çözüm denenmiştir.
Yöntemlerden biri hava basıncı farkıdır. Bu yöntemle, dış fan ile serpantin arasına bir hava basıncı
algılama borusu yerleştirilir. Serpantin üzerinde
kar biriktikçe havanın serpantinden geçmesi zorlaşır. Bu, serpantin ve fan arasında daha düşük
bir vakumla sonuçlanır. Vakum uygun miktara
ulaştığında, ünite buz çözme işlemine geçer. Zaman-sıcaklık yönteminde olduğu gibi, serpantin
sıcaklığı 0 °C’nin altında olmadığında ve belirli bir
süre geçinceye (genellikle 1 saat) kadar ünite buz
çözemez.
Hava kuru ise bu kontrol muhtemelen çok düşük
sıcaklıklarda buz çözme işlemine giremez.
Jarrett (1972) [5], evaporatör üzerindeki kar birikimini tespit etmek ve buz çözme döngüsünü
başlatmak için evaporatördeki hava basıncı farkını izleyebilen bir sıvı amplifikatörü tasarlamıştır.
Sıvı amplifikatörü ev tipi bir buzdolabında test
edilmiştir ve cihazın, evaporatördeki basınç farkına dayanarak buz çözme ihtiyacını tespit edebildiği gösterilmiştir. Ev buzdolabına takılan orijinal
zamanlanmış buz çözme kontrolörü yedi saatte bir
buz çözme işlemini başlattı. Sıvı yükselticisi talep
buz çözme kontrolörü ile, buz çözme döngüleri
arasındaki aralık, buzdolabının veya dondurucunun kapısı açılmadığında ve buzdolabında veya
dondurucuda hiçbir yük bulunmadığında, zamanlanmış buz çözme aralığının üç veya dört katı kadar uzatılabilir.
Evaporatör kabinine yerleştirilecek bir fark basınç
anahtarı (presostat) vasıtasıyla iç kısımdaki negatif
basınç izlenir (Şekil 2.). Evaporatörün ısı transfer
yüzeyi kar nedeniyle tıkanmaya başladığında kabin içindeki negatif basınç düşmeye devam başlar.
Basınç düşmesi ile buzlanma kalınlığı arasında bir
ilişki kurulabilir. Normal çalışma basıncı ile tam
tıkalı haldeki negatif basınç farkının belli bir oranı
defrost başlangıcı için referans alınabilir. Önceden
belirlenmiş bir negatif basınç değerine inildiğinde

32

Tesisat Mühendisliği - Sayı 188 - Ocak/Şubat 2022

buz çözme işlemi için buz çözme rölesine sayısal
sinyal gönderilir. Röle bu sinyal ile buz çözme işlemini başlatır. Buz çözme işlemi sıcaklığa bağlı
olarak sonlandırılabilir.
Diferansiyel basınç duyargalı buz çözme sistemleri
çatı tipi ısı pompalarında yaygın olarak kullanılmaktadır.

Şekil 2. Diferansiyel basınç duyargası [6]

7.2 Evaporatör Hava Tarafında Hız Ölçümü
Hahn ve Broyles (1968) [7], bir ev tipi buzdolabının
buz çözme döngüsünün hava akışı izlemeye dayanarak başlatıldığı bir teknik kullanmıştır. Buzdolabında iki ayrı ve paralel hava akış yolu oluşturuldu:
bir hava akış yolu buharlaştırıcıyı içerdi, diğer hava
akış yolu (referans kanalı) herhangi bir engelden
yoksundu. Bu iki akış yolu arasındaki akış hızı farkı, akış yollarının her birine yerleştirilen ısıtılmış
elemanların sıcaklığı ölçülerek izlenmiştir. Evaporatör kanalı içerisindeki hava akışı, kar oluşumuna
bağlı olarak azaldıkça, evaporatör akış yolundaki
algılama elemanının sıcaklığı artmıştır. Ek olarak,
referans kanaldan geçen hava akışı, evaporatör kanalından akış azaldıkça artmıştır. Böylece, referans
kanaldaki algılama elemanının sıcaklığı azalmıştır.
Algılama elemanlarının sıcaklıkları arasında önceden belirlenmiş bir fark bulunduktan sonra buz
çözme döngüsü başlatılmıştır. Buz çözme döngüsü, evaporatörün sıcaklığı, tüm karın giderildiğinden emin olmak için yeterince yüksek bir değere
ulaştığında sonlandırılmıştır. Hahn ve Broyles [7],
hem buzdolabında hem de sahada ev buzdolabında
buz çözme sistemini test etmiştir. Sistemin yüksek
sıcaklık ve yüksek nem koşullarında günde üç kez
buz çözme döngülerini başlattığını ve düşük nem
ve çok düşük kullanım koşullarında 15 günde bir
başlattığını bulmuşlardır.
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Hava hızı duyargası yardımıyla evaporatör serpantini üzerinden geçen hava hızı ölçülür (Şekil-3). Bu
hız değeri, evaporatör yüzeyleri temizken alınan
maksimum değerin önceden belirlenmiş oranın altına düştüğünde buz çözme rölesine sinyal gönderilir. Buz çözme esnasında evaporatör fanları durdurulur ve buz çözme işlemi sıcaklığa bağlı olarak
sonlandırılır.

Şekil 4. Çift sıcaklık duyargalı defrost [9]

Şekil 3. Hava hız duyargası [8]

7.3 Evaporatör Yüzeyi ve Hava Tarafı
Arasındaki Sıcaklık Farkının Ölçümü
Sıcaklık diferansiyel buz çözme sistemi günümüzde en yaygın kullanılan buz çözme sistemidir.
Bu yöntemde, dış hava serpantininin hava akışına
bir sıcaklık duyargası monte edilir ve diğeri, serpantinin soğutucu boru hattına monte edilir. İki
duyarga arasındaki sıcaklık farkını ölçülür. Serpantin karlanma ile tıkandığında, serpantin sıcaklığı ortam duyargasına göre azalır. Duyargalardan
biri evaporatör hava giriş tarafına yerleştirilir. Bu
duyarga aynı zamanda kompresörün AÇ/KAPAT
olarak kontrol edilmesi için sıcaklık ayar değeri
için referans alınır. İkinci duyarga evaporatör boru
yüzeyi üzerine yerleştirilir (Şekil 4). Soğuk odalarda yüzey sıcaklığı ile hava dönüş sıcaklığı arasındaki fark normal çalışma koşullarında 4°/7 °C
arasında olmalıdır. Bu değer 10°/12 °C değerlerine
çıkıyorsa evaporatörde buzlanma veya bazı arıza
durumları söz konusu olabilir. Bu arıza durumları sistemde soğutkan eksikliği, her türlü sıvı hattı
ve genleşme valfi tıkanmaları vb. nedenlerden de
oluşabilir. Sıcaklıklar ayarlanan fark değerlerine
ulaştığında kontrol cihazı tarafından buz çözme
döngüsü başlatılır. Buz çözme yine yüzey sıcaklık duyargası ile sıcaklık +4°/+10 °C’ye ulaştığında
sonlandırılır (Şekil 5).
Bu buz çözme yöntemi ticari tip soğutucularda
yaygın olarak kullanılır.

Şekil 5. Buz çözme sonlandırma duyargası

7.4 Soğutkan Debisi Ölçümü
Lawrence (2004) [10] ve Lawrence ve Evans (2008)
[11], kontrol sisteminin buz çözme gerekip gerekmediğini belirlemek için bir evaporatörden soğutkan akışındaki değişimi tespit eden bir talep kontrollü buz çözme tekniğini tanımlamışlardır. Bir
buharlaştırıcıda kar biriktikçe, buharlaştırıcı tarafından emilen ısı miktarı azalır. Kar birikimi nihayet çok büyük hale geldiğinde, evaporatörden soğutkan akışını kontrol eden termostatik genleşme
valfi, evaporatörden kararlı bir soğutkan akışını
koruyamaz. Genleşme valfi, evaporatör çıkışında
uygun kızgınlığı korumaya çalışırken hızla açılır
ve kapanır veya “avlanır (hunting)”. Lawrence ve
Evans, evaporatörün çıkışındaki kızgınlığın ölçülmesine dayanarak bu akış dengesizliğinin başlangıcını belirleyen bir algoritma geliştirmişlerdir.
Lawrence ve Evans tarafından geliştirilen algoritma, elektrikli buz çözme yöntemi ile 2,5 m düşük sıcaklık kabini kullanılarak bir laboratuvar
ortamında test edilmiştir. Ortalama olarak, talep
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kontrollü buz çözme algoritması her 38,8 saatte bir
buz çözme başlatmış, ancak vitrin üreticisi sekiz
saatte bir buz çözme önermiştir. Bu nedenle, talep
kontrollü buz çözme algoritmasını kullanan 2,5 m
kabinin yıllık buz çözme enerjisi kullanımının, her
8 saatte bir standart buz çözme için 1960 kWh’ye
kıyasla 538 kWh olacağı tahmin edilmiştir. Bu,
elektrikli bir buz çözme işleminde %73 oranında
enerji tasarrufu sağlar.
Soğutkan debisinin ölçülmesi sistemin kapasitesinin anlık olarak hesaplanabilmesine imkân vermesi önemli bir avantaj sunar. Ancak sıvı hattında ve
genleşme valfinde oluşabilecek tüm tıkanma durumları, soğutma yükünde mevsimlere bağlı olarak oluşacak azalmalar, kompresörün hacimsel verimliliğini kaybetmesi gibi durumlarda akış debisi
de düşeceğinden bunun sadece buz çözme talebi
gibi algılanması ciddi hatalara da yol açabilecektir.

bir laboratuvar ortamında buz kalınlığını ölçmektir. Soğutma sistemlerine dahil edilmek üzere daha
ucuz ve daha az hassas sürümler araştırılmalıdır.
Başka bir endişe, duyarga zorlu koşullara dirençli
ve güvenilir olmalıdır [49]. Buz ölçmede bulunan
bir diğer zorluk, buzlanma sırasında yüzeyde boşluklar olması ve bunun da etkisiz bir lazer yansımasına ve sonuç olarak başarısız ölçümlere neden
olmasıdır. Bu sorunu azaltmak için, lazer ışını yüzeye dik olmaktan ziyade 90°’dan daha düşük bir
açıyla çarpmalıdır.

7.5 Evaporatör Fan Gücü Ölçümü
Evaporatör yüzeyi buzlarla kaplandığında buzun
kalınlığına bağlı olarak hava akışı da durma noktasına gelir. Fan kanatları üzerinden hava geçmediğinde fanın enerjisi de önemli ölçüde düşecektir.
Bu durumda fanın güç besleme hattına yerleştirilecek bir akım trafosu yardımıyla buz çözme ihtiyacı
belirlenebilir.

Şekil 7. Lazer yer değiştirme ölçer konumlandırması
(Kaynak [13]'den uyarlanmıştır)

7.6.2 Fotoelektrik Duyargalar
Fotoelektrik duyargalar, bir alıcıya (fotoelektrik
duyarga) yerleştirilmiş ve Şekil 8’de gösterildiği
gibi küçük bir geçitle ayrılmış bir verici (örneğin
bir kızılötesi ışık) ile çalışır.

Şekil 6. Tek fazlı alternatif akım duyarga modülü

7.6 Buz Kalınlığının Farklı Yöntemlerle
Ölçülmesi
7.6.1 Lazer Yer Değiştirme Ölçer Duyargaları
Kaynak [12]’de, Şekil 7’de gösterildiği gibi buz
tabakası kalınlığının ölçülmesi için bir lazer deplasman ölçer kullanılmıştır. Belirsizlikler 0,01 mm
dahilinde olmasına rağmen, bu uygulamanın amacı
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Şekil 8. Tüplü totoelektrik duyarganın (TEPS: Tube
Embraced Photoelectric Sensor) şeması, soğutkan
tüpüne (solda) monte edilen duyarga bir devre (solda)
olarak temsil edilir (Kaynak [14] ‘den uyarlanmıştır)

Akım ile sürüldükten sonra verici, geçiş yoluyla
alıcıya sabit ışık yayar. Alıcı, alınan ışığı, havayı
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temsil eden bir değerden (açık yol) buz blokajını
(kapalı yol) temsil eden bir değere kademeli olarak
değişen bir voltaja dönüştürerek, buz çözme kontrolü için yeterli doğrulukta bir buz oluşumu ölçümüne izin verir. [14] ve [15]’de, buz çözme kontrolü için çevrelenmiş bir tüplü fotoelektrik duyarga
(FED) ümit verici sonuçlarla incelenmiştir. Zamanlanmış buz çözme ile karşılaştırıldığında, fark
açıktır. Şekil 9’da iki yöntem arasındaki bir karşılaştırmayı göstermektedir. FED çıktısı ilk sırada
gösterilirken, ikinci sırada kompresörün emme ve
basma bölgelerinin sıcaklıkları FED kullanılarak
kontrol edilen buz-çözme döngülerinin sonucu olarak değişmektedir. Bir karşılaştırma aracı olarak,
son sıra, zaman kontrollü düzenli bir buz çözmenin çalışmasını gösterir. FED kontrollü buz çözme
işleminde sekiz buz çözme döngüsü, zaman kontrollü buz çözme işleminde 30 buz çözme döngüsü
yapılmıştır.

(a)
(b)

(c)

Şekil 10. Genel duyarga şeması (a) ve karsız (b) ve
karlı (c) duyarga ucu çalışması (Kaynak [15]’den
uyarlanmıştır)
Şekil 9. Fotoelektrik duyarda (FED) kullanarak
zamanlı buz çözme ve talep buz çözme arasındaki
karşılaştırma (Kaynak [12]’den uyarlanmıştır)

Karlanma koşulları daha şiddetli olduğunda güvenilirlik, dayanıklılık ve performans sağlamak için
uzun süre kapsamlı testler yapılmalıdır, ancak sonuçlar umut vericidir.
7.6.3 Fiber Optik Duyargalar
Günümüzde dünyadaki en gelişmiş kar algılama
yöntemi fiber optik yöntemdir [16]. Bu duyarga,
çalışacak karın yansıtıcı özelliklerine dayanır. Şekil 10(a) ‘da gösterildiği gibi konumlandırılan bir
IR LED’i, optik fiber demetinden Şekil 10(b)’ de
gösterilen duyarga ucuna IR ışığı yayar. Kar oluşumu meydana geldiğinde, ışığı sinyal fiber demetinden geçerek ve son olarak foto-transistör tarafından alınan Şekil 10(c)’de gösterildiği gibi sisteme
geri yansıtır.

Farklı karlanma koşulları farklı kar morfolojileri
ürettiğinden, ölçülen değerler sadece kar kalınlığına değil, aynı zamanda morfolojisine de bağlı olarak farklılık gösterir. Farklı morfolojiler farklı yansıtıcı katsayılara sahiptir. Bu hem bir sorun hem de
bir avantaj olabilir: İlk elden, dikkate alınmazsa
ölçüm hatalarına neden olabilir, ancak diğer taraftan, uygun şekilde uygulanırsa, sadece kalınlığın
değil, aynı zamanda morfolojisinin de ölçülmesine
izin verecektir. Şekil 11’de gösterilmiştir.

Şekil 11. [15]’de incelenen duyargası kullanarak
farklı ölçüm sonuçları, soldan sağa buz yok, cam
gibi buz, kırağı buz ve karışık buz. Yatay eksen
buz kalınlığıdır ve dikey eksen optik yoğunluktur.
([15]’den uyarlanmıştır)
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7.6.4 Piezo-elektrik Duyargalar

7.6.5 Kapasitif Duyargalar

Piezo-elektrik duyargalar bir piezo-seramik dönüştürücüye sinüzoidal sinyal uygulayarak rezonansa
zorlar. Bu, Şekil 12’de gösterilen devre üzerine bir
voltaj uygulanarak yapılabilir.

Kar birikimi seviyelerini belirlemek için, kar oluştukça duyarga kapasitanstaki bir değişikliği ölçer.
Duyargası bağlı kaplanmış çelik kablo bir iletken
görevi görür ve evaporatör kanatçıkları her biri
ikinci iletken görevi görür. Buz çözme işleminden
sonra kanatçıklar üzerinde kar birikmeye başladığında, kanatçık ve kablo dielektrik elemanlar olarak işlev görür. İçinde bu şekilde, çelik kablo, kanat
ve kar bir kapasitör oluşturmak için birlikte çalışır.
Kar birikmesindeki artışlar, duyarga tarafından izlenen kapasitansı değiştirir. Cihaz, akım belirlenen
bir ayar noktasına ulaştığında (maksimum karlanma birikimini gösterir) buz çözme döngüsünü başlatmak için buz çözme kontrol sistemine bir “AÇ”
dijital sinyali gönderir (Şekil 14 ve Şekil 15).

Şekil 12. Bir piezo-elektrik rezonatörün eşdeğer
toplanmış elektrik şebekesi ([17]’den uyarlanmıştır)

Lr, Cr ve Rr, piezo-elektrik transdüzer ile ilişkili parametreleri temsil eder ve Co, rezonatörün
paketleme nedeniyle parazitik şönt kapasitansını
temsil eder.
Rezonans frekansı daha fazla net sertlikle artma
eğiliminde olurken, rezonans kütlesindeki bir artış
rezonans frekansını azaltma eğiliminde olacaktır.
Dönüştürücü üzerinde su biriktiğinde, sertliği değiştirmez, ancak bir ağırlık ekleyerek frekansın
azalmasına neden olur. Buz oluştuğunda, ağırlığı
frekansı olumsuz etkilese de sertlik artışına bağlı
frekans artışı ile karşılaştırıldığında ihmal edilebilir ve bu nedenle buz tespit edilebilir ve ölçülebilir.
Dönüştürücü yüzeyinde ne kadar çok buz oluşursa, frekansı o kadar artacaktır. [18] ‘de umut verici
ölçümler, Şekil 13’de gösterildiği gibi gerçekleştirildi.

Şekil 14. Kapasitif duyarga ve buz çözme [19]

Şekil 15. Pt1000 ve kapasitif duyarganın evaporatöre
yerleşimi [20]

Şekil 13. Kaynak [18] üzerinde incelenen buz algılama
sistemi sonuçları. Belirlenen buz kalınlığının (dikey
eksen) mm ile gerçek film kalınlığının (yatay eksen)
mm olarak karşılaştırılması ([18] ‘den uyarlanmıştır)
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Kontrol cihazı (HBDF), evaporatörün hava girişindeki kanatçıklar arasında buz birikmesini ölçer.
Duyarga, takılı olan evaporatör için kurulur ve
kalibre edilir. Başlangıçta, giriş bölümünde gösterildiği gibi basit başlatma prosedürünü uygulamak
genellikle yeterlidir.
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Şekil 16. Kontrol cihazını mA ve sayısal başlatma ve durdurma işlevine sahip kontrol cihazı olarak kullanırken
zamana bağlı buz kalınlığı değişimi [20]

7.7 Yapay Zekâ Temelli Buz Çözme Kontrolü
Allard ve Heinzen (1981) (1988) [21], serpantinin
buzunu çözmek için gereken sürenin izlendiği ve
buz çözme arasındaki sürelerin buna göre ayarlandığı bir talep buz çözme tekniği önermiştir. Gerçek
buz çözme süresi önceden belirlenmiş bir optimum
süreden daha kısaysa, evaporatörde yeterli kar birikmesine izin verilmez. Böylece, buz çözme kontrolörü ardışık buz çözme süreleri arasındaki süreyi
arttırır, böylece daha fazla kar birikir. Diğer yandan, gerçek buz çözme süresi önceden belirlenmiş
optimum süreden daha uzunsa, evaporatörde çok
fazla kar birikir. Böylece, buz çözme kontrolörü ardışık buz çözme süreleri arasındaki süreyi azaltır.
Talep buz çözme kontrolörü, ev tipi bir buzdolabında sahada test edilmiştir ve uzun bir süre boyunca
kontrolörün buz çözme sıklığını neredeyse dört kat
azalttığı bulunmuştur.

Johnson Controls / Encore ile çalışan EPRI, bir
sonraki buz çözmeyi programlamak için mevcut
buz çözme davranışından sürekli olarak öğrenen
soğutmalı vitrinler için özel bir buz çözme kontrol algoritması geliştirdi (Hindmond ve Henderson
1998) [22]. Bu yöntemde duyarga kullanılmaz ve
buz çözme çizelgeleme hesaplamalarını gerçekleştirmek için enerji yönetim sisteminin hesaplama
gücünü kullanır. Bu nedenle, bu sistemi kullanmak
için yeni duyargaların kurulması gerekmez.
Hindmond ve Henderson tarafından geliştirilen
talep buz çözme teknolojisi, iki süpermarkette
sahada test edilmiştir. New Jersey’de bulunan bir
süpermarkette 3.070 m2 plan alanı vardı ve toplam
123 kW tarafından servis edilen elektrikli buz çözmeli 74 metre vitrin ve 80 m2 gömme dondurucu
vardı. New Jersey süpermarketindeki vitrinlerin
ve depoların geri kalanında çevrim dışı buz çözme
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kullanılmıştır. Florida’da bulunan diğer süpermarket, 2.420 m2 bir plan alanına sahipti ve sıcak gaz
buz çözme tarafından servis edilen 72 m vitrin ve
158 m2 girilebilir soğutma kabini içeriyordu. Florida süpermarketindeki 49 m vitrinlerin ve 87 m 2 girilebilir kabinlerin geri kalanında çevrim dışı buz
çözme kullanılmıştır.

töre giren ve çıkan hava sıcaklığını ve buz çözme
döngüleri arasındaki süreyi yapay zekâ tabanlı bir
talep buz çözme kontrolörüne giriş olarak kullanmayı önermişlerdir. Bu miktarlar, evaporatörden
çıkan havanın hızı kadar kar birikiminin bir öngörüsü olmasa da kar kalınlığını ölçen duyargalar çok
daha ucuzdur.

New Jersey süpermarkette Hindmond ve Henderson buz çözme kontrolörü talep kontrollü olarak,
buz çözmeler arasındaki zamanı bir günden üç
güne kadar artırabilmiştir. Elektrikli buz çözme
ısıtıcısının çalışması ortalama %63 azaltılmıştır.
Süpermarketteki tüm elektrikli buz çözme kabinlerine talep buz çözme kontrolörü monte edilirse,
toplam doğrudan enerji tasarrufunun yılda 25.000
kWh olacağı tahmin edilmektedir. Kompresör
enerji kullanımı ile bağlantılı dolaylı tasarruflar da
dahil olmak üzere, toplam tasarrufun yılda 38.000
kWh olduğu tahmin edilmektedir.

Çok Katmanlı Algılayıcı (MLP) (Multi Layer Probe) yapay sinir ağı modeli kullanılarak bir talep
buz çözme kontrolörü geliştirilmiştir ve laboratuvar ortamında test edilmiştir. Talep kontrollü buz
çözme cihazının 22 °C (%22) ve %55 bağıl nemli
ortam koşulları için %25’lik bir buz çözme enerjisi tasarrufu sağladığı bulunmuştur. Ek olarak, 22
°C ve %35 bağıl nemdeki ortam koşulları için buz
çözmede %50 enerji tasarrufu sağlanmıştır. Çalışılan orta sıcaklıkta çok bölmeli kabin için, günlük buz çözme döngüsü sayısı 22 °C’de %65 bağıl
nemde dörde, 22 °C’de ve %45 bağıl nemde üçe ve
22 °C ve %35 bağıl nemde ikiye düşürülmüştür.
Ayrıca, talep kontrollü buz çözmenin zamanlı buz
çözme ile karşılaştırıldığında ürün sıcaklığı üzerinde olumsuz bir etkisinin olmadığı bulunmuştur.

Florida süpermarketi için sunulan sonuçlar karışık
olmuştur. Hindmond ve Henderson, soğutmalı vitrin bölgelerinin hepsinin olmasa da çoğunun, buz
çözme işleminin artan bağıl nem ile artması beklenen davranışı sergilediğini belirtmiştir. Belki de
analog sıcaklık duyargalarına dayanan buz çözme
sonlandırma yönteminin ya düzgün çalışmadığı ya
da en uygun şekilde yapılandırılmadığı kaydedilmiştir. Böylece, talep kontrollü buz çözme cihazının ek testinin Florida süpermarketinde yapılması
planlanmıştır.
Datta ve Tassou (2002) [23], soğutmalı vitrinler
için yapay zekaya ve sıcaklık probları ve bir zamanlayıcı gibi ucuz duyargalara dayanan bir buz
çözme kontrol cihazı geliştirmiştir. Orta sıcaklıkta, çok katlı bir vitrin üzerinde yapılan laboratuvar deneylerine dayanarak, Datta ve Tassou,
evaporatör serpantininden çıkan havanın hızının,
serpantin üzerindeki kar birikiminin en iyi göstergesi olduğunu bulmuştur. Çıkan havanın hızı artan
kar birikimi ile azalmıştır. Ayrıca Datta ve Tassou,
evaporatördeki giriş ve çıkış hava sıcaklığının yanı
sıra evaporatör sıcaklığının, artan kar birikimi ile
azaldığını bulmuşlardır.
Datta ve Tassou, sıcak telli anemometreler gibi
sağlam hız problarının çok pahalı olduğunu ve bu
nedenle soğutmalı vitrinler için talep kontrollü buz
çözme cihazlarında kullanımının mümkün olmadığını belirtmişlerdir. Bu nedenle, ortam sıcaklığını ve bağıl nemi, evaporatör sıcaklığını, evapora-
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Teknik laboratuvarda başarılı olmakla birlikte,
Datta ve Tassou bir süpermarket ortamında talep
kontrollü buz çözme cihazının etkinliğini araştırmamıştır. Ortam sıcaklığına ve bağıl neme bağlı
diğer denetleyicilerin, soğutulmuş vitrinlerde uygulama için araştırıldığını belirtmişlerdir.

8. SONUÇ
Buz çözme (defrost) yöntemleri ve kontrol stratejileri soğutma sistemlerinde verimlilik ve enerji
tasarrufu yönünden dikkatle ele alınması gereken
bir konudur. Sihirli bir buz çözme yöntemi yoktur.
Her uygulamanın özel olduğu bilinmeli ve kendine özgü buz çözme kontrolü gerçekleştirilmelidir.
Seçilen kontrol ürünlerinin ilk yatırım maliyeti ile
birlikte işletme süresinde kazandıracağı tasarruf
dikkate alınarak karşılaştırma yapılmalıdır. Yine
seçilen kontrol yöntemlerinin saha testleri yapılarak, daha sonra karşılaşılacak olumsuzluklar en
aza indirilmelidir.
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Dünya üzerinde tüketilen enerjinin önemli bir bölümü evsel ve endüstriyel soğutma ihtiyacının karşılanması için kullanılmaktadır. Fosil yakıt temelli enerji tüketimine bağlı
sorunlar nedeni ile temiz ve yenilenebilir enerji kaynaklı soğutma sistemlerinin kullanımı, önemini her geçen gün arttırmaktadır. Soğurmalı soğutma sistemleri ile atık ısı
veya güneş enerjisi ve jeotermal enerji gibi yenilenebilir kaynaklar kullanılarak, işletme
maliyetleri asgariye indirilmiş, enerjide dışa bağımlı olmayan ve tamamen çevre dostu
soğutma uygulamalarını hayata geçirmek mümkün olmaktadır. Ancak soğurmalı soğutma sistemleri, ilk yatırım maliyetleri ve uygulama karşılaşılan teknik zorluklar nedeni
ile geleneksel soğutma sistemleri ile rekabet edememektedir. Resorbsiyonlu soğutma sistemleri, diğer soğurmalı soğutma sistemlerine göre farklı bir çevrim özelliğine sahiptir.
Resorbsiyonlu soğutma çevriminde çalışma basınçları alternatiflerine göre çok daha düşük seviyelerde olduğundan, tekno-ekonomik açıdan daha uygulanabilir ve daha güvenli soğutma uygulamaları oluşturulabilmektedir. Bu çalışmada resorbsiyonlu soğutma
sistemlerinin çalışma özellikleri ve farklı uygulama örnekleri tanıtılarak sistemin evsel
ve endüstriyel soğutma uygulamalarında kullanımı incelenmiştir. Çalışma sonucunda
resorbsiyonlu sistemlerin sahip oldukları tekno-ekonomik üstünlükleri nedeni ile diğer
geleneksel soğutma sistemlerine göre önemli avantajlara sahip olduğu tespit edilmiştir.
Ayrıca yenilenebilir enerji kaynaklı resorbsiyonlu sistemlerin kullanımının, enerji kullanımıma bağlı ulusal ve küresel ölçekli birçok soruna, alternatif çözümler sağlayacağı
sonucuna varılmıştır.
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Investigation of the Use of Resorption
Cooling Systems in Domestic and Industrial
Applications
ABSTRACT
The significant amount of consumed energy is globally used to provide domestic and
industrial cooling requirement. Importance of the use of clean and renewable powered
cooling systems increases day by day due to the issues related to fossil fuel based energy
consumption. By using waste heat and renewable energy such as solar and geothermal,
powered sorption cooling systems, it is possible to actualize non-dependent, eco-friendly
cooling applications with minimised operational cost. However, sorption cooling systems are not competitive with conventional cooling systems because of their initial cost
and technical challenges in practices. Resorption cooling systems have a different cycle
than the other sorption cooling systems. Since the operational pressures in resorption
cycle are considerably lower than their alternatives, it enables to construct more feasible
and safer cooling applications in techno-economic aspect. In this article, technical features and various examples of resorption systems are presented and, domestic and use
of the system in industrial applications is investigated. It is concluded that resorption
systems have substantial advantages than other conventional cooling systems thanks to
their techno-economic superiors. Furthermore, it is deduced that use of the renewable
energy powered resorption systems will provide alternative solutions to the problems
related to energy use in national and global scale.
Geliş Tarihi : 28.09.2018
Kabul Tarihi : 06.02.2019

Keywords

Resorption, Cooling, Renewable Energy.

Pastakkaya, B., Evsel ve Endüstriyel Soğutma Uygulamalarında Resorbsiyonlu Soğutma Sistemlerinin Kullanımının İncelenmesi, 14. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi Bildiriler Kitabı, sf. 327-338, 17-20 Nisan 2019.

40

Tesisat Mühendisliği - Sayı 188 - Ocak/Şubat 2022

ARAŞTIRMA MAKALESİ
1. GİRİŞ
Küresel ölçekli enerji ihtiyacının artışı ve enerji
ihtiyacının önemli bir kısmının fosil yakıtlardan
karşılanması nedeni ile enerji kullanımına bağlı
sorunlar geleceğimizi tehdit etmektedir. Enerjinin verimli kullanılması kadar, enerjinin temiz ve
yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanması da
oldukça önemlidir. Bu nedenle evsel ve endüstriyel alanda enerji ihtiyacının temiz ve yenilenebilir
enerji kaynaklarından sağlayan, uygulanabilir nitelikli teknolojilerin kullanılması, söz konusu sorunların çözümünde önemli çözüm alternatifleri
sunmaktadır. Yenilenebilir enerji kaynaklı soğutma sistemlerinin tasarım ve projelendirilmesinde
gereken hesaplamaların doğru bir şekilde yapılması, hem sistemden sağlanacak katma değerin artışı hem de sistemin güvenilirliği açısından büyük
önem arz etmektedir [1]. Bu noktada sistem tasarımların için sunulan rehber kaynaklar [2-5], yenilenebilir enerjinin kullanımının yaygınlaştırılması
ve sistem ile ilgili araştırma-geliştirme faaliyetlerinin sağlanması konusunda önemli yararlar sağlamıştır. Konu ile ilgili yapılan araştırma çalışmalarında [6-19] yenilenebilir enerji kaynaklı soğutma
sistemleri deneysel ve sayısal analize dayalı incelenerek, elde edilen sonuçlar ile farklı tasarımların
hayata geçirilmesine önemli katkılar sağlanmıştır.
Soğurmalı soğutma sistemleri, soğutma olayını ısıl
enerji kullanarak gerçekleştirirler ve uygun sıcaklıktaki güneş enerjisi ve jeotermal enerji gibi temiz
ve yenilenebilir enerji kaynakları ile çalışabilirler.
Söz konusu sistemlerin soğutma tesir katsayıları
geleneksel buhar sıkıştırmalı soğutma sistemlerine göre daha düşük seviyelerde olsa da, elektrik
enerjisi ihtiyacının ve hareketli parça sayısının az
olması nedeni ile işletme ve bakım maliyetleri açısından kullanıcısına önemli avantajlar sağlamaktadırlar. Ancak ilk yatırım maliyetlerinin yüksek
oluşu ve çalışma özelliklerine bağlı olarak karşılaşılan teknik zorluklar nedeni ile geleneksel buhar
sıkıştırmalı soğutma sistemleri ile rekabet edememektedirler. Resorbsiyonlu soğutma çevrimi, diğer
sıvı soğurmalı soğutma sistemlerine göre önemli
farklılıklar taşımaktadır [20]. Resorbsiyonlu sistemler diğer soğurmalı sistemlere göre daha az
bilinen ve daha sofistike özellikli bir yapıda olup,
literatür incelendiğinde resorbsiyonlu sistemler ile
ilgili yapılan çalışmalar [21-26] absorbsiyonlu ya
da adsorbsiyonlu sistemlere göre oldukça az sayıdadır. Resorbsiyonlu soğutma sistemlerinde soğu-

tucu akışkan olarak su yerine farklı derişimlerdeki
amonyak-su karışımı kullanılmaktadır. Bu nedenle
sistemin çalışma basınçları diğer absorbsiyonlu soğutma sistemlerine göre çok daha düşük seviyelerdedir ve buna bağlı olarak ilk yatırım maliyetleri
daha uygun, teknik açıdan daha üstün ve daha güvenli soğutma uygulamaları hayata geçirilebilmektedir. Ayrıca resorbsiyonlu soğutma sistemlerinin
çalışması için gereken ısıl enerjinin sıcaklık değeri, diğer absorbsiyonlu soğutma sistemlerine göre
daha düşük seviyelerde olduğundan, bu sistemler
yenilenebilir enerji kaynaklı soğutma uygulamaları için alternatiflerine göre çok daha uygulanabilir
niteliktedir.
Bu çalışmada resorbsiyonlu soğutma sistemlerinin
çalışma ve kullanım özellikleri tanıtılarak, evsel ve
endüstriyel soğutma uygulamalarında kullanımı
incelenmiştir. Resorbsiyonlu soğutma cihazları ile
oluşturulan farklı uygulama örnekleri ve uygulamalar kapsamında elde edilen veriler sunulmuştur.
Çalışma sonucunda resorbsiyonlu sistemlerin sahip
oldukları tekno-ekonomik üstünlükleri nedeni ile
diğer geleneksel soğutma sistemlerine göre önemli avantajlara sahip olduğu sonucuna varılmıştır
Ayrıca yenilenebilir enerji kaynaklı resorbsiyonlu
sistemlerin kullanımının, enerji kullanımına bağlı
ekonomik, ekolojik ve sosyal nitelikli birçok soruna, alternatif çözümler sağlayacağı tespit edilmiştir.

2. MATERYAL VE YÖNTEM
2.1. Resorbsiyonlu Soğutma Sistemi Çalışma
Prensibi
Soğurmalı soğutma sistemlerinde soğutma enerjisi, ısıl enerji aracılığı ile sağlanır ve buhar sıkıştırmalı mekanik soğutma sistemlerindeki mekanik
işlemler yerine fiziko kimyasal işlemlerden yararlanılır. Soğurmalı soğutma sistemlerinin en bilinen
türleri absorbsiyonlu ve adsorbsiyonlu soğutma
sistemleridir. Absorbsiyonlu soğutma sistemleri,
alternatiflerine göre daha yüksek soğutma tesir
katsayılarına sahip olmaları ve çalışma özellikleri
nedeni ile adsorbsiyonlu soğutma sistemlerine göre
daha yaygın kullanılmaktadır. Absorbsiyonlu soğutma sistemlerinde biri soğutucu akışkan, diğeri
ise taşıyıcı akışkan olmak üzere iki farklı akışkan
dolaşmaktadır ve amonyak eriyikli çevrimlerde
soğutucu akışkan olarak amonyak (NH3) taşıyıcı
akışkan olarak da su (H2O) kullanılır [27].
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Şekil 1. Absorbsiyonlu (a) ve resorbsiyonlu (b) soğutma çevrimleri

Resorbsiyonlu soğutma sistemlerinde ise, amonyak eriyikli absorbsiyonlu soğutma sistemlerinden farklı olarak soğutucu akışkan amonyak değil,
farklı derişimlerdeki amonyak su karışımıdır. Bu
nedenle çevrimin çalışma basınçları, absorbsiyonlu sisteme göre oldukça düşük seviyelerde kalmaktadır ve bu sayede sistemin çalışması için gereken
ısıl enerjinin sıcaklık seviyesi, absorbsiyonlu sistemlere göre daha düşük olmaktadır. Resorbsiyonlu soğutma çevriminde absorbsiyonlu çevrimden
farklı olarak fazladan bir eriyik pompası ve bir karışım hattı yer almaktadır. Şekil 1’de absorbsiyonlu
ve resorbsiyonlu soğutma çevriminin şematik görüntüsü yer almaktadır.
Resorbsiyonlu sistemlerin çalışma prensibi şu şekilde özetlenebilir. Sıcak desorber adı verilen ısı
değiştiricisi içerisindeki amonyak-su çözeltisi, uygun sıcaklıktaki bir enerji kaynağından sağlanan
ısıl enerji (QHDES) vasıtasıyla buharlaşarak, bir faz
ayırıcıdan geçer ve soğuk çevrimde yer alan yüksek basınçlı absorbere gelir (Şekil 2.). Bu ısıl enerjinin sıcaklık değeri genellikle 70ºC - 90ºC aralığındadır [28]. Sıcak desorberde buharlaşan gaz
fazındaki amonyak, yüksek basınçlı absorbere gelir ve burada amonyak-su çözeltisi tarafından yutulur/absorbe edilir. Bu esnada açığa çıkan atık ısı
(QHABS), ısı atım hattı aracılı ile dışarı atılır. Yüksek
basınçlı absorberde ısı atarak yoğuşan amonyak-su
çözeltisi sırasıyla, ısı geri kazanımı sağlayan bir
eriyik ısı değiştiricisinden ve bir kısılma vanasından geçer. Basıncı, alçak basınç seviyesine düşürülen sıvı fazdaki amonyak-su çözeltisi, soğuk desorber adı verilen ısı değiştiricisine gelir. Burada
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çektiği ısı vasıtasıyla (QCDES) içerisinde yer alan
amonyak buharlaşır ve bu sayede soğutma olayını
gerçekleştirir. Soğuk desorberde buhar fazına dönüşen soğutucu akışkan bir faz ayırıcıdan geçerek
sıcak çevrimde yer alan alçak basınçlı absorbere
gelir ve burada sıcak desorberden gelen ve basıncı
düşük basınca indirgenmiş amonyak-su çözeltisi
tarafından absorbe edilir. Bu esnada oluşan atık
ısı (QLDES), yüksek basınçlı absorberdekine benzer
şekilde, aynı ısı atım hattı ile sistemden uzaklaştırılır. Sistemde, sıcak ve soğuk çevrim arasında yer
alan karışım akış hattı sayesinde, soğuk çevrimdeki amonyak-su çözeltisinin, amonyak açısından
zenginleşmesini engellemek amacı ile amonyak
konsantrasyon değerlerinin dengelenmesini sağlanır.
Resorbsiyonlu soğutma sisteminin soğutma tesir
katsayısı (STK) değeri, birim enerji başına yapılan
soğutma olarak tarif edilir. Buna göre soğutma tesir katsayısı, sistemin soğuk desorber ısıl gücünün
sıcak desorber ısıl gücüne oranı olarak ifade edilebilir.

STK =

QCDES
Q HDES 		

(1)

Resorbsiyonlu soğutma sistemlerin, yüksek ve
düşük basınçlı absorberlerinde oluşan atık ısının,
ısıtma uygulamalarında ya da endüstriyel ısıl proseslerde kullanmak mümkündür. Resorbsiyonlu
soğutma sisteminin ısıtma tesir katsayısı (ITK) değeri, birim enerji başına yapılan ısıtma olarak tarif
edilir ve sistemin yüksek ve düşük basınçlı absor-
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Şekil 2. Resorbsiyonlu soğutma çevrimi çalışma prensibi

berlerinin ısıl güçleri toplamının, sıcak desorber
ısıl gücüne oranı olarak ifade edilebilir.

ITK =

Q HABS + Q LABS
		
Q HDES

(2)

2.2. Sayısal Analiz Programı
Soğutma sistemlerinin projelendirilmesinde kullanılan bilgisayar destekli hesaplamalar, daha uygulanabilir projelerin hayata geçirilmesi ve daha
doğru sonuçların elde edilmesi açısından önemli
katkılar sağlamaktadır. Özellikle yenilenebilir
enerji kaynaklı sistemlerin fikir aşamasından uygulama aşamasına geçişinde, öngörülen şartlarında sistem veriminin ve ilk yatırım maliyetlerinin
doğru bir şekilde hesaplanması gerekmektedir. Bu
sayede sistemin kullanıcısına sağlayacağı katma
değer önemli ölçüde arttırılmakta ve sistemin çalışma özellikleri iyileştirilebilmektedir.
Resorbsiyonlu soğutma sistemlerinin simülasyonu amacı ile Refprop [35] programı ile oluşturulan yazılım sayesinde, farklı çalışma koşullarında
resorbsiyonlu sistemin soğutma performansının
ve sistem bileşenlerin çalışma özelliklerinin belirlenmesi mümkün olmaktadır. Bu çalışmada resorbsiyonlu sistemin, evsel ve endüstriyel amaçlı

kullanımında, farklı çalışma koşullarındaki sistem performansının belirlenmesi için geliştirilen
yazılım ile gerçekleştirilen nümerik analizler de
incelenmiş ve sunulmuştur. Program, farklı derişimlerdeki amonyak-su çözeltisinin termofiziksel
özelliklerini saptayarak, çevrim boyunca sistemde
yer alan her bileşene ait değerlerin hesaplanmasını
sağlamaktadır. Program sayesinde sistemin çalışma sıcaklıkları, soğutma performansı, soğutma kapasitesi ve çevrimdeki basınç değerleri gibi birçok
önemli teknik bilgi elde edilebilmektedir ve daha
önce yapılan bilimsel çalışmalarda (31-34) başarı
ile kullanılmıştır.

2.3. Resorbsiyonlu Soğutma Sistemi
Uygulama Örnekleri
Resorbsiyonlu soğutma sistemleri ile evsel ya da
endüstriyel amaçlı soğutma ihtiyacı verimli bir
şekilde karşılanabilmektedir. Çalışmanın bu bölümünde, resorbsiyonlu soğutma sistemi ile yapılan
uygulama örnekleri tanıtılmıştır. Bu sayede sistemin kullanımının yaygınlaşması ve hem ulusal
hem de küresel ölçekte sağlayacağı katma değerin
arttırılması amaçlanmıştır. Tanıtılan örneklerin
tümü endüstriyel kullanım amaçlı olsa da, düşük
kapasiteli soğutucu sistemlerin kolaylıkla evsel
soğutma amaçlı olarak kullanılabildiği bilinmekTesisat Mühendisliği - Sayı 188 - Ocak/Şubat 2022
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tedir. Bu nedenle farklı soğutma kapasitelerine
sahip resorbsiyonlu cihazlarla oluşturulan soğutma
sistemleri, hem evsel hem de endüstriyel kullanım
amaçlı projeler için örnek teşkil etmektedir.
Resorbsiyonlu soğutma çevriminde, soğuk desorberde gerçekleştirilen soğutmanın sıcaklık değeri
0 °C’nin altına inebildiğinden, resorbsiyonlu sistem ile derin dondurma uygulamaları ve buzda
enerji depolama işlemleri gerçekleştirilebilir. Bu
sayede ısıl enerjinin elde edilemediği ya da sıcaklık değerinin, sistemi çalıştırmak için yetersiz
kaldığı durumlarda, buzda depolanan enerji vasıtasıyla soğutma olayının kesintisiz şekilde sürdürülmesi sağlanabilmektedir. Bu durum özellikle
güneş enerjisi kaynaklı evsel ve endüstriyel soğutma sistemlerinin kullanımda önemli faydalar
sağlamaktadır. Şekil 3’de Jaehner ve Grund (2014)
tarafından yapılan ve resorbsiyonlu sistem ile trijenerasyon uygulamasını inceleyen deneysel çalışmada kullanılan, 25 kW soğutma gücündeki bir
resorbsiyonlu soğutma sistemi ile buzda depolama
uygulaması görülmektedir.

Resorbsiyonlu soğutma sistemlerinde soğutucu
akışkan olarak saf amonyak yerine amonyak-su
eriyiği kullanıldığından, sıcak desorberdeki soğutucu akışkanı buhar fazına geçirmek için gereken
ısıl enerji kaynağının sıcaklık değeri, diğer amonyak eriyikli absorbsiyonlu sistemlere göre daha
düşük olmaktadır [30]. Söz konusu absorbsiyonlu
sistemlerde bu sıcaklık değeri 90 °C ve üzeri iken,
resorbsiyonlu sistemlerde 70 °C’ye kadar düşülebilmektedir. Bu sıcaklık seviyesi, alternatiflerine
göre daha düşük maliyetli olan düz tip güneş toplayıcıları tarafından kolaylıkla elde edilebildiğinden,
resorbsiyonlu sistemlerin güneş enerjisi kaynaklı
kullanımında önemli tekno-ekonomik avantajlar
sağlanmaktadır. Bu sayede, yenilenebilir enerji sistemlerinin en büyük dezavantajlarından biri olan
ilk yatırım maliyetleri önemli oranda azalmakta,
sistemin amortisman süresi kısalmakta ve sistemin
kullanıcısına sağlayacağı katma değer önemli ölçüde artmaktadır.
Şekil 4’te Pastakkaya ve ark. (2014) tarafından
gerçekleştirilen; 4 kW soğutma gücüne sahip resorbsiyonlu soğutma cihazı ve düz tip güneş topla-

Şekil 3. Buzda depolama uygulaması yapılan bir resorbsiyonlu soğutma sistemi [29]

Şekil 4. SOLARES güneş enerjisi kaynaklı resorbsiyonlu endüstriyel soğutma sistemi [31]
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yıcıları ile oluşturulmuş SOLARES güneş enerjisi
kaynaklı resorbsiyonlu soğutma sistemi görülmektedir. Bu sistemde güneş enerjisi kaynaklı resorbsiyonlu soğutma sistemi ile tarımsal ürünlerin soğuk
depolaması işlemi gerçekleştirilmektir. Sistemde
yer alan buhar sıkıştırmalı mekanik soğutma sistemi aracılığı ile, resorbsiyonlu sistemin diğer soğutma sistemleri ile hibrit kullanımı araştırılmaktadır.
SOLARES güneş enerjisi kaynaklı resorbsiyonlu
soğutma sisteminde kullanılan soğutucu cihazın
nominal soğutma kapasitesi yaklaşık 4 kW olduğundan, sistemin evsel soğutma amaçlı olarak kullanılması da mümkündür.
Resorbsiyonlu sistemlerde sıcak desorber sıcaklığının düşük olması, sistemin endüstriyel alanlarda
oluşan atık ısıyı kullanarak soğutma yapmasını da
mümkün kılmaktadır. Özellikle tekstil endüstrisinde oluşan uygun sıcaklıktaki atık ısı kullanılarak soğutma uygulamasını gerçekleştirmek mümkün olmaktadır. Ayrıca atık ısının geri kazanımı
ile enerji verimliliğine önemli ölçüde katkı sağlanmakta ve enerji ile ilintili sorun iyileştirilmesinde
alternatif çözümler sunulmaktadır. Şekil 5’te atık
ısı ile çalışan bir resorbsiyonlu soğutma sistemi
görülmektedir. Helle (2014) tarafından tanıtılan
resorbsiyonlu soğutma sisteminde [32], yüksek ve
düşük sıcaklıklı proton değişim membranlı yakıt
hücresinde oluşan atık ısı kullanılarak soğutma işlemi gerçekleştirilmektedir. Maksimum soğutma
kapasitesinin 1,8 kW olduğu sistemde, soğutma
tesir katsayısı değerinin 0,4’ün üzerine çıkabildiği
tespit edilmiştir. Çalışma kapsamında yapılan deneylerde, ısı atım hattı sıcaklığının 20 °C olması
durumunda, 65 ilâ 80 °C sıcaklık aralığındaki ısıl
enerji kaynağı ile 3-8 °C sıcaklık aralığında soğutma işleminin mümkün olabildiği görülmüştür [28].

Yakıt pillerinde oluşan atık ısı ile çalışan düşük soğutma kapasiteli resorbsiyonlu soğutma sistemleri,
özellikle evsel soğutma uygulamaları için oldukça
uygulanabilir alternatifler sunmaktadır.
Resorbsiyonlu soğutma sistemlerinde sistemin çalışma basıncı, amonyak eriyikli sistemlere göre oldukça düşük seviyelerdedir. Bu sayede, amonyak
kullanan soğutma sistemlerindeki amonyak kaçağı
riski, resorbsiyonlu sistemlerde asgariye indirilmiştir. Amonyak insan ve çevre sağlığı için tehlikeli bir maddedir. Sistemde oluşacak amonyak kaçağı oldukça risklidir ve bunu önlemek için çeşitli
tedbirler almak gerekmektedir. Weimar’ın (2014)
bildirdiğine göre, resorbsiyonlu soğutma sisteminin çalışma basıncı, amonyak eriyikli absorbsiyonlu soğutma sistemine göre yaklaşık 5 kat daha
düşük değerdedir ancak her iki sistemin de soğutma tesir katsayıları 0,6’dır ve yaklaşık olarak aynı
değeri almaktadır [33]. Bu nedenle hijyen ve ürün
kalitesinin büyük önem arz ettiği gıda endüstrisinde, resorbsiyonlu soğutma sistemlerinin kullanımı
ile daha güvenli uygulamaları hayata geçirmek
mümkün olmaktadır. Şekil 6’da gıda endüstrisindeki soğuk zincir uygulamasında kullanılan 80 kW
soğutma kapasitesine sahip resorbsiyonlu soğutma
sistemi görülmektedir.
Amonyak eriyikli soğurmalı soğutma sistemlerinde amonyak kullanımına bağlı olarak, sistem
ekipmanları paslanmaz çelik malzemeden imal
edilmektedir ve bu nedenle alternatiflerine göre
hem daha maliyetli hem de daha ağır ve hantal olmaktadırlar. Resorbsiyonlu çevrimlerde çalışma
basıncının, diğer amonyak eriyikli soğutma sistemlerine göre düşük olması nedeni ile sistemde
kullanılan bileşenler, daha ince cidarlı paslanmaz
çelik malzeme kullanılarak oluşturulabilmektedir.

Şekil 5. Atık ısı kaynaklı resorbsiyonlu soğutma sistemi [32]
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Bu sayede resorbsiyonlu sistem alternatiflerine
göre daha kompakt, daha hafif ve daha ekonomik,
dolayısıyla daha uygulanabilir nitelikte olmaktadır
ve kullanıcısında daha çok katma değer sağlamaktadır [30]. Ayrıca bu durum nedeni ile resorbsiyonlu sistemlerin, frigorifik araçlarda soğutma gibi
mobil uygulamalarda da önemli faydalar sağladığı
görülmüştür.
Pastakkaya ve Ünlü (2018) tarafından bildirildiğine göre resorbsiyonlu soğutma sistemlerinin, frigorifik araçların soğutma ihtiyacının karşılanmasında kullanımı, teknik ve ekonomik açıdan önemli
faydalar sağlamaktadır. Resorbsiyonlu sistemlerin
çalışması için gereken termal enerjinin, frigorifik
araçların motorundan sağlanan atık ısı ile elde
edilebildiği ve bu sayede araç içerisinde taşınacak
ürünlerin soğutma ihtiyacının, 0 °C’nin altındaki
sıcaklıklarda bile verimli bir şekilde karşılanabileceği bildirilmiştir. Ayrıca resorbsiyonlu sistemlerin araçlarda soğutma ihtiyacının karşılanmasında
kullanımı ile ciddi anlamda yakıt tasarrufu elde
edilebileceği, resorbsiyonlu sistemlerin kullanımı
ile dışa bağımlı olan enerji ihtiyacının azaltılarak
ülke ekonomisine önemli katma değerler sağlanmasının ve taşımacılık sektörü nedeni ile oluşan
CO2 salınımında da azalma sağlanarak, çevre ve
insan sağlığı açısından önemli katkıların elde edilmesin mümkün olduğu belirtilmiştir [34]
Pastakkaya ve ark. (2017) tarafından yapılan çalışmada; resorbsiyonlu sistemin 90 °C sabit sıcaklık
değerindeki bir jeotermal enerji kaynağı ile çalışması öngörülerek, nominal çalışma şartlarında
resorbsiyonlu sistem ile geleneksel buhar sıkıştırmalı soğutma sisteminin elektrik tüketim değerleri karşılaştırılmıştır. Buna göre iki farklı soğutma
sisteminde yer alan ekipmanlar ve elektrik tüketim

Şekil 6. Soğuk zincir uygulamasında kullanılan
resorbsiyonlu soğutma cihazı [33]

değerleri ile resorbsiyonlu sistemin kullanımı ile
sağlanan elektrik enerjisi tasarruf miktarı halinde
sunulmuştur (Tablo 1). Çalışma sonucunda soğuk
hava deposunun soğutma ihtiyacının resorbsiyonlu soğutma sistemi ile karşılanmasında 1 kW soğutma başına yaklaşık 0,45 kWhe değerinde yani
%68 oranında enerji tasarrufu sağladığı sonucuna
varılmıştır.

3. BULGULAR ve TARTIŞMA
Çalışma dâhilinde, resorbsiyonlu sistemin evsel
ve endüstriyel soğutma uygulamalarında kullanım
özelliklerinin ve sağlayacağı faydaların araştırılması amacı ile, yapılan deneysel ve sayısal çalışmalar derlenerek, elde edilen sonuçlar incelenmiştir. Evsel ve endüstriyel soğutma uygulamalarında

Tablo 1. Resorbsiyonlu Soğutma Sisteminin Geleneksel Soğutma Sistemi ile Karşılaştırılması [36]
Solares Resorbsiyonlu Soğutma Sistemi 4 kW
Cihazlar ve Özellikleri
Isı Atım Hattı Ekipmanları
Isı Dağıtım Hattı Ekipmanları
Isıtma Kaynağı Hattı Ekipmanları
Soğutma Cihazı
TOPLAM
1 kW soğutma başına elektrik tüketimi
[kWhe]
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Enerji tüketim
değeri [kWe]
0,4
0,17
0,09
0,18
0,84
0,21

Geleneksel Buhar Sıkıştırmalı Mekanik Soğutma Sistemi
4 kW
Enerji tüketim
Cihazlar ve Özellikleri
değeri [kWe]
Kompresör
2,09
İç ve Dış Üniteler
0,54

TOPLAM

2,63

1 kW soğutma başına elektrik tüketimi
[kWhe]

0,6575
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Şekil 7. Resorbsiyonlu soğutma sistemi çalışma sıcaklıkları ve COP değişimi [20]

kullanılan resorbsiyonlu soğutma sistemleri, çalışma özellikleri açısından sahip olduğu üstünlükler
nedeni ile hem geleneksel buhar sıkıştırmalı soğutma sistemlerine göre, hem de diğer amonyak
eriyikli absorbsiyonlu soğutma cihazlarına göre
önemli avantajlara sahiptir. Bu avantajlar şu şekilde özetlenebilir.
Resorbsiyonlu soğutma istemlerinde, buhar sıkıştırmalı soğutma sisteminde yer alan kompresör
yerine, sıcak desorber, absorber, eriyik pompası ve
kısılma vanasından oluşan bir termal kompresör
yer almaktadır. Bu nedenle resorbsiyonlu sistemlerin çalışması için gereken elektrik enerjisi ihtiyacı,
geleneksel buhar sıkıştırmalı soğutma sistemlerine
göre çok daha düşük seviyededir.
Resorbsiyonlu soğutma sistemlerinde soğutucu
akışkan olarak amonyak-su eriyiği kullanıldığından, çalışma şartlarına bağlı olarak -10 °C altında soğutma uygulamalarını gerçekleştirmek
mümkündür (Şekil 7). Bu nedenle, resorbsiyonlu
sistemler derin dondurma ve soğuk depolama uygulamalarında verimli bir şekilde kullanılabilmektedir. Ayrıca sistem ile soğutma enerjisinin gizli

ısı formunda buzda depolanması da mümkündür.
Bu sayede güneş enerjili soğutma uygulamalarında, güneş enerjisinin bulunmadığı ya da yetersiz
kaldığı durumlarda da soğutma ihtiyacının kesintisiz olarak sağlanması mümkün olmakta, yardımcı
enerji ihtiyacı minimuma indirgenmektedir [5].
Resorbsiyonlu soğutma sistemlerinde çalışma basınçları, absorbsiyonlu soğutma sistemlerine göre
yaklaşık 5 kat daha düşüktür [30]. Pastakkaya ve
Ünlü (2018) tarafından bildirildiğine göre aynı çalışma koşullarında resorbsiyonlu sistemin, absorbsiyonlu sisteme daha düşük çalışma basınçlarında,
aynı soğutma performansı ile daha düşük sıcaklıklarda soğutma yapabildiği görülmüştür (Tablo
2) [34]. Ayrıca resorbsiyonlu sistemlerde amonyak
kaçağı riski, çalışma basınçlarının oldukça düşük
seviyelerde olması nedeni minimuma indirgenmiştir. Bu sayede insan sağlığı ve çevre açısından
çok daha güvenli bir soğutma sistemi oluşturmak
mümkün olabilmektedir. Benzer şekilde, resorbsiyonlu sistemlerde çalışma basıncının düşük olması nedeni ile daha ince cidarlı paslanmaz çelik
malzeme kullanılarak sistem oluşturulabilmekte

Tablo 2. Absorbsiyonlu ve Resorbsiyonlu Soğutma Sisteminin Örnek Uygulama İçin Karşılaştırılması
[34]
Çalışma Şartları
Kaynatıcı / Sıcak Desorber Sıcaklığı [°C]
Absorber Sıcaklığı [°C]
Soğutma Sıcaklığı [°C]
Soğutma Tesir Katsayısı [-]
Çalışma üst basıncı [bar]

Absorbsiyonlu soğutma sistemi
90
30
10
0,526
11,6

Resorbsiyonlu soğutma sistemi
90
30
7,5
0,524
6
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ve resorbsiyonlu sistem, alternatiflerine göre daha
kompakt, daha hafif ve daha ekonomik, dolayısıyla
daha uygulanabilir nitelikte olabilmektedir.
Resorbsiyonlu soğutma sisteminde, çalışma basınçlarının düşük olmasına bağlı olarak, amonyak
eriyikli absorbsiyonlu soğutma sistemine göre
daha düşük sıcaklıklı termal enerji kullanılarak
soğutma yapmak mümkündür. Bu nedenle resorbsiyonlu sistemlerinin yenilenebilir enerji ve atık
ısı kaynaklı soğutma uygulamaları için kullanımı
oldukça uygulanabilir niteliktedir. Refprop programı ile oluşturulan yazılım sayesinde [10], farklı
sıcaklıktaki ısıl enerji ile farklı çalışma basınçlarında sistemin soğutma performansı Şekil 8.’de
yer almaktadır. 90°C sıcaklığında termal enerji ile
çalışan ve absorber sıcaklığı 20°C olarak belirlenen resorbsiyonlu sistemin, üst basınç değerinin
(PHDES) 7 ilâ 4 bar arasında değişmesi durumunda, soğutma/soğuk desorber sıcaklığının (TCDES)
değişimi görülmektedir [34].

Resorbsiyonlu sistemin soğutma sıcaklığı değeri, çalışma basıncının ve sıcak desorberi besleyen
termal enerji kaynağının sıcaklığı yükseldikçe
azalmaktadır. Bu sayede daha düşük sıcaklıklarda soğutma yapmak mümkün olmaktadır. Yapılan
analizler sonucunda, 7 bar çalışma basıncında sıcak desorber sıcaklığının 70 °C seviyesine düşmesi
durumunda bile 0 °C’ye yakın sıcaklıklarda soğutma uygulamasının sürdürülebildiği görülmektedir
[9].
Şekil 9’da, 90°C sıcaklığında termal enerji ile
çalışan ve absorber sıcaklığı 20°C olarak belirlenen resorbsiyonlu sistemin, üst basınç değerinin
(PHDES) 7 ilâ 4 bar arasında değişmesi durumunda, birim enerji başına yapılan soğutmayı ifade
eden soğutma tesir katsayısının (STK) değişimi
görülmektedir. Grafik incelendiğinde soğutma tesir katsayısı değerlerinin, geleneksel amonyak su
eriyikli absorbsiyonlu soğutma sistemlerine benzer mertebelerde olduğu görülmektedir, yani her

Şekil 8. Resorbsiyonlu sistemin soğutma sıcaklığının çalışma basıncı ile değişimi [34]

Şekil 9. Resorbsiyonlu sistemin soğutma tesir katsayısının çalışma basıncı ile değişimi [34]
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iki sisteminde benzer çalışma şartları altında soğutma performansları benzer değerler almaktadır.
Soğutma tesir katsayısının, çalışma basıncı ve sıcak desorber sıcaklığının artışı ile birlikte azaldığı
görülmektedir. Ancak benzer şekilde sistemin soğutma sıcaklık değerleri de bu artışa paralel olarak
azalmaktadır. Bu nedenle soğutma uygulamasında
ihtiyaç duyulan soğutma sıcaklığının doğru bir şekilde belirlenmesi, sistemin soğutma performansının iyileştirilmesi açısından önemlidir.

4. SONUÇ
Resorbsiyonlu soğutma sistemleri, alternatiflerine göre sahip olduğu teknik üstünlükler nedeni
ile önemli avantajlara sahiptir. Sistemin çalışması
için gereken elektrik enerjisi 1 kW soğutma başına
yaklaşık 0,21 kW değerindedir ve geleneksel buhar
sıkıştırmalı mekanik soğutma sistemlerine göre
%67 oranında daha azdır. Resorbsiyonlu soğutma
çevrimlerinde sistemde yer alan çalışma basınçları,
absorbsiyonlu soğutma sistemlerine göre yaklaşık
olarak %50 daha düşüktür. Bu nedenle resorbsiyonlu soğutma sistemleri ile çok daha güvenli ve
çok daha ekonomik ve daha kompakt projeler oluşturmak mümkün olmaktadır.
Resorbsiyonlu sistemin çalışması için ihtiyaç duyulan ısıl enerjinin sıcaklık değerinin yaklaşık 70
– 90 °C aralığında olduğu tespit edilmiştir. Buna
göre resorbsiyonlu sistemin, özellikle yenilenebilir enerji kaynaklı uygulamaların farklı çalışma koşullarında alternatiflerine göre daha iyi bir
performans sergileyeceği görülmüştür. Sistemin
soğutma tesir katsayısı, çalışma şartlarına göre
yaklaşık 0,4 - 0,6 seviyelerindedir ve bu değer geleneksel amonyak eriyikli absorbsiyonlu sistemlerde aynı değerleri almaktadır. Ancak aynı soğutma
performansında olmasına rağmen, resorbsiyonlu
soğutma sistemleri, evsel ve endüstriyel soğutma
uygulamalarında absorbsiyonlu soğuma sistemlerine göre tekno-ekonomik açıdan çok daha elverişli
durumda olduğu sonucuna varılmıştır.
Resorbsiyonlu soğutma sistemlerinin sahip olduğu
avantajların doğru bir şekilde değerlendirilmesi ve
hayata geçirilmesi ile evsel ve endüstriyel soğutma
uygulamalarında tekno-ekonomik açıdan katma
değer sağlayacak iyileştirmeler yapmak mümkün
olmaktadır. Özellikle temiz ve yenilenebilir enerji
kaynakları ve atık ısı ile çalışan resorbsiyonlu soğutma sisteminin kullanımının yaygınlaştırılması

ile enerji kullanımına bağlı ulusal ve küresel ölçekli birçok soruna, alternatif çözümler sağlanacağı
düşünülmektedir.
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Joule-Thomson soğutucuları¸ kriyojenik soğutucular olarak elektronik devrelerin soğutulması için kompakt bir çözüm sunmaktadırlar. Bu soğutucularda karşı akışlı ısı değiştiricisi (Counter Flow Heat Exchanger-CFHX) elemanı için önemli bir elemanı olup
sistem verimliliğini büyük ölçüde etkilemektedir. Soğutucu sistemlerin tasarımında genellikle ısı transferi ve akış mekanizmaları ayrı olarak ele alınıp bu iki ayrı mekanizma
için alınan sonuçlara göre tasarım boyutları belirlenir. Bu çalışmada ısı transferi ve
akış sebebiyle olan kayıplar entropi üretimi olarak ele alınarak incelenmiştir. Bu sayede akıştan ve ısı transferinden dolayı oluşan kayıplar birbirlerine ekleyip çıkarabilmek ve karşılaştırabilmek mümkün olmuş ve toplam bir kayıp değerinin görülebilmesi
sağlanmıştır. Ayrıca sistemin toplam kaybı tek bir değer üzerinden farklı durumlar için
karşılaştırılabilmiştir. Sistemin artan soğutma kapasitesi ile birlikte en yüksek verimi
sağlayan soğutucu boyutları özellikle kanal genişliği artmaktadır. Çalışma kapsamında
bu artışa çözüm olarak tek bir çevrim kullanmak yerine biri diğerinin üzerinde bulunan
iki çevrime sahip bir tasarım incelenmiştir. Üst üste yerleştirilmiş iki çevrimin etkileri,
verimliliği ve optimum boyutları çalışma kapsamında belirlenmiştir. İki çevrimli tasarımın sonuçları sistem boyutları ve Soğutma Tesir Katsayısı (STK) yönünden ele alınarak
tek çevrime sahip durumla karşılaştırılmıştır. Çalışma kapsamında 80 ile 790 mW arasında soğutma gücüne sahip soğutucu için optimum karşı akışlı ısı değiştiricisi boyutları
belirlenmiştir.
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Optimization of Heat Exchanger Geometry for
Two-Layer Joule-Thomson Micro Cryocooler
ABSTRACT
With the development of the electronics the dimensions of the circuits are becoming
smaller more and more. Micro circuits need micro cooling system. Therefore, developing cooler as small as the circuits is important. The counter flow heat exchanger (CFHX)
is an important part of a cryocooler. Generally, heat transfer and flow mechanisms are
considered separately and an arbitrary value is chosen. In this paper the heat transfer
and the flow in the channels are considered together as entropy production which gives
the ability to compare and sum all the losses. With the increasing cooling power optimum
dimensions of the CFHX is getting bigger. To be able to decrease the dimensions of the
CFHX instead of one cycle of cooling, vertically placed two cycles is investigated. It’s
effects, efficiency and optimum dimensions is founded. The results are compared to one
cycle, regular cryocooler considering dimensions and COP. The optimum dimensions
are presented for cooling powers between 80 to 790 mW.
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GİRİŞ
Kriyojeni, termal görüntüleme, MRI (Magnetic
Resonance Imaging), Uzay çalışmaları ve kriyojenik cerrahide aktif olarak kullanılmaktadır. Elektronik devrelerdeki gelişmeler ile birlikte soğutma
sistemlerinin daha küçük ve daha kompakt bir
şekilde üretilmesi ihtiyacı duyulmuştur. Termal
görüntülemede kriyojenik soğutmanın kullanıldığı sistemlere sensörün düşük sıcaklıklarda çalışmasıyla hem görüntü çözünürlüğü daha yüksek
olmakta hem de görüntüdeki termal gürültü büyük oranda engellenmektedir. Bu sebeple termal
görüntülemede sensörlerin kriyojenik sıcaklıklara
soğutulması özellikle hızlı hareket eden cisimler
için görüntü kalitesinin önemli bir ölçüde artmasını sağlamaktadır.
Joule-Thomson (JT) sistemlerinin yeni küçük
boyutlara sahip elektronik sistemlerde kullanılabilmesi için karşı akışlı ısı değiştiricisi ve buharlaştırıcının tasarımlarının da geliştirilmesi gerekmektedir. Mikro elektromekanik sistemler için
kullanılan yeni imalat teknikleri ve yeni bulunan
malzemeler il birlikte Kriyojenik soğutucuların
boyutlarını küçültebilmek mümkün olmuştur.
2000 sonrası mikro boyutlarda bir kriyojenik soğutucu basınçlandırılmış bir silindir içinde çalışacak şekilde geliştirildi. “Cold-finger” adı verilen
bu kriyojenik soğutucu üstünde oyuklar olan cam
duvarlardan üretilmişti [1]. “Cold-finger” 175 µm
kalınlığındaki cam katmanlardan oluşan boyutları
30 mm x 2mm x 0.5mm olan bir ısı değiştiricisine
sahiptir. Lerou “Cold-finger” ile birlikte kullanılabilecek bir kompresör geliştirmiştir. “Cold-finger”
Lerou’nun kompresörüyle birlikte çalışmasında
tasarım sırasında amaçlanan 96 K’de 10 mW soğutmayı sağlayamayarak azot gazının içinde bulunan suyun kristalleşmesi sebebiyle sıkıntı yaşamış
ve ancak 105 K’ne kadar inebilmiştir. Geçmişten
günümüzde araştırma gurupları bu tür mikro boyutlardaki sistemler üzerinde çalışmalarını sürdürmektedir. En eski ve kapsamlı araştırmalardan biri
R. Radebaugh ve çalışma arkadaşları tarafından
2006’da yapılmış çalışmadır [2].
Yeni imalat tekniklerinin bulunması ile birlikte JT
mikro kriyojenik soğutucuları ile ilgili çalışmalar
artmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri’nde yıllar boyunca MMR Technologies ile birlikte birçok
araştırma yayınlandı [3]. Başka bir çalışmada, ısı
değiştiricisi bir kablo şeklinde imal edilmiş ve per-

formans parametreleri incelenmiştir [4]. A. Razani
ve çalışma arkadaşları mikro boyutlardaki JouleThomson kriyojenik soğutucusu için ikinci yasa
analizi yapmışlardır [5]. Sangkwon Jeong ise soğutucu boyutlarındaki değişiminin entropi üretimine
etkisini incelemiştir [6].
Hollanda’da Twente Üniversitesi’nde P.P.P.M. Lerou, H.J.M. ter Brake ve diğerleri tarafından silika
bazlı bir Joule-Thomson soğutucu hakkında çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmalarda mikro boyutlarda bir JT soğutucusu imal edilmiş ve performans
karakteristikleri, verimleri ve operasyon sıcaklıklarına ulaşma süreleri gibi parametreleri incelenmiştir [7]. Daha sonrasında H.J.M. ter Brake tarafından JT soğutucusu için numerik simülasyonlar
gerçekleştirmiş ve soğutucunun karakteristikleri
hakkında deneyler düzenlemiştir [8]. Başka bir
grup ise iki kademeli bir JT soğutucusu imal etmiş
ve performans karakteristiklerini incelemiştir [9].
Bu çalışmada optimum boyutlara sahip bir diğerinin üzerine konumlandırılmış iki kriyojenik
çevrime sahip bir JT soğutucusunun tasarımı gerçekleştirilmiş ve bu tasarımın tek çevrimin olduğu
duruma STK ve geometri ele alınarak karşılaştırılmıştır. Bunu gerçekleştirebilmek için farklı akış
debileri ve ısı değiştiricisi geometrileri için ısı değiştiricilerinin sıcaklık profillerini veren ve toplam
entropi üretimini hesaplayan bir model geliştirilmiştir.

TERMODİNAMİK MODEL
Sistemin Birinci Yasa Analizi
Modelde kullanılan kabuller aşağıdaki gibidir:
1.
2.
3.
4.
5.

Isı değiştiricisindeki akış tek boyutludur.
Kanallardaki basınç düşüşü ihmal edilmiştir.
Isı değiştiricisi malzemesinin malzeme özellikleri sıcaklıkla birlikte değişmektedir.
Sistem akışkanının termodinamik özellikleri
sıcaklık ve basınçla değişmektedir.
Gaz gerçek gaz olarak ele alınmıştır.

Sistemin birinci yasa analizini yapabilmek için ilk
önce genel enerji denklemi (1) Şekil 1’de görülen
her bir kontrol hacmi için uygulanmalıdır.
Q − W = dH − dK − dP

(W)

(1)

Isı değiştiricisinin birinci yasa analizi (Kontrol
Hacmi 1) denklem (2)’de görülmektedir. Qışınım ışınım ile olan ısı geçişini Qtaşınım sistemde taşınım
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Şekil 1. Tek katmanlı JT soğutucusunun şematiği (üst) ve iki katmanlı bir mikro soğutucunun şematiği (alt)

ile olan ısı geçişini, Qiletim ise sistemde iletim ile
gerçekleşen ısı değiştiricisinden buharlaştırıcıya
doğru olan ısı geçişini göstermektedir. Denklemde
“H” ise belirli istasyonlardaki entalpi değerlerini
göstermektedir.
Qışınım + Qtaşınım − Qiletim = HE + HB − HD − H A (W)
(2)
Buharlaştırıcı için enerji dengesi (Kontrol Hacmi
2) denklem (3)’te verilmiştir. Pnet ortamdan çekilen
net ısı olup sistemin soğutma gücü olarak ele alınmıştır.
Pnet − Qiletim = HD − HC

(W)

(3)

Genişleme kanalı için (Kontrol Hacmi 3) enerji
dengesi denklem (4)’teki gibidir.
0 = HD + HC		

(W)

(4)

Soğutma Tesir Katsayısı denklem (5)’te tanımlanmıştır. Denklemde Pnet net soğutma gücünü ve
denklem (6) da W ise kompresörü çalıştırmak için
gerekli gücü göstermektedir.
STK = Pnet/W		

(-)

(5)

W = Psıkıştırma + Pkayıt

(W)

(6)
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Sistemdeki Toplam Entropi Üretimi
Birinci yasa analizi yapılmış ve soğutma gücü ile
STK değeri elde edilmiş olan soğutucuda, Soğutma
gücünü ve STK değerini etkileyen kayıpların belirlenmesi birbiriyle karşılaştırılması ve optimum
geometriyi elde edebilmek adına toplam kaybı tek
bir değer altında incelenmesi gerekmektedir. Kayıpların hepsini birbirleriyle karşılaştırabilmek ve
toplam bir değer elde edebilmek ancak entopi üretimi değerlerinin hesaplanması ile mümkün olur.
Sistem için termodinamiğin ikinci yasası uygulanarak sistemdeki tersinmezlikler ve ısı transferinin sebep olduğu entropi üretim değerleri bulunur.
Soğutma çevrimindeki entropi üretimini anlamak
için ilk önce basit bir sistemdeki entropi üretiminin
tanımlanması gerekir. Şekil 2’de görülen kontrol
hacmi için denklem (7)’de ısı akışı sebebiyle oluşmuş entropi üretimi (Ṡsistem) verilmiştir. Denklemde
Ṡgiriş sisteme giren entropi, Ṡçıkış sistemden çıkan
entropi ve Ṡüretim ise sistemdeki tersinmezliklerden
dolayı üretilen entropidir.

ARAŞTIRMA MAKALESİ
sadece iki katlı soğutucuda bulunmaktadır.
Bu kayıpların içine ışınım sebebiyle oluşan kayıplar eklenmemiştir çünkü ısı değiştiricisi için ışınım
doğrudan entropi üretimine sebep olamamaktadır.
Bunun sebebi ise ısı değiştiricisinin dış yüzeyinin
doğrudan sistemde bir entropi üretimine neden
olmamasıdır. Işınım ısı değiştiricisindeki sıcaklık
profilini değiştirir, sıcaklık profili de daha önce
bahsedildiği gibi entropi üretimini etkiler. Işınım
dolaylı yoldan entropi üretimine etki edebiliyorsa
diğer dış sıcaklık etmenleri de aynı şekilde incelenerek entropi üretimi gösterilebilir.

Şekil 2. Isı akışı olan bir kontrol hacmi

Ṡsistem = Ṡgiriş − Ṡçıkış + Ṡüretim = Q̇/Th − Q̇/Tl + Ṡüretim
(JK-1s-1)

(7)

Sıcaklık farkları sebebiyle (Th = T ve Tl = T − ΔT)
sistemde entropi üretimi olacaktır (Ṡü≠0). Bu entropi üretimi ısı akışı sebebiyle oluşan kayıpları
temsil eder. Sürekli halde Ṡsistem = 0’dır, bu sebeple
denklem (8)’deki hale gelir.
(JK-1s-1)

(8)

Isı Değiştiricide Katı İçindeki Eksenel Isı
İletimine Bağlı Entropi Üretimi
Katı malzeme içindeki eksenel entropi üretimini tanımlayabilmek için denklem (9)’deki yerine
denklemde sürekli halde ısı akısı sıcak kaynaktan
soğuk kaynağa doğru aktığından dolayı (*) kullanılmıştır [10]. Oluşturulan sonuç denklem (10)’da
görülebilir. Denklemde λm malzemenin ısı iletim
katsayısı, Am ise ısı değiştiricisinin kesit alanıdır.
(*)

		
Sonsuz küçük bir eleman için sıcaklığın uzunluk
boyunca değişimi küçüktür. Bu nedenle birim
uzunluk için entropi üretimi aşağıdaki gibi gösterilebilir.
(JK-1s-1)

(9)

		
Denklem (9)’da görüldüğü gibi entropi üretimini
hesaplayabilmek için tüm sistem boyunca olan sıcaklık gradyenini (dT/dl) bilmek gerekir.
Soğutma çevrimindeki kayıplar tek katlı soğutucu
için ilk beş, iki katlı soğutucu için ise toplam altı
farklı şekilde entropi üretimi ile gösterilebilirler.
Bu entropi üretim kaynakları aşağıda verilmiştir:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Isı değiştiricisinde katı içindeki eksenel ısı iletimi
Gaz içindeki eksenel ısı iletimi
Sıcak akışkandan soğuk akışkan kanalına duvardan geçerek giden ısı geçişi
Isı değiştiricisi kanallarındaki viskoz kayıplar
Genişleme işlemi
İki çevrim arasında gerçekleşen ısı transferi

Altıncı entropi üretim iki çevrim arasındaki ısı
transferi nedeniyle meydana gelmekte, dolayısı ile

(JK-1s-1)

(10)

Gaz içindeki ısı iletimine bağlı entropi üretimi de
katıdaki ile benzer bir şekilde denklem (8)’deki
gibi üretilebilir. Bu denklemde λg gazın ısı iletim
katsayısı, Ag ise akışın gerçekleştiği kanalın kesit
alanıdır.
(JK-1s-1)

(11)

Yüksek Basınçlı Gaz, Isı Değiştiricisi Ve Alçak
Basınçlı Gaz Arasındaki Isı Geçişiyle Üretilen
Entropi
Yüksek basıncı gazdan alçak basınçlı gaza doğru
olan ısı geçişinin oluşturduğu entropi üretimi üç
kademedir. Toplam entropi üretimini oluşturan kademeler şunlardır, yüksek basınçlı gazdan ısı değiştiricisine olan ısı geçişi, ısı değiştiricisi materyalinde sıcak duvardan soğuk duvara doğru iletilen
ısı, son olarak da ısı değiştiricisinden alçak basınçlı
gaza doğru olan ısı geçişidir. Genel olarak iki kaTesisat Mühendisliği - Sayı 188 - Ocak/Şubat 2022
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nalı ayıran duvarın kalınlığı kanal yüksekliklerine
oranla çok daha azdır. Bu nedenle duvardaki iletim
sebebiyle oluşan entropi ihmal edilir. Ancak bu boyutlar birbirine yakınsa duvardaki iletim sebebiyle
oluşan entropi ihmal edilmemelidir. Bu çalışmada
duvar kalınlığı ile kanal yükseklikleri oranı bu etkiyi ihmal edebilecek kadar küçük değildir. Bu nedenle çalışmada duvar boyunca olan iletimin sebep
olduğu entropi üretimi de ele alınmıştır. Denklem
(12) sürekli haldeki entropi üretimi için incelenebilir.

sürekli bir sistemdeki entropi üretiminin genel ifadesidir. Bu ifadede “s” gazın spesifik entropisini,
“Q” kontrol hacmine “T” sıcaklığından giren ısı
akısını göstermektedir. Sonsuz küçük bir eleman
enerji denklemi denklem (22)’daki gibidir. Denklem (22) denklem (21)’de kullanılır ise denklem
(23) sonuç olarak elde edilir.

Ṡüretim-geçiş = Ṡh + Ṡm + Ṡl

Laminer akıştaki basınç düşüşü denklem (24)’de
verilmiştir. Bejan A.’nın kullandığı denkem (26)
denklem (23)’deki termodinamik tanım kullanılarak, denklem (24) ve (25)’nin birlikte kullanılmasıyla elde edilebilir [11].

(JK-1s-1)

(12)

Entropi üretimini hesaplayabilmek için üç farklı
tanımlamaya ihtiyaç duyulmaktadır. Bunlar, yüksek basınçlı gazın, ısı değiştiricisi materyalinin ve
alçak basınçlı gazın sıcaklıklarıdır. Denklem (12)
denklemler (13) (14) ve (15) olarak aşağıdaki gibi
yazılabilir.
(JK-1s-1)
(13)
(JK-1s-1)
(14)
(JK-1s-1)

(15)

Denklem (16) ve (17) gazın ısı akısını verir. Eğer
denklem (14), (15) ve (16), (17) birlikte çözülürse
ve bu çözümde dAkanal = 0.dl şeklinde kullanılırsa denklem (18) ve denklem (19) sonuç olarak elde
edilir.

Denklem (18) ile denklem (19) toplanarak yüksek
basınçlı gazdan alçak basınçlı gaza ısı değiştiricisi materyali üzerinden geçen ısı sebebiyle üretilen
toplam entropi elde edilebilir.

Akış Direnci Sebebiyle Entropi Üretimi
Kanaldaki bir diferansiyel eleman düşünüldüğünde elemana giren ve çıkan kütle elemanın süreklilik sağladığı hacimde eşit olmalıdır. Denklem (21)
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Denklem (27)’te “C” kanal geometrisi ile ilişkili
bir katsayı, “µ” akışkanın viskozitesi, “υm” ortalama akış hızı υm = ṁ/ρA kanal, “Dh” ise hidrolik çaptır.
Sonuç olarak, akış direncinin oluşturduğu entropi
üretimi aşağıdaki gibidir.

Genişleme Sebebiyle Üretilen Entropi
Belirli bir Gibbs enerjisi için alınabilecek soğutma
gücü çevrimde üretilen toplam entropi ile belirlenir. Sistemde ısı değiştirici haricinde çevrimde
Joule Thomson genişlemesi sebebiyle de entropi
üretimi olur. Üretilen entropinin miktarı ısı değiştiricisinden çıkan yüksek basınçlı gazın genişlemeye başlamadan önce sıcaklığının kaç derece
olduğuyla alakalıdır. Bu sebeple genişleme kaynaklı entropi üretimi ısı değiştiricisindeki sıcaklık
profiliyle bağlı olup, denklem (10), (11) ve (20) ile
ilişkilidir. Bundan dolayı genişleme sırasında üretilen entropi de ısı değiştirici için optimum boyut
hesaplanırken hesaplara dahil edilmiştir. Sıcaklık
profili elde edildikten sonra genişleme sırasında
entalpinin değişmeyeceği kabulü ile genişleme sebebi ile üretilen entropi denklem (28) kullanılarak
bulunabilir. Denklemde sağ taraftaki ilk terim alçak basınçta gazın yüksek basınçtaki gazın genişlemeye girmeden önceki entalpisine eşit olduğunu
belirtmektedir. İkinci terim isi yüksek basınçta
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Th,çıkış sıcaklığına sahip bir gazın entalpisidir.

İki Katlı Soğutucuda Çevrimler Arası Isı
Transferi Nedeniyle Entropi Üretimi
Tek katlı soğutucunun yüksek basınç kanalı ve
alçak basınç kanalı arasındaki ısı geçişine benzer
olarak altta bulunan çevrimin yüksek basınç kanalı ile üstte bulunan çevrimin alçak basınç kanalı
arasında da ısı transferi gerçekleşir. Bu nedenle iki
katlı soğutucunun incelenmesinde bu ısı transferinin ürettiği entropi de dikkate alınmalıdır. Denklem (29) ile (31) arasında bu durumun üreteceği
entropi denklemlere dökülmüştür. Bu denklemlere
“ktm” alt indisi iki çevrim arasında gerçekleşen
olayları betimlerken Th,1 altta bulunan “1” numaralı çevrimin yüksek basınç kanalının sıcaklığını,
Tl,2 ise üstte bulunan “2” numaralı çevrimin alçak
basınç kanalının sıcaklığını ifade eder.

OPTİMİZASYON KRİTERLERİ
Çalışmada amaçlanan maksimum STK noktasını elde edebilmek için Denklem (6)’da görüldüğü
üzere Pnet değerinin atması veya toplam kompresör işini gösteren Ẇ’nin azalması gerekmektedir.
Ẇ’nin içerine bakıldığında bu değerin azalabilmesini sağlamanın tek yolunun kanal kayıpları azaltmak olduğu görülmektedir. Bunun yanı sıra Pnet
değerini de arttırabilmek için iki yol vardır. İlki ısı
değiştiricisi verimini yükselterek denklem (3)’teki
Ḣc’nin değerini düşürmek, ikincisi ise Q̇ iletim değerini düşürmektir. STK bu bahsedilenlerin hepsinin
etkisine bağlıdır. Bunların STK’ya etkisini görebilmek ve sistemdeki kayıpları birlikte inceleyebilmek için sistem toplam entropi üretimi hesaplanmalıdır.
Önceki bölümde sistemde entropi üreten tüm kaynaklar ele alınmıştır. Böyle bir sitemde entropi üretimini hesaplayabilmek için ise ısı değiştiricisinin
sıcaklık profiline ihtiyaç vardır. Bu profilleri belirleyebilmek için P.P.P. Lerou tarafından geliştirilen

Şekil 3: İki katlı soğutucu için oluşturulan modeldeki elemanlar ve aralarındaki enerji dengesi
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termodinamik model baz alınarak yeni bir model
oluşturulmuştur [12].
Şekil 3’te görüldüğü gibi modelde her bir çevrim
için ısı değiştiricisi boyunca uzanan elemanlar bulunmaktadır ve bu iki çevrimin elemanları birbirinin üzerine denk gelmektedir. Bu elemanların da
her birinin üç farklı alt elemanı bulunmaktadır. Bu
alt elemanların isimleri üstten altta sırasıyla “Yüksek basınçlı gaz”, “Materyal” ve “Alçak basınçlı
gaz” şeklindedir. Model akış boyunca materyal boyunca ve gazların akış yönündeki olan ısı iletimini,
yüksek basınçlı gazdan alçak basınçlı gaza olan ısı
geçişini, akış sırasında gazdaki entalpi değişimini,
iki çevrim arasındaki ısı transferini ve ısı değiştiricisi ile ortam arasındaki ısı geçişini ele almaktadır.
Model kabullerinde kanallardaki basınç düşüşünün kanal boyunca akışkanın termodinamik özelliklerine olan etkisi ihmal edilmiştir. Bu nedenle
modelde kullanılan elemanların termodinamik
özellikleri kanaldaki sıcaklıklarının kanalın giriş
basıncında vereceği değerler alınarak denklemlerde kullanılmıştır. Bu durum modeldeki her bir akış
elemanındaki giriş basıncını kanal girişindeki basınç değeri alarak basınç düşüşünün ve bu düşüşün
sebep olduğu entropi üretiminin bulunmasında ve
totalde kanal boyunca sürtünmeden dolayı meydana gelen entropi üretiminin hesaplanmasında belirli bir hataya neden olmaktadır. Bu ihmal sebebiyle
kanal şekline bağlı sürtünme kayıplarının akışa,
ısı transferine ve dolayısı ile net soğutma gücüne
etkisi direkt olarak hesaba katılamamaktadır. Bu
etkiyi ele alabilmek için ise kanallarda hesaplanan
sürtünme sebepli entropi üretimi, bu kaybı karşılayacak kompresör gücü olarak ele alınmıştır. Elde
edilen değer sıcaklık profillerinin denklem (3)’te
kullanılarak elde edilmesiyle bulunan net soğutma
gücü (Pnet, materyalden iletilen ısının buharlaştırıcıya giren akışkan ile çıkan akışkanın entalpi
değişiminden çıkarılması ile elde edilen değer) ile
karşılaştırılarak sonuçlar incelenmiştir. Buna göre
kanaldaki basınç düşüşü sebebiyle oluşan sıcaklık
profilindeki değişim hesaplanan akış direnci değeri ile net soğutma gücü oranının %5’in altında
olduğu durumlarda hesaplanan entropi üretimi değerlerinde modelde kullanılan kabulün sebebiyle
oluşan hatanın ihmal edilebilecek seviyeye indiği
ve modelin doğru sıcaklık profillerini verdiği görülmüştür. Bu oranın üstünde olduğu durumlarda
ise sistem verimi düştüğünden ve sistemin optimum geometri değerleri arandığı için bu oranın
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%5’in üstünde olduğu durumlar değerlendirme
dışarısında bırakılmıştır. Buna göre, toplam kanal
kaybının toplam soğutma gücünün %5’inden daha
azına tekabül ettiği durumlar, optimum değerler
için birbirleriyle karşılaştırılmış ve optimum kanal
geometrileri elde edilmiştir.

OPTİMİZASYON SONUÇLARI
Çalışma kapsamında geliştirilmiş modelin sonuçları P.P.P. Lerou’nun yaptığı çalışmanın sonuçlarıyla karşılaştırılması Şekil 4’de görülebilir.
Görülüyor ki ısı değiştiricisinin kanal uzunluğu ve
kanal yüksekliği belli bir soğutma gücünün üstünde sabit bir değere yaklaşmakta ve artan soğutma
gücüyle birlikte neredeyse hiç değişikliğe uğramamaktadır. Bunun sebebi artan soğutma gücüyle
birlikte göreceli olarak ısı değiştiricisi materyalindeki buharlaştırıcıya olan eksenel ısı iletimi etkisinin azalmasıdır. Ancak düşük soğutma gücüne
sahip olunan durumlarda buharlaştırıcıya doğru
olan ısı iletiminin etkisi artmakta ve net soğutma
gücünü düşürmektedir. Bu iletim kaybının önüne
geçebilmek için kanal uzunluğunun artması gerekmektedir. Kanal uzunluğunun artması ise kanaldaki sürtünme kayıpları da artmakta ve bu kayıpların
azalması için de kanal yüksekliği artmaktadır.
İki katlı kriyojenik soğutucuyu incelendiğinde
(Şekil 5) iki katlı kriyojenik soğutucunun kanal
yüksekliği tek katlı duruma göre daha yüksek bir
değere sahip olduğu görülmektedir. İki katlı soğutucudaki bu duruma üst üste olan iki çevrimin
birbiriyle olan etkileşiminin kanaldaki sıcaklık
profillerine olan etkisi neden olmaktadır. Üstte
bulunan çevrimin “2” olarak numaralandırılmış
alçak basınç kanalı hem kendi çevriminin yüksek
basınç kanalından hem de alttaki çevirimin yüksek
basınç kanalından ısı akısı almaktadır. Bu durum
iki çevrimin de verimini etkilemekte ve kanaldaki
viskoziteye bağlı kayıpları arttırmaktadır. Bundan
dolayı kanaldaki kayıpları azaltmak için kanal yüksekliklerinin artması gerekmektedir. İki çevrimli
tasarım aynı net soğutma gücü için tek çevrimli
duruma göre daha az kanal genişliğine sahipken,
iki çevrimli durumda çevrim başına olan kütlesel
debinin tek çevrimli durumla aynı olması durumunda ise iki çevrimli durum tek çevrimli hale
göre daha fazla kanal genişliğine sahip olmaktadır.
İki çevrimli durumda tek çevrimli hal ile aynı olan
tek geometri ise kanal uzunluğudur.

ARAŞTIRMA MAKALESİ

Şekil 4. Geliştirilen model kullanılarak optimize edilmiş ısı değiştiricisi boyutları (sol) ve P.P.P. Lerou’nun
makalesindeki sonuçlar (sağ) [12]

Şekil 5. Optimize edilmiş çift katmanlı mikro soğutucu boyutları
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Tablo 1. Tek katmanlı ve Çift Katmanlı Soğutucuların STK ve Kanal Genişliği Değerlerinin
Karşılaştırılması
Tek Katmanlı Soğutucu

Çift Katmanlı Soğutucu

Debi
[mg]

Kanal Genişliği
[mm]

Pnet [mW]

STK

Debi [mg]

Kanal Genişliği
[mm]

Pnet [mW]

STK

3

4

41,14740

0,05945

6

5

80,17214

0,05808

5

8

68,86100

0,05968

10

9

132,28565

0,05750

15

24

207,34800

0,05992

30

29

398,51091

0,05774

30

46

414,68750

0,05990

60

48

792,21118

0,05763

SONUÇ
Sonuçlar gözden geçirildiğinde tablo 1’de görüldüğü gibi iki çevrimli durumda aynı net soğutma
gücü için tek çevrimli duruma göre kanal yüksekliği artar ve STK az miktarda azalırken kanal
genişliği önemli oranda azalmaktadır. Bunun sonuçların gösterdiği gibi daha fazla net soğutma gücünün daha az yer kaplamasının istediği durumlarda, sistem genişliğinde çok büyük oranda azalma
sağlanabilir.
Daha önce de belirtildiği gibi kanallardaki basınç
kayıpları hesaplamalara direkt olarak dahil edilmemiştir. Sonuç olarak, basınç kayıpları sıcaklık
profillerini değiştirdiği için bu etkinin dahil edilmesini sağlayacak viskoz kayıpları ve bu kayıpların geometriye etkisini gösterecek bir ilişki kurulmuştur. Böyle bir ilişki kurmadan doğru şekilde
alınabilmesi için modeldeki elemanlar için kanal
boyunca basınç düşüşünün hesaplanması ve gazın
termodinamik özelliklerinin bu basınç düşüşüyle
birlikte değişiminin ele alınması gerekmektedir.
Bunun yanında gelecek çalışmalarla sistem bir dinamik model yardımıyla incelenerek sistemin operasyon sıcaklığına ulaşma zamanı ve farklı değişkenlere verdiği cevaplar incelenebilir.

TERİMLER
A
– alan, m2
a
– termal geçirgenlik, m2/s
C
– geometrik sabit, boyutsuz
STK – performans katsayısı, boyutsuz
cp
– sabit basınçta özgül ısınma ısısı, J/(kg∙°C),
		 J/(kg∙K)
Dh – hidrolik çap, m
G
– Gibss serbest enerjisi, J
H
– entalpi, J
h
– taşınım ile ısı geçişi katsayısı, W/(m2∙K)
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k
L, l
Nu
O
P
p
Ṡ	
s
t
Q
q
T
V

– termal iletim katsayısı, W/(m∙°C), W/(m∙K)
– uzunluk, m
– Nusselt sayısı, boyutsuz
– çevre, m
– güç, W
– basınç, bar
– entropi üretimi, J K-1 s-1
– entropi
– ısı değiştiricisi kanalları arası duvar kalınlığı, m
– ısı geçişi, W
– ısı akısı, W/m2
– sıcaklık, °C, K
– hacim, m3

YUNAN HARFLERİ
α
λ
λt
µ
ρ
ν
σ

– ortalama termal geçirgenlik katsayısı, boyutsuz
– termal iletim katsayısı, W/(m∙K)
– moleküler akış ısı iletim katsayısı, W/m2 K Pa
– viskozite, Pa/s
– öz kütle, kg/m3
– ortalama hız m/s
– Stefan-Boltzmann sabiti, W/m2 K4

ALT İNDİSLER
1, 2
m
h
l
hm

– eleman numaraları
– materyal
– yüksek basınç kanalındaki gaz
– alçak basınç kanalındaki gaz
– yüksek basınç kanalından materyale kadar olan
geçiş
ml – materyalden alçak basınç kanalına olan geçiş
hml – yüksek basınç materyalinden alçak basınç
materyaline olan geçiş
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Kaynak kullanımı, enerji yönetimi süreçlerinde değerlendirmeye alınan en önemli
konulardan birisidir. Sanayi işletmelerde kaynak seçiminin doğru yapılması, enerji
verimliliğinin artırılmasına büyük katkı sağlamaktadır. Ülkemizde doğalgaz kullanımının yaygınlaşması ile birlikte, sanayi kuruluşlarında elektrik ve ısı enerjisi üretimine olanak sağlayan güç teknolojilerinin kullanımına ilgi artmıştır. Enerji üretim
maliyetleri her geçen gün artış göstermektedir. Bu bağlamda doğalgaz kaynaklı
enerji üretiminin ekonomikliğinin detaylı bir biçimde hesaplanması gerekmektedir.
İşletmelerin enerji yönetimi bağlamında eylem planlarını geliştirmeleri gerekmektedir. Eylem planları oluşturulurken performans analizleri yapılması oldukça önem
arz etmektedir. Bu çalışmada, incelen sanayi kuruluşu bünyesinde yer alan gaz motoru tahrikli kojenerasyon sisteminin termo-ekonomik analizi yapılmıştır. Yapılan
analizler sonucunda sistemin toplam enerji verimi %63 olarak belirlenmiştir. Bu
çalışmada, kojenerasyon sisteminin performansının talep yönetimi perspektifinde
düşük olduğu tespitine varılmıştır. Bu çalışmada ayrıca enerji yönetimi bağlamında
geliştirilen eylem planı ve buna bağlı uygulama sonuçları sunulmuştur.
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Thermoeconomic Analysis of Gas Engine Drive
Cogeneration Power Plant Through Energy
Management in Industry Sector
ABSTRACT
Resource utilization for the industrial sector is one of the most important topics
examined in the context of energy management. In this respect, the right source selection in enterprises is defined as one of the basic parameters in increasing energy
efficiency. With the widespread use of natural gas, the use of power technologies,
which enable both electricity and heat energy production in industrial establishments, has come to the forefront. Nowadays, when energy production costs further
increasing, there is a need to investigate the economics of natural gas energy production. It is important that enterprise develop performance plans by developing
performance plans in the context of energy management. In this study, the thermo-economic analysis of the gas-engine driven cogeneration system installed in the
sample industrial enterprise was conducted. Total energy efficiency of the system
was determined as 63%.In the context of demand management, the performance
of the cogeneration system was found to be low. The action plan developed in the
context of energy management for the enterprise and related application results are
discussed. At the end of the study, an action plan based on the energy management
process of the enterprise is presented.
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1. GİRİŞ
Sanayide enerji kullanımı çok yönlü ele alınan bir
süreçtir. Fosil kaynaklı enerji üretimin neden olduğu sera gazı emisyonları, küresel iklim değişikliğine neden olmaktadır. İklim değişikliğine yönelik politika ve programlar geliştirilirken öncelikli
çalışma alanlarından birisi de enerji verimliliğinin
artırılması süreçleridir. Enerji verimliliği çalışmaları, son yıllarda önemini artıran alanlardan birisi
haline gelmiştir [1,2]. Sanayi sektöründe tüketilen
enerji tüm dünya ölçeğinde toplam enerji tüketiminin %40’na karşılık gelmektedir. Sanayide tüketilen enerjinin %83’ü fosil kaynaklardan karşılanmaktadır. Fosil yakıt kullanımının çevreye vermiş
olduğu zarar oldukça yüksek seviyededir. Bunun
yanında düşük verimliliğe sahip enerji dönüşüm
uygulamalarının kullanımı, küresel iklim değişikliği tehdidini artırmasına katkı sağlamaktadır.
Sanayi kuruluşlarının kaynak verimliliğinin artırılması üzerine çalışmalar yaptığı görülmektedir.
Ancak özellikle talep yönetimi ve enerji kullanım
alışkanlıklarının sürdürülebilir enerji yönetimi
bağlamında şekillendirilmesi önemli bir problemdir. Sanayide enerji talebi, çoğunlukla şebeke
alt yapılarına bağlı olarak dalgalanmalara maruz
kalmaktadır. Özellikle çoklu enerji taleplerinde
işletmeler, elektriği şebeke hatları üzerinden alırken, ısı ihtiyaçlarını da konvansiyonel yöntemlerle
karşılamaktadır. Tüm bu ihtiyaçların sürdürülebilir etkisi verimsiz teknolojilerle yüksek maliyetlere ulaşmaktadır. Elektrik Enerjisi Piyasası ve Arz
Güvenliği Belgesinde yer aldığı biçimiyle, 2023 yılına kadar enerji yoğunluğunda %20 azalma (2008
yılı temelinde) ve elektrik üretiminde doğal gazın
rolünün % 0 seviyesine çekilmesi (% 14,7 azaltarak) bulunmaktadır [3].
Mevcut enerji teknolojileri ve üretim yöntemleri ve
arz süreçleri göz önüne alındığında, bu hedeflerin
doğrudan sağlanması oldukça güçtür. Belirtilen
hedeflere ulaşılabilmesi için işletmeler için enerji
talep yönetiminde enerji verimliliğini temel alan
yaklaşımların uygulanması gerekmektedir.
TEİAŞ verilerine göre Türkiye’de elektrik iletim
hatlarındaki kayıplar yaklaşık %3, dağıtım hatlarındaki kayıplar ise yaklaşık %9 civarındadır. Konvensiyonel elektrik üretim sistemlerinde ortalama
verim %35’ler civarında iken, toplam enerjinin

yaklaşık %65’i kayıp olarak atılmaktadır. Özellikle sanayi kaynaklı üretim alanları ve yerleşim
yerleri için elektrik iletim ve dağıtım kayıplarının
önlenmesi doğrudan veya dolaylı talep yönetimine
bağlı kojenerasyon veya tri-jenerasyon sistemleri
ile sağlanabilir [4]. Kojenerasyon sistemleri, kısaca önceliği elektrik enerjisine dayalı olarak ısıtma
veya soğutma enerji ihtiyaçlarını da aynı cihazla
tek seferde üretilmesine olanak sağlayan teknolojilerdir. Elektrik üretiminin yanında, kışın ısıtma ve
sıcak su sağlayan bu sistemler aynı zamanda ilave
bir cihazla yazın soğutma sağlayarak kolayca trijenerasyona dönüşebilmektedir.
Kojenerasyon sistemleri literatürde pek çok yönle
incelenmiştir. Örneğin İmal ve diğ. Kojenerasyon
ve trijenerasyon sistemlerinin bir hastane uygulamasını ele almışlar ve bu sistemin ekonomik değerlendirmesini yapmışlar. Çalışmalarında geri
ödeme süreleri; kojenerasyon sistemi için 3,9 yıl,
trijenerasyon sistemi için 4,15 olarak tanımlanmıştır [5]. Sivrioğlu ve diğ. çalışmalarında bir alışveriş
merkezi için kojenerasyon sisteminin eknomik kabul edilebilirliğini incelemişler. Yapılan analizlerde elektrik fiyatlarıyla ömür süreçlerin doğrudan
etkilendiğini bulmuşlar [6]. Pirmohamadi ve diğ.
geri basınçlı buhar türbinleri ve bunlara ilişkin
çoklu düzenlemeleri tanımladıktan sonra, ekserji
bakış açısıyla en uygun ısı ve enerji kojenerasyon
sistemleri-ekipleri tasarımı belirlediler[7]. Caglayan ve Çalışkan bir seramik fabrikasında gaz
türbinli kojenerasyon modelini inceleyerek enerji, ekserji ve sürdürülebilirlik analizi yapılmıştır.
Çalışmalarında ekserji verimi 10 °C için %89,46
olarak bulunmuşken, 30 °C için bu değer %29,98
olarak belirlemişler [8]. Tüm bu ve benzeri çalışmalar, bu tür sistem tercihlerinde termoekonomik
analizlerin önemini göstermektedir.
Bu çalışmada; Türkiye için örnek işletme tüketimine bağlı aktif olarak kullanılan kojenerasyon
uygulamasının etkileri incelenmiş ve termoekonomik performansı incelenmiştir. İşletmede enerji
yönetiminin enerji kullanım davranışlarına bağlı
geliştirilmiş eylem planı ve buna bağlı uygulama
sonuçları irdelenmiştir. Özellikle işletmenin talep
yönetimine göre kojenerasyon işletme performansı
değerlendirilerek, işletmenin eylem planı geliştirilmiştir.
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2. ENERJİ TALEP YÖNETİMİ
Sanayileşmenin toplumsal refah seviyesinin hızla
artmasıyla birlikte mevcut sistemlerin sürekli ve
kaliteli enerji isteği, başta elektrik ve ısı enerji talebini de arttırmaktadır. Bu talep mevcut şebeke kayıplarının %65’lere ulaştığı sistemler için kayıplar
yanında fosil yakıt tüketimini de arttırmaktadır.
Bu nedenle sürdürülebilir kalkınmada temiz enerji
üretim prosesleri ve birleşik güç teknolojileri her
platformda desteklenmeye başlamıştır.
Birleşik güç sistemleri, kojenerasyon olarak da tanımlanan bu sistemler 2000’li yıllardan bu yana,
sanayi başta olmak üzere pek çok alanda yaygınlaşmaya başlayan enerji üretim teknolojileridir.
Bir çok sektörde elektrik enerji ihtiyacı genel sistem üzerinden sağlanırken, ısıtma enerjisi bir kazan sistemi veya benzer yapılarla sağlanmaktadır.
Özellikle yüksek kapasiteli yapılarda bu ihtiyaçlar

karşılanırken sistemlerde kayıp potansiyeli her iki
yapı için oldukça yüksektir. Şekil 1’de geleneksel
uygulamalar ve kojenerasyon uygulamalarının
kaynak enerji kullanım değerleri görülmektedir.
Enerji verimliliği ve enerji tasarrufu konuları,
artan çevre bilinci ve Kyoto protokolü gibi uluslararası yükümlülükler ile birlikte başta fosil yakıt tüketiminin azaltılmasını temel alan yüksek
verimli enerji üretim tesislerini öne çıkartmıştır.
Bu kapsamda 2004 yılında Avrupa Birliği Kojenerasyon yönergesini yayınlayarak, kojenerasyon
ve trijenerasyon uygulamaları gibi yüksek verimli enerji üretim tesislerini teşvik etmiştir. Ayrıca
kojenerasyon uygulamaları için yüksek verimli
mikrokojenerasyona ilişkin bir teşvik sistemi de
geliştirilmiştir. Örneğin Almanya da mikrokojenerasyon uygulamalarında vergi indirimi ile birlikte, şebekeye aktarılan fazla elektrik için de teşvik
fiyat uygulanmaktadır. Kojenerasyon uygulama-

Şekil 1. Geleneksel ve kojenerasyon sistem karşılaştırması [9]

Şekil 2. Sanayi uygulamalarında mikro-kojenrasyon sistem performansları [5]
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larının bina ve bütünleşik yapı uygulamalarında
kullanımı artarken, son yıllarda sanayi tercihleri
azalmıştır. Ancak özellikle çok amaçlı birden fazla
enerji kaynak ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılmaktadır. Örneğin Almanya teşvik ettiği bu
sistemlerde 2020 yılına kadar toplam üretim içindeki payını %25’lere çıkartılmasını hedeflemiştir
[10]. Şekil 2’de mikro-kojenerasyon sistem performansları görülmektedir.
Güç santralleri olarak tanımlanan bu yapılar, pek
çok sistem ile birlikte verimli enerji teknolojileri
için geliştirilmiş sistemlerdir. Günümüzde Kojenerasyon güç santralleri, küçük ölçekli uygulamalar
ve mikro-kojen uygulamaları olmak üzere üç bölümde incelenebilir. Özellikle 50 kW güç ihtiyacının altında enerji ihtiyacı olan yapılar için mikrokojenerasyon sistemleri geliştirilmiştir. Küçük ve
mikro kojenerasyon kombine ısı ve güç üretimi
yapan sistemler, yüksek verimle küçük alanların
enerji gereksinimlerini karşılayan cihazlardır. Bu
sistemlerde kullanılan motorlar; gaz türbini, gaz
motoru ve dizel motoru olmak üzere 3’e ayrılabilir.
Özellikle büyük kapasiteler için kullanılan gaz türbini havayı sıkıştırıp, gaz veya sıvı yakıtı yakarak
yanmış gazları önce türbine göndererek elektrik
üretilir. Türbininden çıkan yüksek sıcaklıklı egzoz gazları daha sonra atık ısı kazanına gönderilir
ve burada yüksek verimde ısı enerjisi üretilir. Gaz
türbinlerinin tercihi genellikle 1 MW ve üstü uy-

gulamalarda geçerlidir ve bu türbinlerde ısı kapasitesi türbin çıkış gücünün yaklaşık 2,5-3 katıdır [9].
Günümüzde sanayinin ısı ihtiyacını karşılamada
kazan teknolojilerinin çok kullanıldığı görülmektedir. Bu kazan teknolojileri, ortalama %75-90
verimde çalışırlar. Ancak kojenerasyon sistemlerinde öncelikle atık ısının %80-90 ısı enerjisine dönüştürülerek, sistemin istediği ısı ihtiyacını
karşılamaktadır. Ancak bu oran %80’leri bulurken,
%15’i elektrik enerjisine dönüştürülür ve aydınlatma elektrikli cihazların kullanımı gibi ihtiyaçları
karşılanır. Kalan %5’lik kısım da baca gazıyla atık
ısıya dönüşür. Bu durumda %95’e varan bir verimlilik sağlanmaktadır. Bu teknolojinin sanayide bir
enerji kaynağı olarak şekillendirilmesi enerji yönetimi olarak önemli kazanımlar sağlayacaktır.

3. TERMOEKONOMİK ANALİZ
Bir termodinamik ısı makinesinin genel enerji verimliliği aşağıdaki biçimiyle ifade edilebilir;
η = Ẇnet / Q̇ giren

(1)

Eşitlik 1’de yer alan η thermal verimi, Ẇnet sistemden elde edilen net elektrik tüketimini, Q̇ giren sistemde dolaşan akışkana aktarılan yakıt enerjisini
ifade etmektedir. Kojenerasyon sistemleri, faydalı
iş olarak tanımlanan elektrik enerjisi dışında, egzoz, ceket suyu ve intercooler ünitesi gibi farklı ısı
geçişleri olmaktadır. Bu bağlamda sistemin toplam

Şekil 3. Kojenerasyon tesisinin (Gaz türbinli) akış şeması [9]
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enerjisi aşağıdaki biçimde ifade edilebilir;
Q̇ giren = Ẇnet + Q̇ kayıp

(2)

elde edilen enerjinin maliyeti, değeri çoğunlukla
kaynak maliyetiyle tanımlanmaktadır.

Formülde yer alan, Q̇ kayıp sistemlerinde yer alan
kayıpları ifade etmektedir. Sisteme verilen enerji
doğrudan yakıt miktarına bağlıdır. Bu durumda
sisteme verilen enerji aşağıdaki biçimde ifade edilebilir;

cgiren = ṁ̇yakıt∙cbirimmaliyet

Q̇ giren = ṁ̇yakıt ̇ Hu

Bu çalışma gıda üretimi yapan bir işletmenin 3
MW kapasiteli kojenerasyon sisteminin performans analizleri gerçekleştirilmiştir. Bilindiği üzere kojenerasyon sistemlerinde hem elektrik hem de
ısı talebini karşılanmaktadır. Bu kapsamda işletmenin elektrik sistemi aylık yük dağılımları ile ısı
enerjisi kullanım alışkanlıkları incelenmiştir. İşletmede ürün üretimi ve enerji taleplerindeki değişim
Şekil 4’de verilmiştir.

(3)

Formülde yer alan ṁyakıt sisteme sağlanan yakıt
miktarını, Hu yakıtın alt ısıl değerini ifade etmektedir. Bir sistemde toplam enerji yükü için ihtiyaç
duyulan yakıt miktarı My aşağıdaki biçimiyle hesaplanabilir;
My = Q̇ giren / Hu∙ηcihaz

(4)

Formülde yer alan ηcihaz cihazın ısıl verimini ifade
etmektedir [11]. Enerji maliyet etkisi her yakıt için
tanımlanış bir ekonomik değerdir. Bir ısıl sistemde

Bu çalışmada birim maliyetler doğrudan işletmenin satın alma maliyetleri üzerinden yapılmıştır.

4. BULGULAR ve DEĞERLENDİRMELER

İşletmenin yıllık toplam enerji talebi 40304 MW
olarak ölçülmüştür. Yıllık toplam ürün üretimi

Şekil 4. Ürün üretim ve enerji talep dağılımlarının aylık değişimi

Şekil 5. Enerji talep dağılımı
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Tablo 1. Kojenerasyon Sistem Verileri
Birim Değer
Çıkış gücü
Egzoz gazı sıcaklığı
Egzoz gazı debisi
Yanma havası
debisi
Sıkışma oranı

Birim Değer

kW

1500

Ceket suyu ısı akısı

kW

770

°C

440

Intercooler

kW

133

kg/h

8480

Egzoz ısı akısı

kW

802

Birim
Ceket suyu giriş/çıkış
°C
sıcaklığı
Intercooler suyu giriş/çıkış
°C
sıcaklığı
Yağlama yağı hacmi
dm3

kg/h

6270

Yakıt tüketimi

kW

3610

Elektrik verimi

(%)

42,40

(-)

13

Ceket suyu debisi

m3/h

58

Isıl verim

(%)

48,2

Intercooler debisi

m /h

37

Toplam verim

(%)

90,60

36000 ton maya ve benzeri ürün üretimi olarak belirlenmiştir. Bu kapsamda kg maya üretimi başına
1,135 kWh enerji tüketilmektedir. Enerji talebi dört
ana başlık altında incelenmiştir. Bunlar sırasıyla;
elektrik, ısı, sıcak su ve ılıksu olarak tanımlanmış
ve dağılımları Şekil 5’de sunulmuştur.
İşletmenin enerji talebinde kullanılan kojenerasyon santrali üretim kapasitesi 2x1500 kW olmak
üzere planlanmıştır. İşletmede kullanılan santraller teknik verileri Tablo 1’de verilmiştir. İşletmede
elektrik, ısı ve sıcak su talep dağılımı Şekil 6’da
verilmektedir.
İşletme aylık ortalamada 3,35 GWh enerji talep ortalamasına sahiptir. Aylık badaki değişim -%1 ile
%10 aralığındadır. İşletmede temel enerji talebi ısı
ve elektrik talebi olarak görülebilir. Bu kapsamda
işletmede tercih edilen santrallerin enerji üretim
yükleri işletme verilerine göre dağılımı Şekil 7’de
sunulmuştur.
İşletmede toplam enerji ihtiyacının karşılama oran-

3

Değer
80/93
40/42
267

ları her kaynak içi ayrı ayrı ele alınmıştır. Analiz
sonuçlarına göre kojenerasyon sistemi ile toplam
elektrik tüketiminin %52,83’ü karşılanırken, ısı
ihtiyacın %25,77’si karşılanmaktadır. Sıcak su ve
ılık su ihtiyacın tamamı kojenerasyon sisteminden
karşılanmıştır. Aylara göre elektrik ve ısı enerjisi
karşılama oranları Şekil 8’de verilmektedir.
Mart ayı ayrı değerlendirildiğinde diğer tüm aylar
için ısı bağlamında homojen bir karşılama oran
dağılıma ulaşılmaktadır. Sistemin ortalama performansı %63,82 olarak hesaplanmıştır. Tüketim
dağılımında ısı etkisi %40,74 olarak hesaplanmıştır. Şebekeden satın alınan elektriğin toplam elektrik tüketimi içindeki oranı %51,88 olarak hesaplanmıştır. Enerji tüketim dağılımları bağlamında
doğalgazın ve elektriğin talebi karşılama oranları
Şekil 9’da sunulmuştur.
İşletmenin enerji maliyetleri değerlendirirken 2017
verileri dikkate alınmıştır. İşletmenin tüm maliyet
etkileri birlikte değerlendirilmiştir. Bu kapsamda
işletmede yıllık 123450 kWh/yıl interkonekte şe-

Şekil 6. İşletmenin üretime bağlı enerji talebindeki değişim
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Şekil 7. İşletmenin enerji üretimi ve dağılımları

Şekil 8. Aylık bazda kojenerasyon sisteminin ısı ve elektrik enerjisi karşılama oranları

Şekil 9. Enerji üretiminin ihtiyaca bağlı karşılama oranlarının aylık değişimi
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Şekil 10. Aylık kojenerasyon maliyet dağılımları

Şekil 11. Güncel maliyetlere göre sistemin maliyet dağılımları ve karşılama oranları

bekeye enerji satmıştır. Bu miktar toplamda satın
alınan elektriğin %1,28’ne takabül etmektedir. İşletmenin enerji maliyet performansı 2017 yılı için
Şekil 10’da verilmiştir.

jenerasyon kullanımını öne çıkartmıştır. Kojenerasyon sistemleri sadece işletme tercihleri yönüyle
değil verimlilikleri ile de incelenmelidir.

Tüketim ortalamasına bağlı olarak kojen kullanımı genel maliyetlerde ortalama %34,15’lik bir etki
gösterse de, mart ayının etkisi nedeniyle yanıltıcı
olur. Aylık değerlendirmede karşılama oranı yönüyle %93,17’nin üzerine çıkmamaktadır. Şebeke
maliyetleri genel toplamda daha iyi bir etkiye sahiptir. Nitekim enerji maliyet etkisini değerlendirildiğinde genel toplamda klasik yöntemle enerji
arzı %2,76 daha iyi çıkmaktadır. Bu değerlendirmeleri güncel maliyetlerle değerlendirildiğinde ise
daha etkin bir sonuç görülmektedir. Buna bağlı tüketim dağılımları Şekil 11’de verilmiştir.

SONUÇ

Bu değerlendirmede kojenerasyon tercihinin işletme için %25,64’lük bir iyileştirme sağladığı
belirlenmiştir. Tüm dağılımlarda güncel maliyet
etkilerinin olumsuzluğu enerji tercihlerinde ko-

Bu çalışmada kojenerasyon sisteminin termo-ekonomik analizi yapılmıştır. Analiz sonuçlarına göre
termoekonomik parametrelerinin enerji maliyeti
ile doğrudan ilişkili olduğu görülmüştür. İşletmede enerji kullanım davranışlarının değiştirilmesine
bağlı olarak sistem performansının yükseltilebileceği ve enerji maliyetlerinde azaltma sağlayabileceği belirlendi. Sistemde alınacak önlemler doğrultusunda %25,64’lik bir iyileştirme potansiyeli
olduğu tespit edilmiştir. Kojenerasyon sistemde yapılan analizler sonucunda; elektrik karşılama oranının arttırılması ile ısı talebi karşılama oranının
da yükseltilebileceği belirlenmiştir. Bu yaklaşım
uygulandığı takdirde işletmenin doğal gaz tüketiminin azaltılması sağlanabilecektir.
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İşletmenin yapması gereken önlemler aşağıda tanımlanmaktadır;
•
•

Verimi yükseltmeyi temel alan işletme parametrelerinin optimizasyonunu yapılmalıdır.
Enerji maliyet değişimlerini temel alarak optimum işletme kriterleri tanımlamalıdır.

Bu çalışmadan elde edilen veriler kullanılarak
daha sonrasında enerji ve ekserji analizi yöntemiyle tesisteki kayıp potansiyelinin nedenlerini sorgulayacaktır.
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