
Üç Boyutlu Arka Plan Konumlandırılmış Yoğunluk Farkı 
(Schlieren) Yöntemi ile Akış Yapılarının İncelenmesi ve 
Parçacık Görüntülemeli Hız Ölçümü ile Doğrulanması
Özgün ÖZER, Dilek KUMLUTAŞ, Utku Alp YÜCEKAYA

Yaşar Üniversitesi’nde Kurulan Binaya Entegre Bir 
Fotovoltaik Sistemin Dinamik Performansının 
Değerlendirilmesi
Mustafa ARAZ, Arif HEPBAŞLI, Emrah BIYIK, 
Mehdi SHAHRESTANI, Runming YAO, Li SHAO, 
Armando C. OLIVEIRA, Teodosio DEL CANO,
Elena RICO, Juan Luis LECHON

Dalgalı Yüzeyli Isı Değiş�rici Kanallarında Hız ve Sıcaklık 
Alanlarının “Rans” Tabanlı Türbülans Modelleri ile Sayısal 
İncelenmesi ve Deneysel Doğrulaması
Erman ASLAN, İmdat TAYMAZ, Yaşar İSLAMOĞLU,
İ. Cem PARMAKSIZOĞLU, Mardiros ENGİN, İlkay ÇOLPAN, 
Güven ÖZÇELİK

Binalarda Kullanılan EPS Yalı�m Malzemesinin Farklı 
Yoğunluklara Göre Isıl İletkenliğinin Deneysel ve Sayısal 
İncelenmesi
Hüsamettin TAN, Battal DOĞAN

Binalardaki Isı Kayıplarının Termal Kamera Ölçüm ve 
Görüntüleriyle Tespit Edilmesi, Analizi ve 
Değerlendirilmesiyle İlgili Bir Çalışma
Ömer ÜNAL, Murat BAYRAM

Boru Destek Sistemleri Tasarımı
M. Emre ÇAM

TESKON 2019 Seminerleri Belirlendi

ISSN  1300-3399    •    Kasım-Aralık 2018    •    YIL: 26   •    SAYI: 168    •    www.mmoistanbul.org

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

TesisatMuhendisligi-168-Kapak.pdf   1   28.12.2018   10:22



www.mekatronikinsaat.com.tr

Mebusevler Mahallesi Turgut Reis Cad. 

No.3/3 Tandoğan Ankara TÜRKİYE

T +90 312 223 8920

F +90 312 223 3027

info@mekatronikinsaat.com.tr

Hayal eder, planlar, 
bir araya getirir ve 
hizmetinize sunar.

mekatronik
mühendislik & inșaat a.ș.

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

mekatronik_ilan_kitap_195x275.pdf   1   12.11.2018   11:01





GÜRÜLTÜ KONTROLÜ
Endüstriyel ve Çevresel Gürültü

Türk Akustik Derneği

Yazar  : H. Nevzat Özgüven

İkinci Baskı : 2008

ISBN  : 978-605-89991-0-7

Sayfa Sayısı : 272

Ebat  : 16*23 cm

Birinci Baskı : MMO-118-1986
 Endüstriyel Gürültü Kontrolü

tmmob
makina mühendisleri odası

Bu kitap, 1986 yılında TMMOB Makina Mü-
hendisleri Odası tarafından “Endüstriyel Gü-
rültü Kontrolü” ismiyle yayımlanmış olan ki-
tabın genişletilmiş ve tümü gözden geçirilerek 
güncelleştirilmiş ikinci baskısıdır. 

Genişletilmiş yeni şekliyle bu kitap; hem en-
düstriyel ve çevresel gürültünün azaltılması 
amacıyla alınacak mühendislik önlemleri üze-
rinde çalışanlara mühendislik uygulamaları 
konusunda, hem de endüstriyel ve çevresel 
gürültünün ölçüm ve denetiminde çalışanlara 
gerekli temel bilgileri edinmeleri konusunda 
yararlı olacak şekilde hazırlanmıştır. 

Bu kitapta, ses ve gürültüye ilişkin temel kav-
ramlardan başlayarak, gürültü kontrol yön-
temlerinin hayata geçirilmesine kadar değişik 
aşamalarda gerekebilecek temel ve uygulamaya 
dönük mühendislik bilgileri verilmiştir. 

Kitap bu şekliyle; hem başta mühendisler ol-
mak üzere bütün uygulayıcılara teknik konu-
larda yol gösterici niteliktedir, hem de özellikle 
çevre ve makine mühendisliği eğitimlerinde 
uygulamaya yönelik gürültü ve gürültü kontro-
lü derslerinde kullanılabilir.

Şube: Katip Mustafa Çelebi Mah. İpek Sok No: 9 Beyoğlu/İstanbul Tel : 0212 252 95 00-01 Fax: 0212 249 86 74 
e-posta : yayin-istanbul@mmo.org.tr

H. Nevzat Özgüven

Gürültü
Kontrolü
Endüstriyel ve Çevresel Gürültü

2009 YILI 

TÜBA ÜNİVERSİTE 

DERS KİTAPLARI 

TELİF ÖDÜLÜ

TÜRK AKUSTİK DERNEĞİ

Bu kitap, 1986 yılında TMMOB Makine 
Mühendisleri Odası tarafından “Endüstriyel 
Gürültü Kontrolü” ismiyle yayımlanmış 
olan kitabın genişletilmiş ve tümü 
gözden geçirilerek güncelleştirilmiş ikinci 
baskısıdır.

Genişletilmiş yeni şekliyle bu kitap; 
hem endüstriyel ve çevresel gürültünün 
azaltılması amacıyla alınacak mühendislik 

önlemleri üzerinde çalışanlara mühendislik 
uygulamaları konusunda, hem de 
endüstriyel ve çevresel gürültünün 
ölçüm ve denetiminde çalışanlara gerekli 
temel bilgileri edinmeleri konusunda 
yararlı olacak şekilde hazırlanmıştır. Bu 
kitapta, ses ve gürültüye ilişkin temel 
kavramlardan başlayarak, gürültü kontrol 
yöntemlerinin hayata geçirilmesine kadar 
değişik aşamalarda gerekebilecek temel ve 

uygulamaya dönük mühendislik bilgileri 
verilmiştir.

Kitap bu şekliyle; hem başta mühendisler 
olmak üzere bütün uygulayıcılara teknik 
konularda yol gösterici niteliktedir, hem 
de özellikle çevre ve makine mühendisliği 
eğitimlerinde uygulamaya yönelik 
gürültü ve gürültü kontrolü derslerinde 
kullanılabilir.

Tel: 0 212 279 95 22 • Faks: 0 212 264 65 07
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Makina Mühendisleri Odası Tesisat Mühendisliği Dergisi, tesisat 
mühendisliği alanındaki güncel gelişmeleri içeren makaleler, sek-
törle ilgili haberler, sektöre yönelik akademik çalışmalar ve duyu-
ruları ile bu alanda çalışan makina mühendisleri arasında iletişimi 
ve bilgi birikimi aktarımını sağlamak üzere çıkarılan bir yayındır.

MMO adına İstanbul Şube tarafından 2 aylık periyotlarla hazırla-
narak basımı gerçekleştirilen Tesisat Mühendisliği Dergisi, Tesisat 
alanında çalışmakta olan üyelerimiz için 1993 yılından beri yayın-
lanan hakemli bir dergidir.

Derginin baskı adedi 1.500 olup, Serbest Mühendislik Müşavirlik 
Bürolarına (SMM), ülke çapında Makina Mühendisleri Odası üye-
lerine, firmalara, İstanbul il ve ilçe belediyelerine, sanayi ve ticaret 
odalarına, üniversitelerde konu ile ilgili öğretim üyelerine, kamu 
kurum ve kuruluşlarına ücretsiz olarak gönderilmektedir.

Yazarlara Bilgi

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

zırlanarak basımı gerçekleştirilen Tesisat Mühendisliği Dergisi, 
Tesisat alanında çalışmakta olan üyelerimiz için 1993 yılından 
beri yayınlanan hakemli bir dergidir. Dergimiz, 1993 yılından 
bu yana düzenli olarak yayımlanan ulusal hakemli bir dergidir.

2. Makaleler internet ortamında da yayınlanmaktadır. 
3. Makale metinleri ve öz üzerinde yer alan her türlü görüş, dü-

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

4. Makalelerde, bölümler (giriş, tanımlamalar, incelemeler, araş-
tırmalar, gelişmeler, sonuçlar, şekiller ve değerlendirmeler vb.) 
bir bütünlük içinde olmalıdır. 

5. Dergimizde, Türkçe dilinde yazılmış özgün niteliği olan oriji-
nal araştırma kategorisindeki veya derleme makaleler yayım-
lanır. 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 ol-
malıdır. Gerekli görüldüğü takdirde farklı birim sistemindeki 
değerleri parantez içinde verilmelidir. 

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

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

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

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

11. Makale hakkında kabul-ret kararı editörler tarafından verilir. 
Hakem önerileri doğrultusunda yeterli görülmeyen makalele-
re geliştirilmesi hususunda major (değerlendirme için yeniden 
gönder) ya da minor (düzeltme gerekli) revizyon kararı verilir. 
İstenilen seviyeye ulaşmayan ve bilimsel açıdan yeterli görül-
meyen makaleler reddedilir.

12. Yayımlanmak üzere gönderilen makalelerin herhangi bir yerde 
yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere herhangi bir dergiye 
gönderilmemiş olması zorunludur.

13. Dergimizde yayımlanmak için gönderilen makalelerden her-
hangi bir değerlendirme ve başvuru ücreti alınmamaktadır.

Yayın İlkeleri

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

Makalenin Dergimize İletilmesi: Dergide belirlenen yazım kural-
larına 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 değerlendi-
rilmek 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 ra-
poru makalenin basılamayacağını belirler. 

Değerlendirme süreci sonunda olumlu görülen makaleler en kısa 
sürede yayımlanmak üzere baskı sıralamasına alınır ve makale sa-
hibine 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 gör-
düğü yerlerde uygun redaksiyon yapma hakkını saklı tutar. 

* Bilindiği üzere, araştırmacı, bilim insanı ve akademisyenlerin bilimsel ça-
lışmalarındaki isim/kurum benzerliklerinden kaynaklanan bazı sorunların 
önüne geçilebilmesi amacıyla araştırmacı kimlik numaraları kullanılmakta-
dır. TÜBİTAK ULAKBİM ve YÖK arasındaki işbirliği ile yürütülen çalışmalar 
kapsamında, ORCID bilgisinin kullanılmasına karar verilmiştir. Bu bağlam-
da, makale yazarlarının uluslararası geçerliliği de bulunan “ORCID” bilgi-
sine makalelerde yer verilmesi gerekmektedir. ORCID, Open Researcher 
ve Contributor ID’nin kısaltmasıdır. ORCID, Uluslararası Standart Ad Ta-
nımlayıcı (ISNI) olarak da bilinen ISO Standardı (ISO 27729) ile uyumlu 16 
haneli numaralı bir URL’dir. http://orcid.org adresinden bireysel ORCID için 
ücretsiz kayıt oluşturabilirsiniz.

• Dergiye gönderilen makalelerde COPE (Committee on Publica-
tion 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 so-
rumludur. Hatalı¸ aldatıcı veya yanlış yönlendirici bilgilerin var-
lığı fark edildiğinde editör makaleyi bilimsel literatürden çekme 
ve bunu duyurma hakkına sahiptir.

• Dergimizde yayınlanan veya yayınlama amacı ile gönderilen ya-
zılarda intihal ve izinsiz veri kullanımına ilişkin tüm sorumluluk 
çalışmanın yazar ya da yazarlarına aittir. Böyle bir durumda Te-
sisat Mühendisliği dergisi herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

• Tüm yazarların gönderilen makaleye akademik ve bilimsel açı-
dan katkıları bulunmalıdır. Yazarlar gönderilen yayının herhan-
gi bir şekilde öncelikli hale getirilmesini isteyemez.

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

Merhaba Değerli Meslektaşlarımız,

Bu sayımızda; Üç Boyutlu Arka Plan Konumlandırılmış Yoğunluk Farkı (Schlieren) Yöntemi ile Akış Yapılarının 
İncelenmesi ve Parçacık Görüntülemeli Hız Ölçümü ile Doğrulanması, Yaşar Üniversitesi’nde Kurulan Binaya 
Entegre Bir Fotovoltaik Sistemin Dinamik Performansının Değerlendirilmesi, Dalgalı Yüzeyli Isı Değiştirici 
Kanallarında Hız ve Sıcaklık Alanlarının “Rans” Tabanlı Türbülans Modelleri ile Sayısal İncelenmesi ve Deney-
sel Doğrulaması, Binalarda Kullanılan EPS Yalıtım Malzemesinin Farklı Yoğunluklara Göre Isıl İletkenliğinin 
Deneysel ve Sayısal İncelenmesi, Binalardaki Isı Kayıplarının Termal Kamera Ölçüm ve Görüntüleriyle Tespit 
Edilmesi, Analizi ve Değerlendirilmesiyle İlgili Bir Çalışma, Boru Destek Sistemleri Tasarımı başlıklı makaleler 
yer alıyor. 

Yine bu sayımızda, Odamızca 17-20 Nisan 2019 tarihlerinde İzmir’de düzenlenecek olan 14. Ulusal Tesisat 
Mühendisliği Kongresi (TESKON) kapsamında gerçekleştirilecek olan 8 sempozyuma dair bilgiler yer al-
maktadır. TESKON üzerine ayrıntılı bilgilere https://www.mmo.org.tr/etkinlik/14-ulusal-tesisat-muhendisligi-
kongresi-ve-teskonsodex-fuari bağlantısından ulaşılabilmektedir. 

Tesisat Mühendisliği Dergisi www.mmo.org.tr web sayfamızda yer alan “Yayınlar” bölümünden takip edile-
bilmektedir.

* * * *

Odamızın her yıl düzenlediği Geleneksel Gece etkinliklerimiz birçok Şubemizde gerçekleştirildi. Etkinliklerde, 
meslekte 25., 40., 50. ve 60. yıllarını dolduran üyelerimize plaketleri sunuldu. Bu vesileyle bütün büyükleri-
mizi ve meslektaşlarımızı emeklerinden dolayı tekrar kutluyoruz.

* * * *

Yerel seçimler dolayısıyla Oda Enerji Çalışma Grubu’nun hazırladığı “Yerel Yönetimler ve Enerji Bildirgesi”ni 
açıkladık. Bildirge, adayları ve yurttaşları, yerel yönetimlerin enerji alanında yapabilecekleri ve yapmaları 
gereken çalışmalar hakkında bilgilendirmeyi amaçlıyor. Bildirgeye web sayfamızdan ulaşılabilmektedir.

* * * *

Öğrenci Üye Kurultayı öncesinde Şubelerimizde düzenlenen ve 2019 Şubat ayında tamamlanacak olan yerel 
kurultaylarımız sürüyor. Kurultay ise 9 Mart 2019 tarihinde “Eğitim”, “Örgütlenme” ve “Üniversitelerde Yaşa-
nan Sorunlar” ana temalarıyla Ankara’da yapılacak.

* * * *

Elektrik Mühendisleri Odası ve Makina Mühendisleri Odası tarafından düzenlenen Asansör Sempozyumu 
2018, “Tasarım ve Teknoloji” ana teması ile 18-20 Ekim 2018 tarihleri arasında İzmir`de, 543’ü kayıtlı delege 
olmak üzere yaklaşık 1.450 kişinin katılımıyla başarılı bir şekilde gerçekleştirildi.

* * * *

“Krize Karşı Emeğimize, Mesleğimize ve Haklarımıza Sahip Çıkacağız!” başlıklı TMMOB kampanyası, 19 Ka-
sım günü Birlik Yönetim Kurulu Başkanı’nın yaptığı açıklamayla başladı. Mühendis, mimar, şehir plancılarının 
mesleki, ekonomik ve özlük haklarının korunup geliştirilmesini amaçlayan kampanya aşağıdaki beş başlık 
altında yürütülüyor:

• SGK’yı göreve davet ediyoruz: Ücretli çalışan mühendis, mimar ve şehir plancılarının asgari ücretlerine 
ilişkin protokol ivedilikle tekrar yürürlüğe konulmalıdır.



• Kamuda çalışan mühendis, mimar ve şehir plancılarının ücretleri ve özlük hakları iyileştirilmeli, emekli-
lerin koşulları insanca yaşam düzeyine çekilmelidir.

• OHAL KHK’ları ile ihraç edilen mühendis, mimar ve şehir plancıları bütün hakları ile işlerine iade edil-
melidir.

• TMMOB Yasası’nı değiştirmeyi amaçlayan girişimlere son verilmelidir.

• Kriz karşısında emeğin hakları korunmalıdır.

SGK’ya faks çekilmesi, illerdeki basın açıklamaları, Meclis-ilgili Bakanlıklar ve kurum ziyaretleri ile Birliği-
mizin TTMOB 45. Genel Kurulu kararları uyarınca düzenlediği çalıştay etkinliklerini içeren kampanya Ocak 
ayının başlarına dek devam edecek. Çalıştayların ilki 15 Aralık 2018 tarihinde ve “Kamuda Çalışan Mühen-
dis, Mimar ve Şehir Plancıları Çalıştayı” başlığıyla; ikincisi 22 Aralık 2018 tarihinde “Ücretli Çalışan-İşsiz 
Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Çalıştayı” başlığıyla düzenlenecek. Üçüncüsü de 5 Ocak 2019 tarihinde 
yapılacak olan “OHAL KHK’ları ile İhraç Edilen Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Çalıştayı”dır. 

TMMOB Yönetim Kurulu tarafından alınan karar uyarınca, ücretli çalışan mühendis, mimar ve şehir plancı-
larının ilk işe giriş bildirgesinde baz alınacak asgari ücret 2019 yılı için brüt 4.500 TL olarak tespit edilmiştir. 
TMMOB kararı ilk işe giriş kapsamındadır ve “Odalarınca belgeli çalışmanın koşul olduğu uzmanlık alanla-
rında, mesleki deneyimin arandığı alanlarda, şantiye şefliği, sorumlu müdürlük, iş güvenliği uzmanlığı, yapı 
denetim elemanı, daimi nezaretçi, uzak yol kaptanlığı vb. hizmetlerde asgari ücret uygulanmayacağını, bu 
durumda olan mühendis, mimar, şehir plancılarının ücretlerinin alınan sorumluluk gereği belirlenen asgari 
ücretin üzerinde olması” şeklindedir.  Yakından bildiğimiz üzere bu kararın uygulanması bir mücadele ko-
nusudur ve kampanyamızın kapsamına girmektedir. Bu nedenle SGK’ya faks çekilmesi ve diğer etkinliklere 
üyelerimizin aktif katılımını diliyoruz.

Ülkemiz, halkımız, mesleğimiz, meslektaşlarımız ve örgütlülüğümüz için; Cumhuriyet, demokrasi, laiklik ve 
kamucu planlama, sanayileşme, kalkınma politikaları için mücadelemiz 2019 yılında da sürecektir. Müca-
delemiz hepimizin katılımıyla büyüyebilecektir. Bu bilinçle bütün üyelerimizin yeni yılını kutluyor, esenlikler 
diliyoruz. 

TMMOB Makina Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu

Aralık 2018
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Üç Boyutlu Arka Plan Konumlandırılmış Yoğunluk 
Farkı (Schlieren) Yöntemi ile Akış Yapılarının 
İncelenmesi ve Parçacık Görüntülemeli Hız Ölçümü ile 
Doğrulanması

ÖZ

Arka plan konumlandırılmış yoğunluk farkı yöntemi, akışkanın içerdiği yoğunluk 
farklarının kırılma indisine etkisinden faydalanarak akışın görüntülenmesini sağ-
layan ve güncel olarak gelişmekte olan bir akış inceleme yöntemidir. Bu yöntemin 
zayıf noktası sadece iki boyutlu akış yapılarının görüntülenmesi ve üç boyutlu akış 
yapılarının incelenememesidir.
Mevcut çalışmada; arka plan konumlandırılmış yoğunluk farkı yöntemi, üç boyutlu 
olarak geliştirilmiş ve yöntemin temel prensipleri sunulmuştur. Geliştirilen yönte-
min uygulama esasları sıcak jet akış üzerinde gösterilmiştir. Ayrıca “Üç Boyutlu 
Arka Plan Konumlandırılmış Yoğunluk Farkı” yönteminden elde edilen hacimsel 
akış yapısı, literatürde akış alanlarının bütünsel incelemesinde kabul gören parça-
cık görüntülemeli hız ölçümü (PGHÖ) yöntemiyle elde edilen üç bileşenli hacimsel 
ortalama akış yapısı ile karşılaştırılmıştır. Sonuçların uyumlu olduğu görülmüştür.
Yapılan çalışmanın sonucunda, “Üç Boyutlu Arka Plan Konumlandırılmış Yoğunluk 
Farkı” yöntemi, yoğunluk farkı içeren akışların incelenmesinde kullanılabilecek et-
kili ve ekonomik bir yöntem olarak sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler
Schlieren Yöntemi, Arka Plan Konumlandırılmış Yoğunluk Farkı Yöntemi, Parçacık 
Görüntülemeli Hız Ölçümü.
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ABSTRACT

The background-oriented schlieren method is a current developing method of flow 
analysis that allows the flow to be viewed using the refractive index effect of the 
density differences contained in the fluid. The weak point of the BOS method is that 
only two-dimensional flow structures can be viewed and three-dimensional flow 
structures can not be investigated.
In the present study, a three-dimensional version of the background-oriented 
schlieren method was developed and the basic principles of the method are present-
ed. The application guidelines of the developed method are shown on the hot rec-
tangular jet stream. Furthermore, the volumetric flow structure obtained from the 
“Three Dimensional Background-Oriented Schlieren” method is compared with the 
three component volumetric average flow structure obtained by the Particle Image 
Velocimetry (PIV) method which is accepted in the literature for investigating whole 
flow fields. The results were found to be coherent.
As a result of the study, the “Three Dimensional Background-Oriented Schlieren” 
method is presented as an efficient and economical method that can be used to study 
density difference flow.

Keywords
Schlieren Method, Background-Oriented Schlieren Method, Particle Image Veloci-
metry.Geliş Tarihi  : 10.10.2016

Kabul Tarihi : 10.03.2017

Investigation of Flow Structures by Three Dimensional 
Background Oriented Schlieren Method and Validation 
with Particle Image Velocimetry

Özer, Ö., Kumlutaş, D., Yücekaya, U. A., Üç Boyutlu Arka Plan Konumlandırılmış Yoğunluk Farkı (Schlieren) Yöntemi ile Akış Yapılarının İncelen-
mesi ve Parçacık Görüntülemeli Hız Ölçümü ile Doğrulanması, 13. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi Bildiriler Kitabı, sf. 217-226, Nisan 2017.



ARAŞTIRMA MAKALESİ

Tesisat Mühendisliği - Sayı 168 - Kasım/Aralık 20188

1. GİRİŞ

Görüntülemeli akış inceleme metotları, akış ala-
nını etkilememesi ve görüntülenen akış alanının 
tümünden eşzamanlı veri elde etmesi bakımından 
konvansiyonel ölçüm yöntemlerinden üstündür. Bu 
görüntüleme yöntemlerinden biri de yoğunluk far-
kı (Schlieren) yöntemidir.

Klasik Schlieren ve interferometry yöntemleri, 
akışkan içindeki yoğunluk dağılımının görüntü-
lenmesinde kullanılan yöntemlerdir. Bu yöntemler 
genel olarak, akışkan yoğunluğu ve ışığın kırılma 
indeksi arasındaki ilişkiyle oluşan optik gradyan-
ların görüntülenmesine dayanmaktadır. Bu ilişki 
Gladstone-Dale eşitliği ile açıklanmaktadır [1].
Ancak, bu metotların uygulanması için karmaşık 
optik düzenekler gerekmektedir.

Bu zorlukların aşılması için Arka Plan Konumlan-
dırılmış Yoğunluk Farkı yöntemi 2000’li yılların 
başlarında geliştirilmiştir [2, 3, 4]. Yeni geliştirilen 
yöntemde karmaşık optik elemanların yerine, be-
lirli bir dokuya sahip arka plan kullanılmakta ve 
elde edilen görüntüler üzerinde çapraz korelasyon 
tekniği uygulanarak akışkanın yoğunluk dağılım-
ları elde edilmektedir. Böylece diğer yöntemlere 
göre daha sade, uygulanabilir ve ekonomik bir 
yöntem geliştirilmiştir. Arka plan konumlandırıl-
mış yoğunluk farkı yönteminin ülkemizdeki ilk 
uygulamaları mevcut çalışma ekibi tarafından ya-
pılmıştır [5].

Bahsi geçen tüm yöntemlerin zayıf noktası ise sa-
dece iki boyutlu akış yapılarının görüntülenebil-
mesidir. Literatürde, üç boyutlu akış yapılarının 
Arka Plan Konumlandırılmış Yoğunluk Farkı yön-
temi ile incelenebilmesi için teknik geliştirmekte 
olan iki çalışma ekibi mevcuttur. Bunlardan biri 
Fransız Uzay Araştırmaları (ONERA) ekibidir. Bu 
ekip 2015 yılında yaptıkları çalışmada Arka Plan 
Konumlandırılmış Yoğunluk Farkı verilerinin üç 
boyutlu yeniden yapılandırılması ile ilgili bir ça-
lışma sunmuşlardır [6]. Çalışmada saniyede 10 
görüntü kaydı yapabilen, 5 Mpx çözünürlüklü 12 
hızlı kamera kullanılmış ve elde edilen sonuçlar 
Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği (HAD) analizi 
ile karşılaştırılmıştır.

Üç boyutlu akış yapılarının Arka Plan Konumlan-
dırılmış Yoğunluk Farkı yöntemi ile incelenebil-
mesi için teknik geliştirmekte olan diğer ekip ise 
mevcut çalışma ekibidir.

Bu çalışmada, geliştirilmekte olan “Üç Boyut-
lu Arka Plan Konumlandırılmış Yoğunluk Farkı” 
yönteminin temel prensipleri ve uygulanışı sunul-
muştur. Uygulamada, literatürden farklı olarak 3 
adet son kullanıcı ürünü aynasız kamera kullanıl-
mıştır. Kullanılan bu kameraların çözünürlükleri-
nin hızlı kameralara göre çok yüksek olması daha 
detaylı veri alınmasına imkân vermektedir (24 
Mpx).

Ayrıca mevcut çalışmada, sıcak jet akışın, “Üç Bo-
yutlu Arka Plan Konumlandırılmış Yoğunluk Far-
kı” yöntemi ile incelenmesi ve sonuçlarının parça-
cık görüntülemeli hız ölçümü (PGHÖ) yöntemi ile 
karşılaştırılarak doğrulanması verilmiştir.

Yapılan çalışmanın sonucunda, “Üç Boyutlu Arka 
Plan Konumlandırılmış Yoğunluk Farkı” yöntemi, 
yoğunluk farkı içeren akışların incelenmesinde 
kullanılabilecek etkili ve ekonomik bir yöntem 
olarak sunulmuştur.

2. METOT

2.1. Arka Plan Konumlandırılmış Yoğunluk 
Farkı Yönteminin Temel Prensibi

Arka Plan Konumlandırılmış Yoğunluk Farkı yön-
temi, ışığın farklı yoğunluktaki ortamlarda farklı 
kırılma indeksine sahip olmasına dayanmaktadır. 
Bacadan ya da arabanın egzozundan çıkan sıcak 
egzoz gazının arka plandaki görüntüyü dalgalan-
dırması buna örnek olarak verilebilir. Gladstone-
Dale eşitliği, Kırılma indeksi (n) ve yoğunluk (ρ) 
arasındaki ilişkiyi vermektedir [1].

 n - 1  
= G(λ) (1)

  
   ρ

Yöntemin uygulanmasında, incelenecek akış ala-
nının arka planı dokulu bir yüzey olmalıdır. Bu do-
kulu yüzeyler doğal veya yapay olabilir. Deneyin 
başarısını garantilemek için arka plan dokusunun 
tekrarlamayan ve rastgele olması önerilir. Yönte-
min güncel uygulamalarında arka plan bilgisayar 
ile oluşturulmaktadır. Oluşturulan dokulu arka 
plan, deneyin başarısını sağlamak için yüksek 
uzamsal ayrıntı ve kontrasta sahip olmalıdır.

Söz konusu akış alanını görüntülemek için kame-
ra arka plana dik olacak şekilde yerleştirilmelidir. 
Ayrıca ek perspektif bozulmalarını önlemek için, 
kamera objektifinin geniş açı lens olmaması öneri-
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lir. Kullanılan lens belirtilen özelliklere sahip değil 
ise, elde edilen görüntülerdeki problemler dijital 
görüntü işleme yöntemleri ile giderilebilir.

Deneyden önce (yoğunluk farkı oluşmadan önce) 
bir referans görüntü kaydedilir. Daha sonra deney 
başlatılarak akıştan kaynaklı yoğunluk farkının 
kamera ile arka plan arasında oluşması sağlanır. Bu 
aşamada yoğunluk farkı ışığın εy açısal sapmasıyla 
kırılmasını sağlayarak elde edilen görüntünün re-
ferans görüntüden farklı olmasına neden olur. Bu 
durum Şekil 1’de gösterilmiştir.

Şekil 1’de görülen siyahla gösterilen ışın, yoğunluk 
farkına maruz kalmadan giden ışığın izlediği yolu, 
kırmızı ile gösterilen ışın ise yoğunluk farkından 
kırılarak giden ışığın izlediği yolu temsil etmekte-
dir. Δy ile gösterilen mesafe aynı noktanın referans 
görüntüsü ile deney sırasında alınan görüntü ara-
sındaki farkı göstermektedir.

Δy ile gösterilen mesafenin hesaplanmasında kul-
lanılan ve kırılma indeksi (n) ile açısal sapma (εy) 
arasındaki ilişkiyi temsil eden denklem eşitlik 
(2)’de verilmiştir [1].

tan(εy) = ∫
0

ZB 1   ∂n  dz (2)

                    
n   ∂y

tan(εy) yeteri kadar küçükse, εy’ye eşit kabul edi-
lebilir. Bu nedenle ışığın yoğunluk farkında kırıl-
masının sebep olduğu deplasman (Δy) eşitlik (3) ile 
ifade edilir;

Δy = ZDMεy (3)

(3) eşitliğinde M, büyütme faktörü olarak adlandı-
rılır ve M = Zİ/ZB olarak ifade edilir. Şekil 1’de ZD 

arka plan ile yoğunluk farkı arasındaki mesafeyi, 
Zi odak uzaklığını, ZB ise arka plan ile kamera lensi 
arasındaki uzaklığı temsil eder.

Bu deplasman, yoğunluk farkından kaynaklı ola-
rak farklı açısal sapmalar ile kırılan tüm noktalar 
için elde edilecektir. Şekil 2.a’da deneyden önce-
ki referans görüntü ve Şekil 2.b’de deney sırasın-
da elde edilen görüntü gösterilmiştir. Şekil 2.b’de 
kırmızı ile gösterilen alanda bahsi geçen yoğunluk 
farkından kaynaklı deplasman belirtilmiştir.

Şekil 2’de gösterilen deney ve referans görüntüleri 
alındıktan sonra art işlem (post-processing) bölü-
müne geçilir. Bu aşamada referans görüntüsü ile 
deney görüntüsü arasında çapraz korelasyon işlemi 
yapılır. Bu işlem referans görüntüsü ile tüm deney 
görüntüleri arasında uygulanır.

Çapraz korelasyon işleminin ilk adımında, referans 
görüntü inceleme alanlarına ayrılır. Daha sonra 
deney sırasında elde edilen görüntü ile referans 
görüntü konum bilgisi bakımından karşılaştırılır. 
Deney sırasında elde edilen görüntüdeki konum 
ile referans görüntüdeki konum aynı ise (Δy=0) bu 
bilgi gelen ışınların herhangi bir kırılmaya maruz 
kalmadığı, yani ışının yolu üzerinde herhangi bir 
yoğunluk farkının bulunmadığı anlamına gelmek-
tedir. İki konum arasındaki fark olan alanlar ise 
kırılmaların olduğunu göstermektedir. Bu alanlar 
işaretlenerek akış yapısı belirlenebilmektedir. Şe-
kil 3’te mevcut çalışma kapsamında elde edilen de-
ney sonucu örnek olarak gösterilmiştir.

Şekil 3’te, bir jetin kesiti gösterilmektedir. Görsel 
üzerindeki renk kodları, piksel bazında iki resim 
arasındaki yer değiştirmeyi göstermektedir. Koyu 

Şekil 1. Arka plan konumlandırılmış yoğunluk farkı yönteminin şematik gösterimi
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mavi renk, piksel bazında yer değiştirme olmadı-
ğını, mor renge doğru giden diğer renkler ise yer 
değiştirme miktarını temsil etmektedir.

Şekil 3’ten elde edilen sonucun nitel bir sonuç 
olduğu unutulmamalıdır. Görselleştirilen piksel 
bazındaki yer değiştirme, akışın yapısı hakkında 
bilgi verirken herhangi bir hız ya da sıcaklık verisi 
içermemektedir.

Piksel bazında yer değiştirme, görüntünün alındığı 
çözünürlükle de ilişkilidir. Çalışma kapsamında 24 
Mpx’lik, 23,5 mm x 15,6 mm sensöre sahip ayna-

Şekil 2. a) Deneyin başlamasından önce çekilen referans fotoğrafı 
b) Deney sırasında çekilen akış görüntüleme fotoğrafı

sız fotoğraf makinaları kullanılmıştır. Çalışmanın 
farklı çözünürlükte ekipmanla yapılması piksel 
bazlı yer değiştirmenin boyutunu değiştirecektir.

Örneğin, aynı çalışmanın yarı çözünürlükte bir 
ekipmanla yapıldığı varsayıldığında, 10 piksellik 
yer değiştirmeler 5 piksele düşecektir. Daha düşük 
deplasmana sahip 2-3 piksellik yer değiştirmeler 
yarı çözünürlükte sıfıra yakınsayacak ve tespit edi-
lemeyecektir. Bu nedenle çözünürlüğün yeterliliği 
deneyin özellikle detayları açısından başarısı için 
önemli bir unsurdur.

Şekil 3. Sıcak jet akışının Arka Plan Konumlandırılmış Yoğunluk 
Farkı yöntemi sonucu
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İlk görüntünün ayrıştırıldığı inceleme alanı, gö-
rüntünün alındığı çözünürlükten etkilenmektedir. 
Bu alanlar 16x16, 32x32 veya 64x64 piksel olabi-
lir. İnceleme alanlarının büyümesi deformasyona 
uğramış görselde inceleme alanlarının daha kesin 
ve kolay şekilde tespit edilmesini sağlarken, detay-
ların kaybedilmesine neden olabilmektedir. Kade-
meli algoritma kullanılarak bu sorun çözülebilir.

Algoritmada öncelikle 64x64 ya da 128x128 gibi 
geniş alanlardan konum tespiti gerçekleştirilir. Ge-
niş inceleme alanının doğru konum tespit edebilme 
yeteneğiyle, dar inceleme alanının detay verebil-
me yeteneğini beraber kullanabilmek için geniş 
alanlardan elde edilen konum bilgisini, 32x32 ya 
da 16x16 inceleme alanlarında kullanarak ikinci 
bir çapraz korelasyon uygulanır. Böylelikle geniş 
inceleme alanının doğru konum tespiti yeteneği, 
dar inceleme alanının ise detay verebilme yeteneği 
beraber kullanılır.

2.2. Üç Boyutlu Arka Plan Konumlandırılmış 
Yoğunluk Farkı Yöntemi

Arka plan konumlandırılmış yoğunluk farkı yön-
teminin uygulanmasında kullanılan tek kamera 
yatay ve düşey olarak iki bileşen konumu hakkın-
da bilgi vermektedir. Bu da sadece hacimsel akış 
yapısının yoğunluk dağılımının düzlemsel izdü-
şümünün görüntülenmesine izin vermektedir. Do-
layısıyla Arka Plan Konumlandırılmış Yoğunluk 
Farkı yöntemi, iki boyutlu kabul edilebilecek ya 
da radyal simetrik sistemlerin incelenmesinde kul-
lanışlı olsa da üçüncü boyut bileşenlerinin önemli 
olduğu hacimsel akış yapılarının incelenmesinde 
yetersiz kalmaktadır.

Bahsedilen hacimsel akış yapılarının da incelene-
bilmesi için mevcut çalışmanın konusu olan “Üç 
Boyutlu Arka Plan Konumlandırılmış Yoğunluk 
Farkı” yöntemi geliştirilmiştir.

Hacimsel ölçümün elde edilebilmesi için en az üç 
bileşene ihtiyaç duyulmaktadır. Bir kameranın sa-
dece iki bileşen hakkında bilgi verdiği düşünüldü-
ğünde, üç boyutlu akış yapısının görüntülenmesi 
için en az iki kamera gerekmektedir. Mevcut ça-
lışmada ise elde edilen hacimsel verinin detayının 
arttırılması için üç adet kamera kullanılmıştır. 
Kameralardan ilki seçilen x-y düzlemine, ikinci-
si y-z düzlemine diktir. Üçüncü kamera ise diğer 
iki kamera ile 45’er derecelik açı yapacak şekilde 
aralarına yerleştirilmiştir. Yöntemin ana bileşenle-
rinden olan arka planlar ise kameraların dik baka-
cağı şekilde incelenecek olan akışın diğer tarafına 
konumlandırılmıştır. Bahsi geçen deney düzeneği 
Şekil 4’te gösterilmiştir.

Yöntemin üç boyutlu versiyonunun uygulanma-
sında da başlangıç aşamasında (yoğunluk farkı 
oluşmadan önce) referans görüntüler alınmaktadır. 
Ancak bu aşamada yöntemin iki boyutlu uygula-
masından farklı olarak kameraların görüş alanları-
nı örtüştürecek kalibrasyon görüntüsünün de alın-
ması gerekmektedir. Bu görüntünün alınmasında 
incelenecek akış alanına yerleştirilen bir kalibras-
yon hedefi kullanılmaktadır. Deneyin tamamlan-
masının ardından elde edilen düzlemsel sonuçlar 
bu kalibrasyon görüntülerinden alınan konum bil-
gileri ile hacimsel hale getirilir. Mevcut çalışmada 
hacimsel veri Tecplot yazılımı kullanılarak elde 
edilmiştir.

Şekil 4. Üç Boyutlu Arka Plan Konumlandırılmış Yoğunluk Farkı yönteminin şematik gösterimi
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3. SONUÇLAR VE DOĞRULAMA

Geliştirilen “Üç Boyutlu Arka Plan Konumlandı-
rılmış Yoğunluk Farkı” yöntemi, Sıcak jet akışına 
uygulanmıştır. İncelenen jetin çıkış ağzı ölçüleri 
120 mmx28 mm’dir. Jet akışının ağızdan ortalama 
çıkış sıcaklığı 42 °C’dir. Bahsi geçen jet akışın in-
celenmesi için metot bölümünde aktarıldığı gibi üç 
kameradan oluşan bir düzenek kurulmuştur (Şekil 
4). Deneyde son kullanıcı ürünü aynasız (mirror-
less) fotoğraf makinaları kullanılmıştır. Kamerala-
rın jet merkezine olan uzaklığı 40 cm’dir. Yerleşti-
rilen arka planlar ile jet merkezi arasındaki mesafe 
ise 127’şer cm’dir. Deneyde elde edilen düzlemsel 
sonuçlar Şekil 5’te sunulmuştur.

Şekil 5’teki görseller değerlendirildiğinde jetin sı-
nır bölgelerinin belirgin bir şekilde tespit edildiği 
görülmektedir. Farklı kameralardan elde edilen 
görüntüler değerlendirildiğinde akışın daha dar 
kesitinden alınan görüntüde yoğunluk farklarının 

daha belirgin şekilde görülebildiği tespit edilmiş-
tir. Bunun nedeni merkez alandaki yoğunluk farkı 
bulunan bölgelerin yüzeylerinin kameraya paralel 
olarak konumlanmasıdır. Dolayısıyla bu bölgeler-
den gelen ışınlar daha az kırılarak ya da hiç kırıl-
madan kameraya ulaşmaktadır.

Yoğunluk farkı yöntemlerinin hiçbiri doğrudan 
nicel veri vermemektedir [3]. Bu açıdan yaklaşıl-
dığında, doğrulama için görüntü üzerinden jetin 
açılma açısı ve çıkış ölçüleri alınmıştır. Daha sonra 
aynı jet PGHÖ ile incelenmiş ve bu ölçüler üzerin-
den kıyaslama yapılmıştır.

Ayrıca, üç kameradan elde edilen Arka Plan Ko-
numlandırılmış Yoğunluk Farkı verileri Tecplot 
programı ortamında kalibrasyon verisine göre 
yerleştirilmiş ve interpolasyon ile hacimsel veriye 
dönüştürülmüştür. Elde edilen hacimsel veri Şekil 
6’da gösterilmiştir.

Şekil 6. Üç Boyutlu Arka Plan Konumlandırılmış Yoğunluk Farkı sonucu

Şekil 5. a) 1 numaralı kameradan elde edilen Arka Plan Konumlandırılmış Yoğunluk Farkı deney sonucu
b) 2 numaralı kameradan elde edilen Arka Plan Konumlandırılmış Yoğunluk Farkı deney sonucu
c) 3 numaralı kameradan elde edilen Arka Plan Konumlandırılmış Yoğunluk Farkı deney sonucu
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3.1. PGHÖ ile Doğrulama Çalışması

Temel olarak PGHÖ’nün avantajı, aynı anda tüm 
akış kesitinin incelenebilmesidir. Bu mevcut avan-
tajın daha iyi değerlendirilebilmesi için, “hacimsel 
üç boyutlu ortalama hız vektörlerinin’’ oluşturul-
ması konusunda mevcut çalışma ekibi tarafından 
daha önceki çalışmalarda bir yöntem geliştirilmiş-
tir [7].

“Hacimsel üç boyutlu ortalama hız dağılımının” 
elde edilebilmesi için sistemin belirli aralıklar ile 
incelenmesi gerekmektedir. Cihazın, bu aralıklar-
da sağlıklı olarak ötelenebilmesi için cihaz bir tra-
verse sistemine yerleştirilmiştir. Kameralardan biri 
cihazın oluşturduğu akışı karşıdan diğeri ise açılı 
olarak görecek şekilde konumlandırılmıştır. Lazer 
ise kameraların ihtiyacı olduğu aydınlatmayı sağ-
layacak şekilde jet akışını karşıdan görecek şekilde 
yerleştirilmiştir. İncelenmek istenen sıcak jet akış 

12 düzlemle taranmıştır. İncelenen her düzlemde 
iki kamera ile 200’er görüntü çifti alınmıştır. Elde 
edilen bu görüntü çiftlerinin işlenmesi ile ortalama 
düzlemsel üç bileşenli hız dağılım haritaları oluş-
turulmuştur. Şekil 7’de oluşturulan ortalama düz-
lemsel üç bileşenli hız dağılım haritalarından 6’sı 
sunulmuştur.

Daha sonra 12 düzlemden alınan ortalama düz-
lemsel üç bileşenli hız dağılımı sonuçlarının inter-
polasyonu ile hacimsel üç boyutlu hız dağılımına 
dönüştürülmüştür. Akış yapısının daha iyi anla-
şılabilmesi için elde edilen sonuç eş hız yüzeyleri 
olarak Şekil 8’de verilmiştir. Sunulan eş hız yüzey-
lerinin dış tarafındaki 5 m/s, jet çekirdeğini temsil 
eden iç taraftaki ise 7 m/s’yi göstermektedir.

Şekil 8 değerlendirildiğinde incelenen jet akışın 
çekirdeğinin ağızdan itibaren ikiye ayrıldığı göz-
lemlenmiştir. Bu akış ayrılması “Üç Boyutlu Arka 

Şekil 7. Sıcak jet akış üzerinden alınan düzlemsel PGHÖ görüntüleri

Şekil 8. Sıcak jet akışının,
a) PGHÖ yöntemi ile elde edilen üç bileşenli hacimsel ortalama akış yapısı eş hız yüzeyleri (5-7 m/s)

b) Üç Boyutlu Arka Plan Konumlandırılmış Yoğunluk Farkı yöntemi ile elde edilen hacimsel akış yapısı
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Plan Konumlandırılmış Yoğunluk Farkı” sonuçla-
rında da benzer şekilde gözlemlenmiştir (Şekil 8). 
Ancak yeni geliştirilen yöntemin başarısının nicel 
olarak değerlendirilebilmesi için PGHÖ verisin-
den, jetin açılma açısı ve çıkış ölçüleri elde edil-
miştir. Bu ölçüler Tablo 1’de Arka Plan Konumlan-
dırılmış Yoğunluk Farkı yönteminden elde edilen 
sonuçlar ile karşılaştırılmıştır.

4. DEĞERLENDİRME

Yapılan çalışmanın sonucunda, bir sıcak jet üze-
rinden “Üç Boyutlu Arka Plan Konumlandırılmış 
Yoğunluk Farkı” yöntemi ile elde edilen akış ala-
nının, PGHÖ yöntemi ile elde edilen akış alanıyla 
örtüştüğü görülmektedir (Şekil 8).

PGHÖ yöntemiyle elde edilen hacimsel üç bileşenli 
ortalama hız dağılımı sonuçları, “Üç Boyutlu Arka 
Plan Konumlandırılmış Yoğunluk Farkı” sonuçları 
ile Tablo 1’de karşılaştırılmıştır. Jetin çıkış ağzın-
dan 30 mm ilerisinde alınan ölçümlerde PGHÖ ile 
“Üç Boyutlu Arka Plan Konumlandırılmış Yoğun-
luk Farkı” yöntemleri arasında x ekseninde 1,22 
mm (%0,76 hata oranı), z ekseninde ise 0,87 mm 
(%2,2 hata oranı) fark gözlemlenmiştir. Bu anlam-
da sonuçların birbiriyle tutarlı olduğu ve gelişti-
rilen “Üç Boyutlu Arka Plan Konumlandırılmış 
Yoğunluk Farkı” yönteminin doğrulandığı söyle-
nebilir. Böylelikle bir jet akışının hacimsel yapısı 
“Üç Boyutlu Arka Plan Konumlandırılmış Yoğun-
luk Farkı” yöntemi ile elde edilmiştir (Şekil 6).

Her ne kadar mevcut çalışmada PGHÖ yöntemi, 
“Üç Boyutlu Arka Plan Konumlandırılmış Yoğun-
luk Farkı” yöntemini doğrulamak için kullanılsa 
da iki yöntemin birbirlerini destekleyen ek özel-
liklerinin olduğu unutulmamalıdır. PGHÖ yönte-
mi bir akış görüntüleme yöntemi olmakla beraber 
aynı zamanda bir hız ölçümü yöntemidir. Yönte-
min uygulanmasıyla incelenen tüm akış alanının 
hız vektörü haritası ve buna bağlı diğer akış özel-

likleri (çalkantılılık (vorticity), türbülans kinetik 
enerji... vb.) elde edilebilir. Öte yandan daha önce 
belirtildiği gibi “Üç Boyutlu Arka Plan Konum-
landırılmış Yoğunluk Farkı” yöntemi ise nicel veri 
üretememektedir. Ancak bu yöntem sıcak ve soğuk 
akışların karıştığı durumlarda PGHÖ’nün ayrış-
tıramayacağı akışların birbirinden ayrıştırılması 
için kullanılabilir.

Çalışmanın önemli noktalarından biri de gelişti-
rilen “Üç Boyutlu Arka Plan Konumlandırılmış 
Yoğunluk Farkı” deneysel yönteminin son kulla-
nıcı ürünü kameralarla başarılmış olmasıdır. Kul-
lanılan bu kameraların fiyatları akış görüntüleme 
amaçlı üretilen kameralarla karşılaştırıldığında ol-
dukça düşüktür. Geliştirilen yöntemde kullanılma-
sı önerilen kameraların maliyeti, mevcut çalışmayı 
doğrulamak için kullanılan PGHÖ yöntemindeki 
kameralar ile karşılaştırıldığında (çalışmanın ger-
çekleştirildiği tarih itibariyle) 26 kat daha ucuzdur.

Ayrıca, “Üç Boyutlu Arka Plan Konumlandırılmış 
Yoğunluk Farkı” yöntemi tek başına olarak da do-
ğal taşınım akışlarının ve yoğunluk farkı içeren 
diğer akışların incelenmesinde kullanılabilecek 
etkili ve ekonomik bir yöntem olarak sunulabilir.
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Yaşar Üniversitesi’nde Kurulan Binaya 
Entegre Bir Fotovoltaik Sistemin Dinamik 
Performansının Değerlendirilmesi

ÖZ
Binaya Entegre (ya da bina ile bütünleşik) Fotovoltaik (FV) Sistemler (Building Integrated 
PV Systems: BIPV Sistemler), dünya çapında güneş endüstrisinde en hızlı gelişen teknolo-
jidir. Bu sistemler, elektrik üretimini bina kabuğunun diğer fonksiyonlarıyla kombine eden 
çok fonksiyonlu yapı elemanları olarak görülmektedir. Yaşar Üniversitesi’ndeki bir binanın 
yan duvarlarına, 15 ortaktan oluşan 7. Çerçeve Avrupa Komisyonu projesi (REELCOOP 
olarak adlandırılan) kapsamında, bir binaya entegre fotovoltaik (BEFV) sistemi, 8 Şubat 
2016 tarihinde kuruldu. Bu sistemin toplam pik gücü 7,44 kW olup, toplam 48 adet kristal 
silisyum (o-Si) FV modülden oluşmaktadır. Modüller ile duvar arasında 150 mm boşluk var-
dır. Toplam hücre ve cephe yüzey alanları, sırasıyla, 42,08 m2 ve 57,6 m2’dir. Söz konusu 
BEFV sisteminin bazı ön deneysel, modelleme ve sayısal çalışmaları, projenin ortaklarından 
biri olan İngiltere’deki Reading Üniversitesi’nden bir araştırma grubu tarafından yapılarak, 
Yaşar Üniversitesi’ne kurulacak en iyi BEFV sistemi seçildi. Bu sistemin FV hücreleri, pro-
jenin diğer ortağı olan bir İspanyol firması tarafından tasarlanıp imal edildi. Bu çalışmada, 
öncelikle, BEFV sistemler kısaca açıklandı ve performans değerlendirilmesinde kullanılan 
temel bağıntılar verildi. Daha sonra, Yaşar Üniversitesi kampüsündeki mevcut bir binanın 
cephesine kurulan BEFV sistemi kısaca tanıtıldı. Son olarak, sistemin kurulduğu tarihten 
bugüne kadar geçen bir dönemde, sistemin performansı değerlendirildi. Bugünkü bilgimize 
göre, Avrupa Komisyonu projesi kapsamında bir Ar-Ge’ye dayalı olarak ülkemizde ilk defa 
Yaşar Üniversitesi’nde kurulan bir BEFV sisteminden elde edilen deneyimin, bu konuda ça-
lışan tasarımcı, uygulayıcı, mühendis ve mimarlara katkı sağlayacağı yazarlar tarafından 
beklenmektedir.
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ABSTRACT
Building Integrated PV (BIPV) systems are one of the most rapidly developing technolo-
gies in the field of solar energy industry. These systems can be regarded as multi-functional 
building materials, which combine electricity generation with other functions of the building 
envelope. A BIPV system with a capacity of 7,44 kWp was installed on the south-east facing 
façade of a building located at the campus of Yasar University on 8 February 2016, with-
in the context of a 7th Framework EU Project named REELCOOP (Renewable Electricity 
Cooperation). This system consists of 48 mono-crystalline PV modules and there is a 150 
mm gap between the modules and the façade to allow air to flow through by cooling the 
BEFV system. The total area of the whole system and effective solar cell area are 57,6 m2 
and 42,08 m2, respectively. Pre-tests, modeling and numerical studies were conducted by a 
research group at the University of Reading in England to select the most suitable system 
to be installed at Yasar University. Accordingly, the modules of the system were designed 
and manufactured by a Spanish company. In this study, BIPV systems were briefly decribed 
and main relations used in assessing their performance were given first. The BIPV system 
installed on a façade of an existing building at Yasar University was then introduced. Final-
ly, the performance of the system was evaluated over a period from its commissioning date 
to today. The authors expect that the experience gained from the BIPV system installed at 
Yasar University for the first time in our country based on a R&D study within the scope of 
a European Commission Project will contribute to designers, practitioners, engineers and 
architects working in this field.
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1. GİRİŞ

Elektrik modern toplumlarda önemli bir role sahip 
olmasına rağmen, çoğunlukla Afrika ve Asya’nın 
kırsal kesimlerinde yaşamakta olan 1,2 milyar in-
sanın elektriğe erişimi bulunmamaktadır [1]. Bu 
durum, elektrik enerjisinin dağılmış kaynaklardan 
(özellikle de yenilenebilir enerji kaynaklarından) 
üretilmesinin önemi ortaya çıkarmaktadır. Avru-
pa Birliği’nin (AB) 2020 hedeflerinin bir parçası 
olarak yenilenebilir enerji kaynaklarının (YEK) 
payının %20’ye çıkarılması amaçlanmıştır. Ulusla-
rarası Enerji Ajansı’nın yaptığı bir çalışmaya göre 
YEK’nın toplam güç üretimi içindeki payının 2018 
yılı itibariyle %25’e çıkması, fotovoltaik (FV) sis-
temlerin payının ise 2011 yılına göre iki katına çık-
ması öngörülmektedir [2]. Ayrıca, mevcut literatür 
incelendiğinde, YEK konusunda yapılan çalışma-
ların büyük bir bölümünün FV sistemler ile ilgili 
olduğu ve binaya entegre FV (BEFV) sistemlerin 
de bu çalışmalar arasında önemli bir paya sahip ol-
duğu görülmektedir. Queseda vd. [3, 4] yaptıkları 
çalışmada sırasıyla opak ve saydam/yarı-saydam 
cephe uygulamalı BEFV sistemler hakkında bir 
derleme yapmışlardır. Bu kapsamda inceledikleri 
yayınları teorik ve deneysel olarak ayırmış ve ay-
rıca bu konudaki teknolojik gelişmeleri, fizibilite 
durumunu ve uygulama örneklerini aktarmışlardır. 
Jelle vd. [5] BEFV’deki son teknolojileri derleyen 
bir çalışma gerçekleştirmişlerdir. Bu kapsamda 
piyasadaki mevcut BEFV ürünlerini ince film, 
kiremit, modül ve güneş hücreli camlar (solar cell 
glazing) olarak 4 alt gruba ayırmışlardır. Ayrıca, 
BEFV uygulamalarının FV teknolojisindeki geliş-
meleri takip ettiğini ve bu nedenle yeni FV tekno-
lojilerinin daha verimli ve düşük maliyetli BEFV 
sistemlerin oluşumunu ve dolayısıyla daha düşük 
geri ödeme sürelerini sağlayacağını ifade etmişler-
dir. Jelle vd. [6] tarafından yapılan başka bir çalış-
mada, BEFV sistemler için gelecekteki araştırma 
fırsatları ve yolları, FV teknolojisindeki gelişmeler 
ve bunun BEFV sistemleri üzerine olan etkisi ve 
BEFV sistemlerde kullanılan materyaller ve çö-
zümler literatürde yer alan çalışmalardan örnekler 
verilerek irdelenmiştir. Ayrıca, mevcut binaların 
miktarı ve hacmi göz önüne alındığı bu sistemlerin 
kurulumunun kısmen kolay olması ve retrofit ça-
lışmalarının önemine dikkat çekilmiştir. Yine bu 
çalışmada devlet tarafından verilen desteklerin çok 
önemli olduğu vurgulanarak özellikle güneş hüc-
reli cam teknolojisinin hem gölge sağlaması, hem 

gün ışığı geçirmesi hem de elektrik üretimi sağla-
dığı ve bu nedenle de umut vadettiği ifade edilmiş-
tir. Amerikan Ulusal Yenilenebilir Enerji Labora-
tuvarı (NREL) tarafından 2011 yılında yapılan bir 
çalışmaya [7] göre c-Si bir BEFV sistemin kurulum 
dahil toplam maliyetinin (5,02 ABD Doları/ Wp) 
çatı üstü standart bir c-Si FV sistem maliyetinin 
(5,71 ABD Doları/Wp) altına düşme potansiyelinin 
olduğu bildirilmiştir. Burada BEFV sistemlerin 
maliyetlerinin düşük olmasının ana nedeni montaj 
için gerekli ekipmanların maliyetinin daha düşük 
olması ve bina kabuğundaki malzemelerin yerini 
almasından kaynaklanmaktadır. Ancak, BEFV sis-
temlerin standart FV sistemlerin aksine optimum 
açıda yerleştirilememesi ve arkasında hava boşlu-
ğu bulunmadığından dolayı ortaya çıkan yüksek 
yüzey sıcaklıkları nedeniyle daha düşük verimde 
çalışacağı not edilmelidir. Bu nedenle aynı çalış-
mada ancak sistem maliyeti açısından en az %5’lik 
bir avantaj olması durumunda BEFV sistemlerin 
indirgenmiş elektrik maliyetleri (LCOE: Levelized 
Cost of Electricity) açısından daha düşük değerlere 
sahip olabileceği belirtilmiştir.

Bu çalışmada, öncelikle, BEFV sistemler tanıtıl-
mış ve performans değerlendirmesinde kullanılan 
temel bağıntılar verilmiştir. Daha sonra, Yaşar 
Üniversitesi kampüsündeki mevcut bir binanın 
cephesine kurulan BEFV sistemi kısaca tanıtıl-
mıştır. Son olarak, sistemin kurulduğu tarihten bu 
zamana kadar geçen uzun bir süreçte, sistemin per-
formansı değerlendirilmiştir.

2. BİNAYA ENTEGRE FOTOVOLTAİK 
SİSTEMLERİN (BEFV) KISACA 
TANITILMASI

Binalarda kullanılan PV sistemlerini, binaya bağlı 
(building attached) sistemler ve BEFV olmak üze-
re, ikiye ayırmak mümkündür [8]. Ancak, özel-
likle montaj şeklinin net şekilde ifade edilmediği 
sistemlerde bir FV sistemin binaya bağlı mı yoksa 
binaya entegre mi olduğunu anlamak oldukça güç-
tür [6, 9]. Binaya bağlı sistemler, binaya sonradan 
eklenirler ve yapının fonksiyonları üzerinde direk 
bir etkisi yoktur [8]. Öte yandan, BEFV sistemler 
yapının kabuğunda yer alan kiremit vb. yapı mal-
zemeleri yerine geçmek suretiyle binanın cephesi-
ne veya çatısına entegre olurlar [10]. Bu nedenden 
ötürü binanın fonksiyonluluğunda direkt bir etki-
leri söz konusudur.
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Standart bir BEFV sistemin şeması Şekil 1’de ve-
rilmiştir. Şekilden de görüleceği üzere, FV modül-
ler, binanın dış duvarına entegre edilmiştir. Flava; 
dış duvar ve FV modülün arasındaki boşluğun alt 
tarafından girer ve üst tarafından çıkar. Bu sırada 
FV sistemden ısı absorbe ederek yüzey sıcaklığının 
düşmesini ve dolayısıyla sistem veriminin ve öm-
rünün artmasını sağlar. Bazı çalışmalarda absorbe 
edilen bu ısı bir fan aracılığıyla oda içerisine alı-
narak kışın ısıtma yükünün azalmasını sağlamak 
mümkündür. Bu tarz sistemler de BEFV-termal 
(BEFVT) olarak anılmaktadır.

Şekil 1. BEFV sistem şeması [1]

BEFV sistemlerin sınıflandırılması; kullanılan 
güneş hücresi teknolojisine, uygulama tipine veya 
piyasada kullanılan isimlere göre yapılabilir. Gü-

neş hücresi teknolojilerine bakıldığında genel ola-
rak silikon bazlı ve silikonsuz olarak iki alt gruba 
ayırmanın mümkün olduğu görülmektedir. Uy-
gulama alanları dikkate alındığında ise, cephe ve 
çatı uygulamaları olarak ikiye ayrılabilir. Piyasada 
yer alan isimlere göre bir sınıflandırma yapıldığın-
da ise; ince film, kiremit, modül ve güneş hücre-
li camlar (solar cell glazing) olarak dört alt gruba 
ayrılır. Şekil 2’de yapılan sınıflandırmanın şeması 
verilmiştir.

3. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMASI

3.1. Sistemin Tanıtılması

Yaşar Üniversitesi kampüsünde bulunan bir bina-
nın güneydoğu cephesine kurulmuş olan BEFV 
sistemi; her biri 155 Wp olan 48 adet mono kristalin 
FV modülden oluşmakta olup, toplam kapasitesi 
7,44 kW’tır. Kullanılan panellerin boyutları ise, 
1650x850 mm olup, iki adet 4 mm kalınlıkta tem-
perlenmiş cam arasında lamine edilmiş hücreler-
den oluşmaktadır ve alan olarak %30 oranında say-
damdır. Toplam alanı 57,6 m2 olup, güneş hücresi 
alanı ise 42,08 m2’dir. Söz konusu sistem, dış cephe 
üzerine özel alüminyum bir montaj mekanizması 
ile duvar ve paneller arasında 15 cm mesafe kala-
cak şekilde monte edilmiştir. Böylece, panellerin 
arkasından geçen hava panellerin sıcaklığını dü-

Şekil 2. BEFV sistemlerin sınıflandırılması
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Şekil 3. Yaşar Üniversitesi’nde kurulan BEFV sistemin şeması

Şekil 4. BEFV sisteminin fotoğrafı

Şekil 5. Ölçüm şeması
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şürerek sistem verimini artırmaktadır. Şekil 3’te 
sisteme ait şema ve Şekil 4’te sistemin bir fotoğrafı 
sunulmuştur. Şekil 4’ten görüleceği üzere, söz ko-
nusu sistem, pencerelerin altında ve üstünde 24’er 
adet olmak üzere, birbirine paralel bağlanmış olan, 
2 diziden oluşmaktadır.

Sistem, 8 Şubat 2016 tarihinde devreye alınmış 
olup, 15 Ocak 2017 tarihine kadar, toplam 5406 
kWh’lik elektrik enerjisi üretilmiştir. Sistem de-
neysel amaçlı olarak kurulduğundan, sistem per-
formansını ayrıntılı irdelemek amacıyla birçok 
noktaya çeşitli sensörler yerleştirilmiş ve ölçümler 
alınmaktadır. Sistemde bulunan ölçüm aletlerine 
ait şema, Şekil 5’de ve ölçüm aletleri ile ilgili belir-
sizlikler ise, Tablo 1’de verilmiştir.

Şekil 5’den görüleceği üzere FV panellerin yüzey 
sıcaklıkları 24 ayrı noktada, panel ve duvar ara-
sındaki hava sıcaklığı 12 ayrı noktada ve sadece 
üst dizide, panel ve duvar arasından geçen havanın 
hızı 2 noktada, sistem üzerine gelen güneş ışınımı 
ise 4’ü sistemin köşelerinde 2’si ise tam ortasında 
olmak üzere toplam 6 noktada ölçülmektedir. Ay-
rıca, duvar üzerine monte edilmiş olan bir meteo-
rolojik ölçüm istasyonu ile de ortamın bağıl nemi 
ve sıcaklığı ile rüzgâr hızı ve yönü ölçülmektedir. 
Yapılan tüm bu ölçümler anlık olarak 60 kanallı bir 
veri kaydedici aracılığıyla mevcut sanal bilgisayara 
kaydedilmektedir. Elektrik üretimine ilişkin veri-
ler ise inverter vasıtasıyla beş dakika aralıklarla 
kaydedilmektedir.

3.2. Analiz

BEFV sistemlerinin performansının değerlendiril-
mesi için kullanılan verim bağıntıları, genel itiba-
riyle standart FV sistemler ile aynıdır. Ancak, FV 
sistemin yüzeyinden havaya geçen ısıdan bir fan 

ile iç ortama alınarak faydalanılıyorsa, bu ısı mik-
tarının da verim bağıntılarının pay kısmına yazıl-
ması gerekmektedir.

Bu çalışmada, söz konusu BEFV sistemin sadece 
enerjetik performansı incelenmiş ve elektriksel ve-
rimin hesaplanması amacıyla, 1 numaralı bağıntı 
kullanılmıştır [11]. Burada, WBEFV, I ve A sırasıyla; 
sistemin güç üretimi (W), sistem üzerine gelen ışı-
nım miktarı (W/m2) ve BEFV (m2) alanıdır. Toplam 
alana göre verim hesaplanırken 57,6 m2, hücre ala-
nı baz alındığında ise 42,08 m2 olarak alınacaktır.

ηBEFV = ẆBEFV / IA (1)

3.3. Bulguların Değerlendirilmesi ve 
Tartışma

Şekil 6’da, 17 Eylül 2016 tarihi için güneş ışınımı 
ve güç üretimi verisinin günlük değişimi göste-
rilmiştir. Şekilden de görüldüğü gibi, sistemdeki 
maksimum güç üretimi 4 kW olup, bu değere saat 
10:45 dolaylarında ulaşmaktadır. Bu durumun te-
mel nedeni, BEFV sisteminin yatayla 90°’lik açı 
yapmasıdır ve cephe uygulamalı BEFV sistemler 
için oldukça tipiktir.

2016 yılı Eylül ayı için günlük elektrik üretim bil-
gileri de Şekil 7 ile verilmiş olup, 14 kWh ile 23 
kWh arasında bir değişim gözlemlenmektedir.

Sistemin devreye alındığı tarihten itibaren 2016 
yılı sonuna kadar olan aylık elektrik üretim değer-
leri ise Şekil 8’de gösterilmiştir.

Şekilden de görüldüğü üzere, söz konusu BEFV 
sistemiyle en yüksek elektrik enerjisi üretimi, Ey-
lül ayı içerisinde gerçekleştirmiş, Eylül ayını Ekim 
ve Nisan ayları izlemiştir. Standart bir FV siste-
min en fazla elektrik enerjisi üretmesi beklenen 

Tablo 1. Kullanılan Ölçüm Cihazlarının Özellikleri

Ölçüm Cihazı Kullanım Amacı Ölçüm Aralığı Ölçüm Hassasiyeti
T tipi termokupl Hava ve yüzey sıcaklığı ölçümü 0-100 °C ±0,5 °C
Termo-anemometre Sıcaklık − 10-60 °C ±0,3 °C

Hava hızı 0-2 m/s ± (0,06 m/s+ ölçümün %2’si)
Piranometre Global ışınım miktarı 0-1500 W/m2 Hassasiyeti: 6,93 

Toplam belirsizlik: %0,34 
Beklenen belirsizlik: %0,67

Meteorolojik Ölçüm İstasyonu Sıcaklık − 40-60°C ±0,1 °C
Bağıl nem %0-10 ±%2
Rüzgâr hızı 0,28-50 m/s < 0,1 m/s
Rüzgâr yönü 0-360° ±0,3°
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yaz aylarında ise, kısmen daha düşük bir elektrik 
enerjisi üretimi elde edilmiştir. Bunun temel nede-
ni; daha önce yaz aylarında güneşin daha tepede 
olması ve bundan dolayı güneş ışınlarının yatayla 
90° açı yapan bir FV sisteme daha düşük açılarda 
gelmesidir. Bu durum daha önce proje ortakları ta-
rafından PVSYST programı yapılarak elde edilen 
simülasyon sonuçları ile de paralellik göstermek-

tedir. Şekil 9’da, PVSYST simülasyon sonuçları ile 
elde edilen deneysel değerler karşılaştırmalı olarak 
gösterilmiştir. Görüldüğü üzere, simülasyon so-
nuçları genel itibariyle deneysel sonuçlardan bir 
miktar düşüktür. Bu durum sadece Şubat ayında 
farklılık göstermiştir; ancak bunun nedeni ise, sis-
temin 8 Şubat 2016 tarihi itibariyle devreye alınmış 
ve bu nedenle Şubat ayında sadece 20 günlük bir 

Şekil 6. 17 Eylül 2016 tarihi için günlük ışınım ve elektrik enerjisi üretimi değerleri

Şekil 7. Eylül 2016 için günlük elektrik enerjisi üretim değerleri
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Şekil 8. 2016 yılı elektrik enerjisi üretim değerleri

Şekil 9. 2016 yılı için simülasyon ve deneysel sonuçların karşılaştırılması

üretimin gerçekleştirilmiş olmasındandır. Genel 
eğilime bakıldığında da, simülasyon sonuçlar ile 
deneysel sonuçlar aynı eğilimi göstermiştir.

Son olarak, sistemin elektriksel dönüşüm verimleri 
toplam BEFV alanına ve hücrelerin kapladığı alana 
bağlı olarak hesaplanarak 17 Eylül 2016 günü için-
deki değişimleri Şekil 10’da gösterilmiştir. Kurulu 
sistemde kullanılan paneller, %30 oranında say-

dam olduğu, başka bir değişle; panellerdeki hücre 
alanı toplam alanın %70’i kadar olduğu için, güneş 
hücresi alanına bağlı verim değerlerinin toplam 
alana bağlı verim değerlerinden ortalama %4 daha 
fazla olduğu gözlemlenmektedir. Günlük toplam 
alana bağlı verim ve hücre alanına bağlı ortalama 
verim değerleri, sırasıyla, %10,97 ve %14,77 olarak 
bulunmuştur.
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4. SONUÇ ve ÖNERİLER

Bu çalışmada, öncelikle BEFV sistemler tanıtıl-
mış, sınıflandırılmış ve açık literatürde yer alan 
derleme çalışmalarından örnekler verilerek, ko-
nunun önemi vurgulanmıştır. Daha sonra, Yaşar 
Üniversitesi Selçuk Yaşar Kampüsü’ne kurulmuş 
olan 7,44 kW’lık sistem hakkında bilgi verilmiş ve 
son olarak sistemin devreye alındığı 8 Şubat 2016 
tarihinden bu yana olan performansı incelenmiştir.

Çalışmadan elde edilen sonuçlar, aşağıda maddeler 
halinde listelenmiştir:

• BEFV sistemler, standart FV sistemlerden 
farklı olarak, bina kabuğunda yer alan yapı 
malzemelerinin yerini alır. Bu sistemlerin te-
mel yararı, kurulum için ilave bir alana ihtiyaç 
duyulmaması ve yeni yapılacak olan binalar-
da standart yapı malzemelerinin maliyetini 
azaltmasıdır. Ancak, binanın cephesine veya 
çatısına entegre oldukları için, bu sistemleri 
optimum açıda yerleştirmek mümkün değildir 
ve bu nedenle aynı konumdaki standart bir FV 
sisteme göre daha az elektrik üretmeleri söz 
konusudur.

• BEFV sistemler, ilk etapta daha maliyetli gibi 
görünse de, yeni yapılacak olan binalarda 
mevcut yapı malzemelerinin yerini almaları 

Şekil 10. 17 Eylül 2016 tarihinde günlük verim değerlerinin değişimi

durumunda standart çatı üstü FV sistemlerden 
daha düşük maliyetlere ulaşmanın mümkün 
olduğu NREL tarafından yapılan çalışma ile 
ortaya konmuştur.

• Yaşar Üniversitesi’nde kurulan BEFV sistemi 
incelendiğinde, maksimum elektrik enerjisi 
üretiminin standart FV sistemlerin aksine, en 
güneşli olan yaz aylarında değil, ışınım yeter-
li, gölgelenmenin az olduğu ve güneşin daha 
eğimli bir açıda geldiği Nisan, Eylül, Ekim 
gibi aylarda gerçekleştiği görülmüştür. Ni-
tekim Eylül ayındaki temsili bir gün için en 
yüksek elektrik üretim değerine saat 10.45’te 
ulaşıldığı görülmüştür.

• Eylül ayında temsili bir gün için yapılan ana-
liz sonucunda günlük ortalama verim; toplam 
alana ve güneş hücresi alanına bağlı olarak, sı-
rasıyla %10,97 ve %14,77 olarak bulunmuştur. 
Güneş hücresi alanına bağlı verim, sistemin 
%30 oranında saydam olması nedeniyle, bek-
lendiği gibi her zaman daha yüksek çıkmak-
tadır.

• PVSYST yazılımı ile elde edilen simülasyon 
sonuçları ile deneysel değerler karşılaştırıldı-
ğında, simülasyon sonuçlarından her ay için 
bir miktar daha düşük değerler elde edildiği; 
ancak yıl içindeki elektrik enerjisi üretiminin 
benzer bir eğilim gösterdiği ortaya çıkmıştır.
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Dalgalı Yüzeyli Isı Değiştirici Kanallarında Hız 
ve Sıcaklık Alanlarının “Rans” Tabanlı Türbülans 
Modelleri ile Sayısal İncelenmesi ve Deneysel 
Doğrulaması

ÖZ

Levhalı ısı değiştiricilerinde yaygın olarak kullanılan periyodik dalgalı yüzeyli 
kanal için taşınımla ısı geçişi ve sürtünme faktörü sayısal incelenmiştir. Sayısal 
çalışmada Sonlu Hacimler Yöntemi (Finite Volume Method-FVM) kullanılmıştır. 
Realize edilebilir k-ε (Realizable k-ε), k-ω, Kayma Gerilmesi Taşınımı (Shear Stress 
Transport-SST) ve geçiş SST (transition SST) olarak adlandırılan, dört farklı Rey-
nolds Ortalamalı Navier-Stokes (Reynolds Averaged Navier-Stokes Simulations-
RANS) tabanlı türbülans modelleri kullanılarak elde edilen sonuçlar karşılaştırıl-
mıştır.
Önceki deneysel çalışmalardan elde edilen sonuçlar da sayısal sonuçları doğrula-
mak için kullanılmıştır. Çalışmalar, dalga eğim açısının 30° olduğu dalgalı yüzeyli 
kanallarda hava akışı için yapılmıştır. Prandtl sayısı 0,70 sabit kalırken, Reynolds 
sayısı 2.000 ile 11.000 arasında değiştirilmiştir. Nusselt sayısı, Colburn faktörü, 
sürtünme faktörü ve ısı geçişi iyileştirme performansı Reynolds sayısına bağlı ola-
rak verilmiştir.
Dalgalı yüzeyli geometrinin ve kanal yüksekliğinin etkileri ele alınmıştır. Deneysel 
ve sayısal sonuçlar arasında en iyi uyum SST modeli ile sağlanırken, en çok hata ise 
realize edilebilir k-ε modelden elde edilmiştir.
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Dalgalı Yüzeyli Kanal, Taşınımla Isı Geçişi, Sürtünme Faktörü, Sonlu Hacimler 
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ABSTRACT

The characteristics of convective heat transfer and friction factor for a periodic 
corrugated channel extensively used in compact heat exchangers have been inves-
tigated numerically. In numerical study Finite Volume Method (FVM) was used. 
Four different Reynolds Averaged Navier-Stokes (RANS) based turbulent models, 
namely the realizable k-ε, k-ω, Shear Stress Transport (SST) and transition SST 
models are used and compared with each other within RANS formulation.
Experimental results which are get from previous study used for validation the nu-
merical results. Studies were conducted for air flow conditions where contact angle 
is 30°. The Reynolds number is varied from 2.000 to 11.000, while keeping the 
Prandtl number constant at 0,70. Nusselt number, Colburn factor, friction factor, 
and goodness factor against Reynolds number have been studied.
The effects of the corrugation geometry and channel height have been discussed. 
The best agreement with the experimental data is provided by the SST model, 
whereas the least accurate results are obtained by the realizable k-ε model.
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Corrugated Channel, Convective Heat Transfer, Friction Factor, Finite Volume 
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1. GİRİŞ

Son yıllarda özellikle ısı ekonomisi ve enerji tasar-
rufu konularına verilen önemin artması, verimli ısı 
geçişi sağlayan cihazların üretimine, dolayısıyla ısı 
geçişini iyileştirmeye yönelik yoğun çalışmaların 
başlamasına sebep olmuştur. Isı geçişini iyileştir-
me yöntemleri genel olarak aktif, pasif ve bileşik 
yöntemler şeklinde sınıflandırılır. Pasif yöntemler, 
dış güç kullanılmasını gerektirmeyen yöntemler 
olup, pürüzlü yüzeyler, kanal içine yerleştirilen 
iyileştirme elemanlar söz konusu yönteme örnek 
verilebilir. Aktif yöntemlerde ise dış güç kulla-
nılmakta olup, mekanik karıştırıcılar, akışkan ve 
yüzey titreşimi, elektrostatik alanlar bu yöntem-
ler arasındadır. Bileşik yöntemlerde ise aktif veya 
pasif yöntemlerden iki veya daha fazlası bir arada 
kullanılmaktadır [1, 2].

Levhalı ısı değiştiricileri, dalgalı geometrik yapı-
ya sahip levhaların bir araya getirilmesiyle oluştu-
rulmuştur. Dalgalı geometrik yapı, hem levhanın 
mukavemetini artırmakta hem de düşük Reynolds 
sayılarında bile türbülans oluşturarak ısı geçişinin 
artmasını sağlamaktadır. Reynolds 500 mertebele-
rinde türbülanslı akış geliştiğinden dolayı, levhalı 
ısı değiştiricileri türbülans rejiminde tasarlanırlar. 
Kanal geometrisi ve türbülans, ısı geçişini etkile-
yen sınır tabakalarda ayrılmalara, girdaplara ve 
sınır tabakalarda tekrar birleşmelere sebep olan 
karmaşık bir yapı meydana getirmektedir [3].

Dalgalı yüzeyli kanallarda, zorlanmış taşınım ha-
linde ısı taşınım ve sürtünme katsayısını hesapla-
mak için deneysel ve sayısal çalışmalar yapılmıştır. 
Deneysel çalışmaların zaman alıcı ve pahalı olma-
sından dolayı sayısal yöntemler büyük ilgi gör-
mektedir. Bununla birlikte Sparrow ve Hossfeld 
[4], Snyder ve arkadaşları [5], Bilen ve arkadaşları 
[6], Nilpueng ve Wongwises [7], dalgalı yüzeyli 
kanallarda ısı geçişi ve basınç düşüşünü belirlemek 
için deneysel çalışmalar yapmışlardır.

Dalgalı yüzeyli kanallarda taşınımla ısı geçişi için 
sayısal çalışmalar yapılmıştır. Sayısal çalışmalar-
da, türbülans modellerine ağırlık verildiği literatür 
araştırmasıyla anlaşılmaktadır. Ciofalo ve arkadaş-
ları [8], dalgalı yüzeyli kanallardaki ısı geçişini be-
lirlemek için 103 ile 104 arasında seçilen Reynolds 
sayıları için sayısal çalışmalar yapmıştır. Ayrıca 
sayısal sonuçları deneysel sonuçlarla karşılaştır-
mışlar ve sonuçları uyumlu bulmuşlardır. Zhang 
ve Tian [9], dalgalı yüzeyli levhalı ısı değiştirici-

lerinde ısı geçişi için sayısal çalışmalar yapmıştır. 
Dalga eğim açısının ısı geçişi ve basınç düşümü 
üzerindeki etkileri incelemek için Yeniden Norma-
lize Edilmiş Grup (Renoralized Group-RNG) k-ε 
modeli kullanılmıştır. Sayısal sonuçların önceki 
deneysel sonuçlarla uyumlu bulunmuştur. Eimsa-
ard ve Promvonge [10], tarafından iki boyutlu pe-
riyodik oluklu kanal içerisinde türbülanslı zorlan-
mış taşınım halinde sayısal çalışma yapılmıştır. 
Sayısal çalışmalarda k-ε, RNG k-ε, k-ω ve Kayma 
Gerilmesi Taşınımı (Shear Stress Transport-SST) 
olarak adlandırılan dört türbülans modeli kullanıl-
mıştır. RNG ve k-ε türbülans modellerinin, mevcut 
deneysel sonuçlara genel olarak diğer türbülans 
modellerinden daha iyi sonuç verdiği belirlenmiş-
tir. Oluklu kanallardaki ısı geçişinde iyileşme, düz 
paralel kanallara göre %158 oranındadır. Zhang ve 
Chen [11], taşınımla ısı geçişi için üçgen şeklinde 
dalgalı kanallarda hem deneysel hem de sayısal ça-
lışmalar yapmıştır. Akış içerisindeki türbülansı he-
saplamak için düşük Reynolds sayılı k-ω türbülans 
modeli kullanılmıştır. Düzgün yayılı ısı akısı sınır 
şartı koşullarında Nusselt sayısı ve sürtünme fak-
törü tahmini için korelasyonlar geliştirilmiştir. Liu 
ve Niu [12], tarafından 200-3.000 Reynolds sayısı 
aralığında periyodik dalgalı kanallarda taşınımla 
ısı geçişi incelenmiştir. Dalga eğim açısı, hatve 
/ yükseklik oranının ısı geçişi ve basınç düşüşü 
üzerindeki etkileri araştırılmıştır. Sayısal çalış-
malarda yedi adet türbülans modeli seçilmiştir. Bu 
modeller k-ε, RNG k-ε, realize edilebilir k-ε (reali-
zable k-ε), SST, geçiş SST (transition SST), k-kl-ω 
ve Reynolds gerilme (Reynolds stress model) mo-
delleridir. “Reynolds stress modeli”, deneysel so-
nuçlarla uyum göstermiştir. Mirzaei ve arkadaşları 
[13], “Large-Eddy Simulation-LES” yaklaşımı ile 
dalgalı yüzeyli kanallarda türbülanslı akış için ta-
şınımla ısı geçişi dalga genliğine bağlı olarak in-
celemişlerdir. Dalga genliği, dalga yüksekliğinin 
dalga uzunluğuna oranını göstermektedir. Sayısal 
çalışmalarda, Reynolds sayısı ve Prandtl sayısı 
sırasıyla 10.000 ve 0,71 olarak alınmıştır. En iyi 
performans, 0,1 dalga genliğinde sağlanmıştır. Ar-
temov ve arkadaşları [14], dalgalı yüzeyli dairesel 
bir kanal içerisindeki sıvı-nitrojen akışını deneysel 
ve sayısal olarak incelemiştir. Sayısal çalışmada 
düşük Reynolds sayılı türbülans modelleri (k-ε & 
k-ω) ve cebirsel LVEL modelleri kullanılmıştır. 
Her iki türbülans modeli de deneysel sonuçlar ile 
yakın sonuçlar vermiştir. Farklı yüzey konfigras-
yonlara sahip kanallarda taşınımla ısı geçişinin 
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a. Dalga ucu yuvarlatılmış kanal

b. Dalga ucu sivri kanal
Şekil 1. Dalgalı yüzeyli kanalı tanımlayan parametreler

sayısal çözümü için birçok örnek bulunabilir [15-
17]. Yukarıdaki literatür araştırması, sayısal yön-
temlerin özellikle başta kompakt ısı değiştiricileri 
olmak üzere dalgalı yüzeyli kanallarda taşınımla 
ısı geçişi çözümlemelerinde kullanılabileceğini 
göstermektedir. Bununla birlikte, yukarıda deği-
nilen çalışmalar, özellikle türbülanslı akış halinde 
taşınımla ısı geçişi ve basınç düşüşünün belirlen-
mesine önem verildiğini göstermektedir. Sunulan 
çalışma, güç sistemleri, proses endüstrisi ve ısı geri 
kazanım ünitelerinde önemli rolü bulunan kom-
pakt ısı değiştiricilerin [18] sayısal ısıl analiz için 
katkı sağlayacaktır.

Bu çalışmada, periyodik dalgalı bir kanal içerisin-
de taşınımla ısı geçişi ve basınç düşümü, Sonlu Ha-
cimler Yöntemi kullanılarak incelenmiştir. Ayrıca, 
sayısal analizde realize edilebilir k-ε, k-ω, SST ve 
geçiş SST olarak adlandırılan, dört farklı Reynolds 
Ortalamalı Navier-Stokes (Reynolds Averaged Na-
vier-Stokes Simulations-RANS) tabanlı türbülans 
modelleri kullanılmıştır. Bu türbülans modelleri ile 
elde edilen sonuçlar hem birbiriyle hem de deney-
sel sonuçlar ile karşılaştırılmıştır. Sayısal sonuçları 
doğrulamak için deneysel sonuçlar kullanılmıştır. 
Deneysel sonuçlar önceki çalışmadan alınmıştır 
[Aslan arkadaşları, 2016]. Aynı dalga eğim açısın-
da kanal tipinin ve kanal genişliğinin ısı transferi 
ve basınç düşümü üzerindeki etkileri üzerine çalı-
şılmıştır. Dalgalı kanallardaki akış ve ısı transferi 
karakterizasyonunun en iyi performansını belir-
memek için farklı geometrik ölçüler kullanılmıştır.

2. PROBLEMİN TANIMLANMASI

Deneysel çalışmalarla, akış doğrultusunda periyo-
dik kesit alanına sahip olan kanallarda, akışın düz 
kanallara göre daha kısa ve çabuk geliştiği anlaşıl-
mıştır. Üç ile beş hatveden sonra akışın tam geliş-
tiği kabul edilmektedir. Akış tam geliştikten son-
ra, hız ve sıcaklık alanları periyodik olarak aynı 
değerleri alarak tekrarlamaktadır. Sayısal çözüm 
yöntemlerinde bu esas dikkate alınarak problemin 
çözümünde kanalın tamamı değil sadece iki adet 
dalgalı geometri ele alınmaktadır. Tam gelişmiş 
akış halinde ısı taşınım katsayısı ve basınç düşü-
şünü sayısal olarak incelemek amacıyla ele alınan 
dalgalı geometriler Şekil 1’de gösterilmektedir. 
Çalışmada kullanılan levhaların karakteristik bo-
yutları Tablo 1’de verilmektedir. Sayısal çalışmada 
Prandtl sayısı (Pr) 0,70 olarak alınırken, Reynolds 
sayısı (Re) 2.000 ile 11.000 arasında değiştirilmiş-
tir. Önceki çalışmadan [19] alınan deneysel sonuç-
lar sayısal sonuçların doğrulanması için kullanıl-
mıştır.

Tablo 1. Dalgalı Yüzeyli Kanalları Tanımlayan 
Boyutlar (mm)

Kanal 
no

θ (°) S a b Hmin 
= (b-a) × 2

r

1 30 17,32 3,91 6,41 5 7
2 30 17,32 5 7,5 5 -
3 30 17,32 5 10 10 -
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3. MODELLEME

3.1. Türbülans Modelleri

Hesaplamalar, sonlu hacimler yöntemi ile çözüm 
yapan, ANSYS-Fluent [20] Hesaplamalı Akışkan-
lar Dinamiği (HAD veya CFD) yazılımı ile yapıl-
mıştır. Türbülans modelinde RANS yaklaşımı ter-
cih edilmiştir. Realize edilebilir k-ε, k-ω, SST ve 
geçiş SST olmak üzere dört farklı türbülans modeli 
kullanılmıştır. k-ε ve k-ω modellerinde sırasıyla; k, 
ε ve ω, türbülans kinetik enerjisini, k’nın yayılma 
oranı ve spesifik yayılma oranını göstermektedir 
[20].

Realize edilebilir k-ε modeli, Shih ve arkadaşları 
[21] tarafından, Launder ve Spalding tarafından 
[22] tarafından önerilen standard k-ε modelinin 
bazı eksiklerini gidermek için önerilmiştir. Re-
alize edilebilir k-ε modelinin, güçlü akım çizgili 
akışlarda bazı avantajları vardır. k-ω modeli [23] 
düşük Reynolds sayılı etkileri, sıkıştırabilir akış ve 
akış ayrılması için değişiklikler içerir. Wilcox’un 
önerdiği k-ω modelinin zayıf noktalarından biri, 
türbülans kinetik enerji ve sınır tabakası dışındaki 
spesifik yayılma oranına karşı çok hassas olması-
dır [20]. Bu soruna çözüm için, Menter [24] tara-
fından SST türbülans modeli geliştirilmiştir. SST 
türbülans modelinde, duvara yakın bölgelerde k-ω 
modelinin denklemleri ile duvardan uzak bölgeler-
de k-ε modelinin güçlü yanlarını etkin bir şekilde 
harmanlayarak hassas denklemler üretmiştir [20]. 
Geçiş SST modeli, SST yöneten denklemlere ilave-
ten iki yönetici denklemin çözümüne dayanır. Ay-
rıntılı bilgi [25, 26] kaynaklarında verilmektedir.

Duvara yakın bölgelerdeki türbülans modellemesi, 
türbülans etkilerinin sönümlenmesinden dolayı her 
zaman sorun olmuştur. İyileştirilmiş duvar davra-
nışı (enhancement wall treatment) [21] sadece re-
alize edilebilir k-ε modelinde uygulanmıştır. Aynı 
zamanda, boyutsuz duvar mesafesi y+ değerinin 
her zaman 1’in altında kalacak şekilde ağ yapısı 
oluşturuldu.

3.2. Çözüm Bölgesi ve Sınır Şartları

Sayısal çalışmada, taşınımla ısı geçişi iki boyutlu, 
sürekli rejimde ve hava özelikleri sabit kabul edil-
miştir. Şekil 2’de çözüm bölgesi ve sınır şartları 
gösterilmektedir. Momentum denklemi için, giriş-
te sabit bir hız profili, çıkışta ise sıfır basınç grad-
yanını sağlayan sınır şartı uygulanmıştır. Duvar-
larda, kaymama sınır koşulu uygulanmıştır. Enerji 
denklemi için, giriş koşulu olarak sabit bir sıcaklık 
(300 K) tanımlanmış, kanal duvarlarında sabit ısı 
akısı (616 W/m2K) uygulanmıştır. Çıkışta ise sıfır 
sıcaklık gradyanı uygulanmıştır.

3.3. Model Yaklaşımı ve Kabuller

Mevcut çalışmada, Nusselt sayısı, sürtünme faktö-
rü, Colburn faktörü ve ısı geçişi iyileştirme faktö-
rü üzerinde durulmuştur. Sayısal çalışmada, tam 
gelişmiş rejim için hatve ortalamalı Nusselt sayısı;

Nu = hDh/k (1)

şeklinde hesaplanmıştır. Burada Dh hidrolik çap, h 
hatve ortalamalı ısı taşınım katsayısı ve k ise ısı 
iletim katsayısıdır.

Hidrolik çap aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır [2].

Dh = (Hmin + Hmax) (mm) (2)

Deneysel çalışmalarda, son hatveden önceki üç 
hatvede düzenli aralıklarla sıcaklık ölçümleri ya-
pılmıştır [19]. Duvar ve akışkan sıcaklıkları da 
deneysel çalışmalarda ölçülmüştür. Sayısal çalış-
mada, ilk olarak, son hatveden önceki üç hatvede 
yerel ısı taşınım katsayıları (hx), duvar ve akışkan 
sıcaklıkları kullanılarak hesaplanmıştır. Daha son-
ra ise hatvelerin ortalama ısı taşınım katsayıları (h) 
bu yerel ısı taşınım katsayıları kullanılarak elde 
edilmiştir.

Hatve ortalamalı ısı taşınım katsayısı aşağıdaki 
eşitlikte verilmektedir.

h =  1  ∫
0

s
hxdx (W/m2.K) (3)

     
 3S

Şekil 2. Çözüm bölgesi ve sınır şartları
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Deneysel çalışmalarda, son hatveden önceki üç 
hatve için basınç düşümü değeri ölçülmüştür [19]. 
Sayısal çalışmada, son hatveden önceki üç hatve-
nin başında ve sonunda iki akış kesiti belirlenmiş-
tir ve kesit ortalamalı basınç değeri bu kesitlerden 
hesaplanmıştır. Basınç gradyenini (dP/dx) hesapla-
mak için, kesitlerdeki bu basınç değerleri kullanıl-
mıştır.

Sürtünme faktörünün tahmini için son hatveden 
önceki üç hatve kullanılmıştır. Sürtünme faktörü 
aşağıdaki formülle hesaplanmıştır.

  (4)
f =

− dP
dx
Dh

1
2
ρV2

Burada ρ yoğunluğu ve V hızı belirtmektedir.

Colburn faktörü Kuppan [2] tarafından aşağıdaki 
şekilde tanımlanmıştır.

j = Nu / RePr1/3  (5)

Burada Re, Reynolds sayısını ve Pr ise Prandtl sa-
yısını göstermektedir. Reynolds sayısı giriş hızı ve 
hidrolik çapa bağlıdır.

Ayrıca ısı geçişi iyileştirme faktörü Colburn faktö-
rü j’nin sürtünme faktörü f’ye oranıdır.

Sürekli rejimde sıkıştırılamaz Navier-Stokes eşit-
likleri, enerji denklemi ve türbülans modeli Hesap-
lamalı Akışkanlar Dinamiği tabanlı Ansys-Fluent 
yazılımı ile çözülmüştür. İkinci dereceden akıma 
karşı (second order upwind) yöntemi taşınım te-
rimlerinin ayrıklaştırmasında kullanılmıştır [20].

Buna ek olarak, birleşik basınç ve hız çözümü için 
yarı-kapalı yöntem olan SIMPLE (Semi Implicit 
Method for Pressure-Linked Equations) kullanıl-
mıştır. Akışkanın termofiziksel özelikleri önceki 
deneysel çalışmadan alınmıştır [19]. Varsayılan 
yakınsattırma (under-relaxation) faktörleri (ba-
sınç 0,3, momentum 0,7, türbülans özelikleri 0,8 
ve enerji 1,0) kullanılmıştır. Enerji eşitliği dışın-
daki bütün eşitlikler için yakınsama kriteri (con-
vergence criteria) 10-6, enerji eşitliği için ise 10-8 
değeri alınmıştır. Sayısal hesaplama için dört kö-
şeli yapısal ağ kullanılmıştır. Ağdan bağımsızlık 

çalışması için Nusselt sayısı ve sürtünme faktörü 
birlikte hesaba katılmıştır. Ağ sayısına bağlı olarak 
Nusselt sayısı ve sürtünme faktörü hemen hemen 
sabit kaldığı zaman, sonuçların ağdan bağımsız 
olduğu kabul edilmiştir. Ağdan bağımsızlık çalış-
ması tüm kanal tipleri ve türbülans modelleri için 
sadece yüksek Reynolds sayılarında yapılmıştır. 
Dalga eğim açısı 30° ve minimum kanal yüksekliği 
5 mm olan dalga ucu yuvarlatılmış kanal-1’de, Şe-
kil 3’te gösterildiği gibi ağ sayıları, 66240, 103500, 
140940, 198720, 207540, 264960 ve 293760 olan 
7 ağ yoğunluğu SST türbülans modeli için kulla-
nılmıştır. Kanal-1 için bulunan ağdan bağımsızlık 
sayısı 264960’dır. Bu ağ sayısı değeri, düşük Rey-
nolds sayıları için de kullanılmıştır. Kanal-2 ve 
kanal-3 için de ağdan bağımsızlık sayıları sırasıyla 
Şekil 4 ve Şekil 5’de gösterilmektedir. Kanal-2 ve 
kanal-3 için de 7 ağ yoğunluğu kullanılmıştır. SST 
türbülans modelinin kanal-2 ve kanal-3 için ağdan 
bağımsızlık değerleri sırasıyla 192000 ve 259200 
ağ sayılarıdır. Tablo 2’de çalışmada kullanılan 
bütün türbülans modellerinin ağdan bağımsızlık 
sayıları gösterilmektedir. k-ω, SST ve geçiş SST 
türbülans modellerinde duvar fonksiyonu kullanıl-
mamıştır ve laminer alt tabakayı (y+ < 5) çözüm-
lemek için duvar kenarlarında daha sık ağ kulla-
nılmıştır. Realize edilebilir k-ε modeli için duvar 
kenarlarında iyileştirilmiş duvar davranışı olarak 
bilinen bir duvar fonksiyonu kullanılmıştır. Rea-
lize edilebilir k-ε modeli için iyileştirilmiş duvar 
davranışı kullanılmasına rağmen, yine de laminer 
alt tabakayı çözümlemek için duvar kenarlarına 
daha sık ağ uygulanmıştır. Bu yüzden laminer alt-
tabakayı çözümlemek için bütün kanal tiplerinde 
yüksek Reynolds sayıları ve tüm türbülans model-
leri için duvara yakın bölgede y+ = 1 yapan dört 
köşeli yapısal ağlar kullanılmıştır. Her bir kanal 
tipi ve bütün türbülans modelleri için aynı ağ yapısı 
kullanıldığından, düşük Reynolds sayılı çözümler-
de y+ < 1 kullanılmıştır.

Table 2. Sayısal Çözümün Değişmediği Ağ Sayıları

kanal 
no

Realize 
edilebilir k-ε

k-ω SST geçiş SST

1 317952 471040 264960 317952
2 230400 256000 192000 172800
3 172800 268800 259200 264000
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 (a)                                                                                                 (b)
Şekil 3. Kanal-1 için SST türbülans modelinde (a) Nusselt sayısı, (b) Sürtünme faktörünün ağ sayısına bağlı 

değişimi

 (a)                                                                                                 (b)
Şekil 4. Kanal-2 için SST türbülans modelinde (a) Nusselt sayısı, (b) Sürtünme faktörünün ağ sayısına bağlı 

değişimi

 (a)                                                                                                 (b)
Şekil 5. Kanal-3 için SST türbülans modelinde (a) Nusselt sayısı, (b) Sürtünme faktörü’nün ağ sayısına bağlı 

değişimi
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(a)

(b)

(c)
Şekil 6. SST türbülans modeli için eksenel hız dağılımları kanal-1 için, (b) kanal-2 için ve (c) kanal-3 için

4. SONUÇLAR VE TARTIŞMA

RANS tabanlı türbülans modellerinin güvenilir 
sonuç verebilmesi için, türbülans viskozite oranı-
nın tersi 1’den çok küçük olmalıdır. Üç kanal tipi 
ve dört türbülans modeli için maksimum türbülans 
viskozite oranının tersinin değerleri Tablo 3’te gös-

terilmektedir. Tablo 3’e göre, minimum Reynolds 
sayısı (Re= 1983) kanal-1’de görülmektedir. Bu 
Reynolds sayısı için SST ve geçiş SST türbülans 
modellerinde maksimum viskozite oranının tersi 
0,0563’tür. Reynolds sayısı düşük olmasına karşın, 
gerekli türbülans akışını sağlamak için maksimum 

Table 3. Üç Kanal Tipi ve Dört Türbülans Tipi İçin Minimum ve Maksimum Reynolds Sayılarında 
Maksimum Türbülans Viskozite Oranının Tersi

kanal no min & maks Re Realize edilebilir k-ε k-ω SST geçiş SST

1
1983 0.0520 0.0544 0.0563 0.0563
6576 0.0069 0.0169 0.0169 0.0170

2
2225 0.0165 0.0493 0.0536 0.0554
7380 0.0067 0.0151 0.0153 0.0180

3
3338 0.0101 0.0324 0.0334 0.0335

11071 0.0077 0.0098 0.0100 0.0101
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(a)

(b)

(c)
Şekil 7. SST türbülans modeli için akım çizgileri (a) kanal-1 için, (b) kanal-2 için ve (c) kanal-3 için

türbülans viskozite oranı tersi mevcuttur. Bu yüzden 
realize edilebilir k-ε, k-ω, SST ve geçiş SST olarak 
adlandırılan RANS tabanlı türbülans modelleri bu 
kanallar için kullanılabilir.

Şekil 6, aynı giriş hızı (6,79212 m/s) ve maksimum 
Reynolds sayıları için üç kanaldaki eksenel hız da-
ğılımını göstermektedir. Şekil 6’daki eksenel hız da-
ğılımları SST türbülans modeli çözümlerinden elde 
ediilmiştir. Hidrolik çapların farklı olmasından do-
layı aynı giriş hızları kullanılmasına rağmen farklı 
maksimum Reynolds sayıları elde edilmiştir. Kanal-1, 
kanal-2 ve kanal-3 için maksimum Reynols sayıla-
rı sırasıyla Re = 6576, Re = 7380 Re = 11071 alın-
mıştır. Kanal boyunca akışın geliştiği ve tüm kanal 

tipleri için son hatvelerde akış karakteristikleri 
aynı olduğu için son hatvelerde akışın geliştiği 
kabul edilmiştir. Bu çalışmada SST türbülans 
modeli için elde sonuçlar sunulmuştur. Diğer 
türbülans modelleri (realize edilebilir k-ε, k-ω ve 
geçiş SST) için sunulmamış ancak tüm türbülans 
modelleri için aynı akış karakteristikleri göz-
lemlenmiştir. Yine burada gösterilmeyen düşük 
Reynolds sayılarında eksenel hız dağılımlarına 
bakarak, akışın yüksek Reynolds sayılarına göre 
daha çabuk geliştiği gözlemlenmiştir. Dalga ucu 
yuvarlatılmış kanal-1 için eksenel hız değeri dal-
ga ucu keskin kanallardan (kanal-2 ve kanal-3) 
daha düşük çıkmıştır. Dalgalı kanalın üst ve alt 
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duvarlarına yakın bölgelerde ters akış meydana 
gelmektedir. Artan Reynolds sayısı ile duvarlara 
yakın bölgelerdeki ters akış hızları da artmaktadır. 
Ana akıştaki ikincil akışın yoğunluğu artması ile 
ters akış bölgesinin büyüklüğü artmaktadır.

Şekil 7’de SST türbülans modeli için üç adet dal-
galı kanaldaki akım çizgilerinin maksimum Rey-
nolds sayısına göre değişimi gösterilmektedir. Son 
hatveden önceki iki hatvedeki akım çizgileri aynı 
şekil üzerinde gösterilmektedir. Boyutsuz akım 
fonksiyonu değerleri, alt duvarda bölgesinde “0”, 
üst duvarda bölgesinde “1” için akım çizgilerinin 
aralığı 0,0164 olmaktadır. Son hatveden önceki iki 
hatvede akış karekteristiği değişmediğinden akışın 
tam geliştiği kabul edilir (Şekil 6). Akış karakteris-

tikleri taşınımla ısı geçişini etkilediğinden, kanal 
geometrisi tasarlanırken, taşınımla ısı geçişi gö-
zönünde bulundurulmalıdır. Akış özelliklerinden 
birisi ters akış bölgesinin varlığıdır ve bu bölge du-
varda kaymama sınır koşulundan kaynaklanmak-
tadır. Kanal-2’deki ters akış bölgesi akışta daha 
fazla karışım sağladığından, kanal-1 ve kanal-3’e 
göre taşınımla ısı geçişini daha çok iyileştirmek-
tedir.

Üç farklı kanal için maksimum Reynolds sayısında 
SST türbülans modelinde hesaplanan sıcaklık dağı-
lımı Şekil 8a-c’de gösterilmektedir. Duvarlardaki 
ısı akısı sebebiyle akış kanal içerisinde ilerledikçe 
sıcaklığı yavaş yavaş artmaktadır. Duvar yakınla-
rındaki ters akıştan dolayı duvardaki sıcak akışkan 

(a)

(b)

(c)
Şekil 8. SST türbülans modeli için sıcaklık dağılımları (a) kanal-1 için, (b) kanal-2 için ve (c) kanal-3 için
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(a)                                                                                                 (b)

 (c)                                                                                                (d)
Şekil 9. Nusselt sayılarının Reynolds sayılarına göre değişimi

(a) üç kanal için deneysel çalışma, (b) kanal-1 için sayısal ve deneysel çalışma
(c) kanal-2 için sayısal ve deneysel çalışma, (d) kanal-3 için sayısal ve deneysel çalışma

ile kanal merkezindeki soğuk akışkan karışmak-
tadır. Bu da duvar yakınlarında yüksek sıcaklık 
gradyeni oluşmasına sebep olmaktadır. Bundan 
dolayı duvarlardan akışkana doğru olan taşınımla 
ısı geçişi artmaktadır. Dalgalı yüzey boyunca ters 
akış bölgesinde oluşan akış karışımı Reynolds sa-
yısıyla arttığından, taşınımla ısı geçişi atmaktadır.

Üç kanal geometrisi için tam gelişmiş akış halinde 
deneysel Nusselt sayılarının Reynolds sayılarına 
göre değişimi Şekil 9a’da verilmektedir. Deneysel 
ve sayısal Nusselt sayılarının değişimi kanal-1 için 
Şekil 9b’de, kanal-2 için Şekil 9c’de ve kanal-3 için 
Şekil 9d’de gösterilmektedir. Nusselt sayısı, Rey-
nolds sayısı ve kanalın geometrik özelliklerinin bir 
fonksiyonudur. Artan Reynolds sayıları ile akışta-
ki düzensizlikler artar ve akış daha da türbülanslı 
hale gelir. Bu nedenle her üç kanal için Reynolds 

sayısı Nusselt sayısı ile artmaktadır. Reynolds sa-
yısına bağlı olarak Nusselt sayısındaki en büyük 
artış dalga ucu yuvarlatılmış kanal-1 için belirlen-
miştir. Maksimum Nusset sayısına 6270 Reynolds 
sayısında erişilmiştir. Azalan minimum kanal yük-
sekliği ile taşınımla ısı geçişi artmaktadır. Kanal-
3’ten elde edilen Nusselt sayısı kanal 2’den elde 
edilen Nusselt sayısından daha düşüktür. Çünkü, 
minimum kanal yüksekliğinin küçülmesi duvar 
kenarlarındaki ters akış bölgesini ve akış girdap-
larını artırır (Şekil 7b). Dalga ucu yuvarlatılmış 
kanal, dalga ucu keskin kanala göre daha az akış 
girdabı oluşturduğundan dolayı aynı minimum 
kanal yüksekliği için dalga ucu keskin kanaldaki 
Nusselt sayısı daha yüksektir. Kanal-1 için, 4434-
6576 Reynolds sayısı aralığında, SST ve k-ω türbü-
lans modelleri uygun sonuçlar vermektedir. Düşük 
Reynolds sayılarında, SST ve k-ω türbülans mo-
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delleri için Nusselt sayıları deneysel sonuçlardan 
uzaktır. Kanal-1 için geçiş SST türbülans modeli 
ile hesaplanan Nusselt sayısı deneysel verilerden 
daha büyük çıkmıştır. Kanal-1 için en çok hata rea-
lize edilebilir k-ε türbülans modelinden alınmıştır. 
Kanal-2 için en iyi yaklaşık çözüm Re= 5887 de-
ğerinden sonra SST türbülans modelinden alınmış-
tır. k-ω türbülans modeli ile yapılan çözümlemede 
Nusselt sayıları deneysel sonuçlardan daha düşük 
çıkmaktadır. Kanal-2 için, geçiş SST ve realize 
edilebilir k-ε türbülans modelleri aynı sonuçları 
vermekte ve bu sonuçlar genellikle deneysel sonuç-
lardan yüksek çıkmaktadır. Kanal 3 için, özellikle 
yüksek Reynolds sayılarında, SST türbülans model 
sağlıklı sonuçlar verirken, düşük Reynolds sayıla-
rında ise SST türbülans model sonuçları deneysel 
sonuçlara çok yaklaşmamaktadır. Kanal-3 için k-ω 
türbülans modeli ile elde edilen Nusselt sayıları de-
neysel sonuçlardan küçük çıkmaktadır. Geçiş SST 
türbülans modeli ile elde edilen Nusselt sayıları 
Re= 6676 değerinden sonra uygun çıkmıştır. Re-
alize edilebilir k-ε türbülans modeli ile geçiş SST 
türbülans modelinden elde edilen Nusselt sayısı 
eğrilerinin eğimi aynıdır, fakat realize edilebilir k- 
ε türbülans modeli sonuçları geçiş SST türbülans 
modeli sonuçlarından daha yüksektir.

Üç kanal geometrisi için tam gelişmiş akış halinde 
deneysel sürtünme faktörlerinin Reynolds sayıla-
rına göre değişimi Şekil 10a’da verilmektedir. De-
neysel ve sayısal sürtünme faktörlerinin değişimi 
kanal-1 için Şekil 10b’de, kanal-2 için Şekil 10c’de 
ve kanal-3 için Şekil 10d’de gösterilmektedir. Sür-
tünme faktörü tüm kanallar için Reynolds sayısı 
ile artmaktadır (Şekil 10a). Sürtünme faktörü ar-
tan kanal yüksekliği ile artmaktadır. Kanal-1’de 
minimum, kanal-3’de maksim sürtünme faktörle-
ri belirlenmiştir. Aynı minimum kanal yüksekliği 
için ( Hmin = 5mm ), dalga ucu keskin kanal dalga 
ucu yuvarlatılmış dalga kanala göre daha yüksek 
sürtünme faktörüne sahiptir. Kanal-1 için, SST 
türbülans modeli ile hesaplanan sürtünme faktö-
rü özellikle Re=4434 değerinden sonra deneysel 
sonuçlara yaklaşmıştır. Yine kanal-1 için, k-ω ve 
geçiş SST modelleri kabul edilebilir sonuçlar ve-
rirken, realize edilebilir k-ε türbülans modeli ile 
hesaplanan sürtünme faktörü deneysel sonuçlar-
dan uzaktır. Kanal 2’de, SST ve k-ω türbülans mo-
delleri deneysel verilerden büyük, SST ve realize 
edilebilir k-ε türbülans modelleri ise küçük sonuç-
lar vermiştir. Kanal-3 için, SST ve k-ω türbülans 

modelleri kabul edilebilir sonuçlar verirken, SST 
ve k-ω türbülans modelleri az da olsa deneysel so-
nuçlara göre sırası ile hem büyük hem de küçük 
sonuçlar vermektedir. Yüksek Reynolds sayıların-
da geçiş SST türbülans modeli sonuçları deneysel 
verilere çok yakındır, ancak düşük Reynolds sayı-
larında hata artmaktadır.

Realize edilebilir k-ε türbülans modeli yüksek 
Reynolds sayılarında uygun sonuçlar verirken, 
düşük Reynolds sayılarında daha yüksek sonuçlar 
vermekedir.

Colburn faktörü taşınımla ısı geçişini hesaplamak 
için kullanılan boyutsuz bir denklemdir. Üç kanal 
geometrisi için tam gelişmiş akış halinde deneysel 
Colburn faktörlerinin Reynolds sayılarına göre 
değişimi Şekil 11a’da verilmektedir. Deneysel ve 
sayısal Colburn faktörlerinin değişimi kanal-1 için 
Şekil 11b’de, kanal-2 için Şekil 11c’de ve kanal-3 
için Şekil 11d’de gösterilmektedir. Colburn faktö-
rünü Reynolds sayısı ile azalmaktadır (Şekil 11a). 
Colburn faktörü kanal yüksekliği azalması ile bir-
likte artmaktadır. Aynı minimum kanal yüksekliği 
için (Hmin= 5 mm) Colburn faktörü, Re < 5000’de 
dalga ucu yuvarlatılmış kanalda dalga ucu keskin 
kanala göre daha küçük çıkmatadır. Kanal-1 için, 
SST ve k-ω türbülans modelleri benzer sonuçlar 
vermektedir. Bu sonuçlar özellikle yüksek Rey-
nolds sayılarında deneysel sonuçlarla uyumludur. 
Ayrıca, geçiş SST türbülans modeli sonuçları de-
neysel sonuçlara yakındır. Kanal-1 için, realize 
edilebilir k-ε türbülans modeli deneysel sonuçlar-
dan çok sapma göstermiştir. Kanal-2 ve kanal-3 
için, SST türbülans modelinin Colburn faktörü 
sonuçları yüksek Reynolds sayılarında deneysel 
sonuçlara yakın çıkmıştır. Kanal-1 ve kanal-2 için, 
k-ω türbülans modeli, Colburn faktörü deneysel 
sonuçlara göre daha küçük çıkmaktadır.

4450 ≤ Re ≤ 7380  Reynolds  sayısı aralığında, ka-
nal-1 için, geçiş  SST  ve realize edilebilir k-ε tür-
bülans modelleri benzer sonuçlar verirken düşük 
Reynolds sayılarında geçiş SST türbülans modeli 
realize edilebilir türbülans modeline göre daha uy-
gun sonuçlar vermektedir. Kanal-3 için, Reynolds 
sayısı 7646 değerinden sonra geçiş SST ve realize 
edilebilir türbülans modelleri deneysel sonuçlara 
yakın sonuçlar vermektedir. Düşük Reynolds sa-
yılarında, kanal-3 için, realize edilebilir k-ε türbü-
lans modeli için Colburn faktörü, geçiş SST türbü-
lans modeline göre daha iyi sonuçlar vermektedir.
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(a)                                                                              (b)

(c)                                                                            (d)
Şekil 11. Colburn faktörlerinin Reynolds sayılarına göre değişimi (a) üç kanal için deneysel çalışma, (b) kanal-1 için 

sayısal ve deneysel çalışma kanal-2 için sayısal ve deneysel çalışma, (d) kanal-3 için sayısal ve deneysel çalışma

(a)                                                                            (b)

(c)                                                                              (d)
Şekil 10. Sürtünme faktörlerinin Reynolds sayılarına göre değişimi (a) üç kanal için deneysel çalışma, (b) kanal-1 için 

sayısal ve deneysel çalışma (c) kanal-2 için sayısal ve deneysel çalışma, (d) kanal-3 için sayısal ve deneysel çalışma
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(a)                                                                                                   (b)

(c)                                                                                                  (d)
Şekil 12. Isı geçişi iyileştirme faktörlerinin Reynolds sayılarına göre değişimi(a) üç kanal için deneysel çalışma, (b) kanal-1 

için sayısal ve deneysel çalışma (c) kanal-2 için sayısal ve deneysel çalışma, (d) kanal-3 için sayısal ve deneysel çalışma

Dalgalı yüzeyli kanalların tasarımında, taşınımla 
ısı geçişi ve basınç düşümü birlikte değerlendiril-
melidir. Bu nedenle Colburn faktörünün (j) sür-
tünme faktörüne (f) oranı olan ısı geçişi iyileştirme 
faktörü adıyla yeni bir parametre türetilmiştir. Isı 
geçişi iyileştirme faktörü yüksek olduğu zaman, 
taşınımla olan ısı geçişi yüksek olurken sürtünme 
faktörü düşük olmaktadır. Bu da yüksek ısı geçişi 
ve düşük işletme maliyetlerini işaret etmektedir. 
Üç kanal geometrisi için tam gelişmiş akış halinde 
deneysel ısı geçişi iyileştirme faktörlerinin Rey-
nolds sayılarına göre değişimi Şekil 12a’da veril-
mektedir. Deneysel ve sayısal ısı geçişi iyileştirme 
faktörlerinin değişimi kanal-1 için Şekil 11b’de, ka-
nal-2 için Şekil 11c’de ve kanal-3 için Şekil 11d’de 
gösterilmektedir. Aynı minimum kanal yüksekliği 
(Hmin = 5 mm) için, dalga ucu yuvarlatılmış kana-
lın ısı geçişi iyileştirme faktörü dalga ucu keskin 
kanaldan yaklaşık olarak %100 daha fazla çıkmış-
tır. Dalga ucu yuvarlatılmış kanalda, daha düşük 
minimum kanal yüksekliği daha yüksek ısı geçişi 

iyileştirme faktörü vermektedir. Kanal-1 için SST, 
k-ω ve geçiş SST türbülans modelleri özellikle 
yüksek Reynolds sayılarında (4857 ≤ Re ≤ 6576) 
deneysel sonuçlara yakın sonuçlar vermektedir. 
Bunlara ilaveten, SST, k-ω ve geçiş SST türbülans 
modelleri, düşük Reynolds sayıları için uygun so-
nuçlar vermektedir. Kanal-1 için, realize edilebilir 
k-ε türbülans modeli deneysel sonuçlardan daha 
küçük ısı geçişi iyileştirme faktörü vermektedir. 
Kanal-1 için (Şekil  12b) yapılan yorumlar kanal-2 
(Şekil 12c) için de geçerlidir. Kanal-1 ve kanal-2 
için, realize edilebilir k-ε türbülans modelinin sür-
tünme faktörü sonuçları deneysel sonuçlara göre 
yüksek çıktığından dolayı (Şekil 10c,d), realize 
edilebilir k-ε türbülans modelinin ısı geçişi iyileş-
tirme faktörü deneysel sonuçlara göre düşük çık-
maktadır. Kanal-3 için, yüksek Reynolds sayıların-
da, dört türbülans modeli de uygun vermektedir. 
Fakat düşük Reynolds sayılarında deneysel sonuç-
lardan uzaklaşmıştır.
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5. SONUÇLAR

Dalgalı yüzeyli kanallar, gerek ısı geçişi alanını 
gerekse girdap hareketlerini artırdığı için taşınım-
la ısı geçişini iyileştirmektedir. Bundan dolayı az 
yer işgal eden ısı geçişi sağlayan cihazların tasa-
rımında ve özellikle kompakt ısı değiştiricilerinde 
yaygın olarak kullanılmaktadır. Sunulan çalışma-
da, dalgalı yüzeyli kanallarda taşınımla ısı geçişi 
ve basınç düşümü hesaplamaları, yaygın kullanılan 
sayısal yazılım programıyla yapılmıştır. Sayısal 
hesaplamalar, sonlu hacimler yöntemi ile çözüm 
yapan, ANSYS-Fluent [20] Hesaplamalı Akışkan-
lar Dinamiği yazılımı ile yapılmıştır. Türbülans 
modellemede, RANS tabanlı realize edilebilir k-ε, 
k-ω, SST ve geçiş SST türbülans modelleri kulla-
nılmıştır. Minimum dalga yüksekliğinin ve dalga 
tiplerinin ısı geçişi ve sürtünme faktörü üzerindeki 
etkilerini incelemek için üç kanal kullanılmıştır. 
Sonuçlar aşağıda verilmektedir:

• Nusselt sayısı, minimum kanal yüksekliğine 
bağlıdır. Minimum kanal yüksekliğinin art-
masıyla Nusselt sayısı azalmaktadır.

• Aynı minimum kanal yüksekliğinde, dalga 
ucu keskin kanalda elde edilen Nusselt sayısı 
dalga ucu yuvarlatılmış kanaldan elde edilen 
Nusselt sayısından daha yüksektir.

• Reynolds sayısının artmasıyla Nusselt sayısı 
ve sürtünme faktörü değerleri artmakta iken 
Colburn faktörü ve ısı geçişi iyileştirme faktö-
rü azalmaktadır.

• Sürtünme faktörü, artan minimum kanal yük-
sekliği ile azalmaktadır. Minimum sürtünme 
faktörü dalga ucu yuvarlatılmış kanalda oluş-
maktadır.

• Colburn faktörü artan minimum kanal yük-
sekliği ile azalmaktadır. Dalga ucu keskin ka-
nalda elde edilen Colburn faktörü Re < 5000 
değeri için dalga ucu yuvarlatılmış kanalda 
elde edilen Colburn faktöründen büyük çık-
maktadır.

• Minimum kanal yüksekliğinin artmasıyla ısı 
geçişi iyileştirme faktörü artmaktadır. Dalga 
ucu yuvarlatılmış kanalın ısı geçişi iyileştirme 
faktörü dalga ucu keskin kanaldan daha yük-
sek çıkmaktadır.

• RANS tabanlı türbülans modellerinden (SST, 
k-ω, geçiş SST, realize edilebilir k-ε) elde edi-
len maksimum türbülans viskozite oranının 
tersi olan değerleri, 2.000-11.000 Reynolds 
sayısı aralığı için dalgalı yüzeyli kanalların 
doğru şekilde sayısal olarak modellenebilmesi 

için yeterince küçüktür.
• Deneysel sonuçlar ile en iyi uyum, SST tür-

bülans model ile yapılan çözümleme ile sağ-
lanırken, en az uyum ise realize edilebilir k-ε 
türbülans modelinden elde edilmiştir. k-ω ve 
geçiş SST türbülans modellerinin toplam doğ-
rulukları kabul edilebilir düzeydedir.

• Genel olarak türbülans modelleri, yüksek 
Reynolds sayıları için düşük Reynolds sayı-
larına göre daha doğru sonuçlar vermektedir.
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DİZİN (TERMİNOLOJİ) 
Dh hidrolik çap, m
f sürtünme faktörü
H kanal yüksekliği, m
h hatve ortalamalı ısı transfer katsayısı, W/m2.K
hx eksenel yerel ısı transfer katsayısı, W/m2.K
j Colburn fakörü
k Isıl iletkenlik, W/m.K;
 türbülans kinetik enerjisi, m2/s2

L uzunluk, m
Nu Nusselt sayısı
P basınç, Pa
Pr Prandtl sayısı
Re Reynolds sayısı
S hatvenin eksenel uzunluğu, m
T sıcaklık, K
V ortalama hız, m/s
X eksenel koordinat, m
x global koordinat
y+ boyutsuz duvar uzunluğu

Yunanca simgeler
ε k’nın yayılma oranı, m2/s3

θ Dakga eğim açısı °
ρ yoğunluk, kg/m3

ω Spesifik yayılma oranı, m2/s3

İndis
maks maksimum
min minimum
w duvar
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ARAŞTIRMA MAKALESİ

Binalarda Kullanılan EPS Yalıtım Malzemesinin 
Farklı Yoğunluklara Göre Isıl İletkenliğinin 
Deneysel ve Sayısal İncelenmesi

ÖZ

Binalarda enerji kayıplarının azaltılması günümüzde önemli bir konudur. Bu 
amaçla enerji kayıplarını azaltmak için uygun ısı yalıtım malzemesinin kullanıl-
ması gerekir. Bu çalışmada binalarda kullanılan EPS yalıtım malzemesinin iç yapı 
görüntüleri kullanılarak elde edilen 2 boyutlu çizimlerin sayısal analiz sonuçları-
nın deneysel sonuçlar ile karşılaştırması yapılmıştır. Ek olarak farklı yoğunluktaki  
malzemenin ısıl iletkenliği nasıl etkilediği incelenmiştir. Sonuç olarak her yoğunluk 
değeri için örnek bir binanın 3 farklı bölgede olması durumunda özgül ısı kaybı 
belirlenerek farklı yoğunluk değerindeki yalıtım malzemesinin ısıtma ihtiyacını ne 
oranda etkilediği belirlenmiştir.
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ABSTRACT

Nowadays, reducing energy losses in buildings is an important issue. Therefore, 
appropriate heat insulation material must be used to reduce energy losses. In this 
study, the comparison of numerical analysis, which is made from two dimension 
drawings, with experimental results were made by using internal structure images 
of EPS insulation materials. Additionally, thermal conductivity of EPS was investi-
gated according to different mass density. Consequently, specific heat loss was de-
termined in the case of 3 different regions for sample building and it is determined 
how the insulation material that have different density values influence the heating 
requirement.
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1. GİRİŞ

Dünyadaki nüfus artışı ve sanayinin gelişmesi ener-
ji tüketimini ve enerjiye olan ihtiyacı arttırmakta-
dır. Bu artış enerji kaynaklarının tükenmesine ve 
ağır çevresel hasarlara yol açmaktadır. Kaynakla-
rın kısıtlı olması ve çevresel etkilerin azaltılması 
için enerjiyi verimli kullanmak gerekmektedir. 
Gelişmiş ülkelerde toplam enerji tüketiminin yak-
laşık olarak %30’u binalarda meydana gelmektedir 
[1-3]. Enerji tüketiminde oldukça yüksek bir orana 
sahip olan binalarda enerji tüketiminin azaltılması 
önemlidir. Binalarda tüketilen enerjinin büyük bir 
kısmı ısınma ve soğutma ihtiyacını karşılamak için 
kullanılmaktadır. Isıtma sistemlerinde enerji sağ-
lamak için kullanılan yakıtların yanması sonucu 
zehirli gazlar ortaya çıkmakta ve çevresel zararlara 
neden olmaktadır. Binalarda ısı kayıplarını en aza 
indirerek enerjiyi verimli kullanmak için yapılan 
ısı yalıtımı günümüzde oldukça önem kazanmak-
tadır.

Isı yalıtım, ısı kayıplarının en aza indirilmesi ve 
konforlu ortamlarda yaşamak amacıyla binaların 
dış cephelerinde, kapılarda, çatılarda, döşemelerde 
ve tesisatlarında yapılan uygulamadır. Binalarda 
yalıtım; ısı, ses, elektrik, su ve yangın gibi birçok 
amaç için kullanılabilir. Enerji tüketiminin büyük 
bir kısmını binalar oluşturduğu için son yıllarda 
yalıtım konusu oldukça popüler olmuştur. Isı yalıtı-
mından etkin verim almak için, binanın bulunduğu 
bölgenin iklim şartları dikkate alınarak uygun ya-
lıtım malzemesi seçimi yapılmalıdır. Yalıtım mal-
zemelerinde en önemli husus ısıl iletkenliğin dü-
şük olmasıdır. Isıl iletkenliğin azalması sonucunda 
ısı kaybı azalarak enerji tüketimi azalacaktır. Bu 
konuda özellikle düşük ısıl iletkenlikleri nedeniyle 
köpük yalıtım malzemeleri popüler hale gelmiştir.

Isı yalıtımı binalarda genellikle dış duvarlara ve 
çatılara uygulanmaktadır. Binalara yapılacak ya-
lıtım malzemesinin kalınlığı ne kadar çok olursa 
enerji tüketimi o kadar azalacaktır. Ancak yalıtım 
kalınlığının artması maliyetleri arttırmaktadır. 
Bu nedenle optimum yalıtım kalınlığının yalıtım 
malzemeleri için belirlenmesi gerekir. Literatürde 
ısıtma ve soğutma yüklerinin belirlenerek statik 
koşullarda farklı konseptlere göre optimum ya-
lıtım kalınlığını belirlemeye yönelik birçok ça-
lışma olmuştur [4-11]. Optimum yalıtım kalınlığı 
kullanılan yakıt çeşidi, bölgeden bölgeye ve yapı 
elemanlarına bağlı olarak değişiklik göstermekte-

dir. Optimum yalıtım kalınlığının aynı yakıt türü 
için bölgeden bölgeye nasıl değiştiği belirlenmiştir 
[7, 8, 10]. Kullanılan yakıt türüne göre optimum 
yalıtım kalınlığı değişim göstermekte, bununla il-
gili de çalışmalar yapılmıştır [6, 9, 12]. Optimum 
yalıtım kalınlığı farklı yapı elemanlarına göre de 
değişim göstermektedir [13]. Yapılan çalışmalar-
da genelde gözenekli malzemelerdeki ısı transferi 
hesaplamalarında nemin depolanması ve transferi 
ihmal edilmektedir. Nemin transferi ve depolan-
masının ısı yalıtım direncine iletilen ısı yükleri 
bakımından önemli ölçüde etki ettiği belirlenmiş-
tir [14-16]. Nemin ısı yüklerine olan etkisi dikkate 
alınarak optimum yalıtım kalınlığı farklı bölgeler 
için bulunmuş ve nemin etkisi olmadan yapılan ça-
lışmayla karşılaştırılmıştır [17].

Malzemelerin ısıl iletkenlikleri mikroskobik ve 
makroskobik ölçüde belli parametrelere bağlı 
olarak değişmektedir. Mikroskobik boyutlarda 
bir malzemenin ısıl iletkenliği hücre büyüklüğü, 
çapı, hücrelerin dizilişine, ısı ışınım özelliğine ve 
yapıştırıcı malzemenin özelliğine bağlı olarak de-
ğişmektedir [18]. Malzemelerin ısıl iletkenlikleri 
sıcaklık, nem, gözeneklilik ve iç yapısına bağlı 
olarak değişiklik göstermektedir. Genellikle mal-
zemelerin ısıl iletkenlikleri sıcaklık arttıkça azal-
maktadır. Yoğunluğa ve üretim parametrelerine 
göre malzemelerin mekanik özelliklerinin ve ısıl 
iletkenliğinin değişimi belirlenmiştir [19]. Yoğun-
luğun [20] ve malzeme kalınlığının malzemenin 
ısıl iletkenliğe etkisi deneysel olarak araştırılmıştır 
[21]. Malzemelerdeki nem içeriği belirlenerek ısıl 
iletkenliğin değişimine bakmak enerji verimlili-
ği açısından oldukça önemlidir. Malzemenin içe-
risindeki nem miktarı kuru ve ıslak iken ölçülen 
ağırlığından bulunabildiği gibi son zamanlarda uy-
gulanan birçok yöntem bulunmaktadır [22]. Kuru 
ve ıslak haldeki malzemelerin ısıl iletkenliğinin ne 
kadar değiştiği yapılan çalışmalarda belirlenmiştir 
[23, 24]. Bazı yalıtım malzemelerinde su emme, 
nem kapasitesi, gözenekliliği, yoğunluğu, özgül 
ısısı, su tutma özelliği ve ısıl iletkenlik gibi özel-
likler belirlenmiştir [25]. EPS malzemesinin nem 
ile birlikte farklı yoğunlukta ısıl iletkenliği ve su 
emme özelliği incelenmiştir [26]. Isıl iletkenlik 
sayısal olarak bilgisayar ortamında belirlenirken 
malzemenin iç yapısının düzgün olarak tasarlan-
ması gerekir. Ancak iç yapı tasarımında malzeme 
yapısına bağlı olarak zorluklar meydana gelmek-
tedir. EPS malzemesinin birçok SEM görüntüsü 
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incelenerek ortalama çap ve uzunluklar belirlenip, 
bu doğrultuda basit geometride iç yapı çizimleri 
yapılmıştır [27-29].

Literatürde yapılan çalışmalar incelendiğinde farklı 
iklim şartları, yakıt türleri ve farklı yapı elemanla-
rı için EPS yalıtım malzemesinin optimum yalıtım 
kalınlığı incelenmiştir. EPS yalıtım malzemesinin 
ısıl iletkenliğinin nem, sıcaklık ve gözeneklilik ile 
değişimi incelenmiştir. Bu çalışmada organik bir 
yalıtım malzemesi olan EPS’nin ısıl iletkenliği 
mikro düzeyde iç yapısı elektron mikroskop (SEM) 
ile incelenip sayısal olarak belirlenmiştir. Sayısal 
olarak ısıl iletkenliği belirlenmesinde EPS içerisin-
deki hava ve stirenin ısıl iletkenliğinin sıcaklıkla 
değiştiği dikkate alınarak sonlu eleman esaslı bir 
program kullanılarak ısıl iletkenlik belirlenmiştir. 
Deneysel olarak belirlenen ısıl iletkenlik değeri 
ve sayısal olarak belirlenen ısıl iletkenlik değer-

leri karşılaştırılarak hata oranları belirlenmiştir. 
Ayrıca yoğunluğa göre ısıl iletkenliğin değişimi 
dikkate alınarak binalarda enerji kayıplarını hangi 
oranda etkilediği tespit edilmiştir.

2. MATERYAL ve METOT

2.1. Genleştirilmiş Polistren Sert Köpük 
(EPS)

Genel olarak yalıtım malzemelerini organik, inor-
ganik, karma ve diğer malzemeler olmak üzere 4’e 
ayrılır [23]. EPS yalıtım malzemesi organik bir 
yalıtım malzemesi olup, polistren hammaddesinin 
genleştirilerek ve kalıplanarak blok haline getiril-
mesi ile oluşan ısı yalıtım malzemesidir. Malze-
menin %98’i hareketsiz hava, %2’si polistirendir. 
İçerisinde bulunan yüksek miktardaki hava malze-
menin ısıl iletkenliğini büyük ölçüde azaltır. Şişi-

Şekil 1. EPS şematik üretim aşamaları [30]
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rici gaz olarak içerisinde organik ve çevreye zarar 
vermeyen pentan gazı kullanılmaktadır.

EPS yalıtım malzemesinin üretim aşaması 3 ana 
kısımdan oluşur [30].

1. Ön-genleşme: Birbirinden bağımsız kuru po-
listiren tanecikleri buhara maruz bırakılarak daha 
büyük tanecikler oluşturmak üzere genleştirilmek-
tedir.

2. Dinlendirme: Genleşme işleminden sonra tane-
cikler buhar ve pentan gazını içermektedir. Soğu-
maya bırakılarak havanın buhar ve pentan gazının 
yerine geçmesi sağlanır.

3. Kalıplama: Tanecikler kullanılmak istenildi-
ği yere göre ürünler oluşturmak üzere kalıplanır. 
Kalıplama buharında genleşmeyi sağlayarak kul-
lanılması ile birlikte köpüğün şekillenmesi kolay-
laşmaktadır.

EPS’nin üretim aşamaları şematik olarak Şekil 1’de 
verilmiştir.

EPS yalıtım malzemesi genellikle 16-30 kg/m3 

yoğunluk değerleri arasında üretilmektedir. Yo-
ğunluğun artması sonucunda ısıl iletkenlik değeri 
azalmakta, buhar geçirimsizliği, basınç dayanımı 
ve fiyatı artmaktadır.

EPS yalıtım malzemesinin tercih edilmesinin ne-
denleri;

1. Ekonomik olması

2. Çevre dostu olması ve sera gazı etkisi göster-
memesi

3. Isı farklılıklarına dayanması ve kalınlığının 
zamanla sürekli sabit olması

4. Basınca dayanıklı olması
5. Düşük buhar geçirgenlik direnci sayesinde iç 

yüzeylerde nem, küf oluşmaması
6. Bakteri oluşturmaması ve esnek olması
7. Sonsuz ömürlü olması
8. Geri dönüşüm olanağının olmasıdır.

2.2. Sayısal Analiz

Sayısal metotlar ısı transferinde birçok problemin 
çözümünde doğru sonuçlar vermektedir. Isı iletim 
problemlerinde belli noktalardaki sıcaklık ve ısı 
akısı kullanılarak malzeme ile ilgili istenilen özel-
lik bulunabilir. Bu çalışmada ısıl iletkenlik değeri-
nin sayısal yöntemle belirlenmesinde sonlu eleman 
esaslı ANSYS 16.1 paket programı kullanılmıştır. 
Sayısal analiz için Şekil 2’de verilen akış şeması 
kullanılarak EPS yalıtım malzemesinin efektif ısıl 
iletkenliği bir boyutlu olarak hesaplanmıştır.

Sayısal modellemede iç yapı tasarımını yapmak 
için SEM görüntülerinden yararlanılmıştır. EPS 
yalıtım malzemesi içerisinde hava ve polistiren 
bulunmaktadır. Çalışmada kullanılacak malzeme-
ler ile ilgili birçok SEM görüntüsü incelenmiştir. 
Şekil 3, Şekil 4 ve Şekil 5’te iç yapı geometri tasa-
rımı için kullanılacak SEM görüntüleri ve görüntü 
analizleri her malzeme için verilmiştir.

Şekil 2. Sayısal analiz için akış şeması
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SEM görüntüleri incelendiğinde üretim yöntemin-
den dolayı tam bir homojen yapı görülmemektedir. 
Hücrelerin her birinin çapı birbirinden farklıdır. 
Görüntülerden görüldüğü gibi malzemenin bü-
yük bir kısmı havadan oluşmaktadır. Resimlerin 
2 boyutlu olmasından dolayı ışık düşen yerlerde 
polistren olarak görünmektedir. Buna göre iç yapı 
tasarımı yapılarak hatalar en aza indirgenmeye ça-
lışılmıştır.

Gözenek malzemelerdeki boşluk oranı olarak ifade 
edilmektedir. Gözenekliliğin değişmesi malzeme-
nin yoğunluğunu değiştirmektedir. Çalışmada kul-
lanılan modellerin tamamen kurutulduktan sonra 
sahip olduğu yoğunluk değerleri Tablo 1’de veril-
miştir.

Şekil 3. 16 kg/m3 yoğunluğa sahip EPS SEM görüntüsü ve görüntü analizi

Şekil 4. 21 kg/m3 yoğunluğa sahip EPS SEM görüntüsü ve görüntü analizi

Şekil 5. 25 kg/m3 yoğunluğa sahip EPS SEM görüntüsü ve görüntü analizi
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Sayısal olarak efektif ısıl iletkenliğin bulunmasın-
da Eşitlik 1’de verilen Fourier Isı İletim Kanunu 
kullanılmaktadır.

Q =-k . A . (dT/dn) (W) (1)

Tasarımı yapılan iç yapı incelendiğinde kapa-
lı bölgeler hava, geriye kalan kısımlar EPS’nin 
hammaddesi olan polistren olarak tanımlanmıştır. 
ANSYS programında malzeme özellikleri tanım-
lanırken havanın ve polistirenin ısıl iletkenliğinin 
sıcaklıkla değiştiği varsayılmıştır. Hava ve polis-
tirenin ısıl iletkenliğinin sıcaklıkla değişimi Tablo 
2’de verilmiştir.

Tablo 2. Hava ve Polistiren İçin Isıl İletkenliğin 
Sıcaklıkla Değişimi

Sıcaklık 
(K)

Hava ısıl iletkenlik 
(W/m.K)

Polistiren ısıl iletkenlik 
(W/m.K)

250 0,02227 0,142
300 0,02624 0,154
350 0,03003 0,164
400 0,03365 0,170

Malzeme özelliklerinin tanımlanmasından sonra 
ağ yapısı oluşturulur. Gözenekleri oluşturan hava 
ve EPS’nin hammaddesi olan polistirenin oluştur-
duğu bölgelerde üçgen elemanlar kullanılmıştır. 
Şekil 7’de 25 kg/m3 yoğunluk değerine sahip mal-
zeme için ağ yapısı gösterilmiştir. Sayısal analiz-
de çözümlerin düğüm sayısından bağımsız olması 
için farklı mesh büyüklükleri dikkate alınarak çö-
zümler yapılmıştır.

Farklı yoğunluktaki malzemeler için efektif ısıl 
iletkenlik sürekli ve tek boyutta hesaplanacaktır. 
Bu modelde efektif ısıl iletkenlik bilinmediğinden 
sınır şartı olarak sabit duvar sınır şartı veya sabit ısı 
akısı kullanılarak çözüm yapılabilir. 4 kenar sabit 
duvar sınır şartı, hava ve gözenek arasında kalan 
bölge duvar olarak tanımlanmıştır. Şekil 8’de sü-
rekli rejimde, tek boyutlu ısı iletim kabulleri yapı-
larak sınır şartları gösterilmiştir.

Sınır Koşulları;

1) x = 0, 0 ≤ y ≤ h, T(x=0) = T1 = 308 K

2) x = L, 0 ≤ y ≤ h, T(x=L) = T2 = 298 K

3) y = 0, 0 ≤ x ≤ L, (dT/dy)Iy=0 = 0

4) y = h, 0 ≤ x ≤ L, (dT/dy)Iy=L = 0

Tablo 1. Modeller İçin Kuru Yoğunluk Değerleri

Modeller Yoğunluk (kg/m3) Kuru yoğunluk (kg/m3)
Model-1 16 16,38
Model-2 21 21,58
Model-3 25 24,43

Tablo 1’de oluşturulan modellerin ANSYS orta-
mındaki iç yapı görüntüleri Şekil 6’da verilmiştir. 
İç yapı tasarımında karmaşık geometriden dolayı 
AUTOCAD programında 2 boyutta çizimler yapı-
lırken hava ve polistiren sınırları kabuller yapıla-
rak belirlenmiştir.

a

b

c
Şekil 6. İç yapı geometrisi 

a) Model-1 b) Model-2 c) Model-3
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Yapılan işlemlerden sonra, düğüm noktalarında tek 
boyutta ısı transfer miktarı elde edilerek çözümler 
yapılmıştır. Şekil 9’da çalışmadaki modeller için 
sıcaklık dağılımı verilmiştir. Isı transferine dik 
doğrultudaki ortalama ısı akısı hesaplanarak efek-
tif ısıl iletkenlik Eşitlik 1 yardımıyla hesaplanmış-
tır.

2.3. Deneysel Çalışmalar

EPS yalıtım malzemesi gözenekli olması ve içer-
diği yüksek miktardaki hava oranı ısıl iletkenlik 
değerinin düşmesine ve hafif olmasına olanak 
sağlamaktadır. Gözeneklilik; malzemelerde ısıl 
iletkenliği, yoğunluğu ve malzeme dayanımını et-
kilemektedir. Bu etkinin ne kadar olduğunu tespit 
etmek için deneysel çalışmalar yapılmıştır. Çalış-
mada belirlediğimiz modellere göre numune temi-
ni yapılmış ve 30x30x2 cm ölçülerinde numuneler 
kesilerek deneye hazır hale getirilmiştir.

Şekil 7. Modellerde kullanılan ağ yapısı

Şekil 8. Sayısal çözüm için sınır koşulları

Şekil 9. Sıcaklık dağılımı 
a) Model-1 b) Model-2 c) Model-3

a

b

c
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Literatürde ısıl iletkenliği belirlenmesinde, kararlı 
rejimde ve geçici rejimde olmak üzere iki yöntem 
bulunmaktadır. Bu çalışmada genellikle tercih edi-
len kararlı durumda ısıtılmış plaka yöntemi kul-
lanılmıştır. Bu yöntem için düşük ısıl iletkenlik 
değerleri ölçen Şekil 10’da verilen Fox314 ısı akış 
sayacı ile ölçülmüştür. Bu cihaz ısıl iletkenliği tek 
boyutlu ısı iletim problemi şeklinde ele alarak be-
lirler.

Şekil 10. Isıl iletkenlik ölçüm cihazı

Kuru durumdaki numuneler için ısıl iletkenlik 
ölçümleri ortalama 30 °C sıcaklıkta yapılarak yo-
ğunluğa bağlı olarak ısıl iletkenliğin değişimi be-
lirlenmiştir. Her bir ölçüm sonucunun doğru olma-
sı için ortam şartları sağlanmış ve farklı günlerde 
ölçümler yapılarak ölçüm belirsizliği yapılmıştır.

3. SONUÇLAR

Farklı yoğunluk oranlarına sahip modellerimizin 
ısıl iletkenlikleri deneysel ve sayısal olarak bulun-
muştur. Deneysel ve sayısal olarak bulunan efektif 
ısıl iletkenlik değerleri birbiriyle karşılaştırılmış-
tır. Ayrıca EPS yalıtım malzemesinin yoğunluğa 
bağlı olarak ısıl iletkenliğinin nasıl değiştiği belir-
lenmiştir.

Çalışmada deneysel olarak belirlenen efektif ısıl 
iletkenlik değerleri kullandığımız modeller için 
Tablo 3’de verilmiştir. Genelde malzemelerin ısıl 
iletkenlikleri yoğunluk arttıkça artmaktadır. So-
nuçlar incelendiğinde EPS malzemesi farklı bir 

davranış göstererek yoğunluğun artması sonucu 
ısıl iletkenlik değeri düşmektedir.

Binalarda kullanılan EPS yalıtım malzemesinin 
yoğunluğunun değişmesi enerji kayıplarını ve ısıt-
ma ihtiyacını etkilemektedir. 1. Bölge, 2. Bölge ve 
3. Bölge’de bulunan 3 katlı bir binada tuğla duva-
ra uygulanacak yalıtım sonucu özgül ısı kaybı ve 
yıllık ısıtma ihtiyaçları Tablo 4 ve Tablo 5’de gö-
rülmektedir. Aynı yalıtım malzemesinin farklı yo-
ğunluk değerlerinin enerji kayıplarına etkisi görül-
mektedir. Yıllık ısıtma ihtiyacında yaklaşık %2-3 
arasında bir kazanç sağlamaktadır.

Sayısal analiz yapılırken en önemli parametrenin 
malzemenin iç yapı geometrisi olduğu yapılan 
farklı tasarımlar ile tespit edilmiştir. Farklı iç ya-
pıların ısıl iletkenliği önemli miktarda etkilediği 
bilinmektedir. Belirlenen koşullarda çözümler ya-
pılarak ortalama ısı akısı tespit edilerek, efektif ısıl 
iletkenlikler bulunmuştur. Tablo 6’da sayısal analiz 
sonuçları görülmektedir. Bu yöntemde de deneysel 
sonuçlarda olduğu gibi ısıl iletkenlik yoğunluğun 
artması ile azalmıştır.

Tüm modeller için farklı düğüm sayılarında or-
talama ısı akısı bulunarak değişimin ihmal edile-
bilecek noktaya ulaştığı düğüm noktası sayısı ile 
analizler yapılmıştır.

Malzeme içerisinde bulunan bileşenlerin geomet-
rik boyutları, ısıl iletkenlik değerleri, malzeme içe-
risindeki dağılımlarının efektif ısıl iletkenliği etki-
lediği belirlenmiştir. Şekil 11’de yapılan çalışmada 
sayısal olarak hesaplanan ısıl iletkenlik değerinin 
deneysel sonuçlarla karşılaştırması yapılmıştır. 
Deneysel sonuçlar ve sayısal analizlerin yaklaşık 
olarak %1-4 değerleri arasında birbiriyle çakıştığı 
görülmüştür.

Tablo 3. Deneysel Efektif Isıl İletkenlik Değerleri 
(Tort = 30 °C)

Modeller Yoğunluk(kg/m3) Efektif ısıl iletkenlik 
(W/m.K)

Model-1 16 0,03583
Model-2 21 0,03433
Model-3 25 0,03323
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Binalardaki Isı Kayıplarının Termal Kamera 
Ölçüm ve Görüntüleriyle Tespit Edilmesi, 
Analizi ve Değerlendirilmesiyle İlgili Bir 
Çalışma

ÖZ

Türkiye’de toplam kullanılan enerjinin yaklaşık %36’sı binalarda tüketilmektedir. 
Binalarda kullanılan toplam enerji miktarının da büyük bir kısmı (yaklaşık %80) 
ısınma/soğutma amaçlı olarak tüketilen enerjiden oluşmaktadır. Bu nedenle bina-
larda enerji verimliliğinin artırılmasında en önemli konulardan birisi de istenme-
yen ısı kayıpları ve dolayısıyla enerji kayıplarıdır. Bu ısı kayıpları, binaların proje-
lendirilmesindeki hatalardan, inşa esnasında nitelikli, düzenli ve yeterli denetimin 
olmamasından ya da kalitesiz işçilik nedeniyle yapılan hatalı imalatlar ve uygula-
malardan kaynaklanabilmektedir.
Binalardaki ısı kayıplarının önlenmesinde yapılacak ilk işlem ısı kayıplarının bina-
nın hangi yapı elemanlarından (betonarme duvar, kolon, kiriş, pencere doğrama-
sı, cam, kapı, dolgu duvar, çatı, döşeme, çıkma, iç balkon) oluştuğunun görüntülü 
tespitidir. Bu tespit ısıya duyarlı çalışan ileri teknoloji ürünü cihazlar olan termal 
kameralarla görüntü olarak ortaya çıkarılabilmektedir. Çekilen fotoğrafların ön-
celikle doğru olarak düzenlenmesi ve mimari proje ile beraber analiz edilip de-
ğerlendirilmesi büyük önem taşımaktadır. Bu analiz ve değerlendirmeler sonunda, 
binanın ısı kaybı ile ilgili tüm olumsuzlukları bölgesel olarak tespit edilebilmekte, 
ayrıca binanın mimari proje detaylarına uygun inşa edilip edilmediği de belirlene-
bilmektedir.
Ayrıca yapılan yalıtım uygulamalarının performansı da termal kamera ile yapıla-
cak görüntülü ölçümlerle tespit edilebilmektedir. TS 825 Standardı’na göre hesap-
lanan kalınlığa göre yapılan uygulamalarda, yalıtım performansının yüksek olduğu 
ve kalınlık hesaplarını doğruladığı ölçümlerle tespit edilmiştir. TS 825’de hesap-
lanan kalınlıktan daha az kalınlıkla yapılan uygulamalarda veya yeterli kalınlığa 
ulaşılamayan malzemelerle yapılan ısı yalıtım uygulamalarında ise, yalıtım perfor-
mansının yeterli olamadığı ve ısı köprüleri oluştuğu görülmüştür.
Sonuç olarak termal kamera ile yapılan görüntülü ölçümlerde binadaki ısı kayıpla-
rının tespiti dışında binanın mimari proje detaylarına uygun yapılıp yapılmadığı ve 
yapılan ısı yalıtım uygulamasının performansı ölçülebilmektedir. Binalara yapılan 
ısı yalıtım uygulamalarının performanslarının değerlendirilmesi sadece termal ka-
meralarla yapılacak görüntülü doğru ölçümlerle belirlenebilir.
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ABSTRACT

Approximately 36%of the total energy used in Turkey is consumed in the buildings. 
A large part (about 80%) of the total amount of energy used in buildings is com-
posed of energy consumed for heating purposes. For this reason, one of the most 
important issues in increasing energy efficiency in  the buildings is undesired heat 
losses and therefore energy losses. These heat losses can be caused by mistakes in 
the design of buildings, inaccurate manufacturing and applications due to lack of 
qualified, regular and insufficient inspection during construction, or due to poor 
manufacturing and applications due to poor quality workmanship.
The most important issue in the prevention of heat losses in buildings is the deter-
mination of which building elements lead to heat loss (reinforced concrete wall, col-
umn, beam, window jamb, glass, door, filling wall, roof, floor, exit, inner balcony). 
This detection can be seen with thermal cameras, which are high-tech devices that 
are sensitive to heat. It is of utmost importance that the photographs taken firstly 
be correctly organized and analyzed and evaluated together with the architectural 
project. At the end of these analyzes and evaluations, all the negativities related 
to the building’s heat loss can be detected locally, and it can even be determined 
whether the building is built in accordance with the architectural project details.
In addition, the performance of the insulation applications can be determined by 
thermal camera measurements. It has been verified with various measurements that 
the thickness of the insulation material, calculated according to TS 825 Standard, 
provides high insulation performance. It has also been observed that insulation 
performance is insufficient and thermal bridges are formed in applications made 
with thickness less than the calculated thickness in TS 825.
As a result, apart from the determination of the heat losses in the building, thermal 
camera measurements reveal the performance of the thermal insulation application 
and even whether the building was made suitable for the details of the architectur-
al project or not. The evaluation of the performance of thermal insulation appli-
cations can only be determined accurately by detailed measurements, made with 
thermal cameras.

Keywords
Energy Efficiency, Heat Loss Detection And Analysis, Thermal Camera Measure-
ment.

Loss of This Buildings Thermal Camera 
Measurements and Images a Related Work in 
Determination, Analysis and Evaluation
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1. GİRİŞ

Yaklaşık 10 milyon binası bulanan ülkemizin 
önemli sorunlarından bir tanesi de enerji ihtiyacı-
dır. Enerji üretimimizin yetersiz olmasıyla birlikte 
enerjinin, üretiminde ve tüketiminde çevre kirliliği 
yaratmasından dolayı da enerji verimliliği zorun-
luluk haline gelmiştir. Ülkemizde enerjinin %35’i 
binalar tarafından tüketilmektedir. Bu tüketilen 
enerjinin ise %65’i binalarda ısıtma, soğutma ve 
havalandırma amacıyla harcanmaktadır [1]. Bina-
larda enerji verimliliği istenilen konfor şartlarını 
asgari enerji tüketimi ile sağlamaktır. Bunu sağla-
manın yollarından biri de dış duvarlara optimum 
yalıtım kalınlığını uygulamaktır. Türkiye gibi 
enerji üretim ve tüketim oranları arasında büyük 
fark olan ülkeler için enerjinin etkili bir biçimde 
kullanılması çok önemlidir [2].

Dünyada ısı yalıtım ihtiyacı 19. yüzyılda gelişen 
sanayi devrimi ile başlamış olup, 20. yüzyıl başla-
rında Almanya’nın ısı yalıtım malzemesi üretmeye 
başlamasıyla önem kazanmaya başlamıştır [3].

Ülkemizde ise ısı yalıtımı 1970 yılında yürürlüğe 
giren “TS 825 Binalarda Isı Yalıtım Kuralları Stan-
dardı” ile başlamıştır [4]. 1981 yılında yayımlanan 
“Isı Yalıtım Yönetmeliği” ile iklim bölgelerine 
göre ısı iletim katsayılarına sınırlama getirilmiş 
olup 1985 yılında da güncellenmiştir [5]. 1998 yı-
lında revize edilen “TS 825 Binalarda Isı Yalıtım 
Kuralları Standardı” sonrasında tüm dış duvarların 
kolon ve kirişler de dâhil yalıtılması ve yoğuşma 
tahkiklerinin yapılması zorunluluğu 08.05.2000 
tarihli “Binalarda Isı Yalıtım Yönetmeliği” ile baş-
lamıştır. Bu yönetmelik 09.10.2008 tarih ve 27019 
Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak geliştiril-
miştir [6].

Enerjinin etkin kullanılması, israfının önlenmesi, 
enerji maliyetlerinin ekonomi üzerindeki yükünün 
hafifletilmesi ve çevrenin korunması amacıyla 
02.05.2007 tarih ve 26510 Sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanarak “5627 Sayılı Enerji Verimliliği Ka-
nunu” yürürlüğe girmiştir [7]. Enerji Verimliliği 
Kanunu gereği, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca 
hazırlanan “Binalarda Enerji Performansı Yönet-
meliği” 05.12.2008 tarih ve 27075 Sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir [8].

Isı yalıtımının en önemli kısmını oluşturan dış 
cephe ısı yalıtımı gelişmiş ülkelerde 1970’li yıl-
larda uygulamaya başlanmış olmasına rağmen, 

ülkemiz 1991 yılında ithal ürünlerle dış cephe ısı 
yalıtım malzemeleri ile tanışmıştır. Yine 1990’lı 
yılların başında önemli ısı kayıplarının yaşandığı 
pencere doğramalarında çift cam ünitesi kullanımı 
da başlamıştır [1].

Bu çalışmada, Ankara’da Giriş+12 katlı betonar-
me karkas tarzda inşa edilmiş, merkezi kalorifer 
sistemiyle ısıtılan mevcut yalıtımsız binanın ısı 
kayıpları incelenmiş, yalıtım uygulaması ihtiyacı 
belirlenmiş ve ısı yalıtımı uygulaması sonrasındaki 
inceleme ile de yalıtım uygulamasının performansı 
değerlendirilmiştir.

Bina için sırasıyla aşağıdaki çalışmalar yapıldı:

1. Mimari projeden binanın genel durumu ve du-
var detayları incelendikten sonra, bina kabuğu 
fiziki olarak kontrol edildi.

2. Yalıtım öncesinde binadaki ısı kayıplarının 
hangi bölgelerden olduğu termal kamera ile 
görüntülü ölçümlerle tespit edildi. Bu görün-
tülü ölçümlerle mimari proje detaylarının doğ-
ru uygulanıp uygulanmadığı da belirlendi.

3. Bina için TS 825 Standardı hesap metoduna 
göre yıllık ısıtma enerjisi ihtiyacı hesaplandı. 
Hesaplamalar sonucunda binanın yıllık ısıtma 
enerjisi ihtiyacı (Q), olması gereken değer-
den (Q’) yüksek olduğu için, binanın TS 825 
Standardı’na uygun olmadığı tespit edildi.

4. Binanın TS 825 Standardı’na uygun duruma 
getirilebilmesi (Q < Q’) için, binanın ısı kaybı 
olan bölgelerine (dış cephe, çatı, ısıtılmayan 
mahal tavanı) seçilen malzemelerden en az 
kaç cm kalınlıkta yalıtım yapılması gerektiği 
hesaplandı.

5. Yalıtım uygulaması, seçilen malzemeler ve 
hesaplanan kalınlıklara göre yapıldıktan son-
ra, yalıtımın ısıl performansı ve işçilik hata-
larının kontrolü için uygun iklim şartlarında 
termal kamerayla görüntülü ölçümler yapıldı.

6. Yapılan görüntülü ölçümler sonucunda TS 825 
Standardı’na göre hesaplanan kalınlıkta yapı-
lan ısı yalıtımı uygulaması neticesinde yalıtım 
sisteminin yüksek performans ile çalıştığı tes-
pit edildi.

Termal kamera ile yapılan görüntülü ölçümler-
de ısı kayıplarının tespiti dışında binanın mimari 
proje detaylarına uygun inşa edilip edilmediği, ısı 
yalıtım uygulamasında işçilik hatası veya farklı 
kalınlıkta malzeme kullanılıp kullanılmadığı ile 
yapılan ısı yalıtım uygulamasının performansı öl-
çülebilmektedir.
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Ankara’da yalıtım yaptırılmış birçok binada yapı-
lan ölçümlerde, TS 825’e göre hesaplanan kalın-
lıkta yapılan ısı yalıtımı uygulamalarının yüksek 
performans gösterdiği ve kalınlık hesaplamalarını 
doğruladığı belirlenmiştir. Isı yalıtım uygulaması 

Şekil 1. Mimari proje normal kat planı

hesaplanan değerden daha az kalınlıkla yapılan 
uygulamalarda ise yalıtım performansının yetersiz 
kaldığı ve ısı köprüleri oluştuğu yapılan görüntülü 
ölçümlerle belirlenmiştir.

Şekil 2. Mimari proje önden görünüş Şekil 3. Binanın önden fotoğrafı

2. MİMARİ PROJELER

Mimari proje normal kat planı Şekil 1’de verilmiştir.

ÖN CEPHE
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ARKA CEPHE

SAĞ YAN

Şekil 4. Mimari proje arkadan görünüş Şekil 5. Binanın arkadan fotoğrafı

Şekil 6. Binanın mimari proje sağ yan görünüşü Şekil 7. Binanın sağ yan fotoğrafı
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3. BİNADAKİ ISI KAYIPLARININ 
TERMAL KAMERA ÖLÇÜMLERİYLE 
TESPİTİ ve ANALİZİ

05.03.2016 tarihinde dış sıcaklık 0 ile +2 °C ara-
sındayken termal kamera ile yapılan görüntülü 

SOL YAN

Şekil 8. Binanın mimari proje sol yan görünüşü Şekil 9. Binanın sol yan fotoğrafı

ölçümler sonucunda yapı elemanlarından (kiriş, 
tabiiye betonu, kolon, pencere, kapı, çıkma, dolgu 
duvar) oluşan ısı kayıpları aşağıda yorumlanmıştır.

Şekil 10. Yalıtım öncesi ön sol üst termal ölçümü Şekil 11. Yalıtım öncesi ön sol üst fotoğrafı
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GAZ BETON DIŞ DUVARLAR: Binanın dolgu 
duvarları 20 cm kalınlığında gaz beton malzeme-
den yapılmıştır. Termal kamera görüntülü ölçüm-
lerinde gaz beton duvar yüzeyindeki dış sıcaklık 
2,5-2,9 °C arasında ölçülmüş olup, bu değer, bina-
da ısı kaybının en az olduğu bölgelerin gaz beton 
duvarlar olduğunu göstermektedir. Şekil 10, 12, 14, 
16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34.

EBEVEYN YATAK ODASI ve BANYO: Ön 
cephedeki dış duvarlar 20 cm gaz betondan imal 
edilmiş olmakla beraber yan duvarlar 19 cm tuğ-
la ile örülmüştür. Ebeveyn odasının sonuna yani 
banyoya kadar olan duvar sıcaklığı 3,5 °C civarın-
da ölçülmüştür. Bu duvarın, merdiven boşluğu ile 
birleştiği köşeye doğru yaklaştıkça ısı kayıplarının 
5,5-6 °C’ye yükseldiği görülmektedir. Şekil 2, 3, 
10, 12, 14, 16. Bu ölçüm bize binadaki bu bölgenin 
(banyo duvarının) mimari proje detayına uyulma-
dan, farklı bir dolgu duvar malzemesi kullanılarak 
inşa edildiğini göstermektedir.

Şekil 12. Yalıtım öncesi ön sol alt termal ölçümü Şekil 13. Yalıtım öncesi ön sol alt fotoğrafı

Şekil 14. Yalıtım öncesi ön sağ üst termal ölçümü Şekil 15. Yalıtım öncesi ön sağ üst fotoğrafı

MERDİVEN BOŞLUKLARI ve YANGIN GÜ-
VENLİĞİ HOLÜ: Mimari projede merdiven boş-
lukları mahallinin ön tarafı gaz beton yan duvarları 
18 cm betonarme perde duvar olarak verilmiştir. 
Termal kamera ölçümlerinde merdiven boşlukları-
nın yangın güvenliği holü ile birleşen dış duvarları 
binanın en çok ısı kaybının olduğu bölgeler olarak 
tespit edilmiştir. Bu duvarlarda sıcaklık değerleri 
7-8 °C civarında ölçülmüştür. Şekil 2, 3, 10, 12, 14.

Mimari projede yangın güvenliği holünün dış du-
varı 19 cm (3+13,5+3) kalınlığında dolgu duvar 
olarak verilmiştir. Bu duvardaki termal kamera öl-
çümlerinde yüzey sıcaklığı 5 ile 5,5 °C civarında 
ölçülmüştür. Şekil 2, 3, 10, 12, 14, 16.

KOLON ve TABLİYELER: Ön cephe kolon ve 
tabliyelerdeki ısı kayıplarının diğer cephelere göre 
daha az olduğu görülmektedir. Bu da ön cephede 
betonarme yüzeylere 2 veya 3 cm yalıtım yapılmış 
olabileceğini göstermektedir. Şekil 10, 12, 14, 16, 
18, 20.
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KÖŞE “L” KOLONLAR: Bina dört köşesin-
de bulunan L kolonlar üzerine oturtulmuştur. Ön 
cephede sağ ve sol tarafta boydan boya kolonlar 
üzerindeki dış sıcaklık 3-3,7 °C arasında ölçül-

Şekil 16. Yalıtım öncesi ön sol üst termal ölçümü Şekil 17. Yalıtım öncesi ön sol üst fotoğrafı

Şekil 18. Yalıtım öncesi sağ yan termal ölçümü Şekil 19. Yalıtım öncesi sağ yan fotoğrafı

Şekil 20. Yalıtım öncesi sağ alt termal ölçümü Şekil 21. Yalıtım öncesi sağ alt fotoğrafı

ÖN CEPHE (SOL)

SAĞ YAN CEPHE

SAĞ YAN CEPHE ÜST KATLAR

müş olup, bu değer kolonlara içeriden 2 veya 3 cm 
kalınlığında ısı yalıtımı uygulanmış olabileceğini 
göstermektedir. Şekil 1, 18, 22, 26, 28, 30, 32.
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TABLİYE BETONLARI: Köşe “L” kolonlarında 
kat tahliyeleri üzerindeki dış sıcaklık 5,5-8,5 °C 
arasında ölçülmüş olup, bu değer “L” köşe kolonla-
rına bağlı tahliyelerden çok fazla ısı kaybı olduğu-
nu göstermektedir. Şekil 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 
24, 26, 28, 30, 32, 34.

Binanın zemin ve 1. katındaki köşe “L” kolonla-

SAĞ YAN CEPHE GİRİŞ + 1-2-3 KATLAR

Şekil 24. Yalıtım öncesi sağ alt termal ölçümü Şekil 25. Yalıtım öncesi sağ alt fotoğrafı

rının yüzeyindeki sıcaklık 5 ile 7 °C arasında öl-
çülmüştür. Bu değer binanın zemin ve 1. katında 
diğer katlara göre daha fazla ısı kaybı yaşandığını 
göstermektedir. Ölçülen sıcaklık değerinin üst kat-
lara göre yüksek oluşu, “L” kolonların zemin ve 1. 
kattaki kısmına yalıtım uygulanmadığını göster-
mektedir.

SAĞ YAN CEPHE 2+3+4+5 KATLAR

Şekil 22. Yalıtım öncesi sağ alt termal ölçümü Şekil 23. Yalıtım öncesi sağ alt fotoğrafı

Şekil 26. Yalıtım öncesi arka üst termal ölçümü Şekil 27. Yalıtım öncesi arka üst fotoğrafı

ARKA CEPHE
ARKA CEPHE ÜST KATLAR
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İÇ BALKON KİRİŞLERİ: Balkon içlerinde ka-
lan pencerelerin üzerindeki kirişlerin yüzeyindeki 
sıcaklık 10-11 °C arasında ölçülmüştür. Bu değer 
kirişlerin yalıtımsız olduğunu ve binanın en çok ısı 
kaybı olan bölgeleri olduğunu göstermektedir. Şe-
kil 20, 22, 26, 28, 38, 40, 42, 44.

KÖŞE “L” KOLONLAR - TABLİYE BETONLARI - İÇ BALKON KİRİŞLERİ

Şekil 28. Yalıtım öncesi arka alt termal ölçümü Şekil 29. Yalıtım öncesi arka alt fotoğrafı

SOL YAN CEPHE ÜST KATLAR

SOL YAN CEPHE ALT KATLAR

Şekil 30. Yalıtım öncesi sol yan üst termal ölçümü Şekil 31. Yalıtım öncesi sol yan üst fotoğrafı

Şekil 32. Yalıtım öncesi sol alt termal ölçümü Şekil 33. Yalıtım öncesi sol alt fotoğrafı

PENCERELER: Termal kamera görüntülü öl-
çümlerine göre, dış cephedeki pencerelerin bir 
kısmının sızdırmazlığı genel olarak iyi görünmek-
le beraber diğerlerinde ısı kaçakları oluştuğu gö-
rülmektedir. Yapılan ölçümlerde pencerelerin dış 
yüzey sıcaklığı genelde 3-5 °C arasında ölçülmüş-
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Bu tabloya göre en az hesaplanan kalınlıklarda 
olması şartıyla, taş yünü ile yapılacak yalıtımda 
elde edilecek “U” değerleri, standartta tavsiye edi-
len “U” değerlerinin altında kaldığından TS 825 
Standardı’na uygun yalıtım yapılmış olacaktır.

5. ISI YALITIMI UYGULAMASI SONRASI 
TERMAL KAMERA ÖLÇÜMÜ

Seçilen malzeme ve hesaplanan kalınlığa göre 
yapılan uygulama sonrasında yalıtımın ısıl per-
formansı ve işçilik hatalarının kontrolü için iklim 
şartları uygun olduğunda tekrar termal kamera ile 
görüntülü ölçümler yapıldı. Şekil 35, 37, 39, 41, 43, 
45, 47.

Hesaplandığı gibi 6 cm taş yünü ile yapılan uygu-
lama sonunda, ısı yalıtım sisteminin ısı kayıplarını 
azalttığı ve ısı köprülerini önleyerek yüksek per-
formans gösterdiği yapılan görüntülü ölçümlerde 
tespit edildi. Binanın yalıtım öncesi ve sonrası 
termal ölçümleri mukayese edildiğinde başarılı bir 
uygulama yapıldığı belirlendi. Şekil 35, 37, 39, 41, 
43, 45, 47.

YALITIM ÖNCESİ ÖN CEPHE

tür. Bu değer pencere sistemlerinin ısı yalıtımı yö-
nünden iyi çalıştığını göstermektedir. Pencerelerin 
hangi bölgelerinden kaçak olduğu daire içerisinden 
yapılacak termal ölçümlerle kesin olarak belirlene-
bilecektir. Şekil 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 
28, 30, 32, 34.

4. MALZEME SEÇİMİ ve KALINLIK 
HESABI

TS 825 Standardı Hesap Metodu’na göre yapılan 
hesaplamalarda binanın dış cephesine en az 6 cm 
kalınlığında taş yünü, çatıya mevcut 8 cm şilteye 
ilaveten 4 cm camyünü şilte ve ısıtılmayan mahal 
(bodrum kat depo) tavanına 5 cm karbonlu EPS 
malzemeden ısı yalıtımı yapılması gerektiği hesap-
landı ve raporlandı. Uygulamacı firma tarafından, 
seçilen malzemeler ve hesaplanan kalınlıklarda ısı 
yalıtımı uygulaması yapıldı. Uygulama sonrasında 
mevcut durumdaki ve yalıtım uygulaması sonu-
cunda oluşacak “U” değerlerinin aşağıdaki şekilde 
olacağı hesaplandı.

Mevcut Durum Yalıtım Sonrası Taşyünü TS 825 Tavsiye U Değerleri
W/m2K λ = 0,035 W/m2K W/m2K

Dolgu Duvar (Gaz Beton) U = 0,960 U = 0,483 (3,5 cm) Uduvar = 0,500

Betonarme Kolon (2 cm Yalıtımlı) U = 1,163 U = 0,494 (4 cm) Uduvar = 0,500

Tuğla Duvar (3+13,5+3) U = 1,851 U = 0,483 (6 cm) Uduvar = 0,500

Kiriş U = 3,463 U = 0,498 (6 cm) Uduvar = 0,500

Çatılı Tavan U = 0,436 U = 0,300 (4 cm) Utavan = 0,300

Isıtılmayan Mahal Üzeri Döşeme U = 1,833 U = 0,413 (5 cm EPS) Utavan = 0,450

Şekil 34. Yalıtım öncesi ön sağ üst termal ölçümü

YALITIM SONRASI ÖN CEPHE

Şekil 35. Yalıtım sonrası ön sağ üst termal ölçümü
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YALITIM ÖNCESİ ÖN CEPHE YALITIM SONRASI ÖN CEPHE

YALITIM ÖNCESİ SAĞ YAN CEPHE YALITIM SONRASI SAĞ YAN CEPHE

Şekil 36. Yalıtım öncesi ön cephe termal ölçümü Şekil 37. Yalıtım sonrası ön cephe termal ölçümü

Şekil 38. Yalıtım öncesi ön sağ üst termal ölçümü Şekil 39. Yalıtım sonrası ön sağ yan termal ölçümü

Şekil 40. Yalıtım öncesi sağ alt termal ölçümü Şekil 41. Yalıtım sonrası ön sağ alt termal ölçümü

YALITIM ÖNCESİ SAĞ YAN CEPHE YALITIM SONRASI SAĞ YAN CEPHE
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Şekil 42. Yalıtım öncesi  arka üst termal ölçümü Şekil 43. Yalıtım sonrası arka üst termal ölçümü

YALITIM ÖNCESİ ARKA CEPHE YALITIM SONRASI ARKA CEPHE

Şekil 44. Yalıtım öncesi  arka alt termal ölçümü Şekil 45. Yalıtım sonrası arka alt termal ölçümü

YALITIM ÖNCESİ ARKA CEPHE YALITIM SONRASI ARKA CEPHE

YALITIM ÖNCESİ SOL YAN CEPHE YALITIM SONRASI SOL YAN CEPHE

Şekil 46. Yalıtım öncesi  sol yan termal ölçümü Şekil 47. Yalıtım sonrası sol yan termal ölçümü
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6. SONUÇ

Mevcut binalara yapılan ısı yalıtım uygulama-
sı hangi malzemeyle (köpük, taş yünü, sıva, gaz 
beton plak) yapılırsa yapılsın, uygulamaların ısıl 
performansı sadece termal kamera ile görüntülü 
ölçülerek değerlendirilebilir. Isı yalıtımı uygula-
masından önce ve sonra termal kamera ile yapıla-
cak görüntülü ölçümlerde; hem seçilen malzemeye 
göre uygulanan kalınlığın uygun olup olmadığını, 
hem de uygulamada işçilik hataları yapılıp yapıl-
madığının kontrolü sağlanabilir. Bunların dışında 
aynı kalınlıkta farklı malzemelerle taş yünü, EPS 
köpük, XPS köpük, gaz beton plak ve ısı yalıtım 
sıvası ile ısı yalıtımı yapılan binalar aynı görüntü 
içine alınarak ölçümler yapıldığında hangi malze-
menin daha iyi ısıl performansa sahip olduğu da 
net olarak tespit edilebilir.

Buradan hareketle mevcut binalara ısı yalıtımı uy-
gulaması yapılmasına karar verildiğinde:

1. Isı kayıplarının binanın hangi yapı elemanla-
rından olduğunun belirlenmesi için uygulama 
öncesi mutlaka termal kamerayla görüntülü 
ölçümler yapılmalı,

2. Bu görüntülü ölçümlerin analizi ve değerlen-
dirilmesi sonrasında yapılacak ısı yalıtımı uy-
gulaması için binanın hangi bölgelerine, hangi 
malzemeden en az kaç cm kalınlığında yalı-
tım uygulaması yapılması gerektiği TS 825 
Standardı’na uygun olarak hesaplanmalı ve 
raporlanmalı,

3. Isı yalıtım uygulamasında işin tanımına uygun 
nitelikli yalıtım malzemeleri (yapıştırıcısı, dü-
beli, filesi, sıvası, dekoratif sıvası ve boyası) 

YALITIM ÖNCESİ SOL YAN CEPHE YALITIM SONRASI SOL YAN CEPHE

Şekil 48. Yalıtım öncesi  sol yan termal ölçümü Şekil 49. Binanın sol yan fotoğrafı

takım olarak kullanılmalı ve Mesleki Yeterli-
lik Merkezi’nden yetki belgesine sahip usta ve 
işçiler tarafından uygulama yapılmalı,

4. İşin tesliminden sonra, uygulamadan kaynaklı 
oluşabilecek olumsuzluklara karşı uygulamacı 
firmadan belli bir süre mesleki sorumluluk si-
gortası yapılması istenmeli,

5. Isı yalıtımı uygulamasından sonra, uygulama-
nın ısıl performansının ve işçilik hatalarının 
kontrolü için, uygun iklim koşulları oluştu-
ğunda tekrar termal kamerayla görüntülü öl-
çümler yapılmalı ve yalıtım uygulamasının 
performansı raporlanmalıdır.

Termal kamera ile yapılan görüntülü ölçümlerde ısı 
kayıplarının tespiti dışında binanın mimari proje 
detaylarına uygun inşa edilip edilmediği, ısı yalı-
tım uygulamasında işçilik hatası veya ısı köprüleri 
olup olmadığı, farklı kalınlıkta malzeme kullanılıp 
kullanılmadığı ve yapılan ısı yalıtım uygulaması-
nın performansı ölçülebilmektedir.

Ankara’da yalıtım yaptırılmış birçok binada yapı-
lan ölçümlerde, TS 825’e göre hesaplanan kalın-
lıkta yapılan ısı yalıtımı uygulamalarının yüksek 
performans gösterdiği ve kalınlık hesaplamalarını 
doğruladığı belirlenmiştir. Isı yalıtım uygulaması 
hesaplanan değerden daha az kalınlıkla yapılan 
uygulamalarda ise yalıtım performansının yetersiz 
kaldığı ve ısı köprüleri oluştuğu yapılan görüntülü 
ölçümlerle belirlenmiştir.

Mevcut binalarda ısı yalıtım uygulaması yapılması 
sırasında özellikle uygulamadan kaynaklı hatala-
rın giderilebilmesi ve uygulama sonrası binalardan 
gelecek şikâyetlerin önlenebilmesi için, denetim 
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mekanizmasının kurulması, bu denetim meka-
nizmasının da uygulama öncesi ve sonrası mutlak 
suretle termal kamera görüntüleri ile uygulamayı 
kayıt altına alması uygun olacaktır. Bu amaçla, 
mevcut binalardaki uygulamaların denetimi ile 
ilgili yasal olarak boşluk olan bu alanın en kısa 
zamanda düzenlenmesi sağlıklı uygulamalar için 
önem arz etmektedir.
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Boru Destek Sistemleri Tasarımı

ÖZ

Boru hatlarının malzeme ve montaj giderleri, termik santrallar, rafineriler, yiyecek 
ve içecek endüstrisi gibi birçok sektörde tesislerin önemli kısmını oluşturur. Boru 
hatlarının payı, toplam tesis giderlerinin %30’u üzerindedir. Bu yüzden, boyutların 
seçiminin özenle yapılması ve tesislerin düzgün bir şekilde çalışmasını sağlayabil-
mek için tesisatı yapıya sabitleyen elemanların doğru şekilde tasarlanması gerek-
mektedir. Boru stres analizi terimi statik ve dinamik yüklere maruz kalan boru tesi-
satında oluşacak gerilmelerin belirlenmesi için yapılan tüm hesaplamaları kapsar. 
Bu çalışmada, boru stres analizi ve boru hatları için askı ve destek sistemleri tasarı-
mı ilişkisi genel hatlarıyla ele alınacaktır. Boru stres analizi yapılmadan tasarlanan 
boru hatlarında ortaya çıkması muhtemel hasar ve arızaların örnekleri verilerek, 
boru hattı tasarımcısına yardımcı olmaya çalışılacaktır.
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ABSTRACT

Pipeline material and assembly costs constitute an important part of the plant in 
many sectors such as thermal power plants, refineries, food and beverage industry. 
The share of pipelines is over 30% of total plant costs. Because of this, in order to 
make the selection of dimensions careful and to ensure that the installations work 
properly, the fixing and supporting elements between installation and structure 
must be designed correctly. Pipe stress analysis covers all calculations for deter-
mining stresses to occur in pipe installations exposed to static and dynamic loads. 
In this work, pipe stress analysis and design of suspension and support systems for 
pipelines will be discussed in general terms. This work will try to help the pipeline 
designer by giving examples of possible damage and failures in pipelines designed 
without pipeline stress analysis.
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1. GİRİŞ

Borular, herhangi bir proses tesisindeki en hassas 
bileşenlerdir. Ayrıca en yoğun iş gören elemanlar-
dır. Kasıtlı veya kasıtsız neredeyse her türlü yüke 
maruz kalırlar. Bir proses tesisinin ömrü boyunca 
diğer aşamalarında olduğu kadar, operasyon sıra-
sında da boru hattı sisteminin karşılaşacağı tüm 
potansiyel yükleri göz önüne almak çok önemlidir. 
Bu yüklerden herhangi birinin, tasarım aşamasın-
da, montaj sırasında, test ve devreye almada ya da 
normal işletme veya bakım çalışmaları esnasında 
görmezden gelinmesi sistemin yetersiz ve yan-
lış tasarlanmasına yol açabilir. Sistem, bu gözden 
kaçan yükün ilk ortaya çıkışında hasar görerek iş-
levini kaybedebilir. Boru tesisatının arızalanması 
domino etkisini tetikleyebilir ve büyük bir felakete 
neden olabilir. Bu çerçevede, mühendisler, boru 
hatlarıyla uğraşırken, üç önemli soruna çözüm bul-
maya çalışır. Bunlar; optimum boru çapının belir-
lenmesi, optimum yalıtım kalınlığının belirlenmesi 
ve gerilmelerin en ekonomik biçimde alınmasıdır.

Gerilme analizi ve güvenli tasarım normal olarak 
birkaç ilgili kavramın değerlendirilmesini gerekti-
rir. Katılabilecek adımların yaklaşık bir listesi aşa-
ğıdaki gibidir [1].

1. Boru hattı veya boru hattı sisteminde servis 
ömrü boyunca oluşacak potansiyel yüklerin 
belirlenmesi.

2. Bu yüklerin sonucunda, boru malzemesi iç 
yapısında oluşacak gerilmelerin belirlenmesi.

3. Boru malzemesinin güvenli olarak dayanabi-
leceği en kötü üç boyutlu stres durumuna ka-
rar verilmesi.

4. Göz önüne alınan boru hattı sisteminde 3 bo-
yutlu stres senaryosundaki tüm potansiyel ve 
gerçek yüklerin kümülatif etkisinin hesaplan-
ması.

5. Stres modelinin arıza sınırları içinde olmasını 
sağlamak için boru sistemi tasarımını değiş-
tirilmesi.

Boru gerilmelerinin tayini ve analizinin amacı, 
yukarıdaki adımları takip ederek güvenli tasarı-
mın oluşturulmasıdır. Güvenli olan birkaç tasarım 
olabilir. Boru hattı mühendisinin görevi bu alter-
natiflerden en ekonomik veya en uygun vb. olanını 
seçmek olacaktır. İyi bir boru sistemi tasarımı her 
zaman temel bilgi ve yaratıcılığın bir karışımıdır 
[1].

2. AMAÇ ve KAPSAM

Borularda, diğer yapılarda olduğu gibi, gerilme 
analizi değişken bir hassasiyette yapılabilir. Üç bo-
yutlu boru güzergahları için grafik çözümleri ve 
boru desteklerinin adet ve yerlerinin belirlenmesi 
için uzun ve sıkıcı hesaplamalar ve yüksek mali-
yetler içeren kabul görmüş kuralları uygulayarak 
el hesabı dediğimiz konvansiyonel hesaplamalar 
basit sistemlerin analizi için uygun olabilir . Fakat 
bu yöntemlerin kapsamı ve değeri, doğrulukları ve 
güvenilirlikleri, kullanıcının deneyimine ve bece-
risine bağlı olduğu için, çok dikkatli ele alınmalı-
dır. Öte yandan bu sıkıcı ve uzun süren el hesabı 
yöntemine alternatif olarak analizi sayısal çözüm-
ler ile daha kısa zaman ve daha güvenilir olarak 
geliştirilmiş pek çok bilgisayar programı ve uygu-
laması bulunmaktadır [2].

Boru gerilme analizinin amacı iki geniş kategoriye 
ayrılabilir:

1. Yapısal bütünlüğün sağlanması,
2. Sürekli ve düzenli çalışacak bir sistemin oluş-

turulması.
Başka bir deyişle:

• Boru hatları ve üzerindeki armatürlerin gü-
venliği.

• Boru hatları üzerindeki ekipmanların ve askı, 
konsol sistemlerinin güvenliği.

• Boru hatlarında oluşacak sehim ve yer değiş-
tirme miktarlarının belirlenen sınırlar içinde 
kalması.
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SİSTEM BİLEŞENLERİ

Şekil 1’de bir boru hattı üzerinde yer alması muhte-
mel bileşenler görülmektedir.

Şekil 1. Boru hatlarında sistem bileşenleri [2]
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HASAR TİPLERİ

Boru sistemini etkileyebilecek çeşitli hasar tipleri 
vardır. Boru mühendisleri, mevcut standartlar ve 
boru kodlarına göre gerilme analizi yaparak bu ha-
sar tiplerinin bazılarına karşı koruma sağlayabilir. 
Bunlar:

• Malzemenin akması sonucunda ortaya çı-
kan hasarlar: Hasar, aşırı plastik deformas-
yondan kaynaklanıyordur. Bu tür hasarlar iki 
şekilde ortaya çıkar:
• Düşük sıcaklıkta meydana gelen plastik 

deformasyon: Malzeme taneciklerinin 
kayma etkisi altında plastik deformasyona 
uğrar.

• Yüksek sıcaklık altında meydana gelen 
plastik deformasyon: Kayma sonrasında 
malzeme yeniden kristallenir ve dolayı-
sıyla yük artmasa dâhi kayma devam eder. 
Bu fenomen sürünme olarak bilinir.

• Kırılma sonucunda meydana gelen hasar-
lar: Malzeme akma olmadan hasara uğruyor-
dur.
• Gevrek kırılma: Kırılgan malzemelerde 

oluşur.
• Yorulma: Dinamik yüklere bağlı olarak 

her döngüden sonra büyüyen ve ani hasar-
la sonuçlanan küçük bir çatlak gelişir.

Şekil 2. Boru hatlarında oluşan örnek hasar [2]

BORU DESTEK SİSTEMLERİ TASARIMI

Boru askı ve destek sistemlerinin tasarımında ge-
nel amaç aşağıdaki maddelerde sayılan durumlar-
dan kaçınmaktır:

• Tesisatta kotta izin verilen miktarın üzerinde 
gerilim oluşması.

• Yanlış monte edilmiş flanşlar nedeniyle bağ-
lantı noktalarında sızıntı.

• Tesisata bağlı ekipmanlarda (pompalar ve tür-
binler gibi).aşırı yük ve moment binmesi.

• Destekleyici (veya kısıtlayıcı) elemanlarda aşı-
rı gerilimler.

• Basılan akışkanla tetiklenen titreşimlerle re-
zonans.

• Borulama sisteminde termal genişleme ve/ 
veya daralma ile aşırı derecede gerilim birik-
mesi.

• Boruların desteklerinden istenmeden ayrılma-
sı.

• Eğim gerektiren drenaj sistemlerinde akışı bo-
zacak şekilde sarkma olması.

BORU DESTEK SİSTEMLERİ 
STANDARTLARI

Boru destek sistemleri tasarımı ile ilgili standartlar 
şunlardır:

1. ANSI 31.1&31.3 Power Piping & Process Pi-
ping

2. MSS–SP 58 Pipe Hangers and Support: Mate-
rials, Design & Manufacturers

3. MSS–SP 69 Pipe Hangers and Support: Selec-
tion & Application.

4. MSS–SP 77 Guidelines for Pipe Support Cont-
ractual Relationships.

5. MSS–SP 89 Pipe Hangers and Supports: Fab-
rication & Installation Practices.

6. MSS–SP 90 Guidelines on Terminology of 
Pipe Hangers & Supports.

Boru askıları ve desteklerinin seçimi, boru sistem-
lerinin genel tasarım konseptine ve şartname için 
istenecek herhangi bir özel gerekliliğe dayanma-
lıdır. Destek sistemi, bağlantılı olduğu ekipmanın 
hareketi de dâhil olmak üzere, boruların serbest ya 
da amaçlanan hareketine müsaade edecek ve kont-
rol edecektir. Her bir askı noktasında kullanılacak 
destek türünü seçmeden önce çevreleyen yapı ve 
bitişik boru donanımı ve boru düzeni ile ilgili dik-
katli bir çalışma yapılmalıdır. Askılar, destekler, 
sabit noktalar ve sınırlayıcılar, boru tesisatının ve 
bağlantılı ekipmanın tabi tutulabileceği yükleme-
nin tüm statik ve belirlenmiş dinamik koşullarına 
dayanacak şekilde seçilmelidir.
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BORU DESTEKLERİ ELEMANLARI

Armatürler

• Askı rodları
• Yaylı askılar
• Ayar tokaları
• Zincirler
• Sabit noktalar
• Braketler
• Kayar mesnetler
• Boru semerleri
Yapısal elemanlar

• Kıskaçlar
• Boru kulakları
• U-boltlar
• Boru kemerleri

BORU DESTEKLERİNİN 
SINIFLANDIRILMASI

Boru destekleri işlevlerine göre 4’e ayrılır:

1. Ağırlık destekleri ya da rijit destekler: Askı 
rodları, kayar mesnetler gibi boruların ağırlığı 
ile oluşan yükleri taşıyan desteklerdir.

2. Rijit sınırlayıcılar ya da sabit noktalar: Tesisa-
tın o kısmına etki eden yükleri taşıdığı gibi yer 
değiştirmeleri de engelleyen desteklerdir.

3. Sınırlayıcılar: Tesisatın, olağandışı dinamik 
yüklere maruz kalması durumunda hareket et-
mesini sınırlayan desteklerdir.

4. Salınma Destekleri: Tesisatın titreşimini kont-
rol eden, şok yükleri absorbe eden ve tesisatın 
termal genleşmelerden dolayı oluşan hareket-
lerini sınırlayan ya da yönlendiren destekler-
dir.

RİJİT TİP BORU DESTEKLERİ

1. Tüm kayar tip mesnetler ve tesisatı alttan 
destekleyen tip mesnetler bu sınıfa girer. Ke-
lepçeli veya kelepçesiz kayar mesnetler, boru 
pabuçları, köşe kolon destekleri vb. Bu tip des-
tekler basma gerilmesine maruz kalır.

2. Askı rodları (yaysız) ve tesisatı üstten asma 
yoluyla tutan destekler de bu sınıfa girer. Bu 
tip destekler çekme gerilmesine maruz kalır. 
Askı rodları kritik olmayan destekler için kul-
lanılır.

Askı rodları ile bağlantılı olarak halkalı somunlar, 
ayar tokaları, rodlar altı köşeli somunlar ve cıvata 
kelepçeleri gibi farklı ekler kullanılır.

Askı Rodlarının Öteleme Sınırlaması

a. Eksenel yönde hareketli boru
b. Soğuk boru konumlandırma

• Soğuk öteleme
• İşletme pozisyonu

Sıcak borularda askı rodları için izin verilen yatay 
hareket, +4°’yi geçmemelidir.

SABİT NOKTALAR ve KAYAR 
MESNETLER

Sabit noktalar ve kayar mesnetler, boruların 3 bo-
yutlu ortamda hareketlerinin herhangi birini veya 
hepsini sınırlandırmak için kullanılır. Boru hare-
ketlerini sınırlamak, yönlendirmek veya absorbe 
etmek için kullanılabilirler. İç basınç ve termal ge-
nişleme/daralmadan kaynaklanan, elemanlardaki 
kuvvet/momentleri hesaba katarak tasarlanırlar.

Tamamlayıcı Çelik Konstrüksiyon

Yukarıda bahsedilen çeşitli destek türleriyle bo-
ruyu taşımak için, boruyu mevcut yapıyla bağla-
mamız gerekir. Bunu sağlamak için, yapısal ele-
manlar, destek elemanları ya da destek braketleri 
mevcut yapı üzerine kaynakla ya da uygun bağlantı 
elemanları ile bağlanır.

Şekil 3. Askı rodlarında öteleme [2]
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DEĞİŞKEN ve SABİT YAYLI DESTEKLER

Değişken Yaylı Destekler

Değişken yaylı destekler boru kısalma veya uza-
ma nedeniyle dikey hareket ederken değişken des-
tek kuvvetleri sağlarlar. Maksimum yük değişimi 
%25’tir.

Sabit Yaylı Destekler

Sabit yaylı destekler, termik hareketlerin çok bü-
yük olduğu durumlarda kullanılır (50 mm’den faz-
la ve maksimum %6 yük değişimine izin verilir). 
Bu yay destekleri, boru tesisat sistemlerinde kritik 
ekipman nozullarında oluşan yükleri sınırlamak 
için kullanılır.

DEĞİŞKEN ve SABİT YAYLI 
DESTEKLERİN SEÇİMİ

Sabit yaylı askılar mutlaka gerekli ise soğuktan 
sıcağa yükteki yüzde değişimi ±%6’dan düşük 
olduğunda, kritik boru hatları için en düşük yük 
değişimini sağlamak için seçilir. Bu sabit yaylı 
askıların geometrisi ve kinematiği, teorik ve sabit 
destek kuvvetinin tüm genişleme ve daralma bo-
yunca elde edilebileceği şekildedir.

Değişken yaylı askı elemanları, sabit yaylı destek-
lerin gerekli olmadığı kritik olmayan boru sistem-
leri üzerinde genel kullanım için önerilir. Değiş-
ken bir yayın doğal özelliği, destek kuvvetinin, yay 
sapması ve yay ölçüsü ile değişmesidir. Borular-
daki düşey genleşme yayda buna karşılık gelen bir 

Şekil 4. Sabit yaylı destek [2]

Tablo 1. Değişken ve Sabit Yaylı Destekler Seçim Kriterleri [2]

Değişken Yaylı Destekler Sabit Yaylı Destekler
Dizayn Helis Yay ile basit dizayn Yay&Dirsekli Manivela ile sofistike dizayn

Uygulama Kritik olmayan uygulamalar:
Örn. Isı eşanjörü, kazan, basit boru tesisatı vs.

Kritik olan uygulamalar:
Örn. buhar turbini için buhar boru tesisatı, buhar 
kolektörü, buhar kazanı vs.

Hareket Düşük termal hareketlere uygulanabilir 
(50 mm’nin altında)

Yüksek termal hareketlere uygulanabilir 
(50 mm’nin üstünde)

Alan Montaj için daha kısıtlı alan Montaj için geniş alan

Maliyet Düşük Maliyet Yüksek Maliyet
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kısalma veya uzamaya neden olur ve gerçek destek 
kuvvetinde dikey genleşme ve yay ölçüsü miktarı-
na eşit miktarda bir değişiklik olmasına neden olur.

SINIRLAYICILAR

Boru, aşağıdaki gibi yüklere dayanamayacak ya-
pıda olduğunda rijit destekler genellikle gereklidir:

• Deprem
• Kuvvetli rüzgâr
• Su darbesi gibi diğer dinamik yükler.
Ancak, bu rijit destekler, yüksek sıcaklık boru-
lamasında kullanıldığında, bazı yerlerde yüksek 
stres seviyeleri gelişebilir. Bu gibi durumlarda sı-
nırlayıcılar kullanılır.

Şekil 5. Sınırlayıcı [2]

SALINMA DESTEKLERİ

Boru titreşiminin etkisini sınırlamak için salınma 
destekleri kullanılır. Bunlar, yatay düzlemde hare-
ket eden değişken yaylı desteklerden daha farklı-
dır. Salınma desteği takıldığında, boru işletme ko-
numundayken yay önyüklemesi sıfır olacak şekilde 
ayarlanır. Değişken yaylı destekler gibi salınım 
destekleri de, boruya bazı genleşme gerilmeleri 
katarlar.

Şekil 6. Salınım Destekleri [2]

BORU DESTEKLERİNİN 
KONUMLANDIRILMASI

Boru destekleri eğilme gerilmesini minimum se-
viyede tutmak için vanalar, flanşlar gibi konsantre 
yüklere olabildiğince yakın yerleştirilmelidir.

Yatay düzlemde yön değişikliği söz konusu oldu-
ğunda meydana geldiğinde, sistemin dengesinin 
korunması ve eksantrik yüklemeleri azaltmak için 
destekler arası mesafenin standart tablolarında ve-
rilen değerlerin %75’i ile sınırlı olması önerilir.

Boru destekleri arasında tavsiye edilen standart 
mesafe, dikey kolon borularına uygulanmaz çünkü 
yerçekimi yükü nedeniyle hiçbir moment ve geril-
me oluşmaz. Borunun kendi ağırlığı altında devril-
mesini önlemek için destek kolonun üst yarısında 
bulunmalıdır.

Destekleyici çelik kullanımını en aza indirgemek 
için mevcut yapı çelik konstrüksiyonunun yakının-
da konum seçilmelidir

SABİT YÜK BORU DESTEKLERİNİN 
KONUMLANDIRILMASI

Sabit yük (ağırlık) destekleri arasındaki mesafe 
için, kodda önerilen mesafeyi kullanılmalıdır. (B31 
vb.).

Mevcut destek noktalarını göz önüne alınmalıdır.

Ekipmanlara yakın bölgelerde destekler arası me-
safeyi yarıya indirmek tavsiye edilir.

Konsantre yükler için destekler arası mesafeyi 
azaltmak gereklidir. Konsantre yükler desteklen-
melidir.

Öteleme yükleri desteklenmelidir.

İzolasyon ve kaplama için destekler arası mesafe-
nin azaltılması tavsiye edilir.

Desteklerin, yön değiştirmelerinin olduğu yerlere 
yakın yerleştirilmesi uygun olur. (Üstten asılı kö-
şeler, üstten veya alttan desteklenmiş kolonlar ha-
riç.)

Termal genleşme analizine dayalı olarak tip (rijit, 
yay veya sabit destek) seçilmelidir.

MEVCUT YAPIYA BAĞLANTI 
NOKTALARI

Boru hatlarını mevcut yapıya bağlamak için tercih 
edilmesi gereken bağlantı noktaları:
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Eğilme etkilerini en aza indirgemek için ana ele-
man kesişimlerinin yakınındaki kolonlara ve kiriş-
lere yükler uygulanması tavsiye edilir.

Gereksiz torsiyon veya yanal bükülme etkilerini 
ortaya çıkartan tasarımlardan kaçınılması gerekir.

Özellikle stabiliteye göre hesap yapılan basıya ça-
lışan parçalarda ve rüzgâr destekleri gibi ince par-
çalarda hareket veya enine yüklemelerden kaçınıl-
ması tavsiye edilir.

Çelik konstrüksiyonlar, binalar vb. titreşimli akışa 
veya iletilen mekanik titreşime maruz kalan boru 
hatlarıyla uğraşırken, binaların vb. rezonant olma-
yan frekansta yeterli sağlamlık ve yeterli mukave-
mete sahip olduğunu ve personelin genel konfor 
seviyesine göre sınırlar içinde kaldığını ispatlayan 
dikkatli ve kapsamlı bir analiz olmadığı müddetçe, 
bağımsız bir yapıya veya bir temele bağlantıların 
sınırlandırılması tavsiye edilir.

İletimi azaltarak etkiyi izole etmek için mekanik 
titreşimleri oluşturan makinelere sabit noktalar ve 
son derece esnek ve rezonant olmayan titreşim yu-
tucular (ör. kompansatörler) yerleştirilmesi tavsiye 
edilir.

BORU HATTINA BAĞLANTI 
NOKTALARI

Vana, bağlantı parçaları veya genleşme parçaları 
gibi boru bileşenleri yerine bir boru üzerinde bağ-
lantı yapılması tercih edilir. Çok lokalize yükleme 
esnasında, flanşlı veya dişli bağlantılar sızıntı ya-
pabilir ve valf gövdeleri sonuçta oluşan kaçaklar-
dan veya fazla yük binmesinden dolayı bozulabilir. 
Bununla birlikte, ağır armatürlere olan destekler, 
etkinin uygun şekilde sağlandığı durumlarda kabul 
edilebilir.

Zaten yerel etkilerinin üst üste bindireceği yüksek 
oranda lokalize gerilmelere maruz kaldıklarından 
keskin yarıçaplı veya kaynaklı dirsekler yerine, 
düz hatlara destek yerleştirilmesi tercih edilir. Ay-
rıca, kavisli boru üzerinde kavisin uzunluğu veya 
çevresi boyunca uzanan destekler, parçanın esnek-
liğini ciddi şekilde değiştirecektir.

Temizlik ve bakım çalışmaları için sık sık çıka-
rılmayı gerektirmeyen boru hatları üzerine destek 
yerleştirilmesi tercih edilir.

Dikey hatlar, branşmanlar, motorlu veya başka tür-
lü ağır valfler ve ayırıcılar, pislik tutucular, vb. kü-
çük ekipmanlar gibi ağır yük konsantrasyonlarına 
mümkün olduğunca yakın destek yerleştirilmesi 
tercih edilir.

SONUÇ

Boru hatları ve üzerindeki armatür ve ekipmanları 
taşıyan boru destekleri incelenmiş:

Sistemlerde kullanılacak boru desteklerinin tipi-
nin, yerleşiminin, boyutlandırılması ve tasarımı-
nın güvenli bir şekilde yapılabilmesi için, boru 
hatlarının maruz kaldığı tüm yüklerin ve bu yük-
ler altında oluşacak sehim ve yer değiştirmelerin 
hesaplanmış olması gereği ortaya çıkmıştır. Bütün 
boru hattı boyunca nokta bazında yükler ve yer 
değiştirmeler ancak boru stres analizi sayesinde 
hesaplanabilir. Özellikle yüksek sıcaklık ve basınç 
şartlarında çalışan, yanıcı, parlayıcı vb. tehlikeli 
akışkanların transferinde kullanılan boru hatları-
nın askı ve destek sistemlerinin tasarımında, boru 
stres analizi ile ortaya çıkan sonuçlara göre tasa-
rım yapılması gereklidir. Çağımızda bu hesapla-
maların bilgisayar destekli analiz programları ile 
çok kısa zamanda ve çok daha kapsamlı ve sağlıklı 
yapılabildiğini düşünürsek, endüstriyel tesislerin 
ve binaların hizmet ömürlerini uzatmak ve düşük 
bir işletme maliyeti için boru hatlarında meydana 
gelebilecek hasarlardan kaçınmak için boru stres 
analizi yapılması ve boru hatlarının, askı ve destek 
sistemlerinin bu analiz sonuçlarına göre tasarlan-
ması önerilir.
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TMMOB Makina Mühendisleri Odası Adına İz-
mir Şubesi tarafından 17-20 Nisan 2019 tarihle-
rinde MMO Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi-
İZMİR’de gerçekleştirilecek 14. Ulusal Tesisat 
Mühendisliği Kongresi kapsamında düzenlene-
cek sempozyumlar ile yöneticileri aşağıdaki 
şekilde belirlendi ve içerikleri oluşturularak 
kamuoyu ile paylaşıldı.

“Mekanik Tesisatta Gerçekler ve Gelecek” 
ana teması ile düzenlenen Teskon 2019’un 
seminer ve kurs içeriklerinin oluşturulma-
sı için çalışmalar halen devam etmektedir. 
Ayrıca sekiz sempozyumun gerçekleşe-
ceği kongrede konu başlıkları “Akışkanlar 
Mekaniği”, “Bina Fiziği”, “Binalarda Enerji 
Performansı ve Akıllı Binalar”, “Isıl Konfor”, 
“İç Hava Kalitesi”, “Simülasyon ve Simülasyon 
Tabanlı Ürün Geliştirme”, “Soğutma Teknolojile-
ri” ve “Termodinamik” olarak belirlendi.

TESKON 2019 Sempozyumları Belirlendi

Sempozyum içerikleri ve yöneticileri aşağıdaki şekilde oluştu.

AKIŞKANLAR DİNAMİĞİ SEMPOZYUMU

Sempozyum Yöneticileri: 

Prof. Dr. Gülden Gökçen Akkurt
Prof. Dr. Macit Toksoy

Akışkanlar mekaniği ile ilgili disip-
liner, multidisipliner, transdisipliner 
temel ve uygulamalı araştırmaların 
paylaşılması ve TESKON veri taba-
nında ulusal ve uluslararası araştır-
macıların ve endüstrinin bilgisine 
açılmasıdır.

Bu amaçla akademisyenlerin, lisan-
süstü öğrencilerin, endüstriyel araş-
tırma birimleri uzmanlarının bir 
araya getirilmesi hedeflenmektedir. 
Sempozyum ayrıca akışkanlar meka-
niği ve uygulamaları ile ilgili eğitimin 
tartışılmasını ve yeni modellerin öne-
rilmesini içeren çalışmaların da pay-
laşılmasını öngörmektedir. 

Konular

• Akış kararlılığı

• Akış kontrolü

• Akış akustiği, gürültü

• Çevre akışkanlar meka-
niği ve uygulamaları

• Çok fazlı ve partiküllü 
akışlar

• Dalgalar

• Damla ve kabarcıklar

• Dönen akışlar

• Jeofizik akışlar

• Jeofiziksel akışkanlar 
mekaniği

• Kavitasyon

• Kompleks akışkanlar

• Mikroölçüt akışlar

• Moleküler dinamik

• Mühendislik uygulama-
ları

• Nanoölçüt akışkanlar

• Pompalar, fanlar

• Sıkıştırılabilir akışlar

• Sıkıştırılamaz akışlar

• Sınır tabaka

• Süper akışkanlar

• Türbülans

• Vorteks akışları
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Sempozyum Yöneticisi: 

Doç. Dr. Ayça Tokuç

Binaların çevresel etkilere karşı davranışının düzenlenmesi 
hem mimarların hem de mühendislerin başlıca çalışma konu-
larındandır. Yapı ve tesisat elemanlarının birbirleriyle uyumlu 
tasarlanmaları ile sağlıklı ve konforlu mekanlar yaratılabilmek-
tedir. Aynı zamanda, günümüzde mekanların daha enerji etkin, 
akıllı, çevresel ve ekonomik sürdürülebilirliğe sahip olması da 
hedeflenmektedir. Ancak tasarım, uygulama ve kullanım sü-
recinde ortaya çıkan farklılıklar bu hedeflere ulaşılmasını en-
gellemektedir. Bu sempozyum, geleceğin binalarında tasarım, 
uygulama, yaşama ve yönetimin nasıl olacağının yazarların öz-
gün bilimsel çalışmaları üzerinden değerlendirildiği bir ortam 
sağlayacaktır.

Sempozyum Yöneticisi: 

Prof. Dr. Hasan Heperkan

Binalar, küresel enerji tüketiminin yaklaşık üçte 
birinden sorumludur. Özellikle Türkiye gibi ge-
lişen ülkelerde, kentsel dönüşüm sürecinde hızla 
yenilenen binalar, depreme dayanıklı olarak ya-
pılırken enerji performansına da önem verilme-
lidir. Binaların enerji performansları sürdürüle-
bilir olmalıdır.

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği 
Konferansı’nda, sera gazlarını sınırlayabilmek, 
küresel ısınmayı 2 °C değerinin altına indirmek 
üzere 2015’te Paris Antlaşması yapıldı. Türkiye, 
Ulusal Düzeyde Belirlenmiş Katkı Niyeti belge-
sinde, 2030 yılı itibariyle sera gazı emisyon artı-
şını %21 azaltmayı taahhüt etti.

Avrupa Birliği, ilk adımı Binalarda Enerji Per-
formansı Direktifi (2002/91/EC), EPBD ile 
attı. 2010 yılında yeniden düzenlenen direktif 
(2010/31/EU), “referans bina”, “optimum ma-
liyet” ve “yaklaşık sıfır enerjili binalar” gibi 
kavramlar getirdi. 2018’de EPBD’nin son reviz-
yonu onaylandı. Yeni revizyon, paydaşların ve 
REHVA’nın görüşleri doğrultusunda iç ortam 
kalitesinin güçlendirilmesini, düzgün bakım ve 
etkin denetlenme yapılmasını ve daha iddialı 

enerji verimliliği hedefleri konulması husus-
larını içermektedir. Binaların verimli olarak 
işletilmelerini sağlamak üzere, bilgi ve ileti-
şim teknolojisinin (ICT) ve akıllı teknolojilerin 
kullanılmasının teşvik edilmesi (akıllı sayaçlar, 
bina otomasyon ve kontrol sistemleri), enerji de-
polanması, dağıtım şebekesi ile uyuma binaların 
ne kadar hazır olduklarını gösteren “akıllılığa 
hazırlık göstergesi” tanımlanması, eski binaların 
yenilenmesi istenmektedir.

Türkiye, Enerji Verimliliği Kanunu’nu kabul 
etmiş, TS 825’i yenilemiş ve Binalarda Enerji 
Performansı Yönetmeliği yürürlüğe girmiştir. 
Bu yönetmelikle kapsam dahilindeki binaların 
Enerji Kimlik Belgesi (EKB) alması yasal olarak 
zorunlu kılınmıştır. Binalara EKB verilebilmesi 
için binaların enerji performanslarının belirlen-
mesi gerekmektedir.

“Binalarda Enerji Performansı Ulusal Hesaplama 
Yöntemine Dair Tebliğ (Tebliğ No: YİG/2010-
02)” ile binanın enerji tüketimine etki eden tüm 
parametreleri değerlendirmek ve enerji perfor-
mans sınıfını belirlemek için “hesaplama yönte-
mi” yayınlanmış, BEP TR yazılımı hazırlanmış-
tır. Bir binanın enerji performansını hesaplamak 
başlı başına bir iştir. Yüzey, hacim, ürün ve sis-
tem verileri gibi birçok bilgi toplanmalı ve ya-

BİNA FİZİĞİ SEMPOZYUMU

BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI ve AKILLI BİNALAR SEMPOZYUMU

Konular

• Geleceğin Binaları
• Sürdürülebilir Tasarım Araçları
• Enerji Etkin Binalar
• Akıllı Binalar
• Binalarda Başarım
• Bina Yönetimi
• Binalarda Kullanıcının Etkisi
• Standart ve Yönetmelikler
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zılıma tanıtılmalıdır. Bu süreç çoğunlukla kabuller 
yapılarak basitleştirilir. BIM, “building information 
modelling”, bina bilgi modellemesi yaklaşımı adapte 
edildiğinde, bu bilgiler zaten modelin içinde yer alır; 
değişik şartlar altında bina sistemlerinin davranışı 
analiz edilerek optimize edilebilir.

Enerji verimliliği dünyada her gün üzerinde daha fazla 
durulan bir konu haline gelmiştir. Bu kapsamda akıl-
lı binalar, enerji verimliliğinin önemli bir aşamasını 
temsil etmekte ve akıllı mikro şebekenin temel öğe-
sini oluşturmaktadır. Binalarda enerji verimliliğinin 
sağlanmasında iklimlendirme sistemlerinin kontrolü-
nü sağlayan enerji yönetim sistemlerinin kullanılması 
kaçınılmazdır.

Binalarda enerji performansı yönetmeliği, ısıtma, ay-
dınlatma, soğutma, klima, havalandırma gibi her türlü 
enerji kullanımını, dış hava şartları ve yerel şartları, 
iç hava kalitesi ve maliyet etkinliği dikkate alarak 
enerji tüketimini azaltmayı hedefler. Enerji kaynakla-
rının daha rasyonel kullanılmasını sağlamak amacıy-
la, enerji verimliliği teknolojilerinin ve yenilenebilir 
enerjinin hem yeni hem de mevcut binalarda dikkate 
alınmasını teşvik eder. Bu noktada ısı pompalarının 
kullanımının öne çıkacağı, kazanların yerini alacağı 
düşünülmektedir. Bölgesel ısıtma, güneş ve rüzgâr 
enerjisi, özellikle enerji kaynaklarının birlikte kulla-
nıldığı esnek, hibrid sistemler de unutulmamalıdır.

Binaların enerji performansının geliştirilmesi konusu, 
başından beri TESKON kongrelerinde ele alınmakta-
dır. Bu konu, son beş kongrede özel sempozyumlarda 
ele alınmıştır. 14. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kong-
resi kapsamında da “Binalarda Enerji Performansı 
ve Akıllı Binalar” sempozyumu düzenlenecektir. Bu 
alanda çalışan akademisyenler ve sektör temsilcilerini 
katkıda bulunmaya davet ediyoruz.

Sempozyum Yöneticisi: 

Doç. Dr. İbrahim Atmaca

Isıl konfor “ısıl çevreden memnun olunan düşün-
ce hali” olarak tanımlanmaktadır. İklimlendiri-
len ortamlar için gerekli ısıl şartlar farklı durum-
lar için ASHRAE Standart 55 ve ISO 7730 gibi 
uluslararası standartlarda belirtilse de günümüz-
de farklı tip ve kullanım amaçları bulunan birçok 

bina için gerekli ısıl konfor şartları hala çalışıl-
maya devam edilen önemli bir konudur. Hatta 
günümüzde kullandığımız hacimlerde sağlıklı 
bir ortam temini için tercih ettiğimiz havalandır-
manın ısıl konfor üzerine etkisi de araştırılmaya 
değer, önemli bir konu olarak dikkat çekmekte-
dir. Bütün bunların yanı sıra hemen hemen her 
sektörde olduğu gibi mekanik tesisat sektöründe 
de izlerini göstermeye başlayan dijital dönüşüm 

ISIL KONFOR SEMPOZYUMU

Konular

• Yeni ve mevcut binalarda enerji perfor-
mansı

• Yaklaşık sıfır enerjili binalar (nZEB)
• Konutlarda, kamu binalarında, tica-

ri binalarda, hastanelerde, okullarda 
enerji performansı

• Binalarda enerji performansında etkili 
parametreler

• Referans bina kavramı
• Binalarda enerji performansı için de-

ğerlendirme yöntemleri
• Binalarda enerji performansı için yazı-

lımlar
• Binalarda enerji performansı ve eko-

nomi
• Optimum maliyet kavramı
• Binalarda enerji performansı: Yasal 

durum
• Binalarda enerji performansı: Sertifi-

kalandırma
• Kentsel dönüşüm ve enerji performansı
• Bütünleşik tasarım
• Maliyet etkin hesaba dayalı U değerle-

rinin belirlenmesi
• Uluslararası standartlar - Avrupa CEN 

çalışmaları
• İklim verileri
• Karbon ticareti
• Akıllı binalar
• Binalarda enerji verimliliği teknoloji-

leri
• IOT uygulamaları
• Akıllılığa hazırlık göstergesi
• BIM, Building Information Modeling
• Binalarda TAD, Test Ayar Dengeleme
• Binalarda “Commissioning”
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ve nesnelerin interneti kavramları-
nın özellikle akıllı binalarda enerji 
verimliliğini de ön plana çıkaracak 
ısıl konfor çalışmaları için kullanımı 
ileriye dönük uygulamalara ışık tuta-
cak nitelikte olacaktır. Tüm bu yön-
leriyle düşünüldüğünde ısıl konfor; 
ısıtma, soğutma ve havalandırma 
sektörü için son derece önemli bir 
konudur ve detayları ile tartışılması 
önem arz etmektedir.

Konu ile ilgili akademisyenleri ve 
sektör temsilcilerini aynı platformda 
buluşturarak güncel araştırma so-
nuçlarının tartışılacağı, bilimsel ve 
teknolojik gelişmelerin paylaşılaca-
ğı sempozyuma tüm araştırmacıları 
çalışmaları ile katkıda bulunmaya 
davet ediyoruz.

Konular

• Isıl Konfor ve İç Hava Kalitesi
• Dijitalleşme, Nesnelerin İnterneti ve Isıl Konfor
• Isıl Konfora Dayalı Bina Enerji Simülasyonları
• Isıl Konfor Modelleri
• CFD Analizleri ile Isıl Konfor
• Isıl Konfor ve Verimlilik
• Isıl Konfor ve İnsan Sağlığı
• Taşıtlarda Isıl Konfor
• Isı Geri Kazanım Cihazları ve Isıl Konfor
• Isıl Konfor ve Otomasyon
• Isıl Konfor ve Enerji Verimliliği
• İklimlendirme Sistem ve Aparatlarının Isıl Konfora Et-

kisi
• Okullarda Isıl Konfor
• Isıl Konfor ve Mimari Tasarım
• Isıl Konfor ve Tekstil
• Yapı Fiziği ve Isıl Konfor
• Isıl Konfor ve İş Güvenliği

İÇ HAVA KALİTESİ SEMPOZYUMU

Sempozyum Yöneticisi: Prof. Dr. Sait C. Sofu-
oğlu

İç Hava Kalitesi Sempozyumu 2007 yılından 
beri düzenlenmektedir. Çevre, Kimya ve Makina 
Mühendislikleri, Biyoloji-Biyomühendislik, Tıp 
Fakültesi Göğüs Hastalıkları ve Halk Sağlığı, 
Adli Tıp bölümlerinden katılımlarla sempozyu-
ma ilgi genişleyerek devam etmektedir.

Araştırmacıları iç hava kalitesi ile ilgili çalışma-
larını aktarmak, fikir alışverişinde bulunmak ve 
İç Hava Kalitesi alanının ülkemizdeki gelişimine 
katkıda bulunmak üzere TESKON-2019 VII. İç 
Hava Kalitesi Sempozyumu’na davet ediyoruz. 
Katılımcı alanlarının çeşitliliğinden anlaşıldığı 
üzere İç Hava Kalitesi çok disiplinli bir alandır. 
Dolayısıyla, ortak faydada daha verimli ve etkili 
bilimsel çalışmaların tohumlarının atılacağı bir 
ortam oluşturulması ilk hedefimizdir. Ek olarak, 
iç hava kalitesinin insan sağlığı açısından önemi 
konusunda toplumun bilinçlenmesine profesyo-
neller yoluyla katkıda bulunulması amaçlanmak-
tadır.

İnsanlar zamanlarını büyük oranlarda çeşitli iç 
ortamlarda geçirmektedirler. Dolayısıyla, bu or-
tamlardaki kirleticiler ve bunların iç hava gaz 
faz, uçuşan ve çökelmiş tozdaki derişimleri, or-
taya çıkabilecek gerek kısa vadeli gerekse uzun 
vadeli sağlık etkileri açısından kritik bir rol oy-
narlar.

Bu sağlık etkileri, geçici olarak ortaya çıkan spe-
sifik olmayan semptomlardan çeşitli hastalıklara 
değişkenlik göstermektedir. Ayrıca, doğrudan 
veya dolaylı olarak işokul performansı kaybı-
na sebep olabilmektedir. Ülkemizde iç hava 
kalitesine araştırmacıların ilgisi genişlemekte, 
bu alanda yapılan çalışmaların sayısı hızla art-
maktadır. Bu açıdan bakıldığında, 2007’de ilki 
yapılan ve 2019’da yedincisi düzenlenecek olan 
İç Hava Kalitesi Sempozyumu, bu bilim alanın-
da ülkemizin geldiği noktayı ortaya koyması ve 
hâlâ oluşmakta olan, gerek mesleki gerekse halk 
bilincinin bina edilmesi için son derecede önem 
taşımaktadır.
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Sempozyum Yöneticileri: 

Prof. Dr. A. Alper Özalp
Dr. Öğr. Üyesi Ziya Haktan Karadeniz

Bilgisayar teknolojilerinde son 20 yılda sağlanan ilerle-
meler beraberinde, bu amaca hizmet edebilen, bilgisayar 
destekli analiz ve simülasyon odaklı görev yapan mühen-
dislik yazılımlarının geliştirilmesinin de önünü açmıştır. 
Bu yazılımlar yapısal çerçevede fiziksel tasarım kabili-
yetine sahip olmakla kalmamış, tasarımı üzerinde çalı-
şılan mühendislik sisteminin operasyonel incelemesini 
yürütebilecek bir donanıma sahip olacak şekilde kurgu-
lanmıştır. Bu yazılımların kullanımının yaygınlaşması 
ve simülasyon çalışmalarının geleneksel hale gelmesi 
beraberinde başarı hikayelerine, uygulanan yöntemlere, 
kullanım sahalarına, kullanıcı firma/üniversite bazlı tec-
rübeye dayalı aktarım ve dönüşlerin de artmasına neden 
olmuştur.

Bu durum bilgisayar destekli simülasyon çalışmaları 
yürüten endüstriyel uygulayıcıların, bilim insanlarının, 
proje yürütücülerinin ve araştırmacıların arasındaki bil-
gi akışını sağlayacak bir platformun da gerekliliğini işa-
ret etmiştir. İlki 2015 yılında gerçekleştirilen Simülasyon 
ve Simülasyon Tabanlı Ürün Geliştirme Sempozyumu 
ile ülkemizde simülasyon araçlarını kullanarak ürün ge-
liştiren araştırmacılar, akademisyenler ve farklı sektör-
lerde çalışan mühendislerin bir araya gelerek sektörler 
arasında bilgi paylaşımının sağlanmasının ötesinde bu 
kulvarda bir network oluşturulması hedeflenmektedir.

Simülasyon araçlarının tesisat sistemlerinin devreye 
alınması ve işletilmesi sırasındaki kontrol, kestirimci 
bakım ve acil durum senaryoları için de yaygın olarak 
kullanılması gerekmektedir. Özellikle BIM (Building 
Information Modelling) araçları ile simülasyon araçla-
rının bütünleştirilmesi, yapı sektöründe tüm mekanik 
tesisat tasarım süreçlerinin çok daha güvenilir şekilde 
yapılmasını sağlayacaktır. 3 Boyutlu eklemeli üretim 
yöntemlerinin bina inşasında kullanılmaya başladığı 
göz önünde bulundurulduğunda, tüm mekanik tesisat 
bileşenleri ile birlikte yapının tek seferde bir bütün ola-
rak üretilmesi, ancak tasarım sürecinde doğru simülas-
yon yöntemlerinin kullanılması ile mümkündür. Tesisat 
Mühendisliği’nin geleceğinin tartışılacağı TESKON 
2019’da, kablosuz teknolojiler, nesnelerin interneti ve 
akıllı sistemler kavramlarının simülasyon yöntemleri ve 
süreçleri ile ilişkisini de tartışmaya açmak istiyoruz.

SİMÜLASYON VE SİMÜLASYON TABANLI ÜRÜN GELİŞTİRME SEMPOZYUMU

Konular

• Aerodinamik
• Akışkan Yatak Uygulamaları
• Araçlarda Havalandırma
• Binalarda Havalandırma ve Dış Cephe 

Yükü Hesaplamaları
• Blow Molding Prosesi
• Boyama Sistemleri
• Çok Modlu Isı Transferi Uygulamaları
• Denizcilik Uygulamaları
• Ekstrüzyon Prosesi
• Endüstriyel Fırınlar
• Endüstriyel Tip Soğutucular
• Endüstriyel Yakıcılar ve Yanma Odası 

Tasarımı
• Enjektör Sistemleri
• Filtrasyon Sistemleri
• Havacılık Sanayi
• Hidrolik Sistemler
• Isı Değiştiricileri
• Isıl Konfor Hesaplamaları
• Kalıp İçi Dolum Prosesi
• Klima Sistemleri
• Kompresörler
• Kurutma Teknolojileri
• Lüle Akışları
• Mikro Akış Teknolojileri
• Motor içi Bağlantı Borusu Tasarımı
• Plazma Akışları
• Pnömatik Sistemler
• Pompalar ve Fanlar
• Poroz Ortam Akışları
• Savunma Sanayi
• Serbest Yüzey Akışları
• Sızdırmazlık Sistemleri
• Soğutma Kulesi Tasarımı
• Spray Akışları
• Sesüstü Akışlar
• Tünel içi Yangın Simülasyonları
• Tünel içi Havalandırma Simülasyon-

ları
• Türbinler
• Vanalar
• Yağlama Uygulamaları
• Yakıt Pilleri
• Yakıt Tahrik Sistemleri
• Yanmış Gaz Akışları
• Yenilenebilir Enerji Teknolojileri
• Yoğuşma Mekanizmaları
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Sempozyum Yöneticileri: 

Prof. Dr. Serhan Küçüka
Doç. Dr. Orhan Ekren

M.Ö. 1100 yılına kadar uzanan soğutma tekni-
ğinin ilk kullanım amacı gıdaları korumak olsa 
da günümüzde konfor, gıda, tıbbi uygulamalar ve 
sağlık, imalat teknolojileri, elektronik ve teleko-
münikasyon ve diğer alanlarda vazgeçilmez bir 
öneme sahiptir. Kontrolotomasyon yöntemlerin-
deki gelişmelerin yanı sıra, akıllı ve mini sistem-
lere giderek artan ilgi, soğutma teknolojilerinin 
gelecekte çok farklı bir boyut kazanacağını gös-
termektedir.

Bu sempozyumda sektörde faaliyet gösteren 
firmalar ile üniversite ve ilgili kurumları aynı 
platformda bir araya getirerek soğutma ile ilgili 
bilimsel ve teknolojik gelişmelerin paylaşılması, 
gelecekte karşımıza çıkacak yeni ürün, yöntem 
ve fikirlerin tartışılması amaçlanmaktadır. Konu 
ile ilgili uzman meslektaşlarımızı bilgi ve biri-
kimlerini paylaşmaya davet ediyoruz.

Konular

• Soğutma Teknolojilerindeki Yeni Gelişme-
ler

• Sürdürülebilir ve Çevre Koruyucu Soğutma 
Teknolojileri

• Soğutma İşlemlerinde Enerji Verimliliği
• Yeni Soğutkanlar
• CO2 Teknolojilerinde Gelişmeler
• Gıda Teknolojisi ile ilgili Uygulamalar
• Soğu Depolama
• Isı Pompaları
• Soğutma Sistemlerinde Kontrol ve Otomas-

yon
• Soğutma Sistemleri Yazılımları
• Soğutma Sistemlerinde Modelleme ve Si-

mülasyon
• Soğutma Ekipmanları Tasarımı ve Boyut-

landırması
• Soğutma Sistemlerinde Arıza Bulma Tek-

nikleri
• Güneş Enerjisiyle Soğutma
• Alternatif Soğutma Teknikleri
• Soğutma Sistemlerinde Endüstri 4.0 Uygu-

lamaları

SOĞUTMA TEKNOLOJİLERİ SEMPOZYUMU

Sempozyum Yöneticisi: 

Prof. Dr. -Ing. Ahmet Can

Termodinamik bilim dalı ile ilgili öğretimde ve 
uygulamalı araştırmada, termodinamiğin kendi 
içinde ve yakın bilim alanlarında gerçek olan di-
jitalleştirmenin tesisat emniyetini arttırmasıdır.

Enerji ve dönüşümleri ile ilgili sistemlerin ta-
sarımı, üretimi ve işletimi aşamalarında karşı-
laşılabilecek kritik durumların, ancak ulusal ve 
uluslararası standartlara göre, sürdürülebilirlik 
ve verimlilik ölçütlerine uygunluk ile aynı özel-
likli yedeklemeye sahip etkin otomasyon ile üs-
tesinden gelinebilir.

Termodinamik Sempozyumu kapsamında sunu-
lacak bildirilerin, termodinamikteki yeni kav-
ramları ve kuramsal gelişmeleri içermesi arzu 
edilmektedir. Bildirilerin uygulama konularının 
termodinamik bilimi bakış açısıyla ele alınması 
beklenmektedir. Bunlardan, Tasarımlarda mul-
tidisipliner bilgi donanımının esas alındığı, ya-
pımı ve işletimi gerçekleştirilen termodinamik 
sistemlerin tesisat verimlerinin ve enerji verim-
liliğinin arttırılmasının işlendiği, özgün örnek-
ler bulunanlar seçilecektir. Yeni yaklaşımlarla 
modellemelerin yapıldığı, süreç değişkenlerinin 
ölçüldüğü, dijitalleştirildiği ve otomasyonun ger-
çekleştirildiği, teorik ve deneysel sonuçların kar-
şılaştırıldığı bildirilere öncelik verilecektir.

TERMODİNAMİK SEMPOZYUMU
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Birinci Baskı : Nisan 2013

İkinci Baskı : Temmuz 2014

ISBN  : 978-605-01-0390-8

Sayfa Sayısı : 284
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makina mühendisleri odası

SUNUŞ

Makina Mühendisleri Odası, artan bilgi birikimine 
ulaşma, edinilen bilgi ve deneyimleri paylaşma ve 
üretim süreçlerinde değerlendirebilme yetisi için sü-
rekli eğitimin ve yenilenmenin zorunluluğu ilkesin-
den hareketle çalışmalarını sürdürmektedir.

Tesisat Mühendisliği El Kitabı’nın, bir yıl gibi kısa bir 
süre içerisinde gördüğü yoğun talep nedeniyle, gün-
celleyerek ve Mekanik Tesisatların ve Ekipmanların 
Sismik Koruması bölümünü ekleyerek ikinci baskısını 
yapıyoruz.

Makina mühendislerine, günlük mühendislik çalış-
malarında, özellikle sahada çalışırken ihtiyaç duy-
dukları bilgilere hızla erişmelerini sağlayacak bu 
kitabı, hazırlayarak mühendislerin hizmetine sunan 
üyemiz Aydın Acemi’ye teşekkür ediyoruz.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası
İstanbul Şube Yönetim Kurulu
Temmuz 2014

İÇİNDEKİLER

• SIHHİ TESİSAT

• ISITMA TESİSATI

• HAVALANDIRMA/KLİMA TESİSATI

• BASİT PSİKROMETRİ

• KAYNARSU (KIZGINSU) TESİSATI

• BASINÇLI HAVA TESİSATI

• KIZGIN YAĞ TESİSATI 

• BUHAR TESİSATI

• YANGIN TESİSATI

• BORU İŞLERİ GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ

• ARMATÜRLER VE BORULAR

• ASKI-KONSOL-KELEPÇE

• MEKANİK TESİSATLARIN VE EKİPMANLARIN SİSMİK 
KORUMASI

• BİRİMLER ve EKLER

İstanbul Şube: Katip Mustafa Çelebi Mah. İpek Sok No: 9 Beyoğlu/İstanbul Tel: 0212 252 95 00    e-posta: yayin-istanbul@mmo.org.tr
Yayınlarımıza ve güncel fiyatlarına https://www.mmo.org.tr/merkez/satistaki-kitaplar adresinden ulaşabilirsiniz.
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Erdoğan, E. Aybars Özer, Emrah Altun, Erdoğan Şiṁşek, Hasan 
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SUNUŞ

Yayın çalışmalarına büyük önem veren Odamız, uzmanlık 
alanlarına giren konularda üyelerinin ve ilgili teknik perso-
nelin gelişen teknolojiden yararlanması ve bilgi birikimi-
nin artırılması için bünyesinde kurmuş olduğu Meslek İçi 
Eğitim Merkezi (MİEM) aracılığıyla kurslar düzenlemekte 
ve bu kurslara yönelik olarak yayın faaliyetlerini sürdür-
mektedir. Konusunda ilk veya tek olan kitaplarımız hem 
üniversitelerde hem de sanayide çalışan teknik elemanlar 
tarafından başvuru kaynağı olarak kullanılmaktadır.
Bilimsel, teknolojik ve mühendislik uygulama alanlarında-
ki sürekli gelişmeler, üretim süreçlerinde var olan bileşen-
lerin kendilerini sürekli yenilemelerini zorunlu kılmakta-
dır. Mesleki varlık koşulu bu alanlardaki faaliyetlere bağlı 
olan mühendislerin, alanın gelişmişlik ve geliştirilebilirlik 
düzeyine etki edebilecek nitelikte olması beklenmektedir. 
Bu yüzden, artan bilgi birikimine hızlı ulaşma, edinilen bil-
gi ve deneyimleri paylaşma, üretim süreçlerinde değer-
lendirebilme yetisi ve çağı yakalamak için sürekli eğitim 
şarttır.
Makina Mühendisleri Odası, sürekli eğitim ilkesi çerçeve-
sinde, üyelerimizin meslek içi eğitimlerine çok yönlü fay-
da sağlayacak, kongre, sempozyum, konferans, seminer, 
kurs ve yayın çalışmalarını arttırarak devam ettirmektedir. 
Bu yönde yapılan çalışmaların en önemli amacı üyelerimi-
zin konularında gelişmelerini sağlamaktır.

Üyelerinin meslek alanlarındaki gereksinimlerini ve talep-
lerini dikkate alarak, gelişen bilim ve teknoloji doğrultu-
sunda, toplumun ihtiyaçlarını gözeterek mekanik tesisat 
sektöründeki gelişmelere paralel olarak yetişmiş teknik 
eleman gücüne olan gereksinimin karşılanmasını sürekli 
gündeminde tutmakta olan Odamız, mekanik tesisatta 
yeni teknoloji ve uygulamalar ile doğru ve yeterli bilgiye 
ulaşmak, bilgi ve deneyimin erişilebilir olmasını sağla-
mak, bilgi ve deneyimin tüm meslek alanlarımızda olduğu 
gibi mekanik tesisat alanında da yaygınlaşmasına katkıda 
bulunmak hedefi ile çalışmalarını sürdürmektedir.
Bu kapsamda “Atık Su Arıtma Tesisi Pratik Bilgiler El Kita-
bı”nın üçüncü baskısını meslektaşlarımız ve uygulamacı-
ların hizmetine sunuyoruz.
Metin yazımında disiplinleri farklı çeşitli kişi ve kuruluş-
lar katkı koymuşlardır. Makina Mühendisi Celalettin Fırat 
TÜRE, Makina Mühendisi Umut Ahmet TECER, Makina 
Mühendisi Reşat ŞENER, Makina Mühendisi Ertuğrul DİK-
TAŞ, Kimya Mühendisi İlker ERDOĞAN, Elektrik Mühendi-
si Arif AYKAÇ’a kitabı hazırlama sürecindeki özverili katkı-
larından dolayı teşekkür ediyoruz.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu
Şubat 2015

Şube: Katip Mustafa Çelebi Mah. İpek Sok No: 9 Beyoğlu/İstanbul Tel : 0212 252 95 00-01 Fax: 0212 249 86 74 
e-posta : yayin-istanbul@mmo.org.tr

AtikSu-TanitimBulteni.indd   1 25.10.2017   14:27:49







GÜVEN VEREN ÇÖZÜLER...

ALTUNİZADE ACIBADEM 
HASTANESİ

Sertifikalı Çözümler 

İstanbul Merkez Ofis
Fabrika - İstanbul
Atatürk Cad. (Baraj Yolu) Çağatay Sk. No: 3
Sarıgazi, Sancaktepe / İstanbul / TURKEY 34785
Tel./Phone : +90 216 499 14 64 (Pbx)
Faks/Fax : +90 216 499 66 19

DSG Üretim Tesisi
Fabrika - Eskişehir
Eskişehir OSB
Şehitler Bulvarı No: 29/A 
Tel./Phone : +90 222 236 20 40
Faks/Fax : +90 222 236 20 49

HDE Üretim Tesisi
Fabrika - Eskişehir
Eskişehir OSB
Şehitler Bulvarı No: 29/B 
Tel./Phone : +90 222 236 20 40
Faks/Fax : +90 222 236 20 49

TCG Üretim Tesisi
Fabrika - Eskişehir
Eskişehir OSB
Organize San. Bölgesi 21. Cad. No: 15
Tel./Phone : +90 222 236 26 50
Faks/Fax : +90 222 236 26 54

MASLAK ACIBADEM 
HASTANESİ

RÖNESANS BURSA ENTEGRE 
ŞEHİR HASTANESİ

RÖNESANS ELAZIĞ ENTEGRE 
ŞEHİR HASTANESİ

ISPARTA ENTEGRE ŞEHİR 
HASTANESİ

FERKO SIGNATURE IKEA KARTAL



ADYABATİK SOĞUTMA 
SİSTEMLERİ
Friterm kuru soğutucu ve kondenserlerde
enerji ve su kayıplarından tasarruf sağlayan, 
makine verimliliğini artıran Cool Pad 
Adyabatik Soğutma Sistemleri kullanarak 
sağlıklı ve çevreci ürünler sunar.

Evaporatif Soğutma Petekli 
(Cool pad) Sistemi

Ağ Üzeri (Ecomesh) 
Spreyleme Sistemi

Doğrudan
Spreyleme Sistemi

Merkez/ Fabrika 1:
İstanbul Deri Organize Sanayi Bölgesi Dilek Sokak
No:10  X-12  Özel Parsel Tuzla 34957 İstanbul / TÜRKİYE
Fabrika 2:
Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi 6.Cadde 17. Sokak
No:1 Demirciler Köyü Dilovası 41455 Kocaeli / TÜRKİYE
Tel: +90 216 394 12 82 (pbx)  Faks: +90 216 394 12 87
info@friterm.com    www.friterm.comfacebook.com/friterm linkedin.com/company/fritermtwitter.com/friterm
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