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• Makina Mühendisleri Odası Tesisat Mühendisliği Dergisi, tesisat mü-
hendisliği alanındaki güncel gelişmeleri içeren makaleler, sektörle il-
gili haberler, sektöre yönelik akademik çalışmalar ve duyuruları 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 hazırlanarak 
basımı gerçekleştirilen Tesisat Mühendisliği Dergisi, Tesisat alanında 
çalışmakta olan üyelerimiz için 1993 yılından beri yayınlanan hakemli 
bir dergidir.

• Derginin baskı adedi 1.500 olup, Serbest Mühendislik Müşavirlik 
Bürolarına (SMM), ülke çapında Makina Mühendisleri Odası 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. Dergi ay-
rıca elektronik ortamda www.mmo.org.tr web sayfamızda yer alan 
”Yayınlar” bölümünden ve Makina Mobil uygulaması üzerinden takip 
edilebilmektedir.

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 orijinal 
araştırma kategorisindeki veya derleme makaleler yayımlanır. 
Bu kategorideki makalelerin; üretilen bilginin yeni olması, yeni 
bir yöntem öne sürmesi ya da daha önce var olan bilgiye yeni 
bir boyut kazandırmış olması gibi niteliklere sahip olması bek-
lenir.

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 makalelere 
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 Ma-
kale Yazım Kuralları”nda belirtilenlere uygun olarak Microsoft Word 
programında hazırlanmalıdır.

• Makalenin Dergimize İletilmesi: Dergide belirlenen yazım kuralları-
na uygun bir şekilde düzenlenmiş makale, http://omys.mmo.org.tr/
tesisat/ adresinde yer alan online makale yönetim sistemine yüklen-
melidir.

• Hakem Değerlendirme Süreci: Tüm yazılar, kimliği kapalı olarak bir 
hakem değerlendirme sürecinden geçirilir ve editör tarafından be-
lirlenen, konusunda uzman en az iki adet hakeme değerlendirilmek 
üzere gönderilir. En az iki hakemden basım için onay alınan maka-
leler basım için kabul edilir; bir kabul, bir red durumunda üçüncü bir 
hakemin görüşüne başvurulur; iki olumsuz hakem raporu makalenin 
basılamayacağını belirler. 

• Değerlendirme süreci sonunda olumlu görülen makaleler en kısa sü-
rede yayımlanmak üzere baskı sıralamasına alınır ve makale sahibine 
bildirilir. Yazarlar, basımdan önce hakem raporunda yer alan düzelt-
meleri yapmak ve derginin yazım kurallarına göre yazılarını düzenle-
mekle yükümlüdürler. Dergi yazım kurallarının yazar veya yazarlarca 
dikkatle uygulanması gerekmektedir. Dergi gerekli gördüğü yerlerde 
uygun redaksiyon yapma hakkını saklı tutar. 

* Bilindiği üzere, araştırmacı, bilim insanı ve akademisyenlerin bilim-
sel çalışmalarındaki isim/kurum benzerliklerinden kaynaklanan bazı 
sorunların önüne geçilebilmesi amacıyla araştırmacı kimlik numara-
ları kullanılmaktadır. TÜBİTAK ULAKBİM ve YÖK arasındaki işbirliği 
ile yürütülen çalışmalar kapsamında, ORCID bilgisinin kullanılması-
na karar verilmiştir. Bu bağlamda, makale yazarlarının uluslararası 
geçerliliği de bulunan ”ORCID” bilgisine makalelerde yer verilmesi 
gerekmektedir. ORCID, Open Researcher ve Contributor ID’nin kısalt-
masıdır. ORCID, Uluslararası Standart Ad Tanımlayıcı (ISNI) olarak da 
bilinen ISO Standardı (ISO 27729) ile uyumlu 16 haneli numaralı bir 
URL’dir. http://orcid.org adresinden bireysel ORCID için ücretsiz kayıt 
oluşturabilirsiniz.

• Dergiye gönderilen makalelerde COPE (Committee on Publication 
Ethics)’un Editör ve Yazarlar için Uluslararası Standartları dikkate 
alınmalıdır.

• Dergiye gönderilen makalelerde etik kurul kararı gerektiren klinik ve 
deneysel insan ve hayvanlar üzerindeki çalışmalar için ayrı ayrı etik 
kurul onayı alınmış olmalı, bu onay makalede belirtilmeli ve belge-
lendirilmelidir.

• Sunulan kaynakların ve verilerin doğruluğundan yazarlar sorumlu-
dur. Hatalı¸ aldatıcı veya yanlış yönlendirici bilgilerin varlığı fark edil-
diğinde editör makaleyi bilimsel literatürden çekme ve bunu duyur-
ma hakkına sahiptir.

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

• Tüm yazarların gönderilen makaleye akademik ve bilimsel açıdan 
katkıları bulunmalıdır. Yazarlar gönderilen yayının herhangi bir şekil-
de 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. 

• Tablo içermeyen bütün görüntüler (fotoğraf, çizim, diyagram, grafik, harita 
vs.) şekil olarak isimlendirilmelidir. 

• Makalelerde ana konu başlıkları 1., 2., 2.1., 2.1.1. vb. şeklinde numara-
landırılmalıdır.

• Kullanılan semboller ve indisler kaynaklardan önce 8 punto ve italik olarak 
verilmelidir.

• Makalede geçen kaynaklar veya alıntılar [1], [2] vb. parantezler arasında 
gösterilmelidir. Makale sonunda ”Kaynaklar” başlığı altında [1], [2] şek-
linde verilmelidir.

• Makale kaynakları: [1] yazar(lar) soyadı, adının baş harfi, makalenin açık 
adı, derginin açık adı, cilt numarası, sayfa aralığı, basım yılı. Kitap: [2] ya-
zar (editör) soyadı, adının baş harfi., kitabın açık adı, basım evi, basım yeri, 
basım yılı. Tez: [3] yazar soyadı, adının baş harfi, tezin açık adı, tezin ya-
pıldığı üniversite, tezin basıldığı yer/ülke, basım yılı düzeninde yazılmalıdır.

• Makale metinlerinin elektronik kopyaları e-posta veya Online Makale Yö-
netim Sistemi üzerinden (http//omys.mmo.org.tr/tesisat) gönderilmelidir.

Öz ve Makale Yazım Kuralları
• Makaleler, Open Office veya Microsoft Word belgesi şeklinde Windows 

ortamına uygun şekilde hazırlanmalıdır.
• Makaleler sayfada solda 3,5 cm, üstte, altta ve sağda 2,5 cm boşluk 

bırakılarak yazılmalıdır.
• Makale metinleri, kaynaklar ve şekiller dâhil en fazla 15 sayfadan oluş-

malıdır. 
• Makale başlığı en fazla 15 sözcük veya iki satırı geçmeyecek şekilde 

oluşturulacaktır. Başlıklar 14 punto Times New Roman yazı tipi kulla-
nılarak yazılmalıdır. 

• Makale başlığının ardından; yazar isimleri, yazarların çalıştığı kurum-
lar, yazara ait ORCID* bilgisi ve varsa e-posta adresleri bilgilerine yer 
verilmelidir. 

• Yazar isimlerini takiben makalenin İngilizce başlığı, Türkçe ve İngilizce öz 
(abstract) ve anahtar kelimeler (keywords) bilgileri yer almalıdır.

• Makale öz metninin 200 sözcükten fazla olmamasına dikkat edilmelidir. 
• Makale metinlerinin tamamı 9 punto Times New Roman yazı tipi kulla-

nılarak yazılmalıdır. 
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508 Dönen Makinaların Kontrolü ve Hassas Bakımı

507 Endüstriyel Fırçasız Servomotorlar

506 Mekanik Tahrik Sistemleri

505 Bağlama Elemanları (Cıvata ve Somun)

504 Geçme Toleransları

503 Hastane ve Klinikler için HVAC Tasarım Kılavuzu

502 Taşıt Lastikleri ve Kaplanmış Lastikler Kitabı

501 Yangın Söndürme Tesisatı Proje Hazırlama Es. Kitabı

500 LPG Tanker Şoförleri Eğitim Kitabı

499 Tüplü LPG Dağıtım Personeli Eğitim Kitabı

498 LPG Dolum ve Boşaltım Personeli Eğitim Kitabı

495 Hastane Hijyenik Alanlarının Klima ve Havalandırma Proje Haz. Es.

492 LPG Dolum Tesisleri ve Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür El Kitabı

488 Çalışma Yaşamı ve Ücretli Mühendisler

Y. No Yayın Adı

485 Motorlu Taşıtlar Temel ve Tasarım Es. Yapı Elemanları Cilt 2

484 Motorlu Taşıtlar Temel ve Tasarım Es. Yapı Elemanları Cilt 1

483 Krenlerde Çelik Konstrüksiyonlar II.Cilt

483 Krenlerde Çelik Konstrüksiyonlar I.Cilt

481 Hastane İklimlendirme Tesisatı ve Denetim Es.

464 Uçak Tasarım Projeleri

462 İmalat Sektöründe Proses Planlama

461 Paslanmaz Çelikler, Geliştirilen Yeni Türleri ve Kaynak Edilebilirlikleri

460 Sürtünen Eleman ile Kaynak (FSW) Yöntemi

448 Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Mardin ve Siirt İllerinde San. Gen. Gör.

445 Yanma ve Bacalar

442 Gaziantep, K.Maraş,ve Kilis İlleri Tekstil Sektörünün Genel Görünümü

441 Pratik Risk Değerlendirme El Kitabı: Tolley Yaklaşımı

434 Yapılarda Doğal gaz Dönüşümü ve Denetimi

426 İngilizce-Türkçe Endüstri Müh. ve Müh. Yönetimi Terimleri Sözlüğü

425 Mekanik Tasarımda Çelik ve Özellikleri

423 Geometrik Toleranslar

422 Mekatronik Mühendisliği (Kavramlar ve Uygulamalar)

417 Enerji Politikaları Yerli, Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları Raporu

413 LPG’ye Dönüştürülmüş Araçlarda Denetim Uygulamaları

408 Türkiye’nin Doğal Gaz Temin ve Tüketim Politikalarının Değ. Raporu

391 Kaldırma Makinaları (Krenler)

377 Doğal Gaz İç Tesisatı

375 Sulama Tekniği

369 Plastik Enjeksiyon Kalıpları

363 Yeni Mevzuatın Işığında İş Sağlığı ve Güv. Açıklama-Yorum-Uygulama

362 Teknik Terimler Sözlüğü

359 Makina İmalat Sanayi Sektör Araştırması

358 Kaldırma-İletme ve Basınçlı Kaplarda Denetimsizlik

356 Kaynak Teknolojisi El Kitabı Cilt-1 (Ergitme Esaslı Kaynak Yöntemleri)

355 Dökme LPG Sistemleri ve Dökme LPG Kullanımı

354 Atık Su Arıtma Tesisi Pratik Bilgiler El Kitabı

353 Mukavemet Değerleri

352 Kalorifer Tesisatı

343 Basınçlı Hava Tesisatı ve Kompresörler

325 Gaz Yakan Cihazlarda CE İşaretlemesi Uygulama Rehberi

325 Sıcak Su Kazanlarında CE İşaretlemesi Uygulama Rehberi

325 Basınçlı Ekipmanlarda CE İşaretlemesi Uygulama Rehberi

325 Makinalarda CE İşaretlemesi Uygulama Rehberi

324 Asansörlerde Denetimsizlik

318 Otomatik Kontrol Tesisatı

313 Hidrolik Pnömatik Türkçe-Almanca- İngilizce Sözlük

308 Pres İşleri Tekniği Cilt-3

307 Pres İşleri Tekniği Cilt-2

306 Pres İşleri Tekniği Cilt-1

305 İş Makinaları El Kitabı-4 (Kazıma, Serme, Sıkıştırma Makinaları)

304 İş Makinaları El Kitabı-3 (Kazıma ve Yükleme Makinaları)

303 İş Makinaları El Kitabı-2 (Kaldırma Makinaları)

302 İş Makinaları El Kitabı Cilt-1 (Genel Konular)

300 Yangın Söndürme Sistemleri

299 LPG Tesisatı (Konutlarda ve Sanayide Dökmegaz Tesisi)

293 Pnömatik Devre Elemanları ve Uygulama Tek.

292 Hidrolik Devre Elemanları ve Uygulama Tek.

282 Kızgın Sulu, Kızgın Yağlı, Buharlı Isıtma Sis.

271 Malzeme Bilimleri Serisi Cilt -1

261 Psikrometri
tamamı www.mmo.org.tr/merkez/satistaki-kitaplar adresinde...
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SUNUŞ

Merhaba Değerli Meslektaşlarımız,

18-19 Nisan 2020 tarihlerinde yapılması gereken TMMOB Makina Mühendisleri Odası 48. Ola-
ğan Genel Kurulu, Covid-19 salgını nedeniyle 22-23 Ağustos 2020 tarihlerinde TMMOB Teoman 
Öztürk Öğrenci Evi ve Sosyal Tesisi’nde yapıldı. Genel Kurulumuz daha güçlü bir Oda; bağım-
sız, üreten, sanayileşen, hakça bölüşen bir Türkiye gerekliliğine işaretle önümüzdeki yeni çalışma 
döneminin çerçevesini belirleyerek; Oda ve TMMOB organlarında görev alacak arkadaşlarımızı 
seçerek tamamlandı.

Delegelerin görüş ve önerilerinin özgürce dile getirildiği Genel Kurulumuz; birlikte üretme, bir-
likte karar alma, birlikte yönetme perspektifimizin somutlandığı bir atmosferde gerçekleşti. 

Genel Kurulda Oda Ana Yönetmeliği ve diğer yönetmeliklerin TMMOB yönetmelikleri ile uyum-
laştırılması, uzmanlık alanlarımızdaki güncel gelişme ve gereksinimlere göre revize edilmesi ka-
rarları alındı. Bu kapsamda Mali İşler, SMM Büroları Tescili, SMM Hizmetleri ve Asgari Ücretler 
yönetmeliklerinin revize edilmesi için çalışma grupları kurulması kararları alındı. Daha birçok 
karar yanı sıra İklimlendirme Teknik Kurulu’nun kurumsallaşarak geleceğe yönelik çalışmalarda 
bulunması, gerekli teknik şartname, norm ve satandartları hazırlaması kararı da alındı. 

Bu vesileyle, önceki delege buluşmaları ve genel kurula katılımdan ötürü bütün delege arkadaşla-
rımız ve örgütümüze teşekkür ediyoruz. Genel Kurul seçim sonuçları ve Sonuç Bildirisi'ne https://
www.mmo.org.tr/merkez/basin-aciklamasi/48-olagan-genel-kurul-secim-sonuclari-ve-sonuc-
bildirisi-aciklandi bağlantısından ulaşılabilmektedir. 

    * * * *

Dergimizin bu sayısında aşağıdaki çalışmalara yer verilmiştir.

Hakan Çalışkan, “Evaporatif Hava Soğutma Sistemlerinin Enerji, Ekserji, Termoekolojik ve Sür-
dürülebilirlik Analizleri” başlıklı makalesinde direkt, indirekt ve Maisotsenko çevrimli evaporatif 
hava soğutma sistemleri açıklanarak, bu sistemlerde enerji, ekserji, sürdürülebilirlik ve termoeko-
lojik analizler sunulmuş, ekserjetik performans katsayısı ve ekserji verimi belirlenmiştir.

Azat Server ve Serhan Küçüka, “Bütünleşik Parabolik Yansıtıcılı ve İç Borulu Vakum Tüplü Gü-
neş Toplayıcısının Buhar Üretimi Performans Analizi” başlıklı çalışmalarında yansıtıcı yüzey kul-
lanılan iç borulu vakum tüplü güneş toplayıcısının ısıl performansını teorik ve deneysel olarak 
incelenerek buhar üretiminde kullanılabilirliği araştırılmıştır.

Ahmet Can ve Ümit Yılmaz, “Yağmur Suyu Potansiyeli ve Kullanım Suyu Olarak Değerlendiril-
mesi” başlıklı çalışmalarında yağmur suyundan yararlanabilme amacıyla geliştirilen bir yöntem ile 
ilgili tasarım hesapları, kullanım alanları, kullanıma hazırlama süreçleri ve ekipmanlar ile istatis-
tiki bilgiler sunulmuştur.

Mürüvvet Zenginoğlu ve arkadaşları “Klima Santrallerinde Isı Köprüsü Oluşumunun Deneysel 
ve Sayısal Olarak İncelenmesi” başlıklı çalışmalarında klima santrallerinde enerji kaybının yoğun 
olduğu panel ve klima karkas yapısı birleşim bölgeleri, termal açıdan teorik ve deneysel olarak 
incelenmiş, farklı ısı iletim katsayıları ve geometrilere sahip ısı köprü bariyerli/ısı köprü bariyersiz 
ürünlerle yapılan panel ve santral iskeleti tasarımları simülasyon programı yardımıyla analiz edi-
lerek ısıl köprüleme katsayıları bulunarak ısıl köprüleme sınıfları belirlenmiştir.



Abdulkerim Okbaz ve Hüseyin Onbaşıoğlu, “Isı Borulu Isı Geri Kazanım Sisteminin Performansı-
nı Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi” başlıklı çalışmalarında ısı borulu ısı geri kazanım sisteminin 
farklı çalışma koşullarındaki performansı geliştirilen Heat Pipe yazılımı kullanılarak araştırarak, 
performans üzerindeki en büyük etkiye sahip parametrenin hava giriş hızı olduğunu belirlemiş-
lerdir.

Gürşah Gürüf ve arkadaşları, “Modifiye Grafit Köpük İle Hava Arasındaki Ortalama Hacimsel 
Isı Taşınım Katsayısının Tayini” başlıklı çalışmalarında modifiye grafit köpük ile hava arasındaki 
ortalama hacimsel ısı taşınım katsayısı teorik ve deneysel olarak araştırılıp hesaplama için ampirik 
bir korelasyon belirlemişlerdir.

Özgür Bayer ve arkadaşları, “TS 825 Standardı: Güncellemeler Üzerine Kritik Bir Değerlendir-
me” başlıklı çalışmalarında TS 825 Binalarda Isı Yalıtım Kuralları Standardı’nın yenilenmesi veya 
düzeltilmesi gereken hususlarını ayrı ayrı inceleyerek örnek hesaplamalar ile bulunan sonuçları 
değerlendirip, yapılacak revizyon çalışmalarına katkı amacıyla önerilerini sunmuşlardır.

Celalittin Kırbaş, “Steril Bölümlerde İnsan, Malzeme Dolaşımı ve Hava Akışı” başlıklı çalışma-
sında, ameliyathane ve yardımcı bölümler arası personel, hasta, tıbbi malzeme ve atık sirkülasyon 
yönleri ile hava akış prensiplerinin belirlenerek gerekli oda basınç farkı uygulamasını sunmuştur.

    * * * *

Dergimiz www.mmo.org.tr internet sitemizde yer alan “Yayınlar” bölümünden takip edilebilmek-
tedir. 

Esenlik dileklerimizle.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu

Ağustos 2020
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Evaporatif Hava Soğutma Sistemlerinin Enerji, 
Ekserji, Termoekolojik ve Sürdürülebilirlik 
Analizleri

ÖZ

Bu çalışmada, evaporatif hava soğutma sistemleri ele alınmıştır. Direkt, endirekt 
ve Maisotsenko çevrimli evaporatif hava soğutma sistemleri açıklanmış ve evapo-
ratif hava soğutma sistemlerinin enerji, ekserji, sürdürülebilirlik ve termoekolojik 
analizleri sunulmuştur. 35 °C çevre sıcaklığında Maisotsenko çevrimli bir hava 
soğutma sistemi enerjetik ve ekserjetik açılardan incelenmiştir. Enerji analizinde 
sistemin ıslak termometre etkinliği, soğutma kapasitesi ve performans katsayısı 
(COP) bulunmuştur. Diğer yandan, ekserji analizinde sistemdeki kuru havanın ve 
suyun ekserji girişi akımları, ekserji çıkış akımı, ekserji kayıp akımı, ekserji yıkımı 
akımı, faydalı çıkış ekserjisi akımı, ekserjetik performans katsayısı (COPex) ve ek-
serji verimi belirlenmiştir. Sistemin ekserjetik performans katsayısı (COPex) değeri 
0,08 olarak bulunurken, enerjetik performans katsayısı (COP) 8,43 olarak bulun-
muştur. Sistemin sürdürülebilirlik indeksi değeri 1,33 olarak bulunurken, sistemin 
ekserji verimi de %25 olarak belirlenmiştir. Ayrıca, sistemin toplam entropi üreti-
mi 5,19x10-4 kW/K olarak hesaplanırken, sistemin ekolojik performans katsayısı da 
0,375 olarak bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler
Performans Katsayısı (COP), Enerji, Ekserji, Evaporatif Soğutma, HVAC, Maisot-
senko Çevrimi, Sürdürülebilirlik, Termoekolojik Analiz.
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ABSTRACT

In this study, evaporative air cooling systems are taken into account. The direct, 
indirect and Maisotsenko cycle evaporative air cooling systems are explained and 
energy, exergy, sustainability and thermoecologic analyses of the evaporative air 
cooling systems are illustrated. A case study of Maisotsenko cycle based air cool-
ing system is examined under the energetic and exergetic perspectives, while the 
environment temperature is 35 °C. The wet bulb effectiveness, cooling capacity and 
energetic coefficient of performance (COP) of the system are found in the energy 
analysis. On the other hand, the exergy input rates of dry air and water, exergy out-
put rate, exergy loss rate, exergy destruction rate, useful output exergy rate, exer-
getic COP (COPex) and exergy efficiency of the system are determined in the exergy 
analysis. It is found that the energetic COP of the system is 8,43, while the exergetic 
COP (COPex) rate is 0,08. The exergy efficiency of the system is determined to be 
25%, while the sustainability index rate of the system is found as 1,33. Furthermore, 
the ecologic performance coefficient of the system is found to be 0,375, while the 
total entropy generation rate of the system is computed as 5,19x10-4 kW/K.

Keywords
Coefficient of Performance (COP), Energy, Exergy, Evaporative Air Cooling, 
HVAC, Maisotsenko Cycle, Sustainability, Thermoecologic Analysis.Geliş Tarihi : 17.07.2020
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1. GİRİŞ

Hızla artan dünya nüfusuna ve endüstrileşmeye 
paralel olarak, enerji tüketimi her geçen gün daha 
da artmaktadır. Geçtiğimiz on yıllarda enerji ih-
tiyacındaki bu ciddi değişim, toplumların dost bir 
şekilde anlaşabilmesi için de önemli bir konudur. 
Medeniyet ve teknolojinin gelişmesi ile başlayan 
enerji ihtiyacı, teknolojik yeniliklerin artmasına 
paralel olarak artmaktadır. İnsanoğlu yaşamın her 
alanında enerji kullanmak durumundadır. İnsanla-
rın daha yüksek hayat standartlarına sahip olmak 
istemesinden dolayı, enerji tüketimi insanoğlunun 
yaratılışından itibaren sürekli artmış fakat hiçbir 
zaman azalmamıştır. Yük kaldırma ve tarımsal uy-
gulamalar gibi insanların kendi sahip oldukları güç 
dışında bir enerji arayışı içine girmeleri ile başla-
yan enerji talebi, barınma, aydınlatma, yük ve yol-
cu taşımacılığı, ısınma, soğutma, iklimlendirme, 
haberleşme, üretim vb. gibi konularda da gerekli 
hale gelmiştir [1,2].

Isıtma, soğutma ve iklimlendirme (HVAC) sis-
temleri, termal konfor sağlayan ve özellikle konut 
sektörü için oldukça önemli olan uygun iç ortam 
havası kalitesi sağlayan bir teknolojidir [3]. HVAC 
sistemleri ticari yapılardaki birincil enerjinin 
%13’ünü tüketir [4]. Bu yüzden enerjinin/serbest 
enerjinin kullanımı önemlidir. HVAC sistemleri-
nin etkin gelişimi, enerjinin kullanımı ve iç ortam 
hava kalitesinin gelişiminde önemli rol oynar ve 
genellikle termodinamiğin birinci kanununa göre 
değerlendirilir [5]. Ancak, bu sistemlerin çalışma-
sını sürdürecek enerji, “ekserji” olarak bilinen kul-
lanılabilir (faydalı) enerjidir [6]. Enerji analizi tek 
başına sistemlerin bütünsel olarak anlaşılmasında 
yeterli olmayabilir. Bu sınırlamanın üstesinden 
gelmek için, HVAC sistemlerinin daha etkin ince-
lenebileceği ekserji analizi uygulanır [7].

Ekserji, termodinamiğin I. ve II. kanununu içerir 
ve referans çevre ile dengeye getirilecek sistemden 
elde edilebilecek en yüksek yararlı iş, enerjinin iş 
yapabilme yeteneği ya da kullanılabilirlik olarak 
tanımlanabilir. Bir sistemin termodinamik tasa-
rımı, kütlenin korunumu, enerjinin korunumu ve 
termodinamiğin ikinci kanunu açısından analizi ile 
gerçekleştirilmektedir. Sistemlerin bu üç prensip 
açısından analizlerinin yapıldığı yöntem de ekserji 
analizi olarak isimlendirilmektedir. Ekserji anali-
zi, sistemdeki kayıpların gerçek büyüklüğünü ve 
yerini saptamaya yardımcı olmakta ve sistem için-

de yok olan, geri kazanılması mümkün olmayan 
enerji miktarını belirlemeye olanak sağlamaktadır. 
Bu bakımdan ekserji analizinin enerji analizi ile 
birlikte hava soğutma sistemlerine uygulanması 
önemlidir [8].

1970’lerden beri ekserji analizi, enerji sistemle-
rinde enerjinin en rasyonel şekilde kullanımını 
amacıyla yaygın olarak kullanılmaktadır. HVAC 
sistemlerine ekserji analizi uygulanmasının ana 
nedenleri ekserjinin tanımından anlaşılabilir: (i) 
kullanılabilir (yararlı) iş, (ii) enerjinin kalitesi ve 
(iii) belli bir çevrede iş üreten sistemin potansiye-
linin ölçüsü şeklinde tanımlamalar mevcuttur [9]. 
Ekserjinin diğer önemi, ekserji tüketimini azalt-
mak için gelecek vaat eden yeni teknolojilerin se-
çimini, gelişmesini ve yayılmasını desteklemesidir 
[10]. Ekserji analizi sadece termodinamiğin birin-
ci kanunu değil ikinci kanununu da esas alır. Bu 
sebeple, HVAC ve diğer enerji sistemlerini analiz 
etmede etkin bir araçtır [1,11].

2. EVAPORATİF HAVA SOĞUTMA 
SİSTEMLERİ ve MAISOTSENKO 
SOĞUTMA ÇEVRİMİ

HVAC sistemlerinde “soğutma” ana proseslerden 
biridir. Dış ortam havası sıcaklığı, hava soğutma 
sisteminin enerji kullanımını etkilemektedir.. Eğer 
hava sıcaksa, ekipmanın daha düzenli çalışması 
için daha fazla enerji gerekir. Bu bağlamda suyun 
buharlaşmasıyla havayı soğutan evaporatif hava 
soğutucular, verimli HVAC sistemleri için daha iyi 
bir seçenektir. Genellikle direkt ve endirekt olarak 
iki çeşit hava soğutma sistemi vardır. Ancak, dü-
şük enerji tüketimi ve yüksek verimle, yapılar için 
konfor hava koşulları sağlayan Maisotsenko çevri-
mi gibi gelişmiş endirekt evaporatif hava soğutma-
sı sağlayan özgün teknolojiler de vardır [1,3].

Direkt evaporatif hava soğutma prosesinde hava 
sulu ortamdan geçerken su buharlaşır ve bu proses 
havayı nemli ve daha soğuk yapar. Endirekt hava 
soğutma prosesinde ikincil hava akımı ıslak kanal-
daki su ile soğutulur. Soğutulan ikincil hava, kuru 
kanaldaki birincil havayı soğutan ısı değiştiricisine 
gider. Soğutulmuş birincil hava akımı bir üfleyici 
tarafından sirküle edilir. İndirekt evaporatif soğut-
ma, birincil hava akımına nem eklemez [12].

Maisotsenko çevrimli hava soğutucular, endirekt 
hava soğutucular gibi ıslak ve kuru plakalara sa-
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hiptir. Fakat yeni bir termodinamik çevrim yara-
tan, havanın çiğlenme noktası sıcaklığına yaklaşan 
ürün sıcaklıkları yaratan çok farklı bir hava akımı 
yaratır. Maisotsenko çevrimi, çiğlenme noktası 
sıcaklığındaki havanın entalpi farkını kullanır ve 
hava, üründen ısıyı atmak için daha yüksek sı-
caklıkta doyar. Bu durum ürün akışkanının ideal 
olarak giren havanın çiğlenme noktası sıcaklığın-
da soğutulmasını sağlar. Hava daha sonra suyun 
buharlaştığı ısı akımına geçmeden önce ön soğut-
maya tabi tutulur [12]. Direkt, endirekt ve Mai-
sotsenko çevrimi temelli evaporatif hava soğutma 
sistemlerinin şematik görünüşü Şekil 1’de gösteril-
mektedir. Örnek çalışma olarak Maisotsenko çev-
rimli evaporatif hava soğutma sistemi ele alınmış-
tır. Ayrıca, örnek çalışmanın gerekli sistem verisi 
Çalışkan vd. [13]’den alınmıştır.

Maisotsenko çevrimli bir ısı ve kütle değiştiricinin 
şematik görünüşü detaylı olarak Şekil 2’de göste-
rilmiştir. Bu şekilde “1” noktası ile gösterilen kı-
sımda ürün akışkanı (soğutularak kullanılan-işe 
yarayan hava), ısı ve kütle değiştiriciye girer. “2” 
noktası sistem boyunca soğutulan çalışma akış-
kanının (çevrim için kullanılan iş akışkanı hava) 
sürekli olarak ıslak (gri) kanallara geçtiği yeri gös-
termektedir. “3” noktası çalışma akışkanının ıslak 

kanaldan ayrıldığı kısımdır. Burada ısı ürün akış-
kanından çalışma akışkanına transfer edilir ve son-
rasında da çalışma akışkanı egzoz edilerek dışarı 
atılır. “4” numaralı kısımda ürün akışkanı ısısını 
çalışma akışkanına aktararak kuru (yeşil) kanal 
boyunca ilerler [14]. Bu çalışmada örnek çalışma 
sistemi olarak Maisotsenko çevrimli hava soğutma 
sistemi ele alınmıştır. Termoekolojik analiz, ener-
ji, ekserji ve sürdürülebilirlik analizler ile birlikte 
Maisotsenko çevrimine uygulanmıştır.

Şekil 2. Maisotsenko çevrimli bir ısı ve kütle 
değiştiricinin şematik görünüşü [14]

3. ANALİZ

Termodinamik analiz olarak önce enerji analizi, ar-
dından ekserji analizi uygulanır. Enerji analizinde 
ıslak termometre etkinliği, soğutma kapasitesi ve 
performans katsayısı (COP) hesaplanır. Hava soğu-
tucuların performansı, cihazın sıcaklık düşüşünün 
potansiyel ıslak termometre düşüşüne oranı olan 
ıslak termometre etkinliği (εwb) ile ifade edilir [13].

εwb = (TSI,db − TSO,db)/ (TSO,db − TSO,wb) (1)

Burada “TSI,db” girişteki havanın kuru termometre 
sıcaklığı (37,77 °C), “TSO,db” çıkıştaki havanın kuru 
termometre sıcaklığı (17,5 °C) ve “TSI,wb” havanın 
girişteki ıslak termometre sıcaklığıdır (18,33 °C). 
Ayrıca, havanın çıkıştaki ıslak termometre sıcak-
lığı 10,5 °C’dir.

Sistemin soğutma kapasitesi akımı (Q̇cooling) aşağı-
daki şekilde bulunur [13]:

Q̇cooling = ṁda∆hair  (2)

Burada “ṁda” kuru havanın kütlesel debisi (0,114 
kg/s), “∆hair” ise çıkan havanın (soğutulan ortam 

Şekil 1. (a) Direkt, (b) endirekt ve (c) Maisotsenko 
çevrimi temelli evaporatif hava soğutma sistemlerinin 

şematik görünüşü [14]
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havasının) ve giren havanın entalpileri arasındaki 
farktır (20,4 kJ/kg) [15]. 

Soğutma performans katsayısı; soğuk kaynaktan 
ısı çıkışının giren işe oranıdır. Enerjetik perfor-
mans katsayısı olarak da bilinen COP aşağıdaki 
şekilde hesaplanır:

COP = Q̇cooling/Ẇconsume (3)

Burada “Ẇconsume” tüketilen güçtür (elektrik) (0,276 
kW) [13].

Ekserji analizinde, ekserji girişi, çıkışı, kaybı ve 
yıkımı hesaplanır. Bir kontrol hacminin ekserji 
denge denklemi şu şekilde yazılır [13,16]:

Ėxin = Ėxout + Ėxloss + Ėxdest  (4)

Ėxin,da + Ėxin,w = Ėxha + Ėxloss + Ėxdest  (5)

Burada “Ėxin”, “Ėxout”, “Ėxloss” ve “Ėxdest” sırasıy-
la ekserji girişi, ekserji çıkışı, ekserji kaybı ve ek-
serji yıkımı akımıdır. Ayrıca, “Ėxin,da”, “Ėxin,w” ve 
“Ėxha” sırasıyla kuru havanın ekserji girişi, suyun 
ekserji girişi ve nemli havanın ekserji akımıdır. 

Kuru havanın ekserji giriş akımı (Ėxin,da) aşağıdaki 
şekilde tanımlanır:

Ėxin,da = ṁdaexda  (6)

Burada “ṁda” kuru havanın kütlesel debisi (kg/s) ve 
“exda” kuru havanın özgül ekserji akımıdır (kJ/kg).

exda = cp,daT0[(TSI,db/T0)−1−ln (TSI,db/T0)

 +RdaT0ln(P1/P0)+RdaT0ln(1+ω0)  (7)

Burada “cp,da” kuru havanın özgül ısı kapasitesi 
(1.003 kJ/kgK), “T0” ölü durum (referans çevre) 
sıcaklığı (35 °C), “TSI,db” besleme giriş kuru ter-
mometre sıcaklığı (37.77 °C), “Rda” kuru havanın 
özgül ideal gaz sabiti (0.287 kJ/kgK), “P1” besle-
me giriş basıncı (1 atm), “P0” ölü durum (refereans 
çevre) basıncı (1 atm), “ω0” ölü durumun (referans 
çevrenin) mol kesri oranıdır (0,0072) [13].

Suyun ekserji girişi akımı (Ėxin,w) aşağıdaki for-
mülden bulunur:

Ėxin,w = ṁwexw = ṁdaωexw  (8)

Burada “ṁw” suyun kütlesel debisi (0.000627 kg/s) 
ve “exw” suyun özgül ekserji akımıdır (kJ/kg).

exw = (hf(TSI,db)−hg(T0))−T0(sf(TSI,db)−sg(T0))

 +(P1−Psat(TSI,db))vf(TSI,db)−RvT0ln(ϕ0)  (9)

Burada “hf(TSI,db)” giriş havası sıcaklığında (TSI,db) 

doymuş suyun entalpisi (158,2 kJ/kg), “hg(T0)” ölü 
durum (referans çevre) sıcaklığında (T0) doymuş 
su buharının entalpisi (2564.53 kJ/kg)), “sf(TSI,db)” 
giriş havası sıcaklığında (TSI,db) doymuş suyun ent-
ropisi (0.5425 kJ/kgK), “sg(T0)” ölü durum (referans 
çevre) sıcaklığında (T0) doymuş su buharının ent-
ropisi (8.3516 kJ/kgK), “P1” besleme giriş basıncı 
(1 atm), “Psat(TSI,db)” giriş havası sıcaklığında (TSI,db) 
doymuş su basıncı (0.064651 atm), “vf(TSI,db)”giriş 
havası sıcaklığında (TSI,db) doymuş suyun özgül ha-
cim değeri (0.001007 m3/kg), “Rv” su buharının öz-
gül ideal gaz sabiti (0.4165 kJ/kgK), “ϕ0” ölü durum 
(referans çevre) koşulunun bağıl nemidir (12,8%) 
[13].

Ekserji çıkışı akımı (Ėxout) nemli havanın ekserji-
sine (Ėxha) eşittir.

Ėxout = Ėxha = ṁhaexha  (10)

Burada “ṁha” nemli havanın kütlesel debisi 
(0.114627 kg/s) ve “exha” nemli havanın özgül ek-
serji akımıdır (kJ/kg).

 

 (11)

Burada “cp,v” su buharının özgül ısı kapasitesi 
(1.872 kJ/kgK), “TSO,db” çıkıştaki kuru termomet-
re sıcaklığı (soğutulmuş hava sıcaklığı) (17,5 °C), 
“P2” çıkış basıncı (1 atm), “P0” ölü durum (referans 
çevre) basıncı (1 atm) ve “ω” giriş koşulun mol kes-
ridir (0,008844) [1,13].

Isı kaybı, soğutma sistemi girişi ve çıkışındaki sı-
caklık farklılığından kaynaklanır. Ayrıca, ekserji 
kaybı referans çevre sıcaklığını ile birlikte bu ısı 
kaybını esas alır. Ekserji kaybı akımı (Ėxloss) aşağı-
daki şekilde hesaplanır:

Ėxloss = Q̇cooling[1−(T0/TSI,db)]   (12)

Ekserji yıkımı, kontrol hacmi içinde gerçekleşen 
ve geri kazanımı mümkün olmayan sistem tersin-
mezliği olarak düşünülebilir. Ekserji yıkımı akımı 
(Ėxdest), ekserji denge denklemindeki diğer para-
metreler bulunduktan sonra denklemden çekilerek 
bulunur.

Ėxdest = Ėxin− Ėxout− Ėxloss   (13)
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Sistemin ekserjetik performans katsayısı (COPex) 
şu şekilde bulunur:

COPex = COP [1−(T0/TSI,db)]   (14)

Sistemin ekserji verimi (Ψ) aşağıdaki gibi hesap-
lanır: 

Ψ = (Ėxout/ Ėxin)100 = [Ėxha/(Ėxin,da+Ėxin,w)]100 (15)

Sürdürülebilirlik analizi, sürdürülebilirlik indeksi 
(SI) ile tanımlanır ve ekserji verimi (Ψ) ile ilişkili-
dir. Sistemin verimi ile sürdürülebilirliği arasında 
doğrudan bir ilişki vardır [8,16].

SI = 1/(1− Ψ)  (16)

Sistemin toplam entropi üretimi (Sgen), ekserji yıkı-
mı akımının çevre sıcaklığına oranı ile ifade edilir 
[8].

Sgen = Ėxdest/T0   (17)

Termoekolojik analiz, ekolojik performans katsa-
yısı (ECOP) ile ifade edilir. Ekolojik performans 
katsayısı, faydalı ekserji çıkışı akımının ekserji yı-
kımı akımına oranıdır [17].

ECOP = (Ėxout/ Ėxdest) = (Ėxout/SgenT0)  (18)

4. SONUÇLAR ve DEĞERLENDİRME 

Maisotsenko çevrimli hava soğutma sistemine 
enerji ve ekserji analizleri uygulanmıştır. Sistemin 
ekserji analizi sonucu Şekil 3’de gösterilmiştir. 
Enerji analizinde, sistemin ıslak termometre et-
kinliği 1,04, soğutma kapasitesi 2,33 kW, enerje-
tik performans katsayısı (COP) 8,43 bulunmuştur. 
Ekserji analizinde ise; kuru havanın ekserji giriş 
akımı 0,07 kW ve suyun ekserji giriş akımı 0,17 
kW olarak hesaplanmıştır. Ayrıca ekserji çıkış, ka-
yıp ve yıkım akımları sırasıyla 0,06 kW, 0,02 kW 
ve 0,16 kW olarak belirlenmiştir. Ekserjetik perfor-
mans katsayısı (COPex) 0,08 ve ekserji verimi %25 
olarak hesaplanmıştır. Sistemin toplam entropi 
üretimi 5,19x10-4 kW/K, ekolojik performans kat-
sayısı da 0,375 olarak bulunmuştur. 

Sistemin ekserji kayıp ve akış (Grassmann) diyag-
ramı Şekil 4’de gösterilmiştir. Şekil 4’de gösteril-
diği gibi, toplam ekserji girişinin %29,17’si kuru 
havadan sağlanırken, su %70,83’lük bir ekserji 
girişi sağlamaktadır. Sistemin ekserjisinin çoğu 
(%66,67) tersinmezliklerden dolayı yıkıma uğrar 
ve sadece toplam ekserjinin dörtte biri faydalı çı-
kış olarak kullanılabilirken, %8,33’ü de kayba uğ-
ramaktadır.

Sistemin enerjetik performans katsayısı (COP) 
8,43 olarak oldukça yüksek bulunmuştur ve bu 
durum özgün Maisotsenko çevrimli hava soğut-
ma sisteminin etkin bir teknolojiye sahip olduğunu 
göstermektedir. Diğer yandan sistemin ekserjetik 
performans katsayısı (COPex) 0,08 olarak düşük bir 
değerde bulunmuştur ve bu durum referans çevre 
sıcaklığına, girişteki hava sıcaklığına (iç ortam 
havası), soğutma kapasitesine ve tüketilen elektrik 
gücüne bağlıdır. Bu yüzden sistem, sıcak iklimler-
de düşük ekserji performans katsayısına sahiptir. 
Bunun yanında, sistemin ekserji verimi %25 ola-
rak sıcak iklimde bu tür bir soğutma sistemi için 
ortalama bir değerde bulunmuştur. Sistemin sürdü-
rülebilirlik indeksi ise 1,33 olarak hesaplanmıştır. 
Soğutma sisteminin performansını değerlendiren 
enerjetik performans katsayısı (COP), termodina-
miğin birinci ve ikinci kanununa göre değişkenlik 
göstermektedir ve ekserji bu değişimi göstermede 
önemli rol oynamaktadır.

Şekil 3. Sistemin ekserji analizi sonucu

Şekil 4. Sistemin ekserji kayıp ve akış (Grassmann) 
diyagramı
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Bütünleşik Parabolik Yansıtıcılı ve İç Borulu 
Vakum Tüplü Güneş Toplayıcısının Buhar 
Üretimi Performans Analizi

ÖZ

Bu çalışmada, yansıtıcı yüzey kullanılan iç borulu vakum tüplü güneş toplayıcısının 
ısıl performansı incelenerek, buhar üretiminde kullanılabilirliği araştırılmıştır. Bu 
amaçla bütünleşik parabolik bir güneş toplayıcısının tasarım ve imalatı gerçekleş-
tirilmiştir. Sistem performansını gözlemlemek için, farklı dış ortam koşullarında 
deneyler yapılmıştır. Deneyler sırasında besleme suyu ve buhar çıkış sıcaklıkları, 
çevre sıcaklığı, vakum tüp dış yüzey sıcaklığı, iç boru yüzey sıcaklığı, güneş ışınım 
değeri ve üretilen buhar miktarı, ısıl çiftler ve piranometre kullanılarak ölçülmüş-
tür. Yutucu yüzeyden çevreye olan ısı kaybını belirlemek için deneysel veriler yardı-
mıyla matematiksel model oluşturulmuş ve ısı kayıp katsayıları hesaplanmıştır. Bu 
model sonucunda elde edilen sayısal sonuçlar deneysel verilerle karşılaştırılarak, 
yansıtıcılı iç borulu güneş toplayıcısının ısıl verimi ve buhar üretimine uygunluğu 
değerlendirilmiştir.
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ABSTRACT

In this study, the thermal performance of evacuated tube solar collector (ETSC) 
with reflective surface and availability of system was investigated for steam gener-
ation. For this purpose, the compound parabolic solar collector has been designed 
and manufactured. In order to observe system performance, experiments were car-
ried out in different outdoor conditions. During the experiments, the feed water and 
steam outlet temperatures, the ambient temperature, the inner tube surface tem-
perature, solar radiation and amount of steam generation were measured using 
thermocuples and pyranometer. In order to determine the heat loss from absorber 
surface to the enviroment, mathematical model was created with the help of experi-
mental data and heat loss coefficient were calculated. Comparing of the experiental 
and analytical datas, the suitability of the ETSC with inner tube for steam genration 
and thermal efficeny was evaluated.
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Compound Parabolic Reflector; Inner Tube, Steam Generation, Thermal Perfor-
mance Analysis, Solar Collector.

Geliş Tarihi : 23.11.2018
Kabul Tarihi : 06.02.2019

Performance Analysis Of Inner-Tube Evacuated 
Solar Collector With Compound Parabolic 
Reflector For Steam Generation

Server, A., Küçüka, S., Bütünleşik Parabolik Yansıtıcılı ve İç Borulu Vakum Tüplü Güneş Toplayıcısının Buhar Üretimi  Performans Analizi, 14. Ulusal Tesisat 
Mühendisliği Kongresi Bildiriler Kitabı, sf. 673-684, 17-20 Nisan 2019.



ARAŞTIRMA MAKALESİ

Tesisat Mühendisliği - Sayı 179 - Temmuz/Ağustos 202014

1. GİRİŞ

Güneş enerjisi; ısı üretimi, evsel su ısıtma, absorp-
siyonlu soğutma, elektrik enerjisi üretimi, kurutma 
gibi birçok amaca yönelik olarak kullanılmaktadır. 
Evsel su ısıtma için kullanılan güneş enerjili sis-
temler; yapılarına ve suyun dolaşım şekline göre 
sınıflandırılmaktadır. Güneş enerjili sistemlerde 
en çok kullanılan sistemler düzlemsel ve vakum 
tüplü güneş toplayıcılarıdır. Düzlemsel güneş top-
layıcıları genellikle 100 °C’ye kadar olan(düşük 
çalışma sıcaklıkları) uygulamalarda kullanılırken, 
vakum tüplü toplayıcılar bütünleşik parabolik yan-
sıtıcıların katkısıyla 240 °C’ye kadar olan uygula-
malarda kullanılmaktadır [1].

Vakum tüplü toplayıcılar; iç içe geçmiş iki cam 
tüpün birleşmesiyle oluşan yapılardır. Eş merkez-
li olan bu cam tüplerden, iç cam tüpün dış yüzeyi 
(Al/N/Al, ALN/AlN-SS/Cu) selektif boya ile kapla-
nır. Dış cam tüpten giren güneş ışınları seçici yü-
zey sayesinde %90’ın üzerinde absorbe edilir. İki 
cam tüp arasındaki boşluk ise vakumlanarak yu-
tucu yüzeyde biriken ısının kaybolması engellen-
mektedir. Vakum tüplü toplayıcılar, içinde çalışma 
akışkanının taşındığı borular bulunan (U-borulu, 
eş eksenel, ısı borulu) veya taşıyıcı boru bulunma-
yan direkt akışlı(geleneksel) olarak kullanılmakta-
dırlar. Direkt akışlı vakum tüpte, çalışma akışka-
nı tüpün içinde doğrudan dolaşmaktadır. Shah ve 
Furbo, farklı çalışma koşulları altında, direkt akışlı 
vakum tüplerin içindeki ısı transferini ve akış ya-
pılarını hesaplamalı akışkanlar dinamiği (HAD) 
ile incelemişlerdir [2]. Toplayıcı geometrisi vakum 
tüpler yatay, dağıtım borusu ise düşey olacak şe-
kilde belirlenmiştir. Toplayıcıya giren akışkanın 
sıcaklığı 333 K’de sabit alınarak, 0,59, 1,17, ve 1,47 
m olmak üzere 3 farklı tüp uzunlukları için HAD 
modeli oluşturulmuştur. Sisteme giren akışkan de-
bileri için 0,05, 0,4, 1,0, 3,0 ve 10 kg/dk değerleri 
ile analiz yapılmış, en yüksek verimin 0,4-1 kg/dk 
debi aralığında ve en kısa tüpte elde edildiği göz-
lemlenmiştir.

Ataee ve Ameri, yaptıkları çalışmada, T-tipi ve 
H-tipi eş eksenel direkt akışlı vakum tüp toplayı-
cılar için zorlanmış taşınım akışını modellemişler-
dir [3]. Farklı çalışma akışkanlarının (hava, CO2), 
dağıtım borusu özelliklerinin ve yutucu tüpün; 
çalışma akışkanının sıcaklık dağılımı üzerindeki 
etkileri incelenmiştir. Ayrıca her iki toplayıcı için; 
kütlesel debi, güneş ışınım yoğunluğu, giriş sıcak-

lığı, çevre sıcaklığı, optik verim ve tüp uzunluğu-
nun, çıkış sıcaklığına etkisi araştırılmış ve ener-
ji-ekserji analizleri yapılmıştır. Sonuçlar, H-tipi 
modelde akışkan çıkış sıcaklığının ve ekserji ana-
lizinin hem CO2 hem hava için, T-tipi modelden 
daha iyi olduğunu göstermiştir.

Yadav ve Saikhedkar, direkt akışlı vakum tüplü 
toplayıcının teorik verimini belirlemek için MAT-
LAB yazılımı ile simulasyon modeli geliştirmiş 
ve atmosferik koşulların toplayıcı performansına 
etkisini incelemişlerdir [4]. Yutucu yüzey ve ge-
len güneş ışınım miktarının toplayıcı verimi üze-
rinde önemli bir etkiye sahip olduğu görülmüştür. 
Yapılan deneysel çalışmalar sonucunda toplayıcı 
veriminin gün boyunca %71,4 ile %75,6 değerleri 
arasında değiştiği gözlenmiştir. Yang ve ark., di-
rekt akışlı vakum tüplü toplayıcının içerisine iç 
boru yerleştirerek yeni bir dağıtım borusu modeli 
önermişlerdir [5]. Akışkan iç boru içinden beslene-
rek boru ve cam tüp arasından geri dönmekte ve ve 
vakum tüp içerisinde zorlanmış dolaşım meydana 
gelmektedir. 0,45, 0,6 ve 0,8 kg/s debilerinde ve 20, 
25 ve 32 mm çaplarında iç borular ile gerçekleş-
tirilen analizler sonucunda, ideal kütlesel debinin 
1,6 kg/s’den az, iç boru çapının ise 32 mm olması 
gerektiği belirlenmiştir. Geleneksel (direkt akışlı) 
vakum tüplü toplayıcılar ile iç borulu direkt akışlı 
toplayıcılar deneysel olarak karşılaştırılmış ve ve-
rimler sırasıyla %55,19 ve %59,99 olarak elde edil-
miştir.

Vakum tüplü güneş toplayıcıların diğer bir şekli ise 
ısı borulu güneş toplayıcılardır. Yutucu yüzeyde 
tutulan güneş ışınları, ısı borusunun içerisindeki 
akışkanın sıcaklığını arttırarak kondenser bölgesi-
ne doğru yükselmesini sağlar. Isı borusunun kon-
denser bölgesinde biriken ısı, akışkana aktarılır. 
Kondenserde enerjisini bırakan ısı borusu akışkanı 
yoğuşarak tekrar evaporatör bölgesine döner. Va-
kum tüp güneş ışınımına maruz kaldığı sürece ısı 
borusunun içerisindeki akışkan bu hareketine de-
vam eder. 

Kumar ve ark. yaptıkları çalışmada, ısı borulu va-
kum tüp güneş toplayıcısının ısı üretimini model-
lemişlerdir [6]. Çalışmanın esas amacını; uzunluğu 
1,8 m, iç ve dış çapları sırasıyla 0,049 m ve 0,058 
m borosilikat camdan imal edilmiş olan, ısı borulu 
vakum tüplü güneş toplayıcısının ısı transfer ana-
lizi ve tasarımı oluşturmaktadır. Yapılan deneyler 
sonucunda evaporatör uzunluğunun kondenser 
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bölgesi uzunluğuna oranının toplayıcı tasarımı 
için önemli bir değişken olduğu belirlenmiştir. Ja-
farkazemi ve Abdi ise, ısı borulu vakum tüp güneş 
toplayıcısını teorik ve deneysel olarak incelemiş-
lerdir [7]. Isı kaybı, literatürde mevcut bağıntılar 
kullanılarak hesaplanmış ve deneysel sonuçlarla 
karşılaştırılmıştır. Testler, 4 ve 19 ısı borulu iki 
farklı toplayıcı ile iki gün tekrarlanmış ve elde edi-
len deney sonuçlarının teorik sonuçlarla oldukça 
yakın değerlerde olduğu görülmüştür. Ayrıca akış-
kan debisi azaldıkça toplayıcının çıkış sıcaklığının 
arttığı gözlemlenmiştir. Topal, tarafından yapılan 
bir çalışmada ise, ısı borulu vakum tüplü güneş 
toplayıcılarında kullanılan çalışma akışkanlarına, 
alternatif nanoakışkanlar kullanarak sistem per-
formansına etkilerini araştırılmıştır [8]. Isı boru-
larında kullanılan antifiriz, metanol ve aseton gibi 
çalışma akışkanlarına bakır oksit ve alüminyum 
oksit nanoparçacıklar eklenerek yeni nanoakışkan-
lar elde edilmiştir. Yapılan deneyler sonucunda, en 
yüksek sistem verimi Aseton-alüminyum oksit ka-
rışımından ve %58,4 olarak elde edilmiştir.

U-borulu vakum tüplü güneş toplayıcılarında tüp 
içerisinde çalışma akışkanının taşındığı U şeklinde 
metal bir boru bulunmaktadır. Taşıyıcı boru mal-
zemesi olarak genellikle bakır kullanılmaktadır. 
İç cam tüp ve U-borular arasında ısı geçişini sağ-
lamak için dolgu malzemesi veya bakır kanatçık 
kullanılır. Liandong ve ark. yaptıkları çalışmada, 
U-borulu vakum tüplü toplayıcının yutucu yüzey 
ve kanatçık arasında kalan hava katmanının top-
layıcı ısıl verimine etkisini incelemişlerdir [9]. 
Toplayıcının ısıl performansı, enerjinin korunumu 
ilkesi esas alınarak analitik yöntemle araştırıl-
mıştır. Sonuçlar, yutucu yüzey ve bakır kanatçık 
arasındaki hava direncinin toplayıcı verimini %10 
düşürdüğünü, yutucu yüzey sıcaklığını ise, 30 °C 
arttırdığını göstermiştir.

Ong ve Tong, doğal sirkülasyonlu U-borulu vakum 
tüp güneş toplayıcısı ile ısı borulu vakum tüp gü-
neş toplayıcılarını aynı çalışma koşulları altında 
ve ışınım şiddetinin çok değişken olduğu Malezya 
şartlarında dış ortamda test etmişlerdir [10]. Ya-
pılan testler sonucunda U-borulu toplayıcı verimi 
%53, ısı borulu toplayıcının verimi ise %65 olarak 
bulunmuştur. Farjallah ve ark. ise, U-borulu güneş 
toplayıcısı için, 3 boyutlu sayısal model geliştire-
rek, literatürdeki çalışmalarla karşılaştırmışlardır 
[11]. Sayısal sonuçlar, çalışma akışkanı debisinin 
0.001, 0.002 ve 0.003 kg/s olduğu durumlarda top-

layıcı veriminin %30,9’dan %35,6’ya arttığını gös-
termiştir. Benzer sayısal yöntem Cu kanatçıklı ve 
grafit ile doldurulmuş U-borulu vakum tüplü gü-
neş toplayıcıları için de tekrarlanmış ve toplayıcı 
verimleri sırasıyla %54 ve %64 olarak hesaplan-
mıştır.

Vakum tüp güneş toplayıcıların ısıl verimini doğ-
rudan etkileyen değişkenlerin başında sistemden 
çevreye olan ısı kayıpları gelmektedir. Bu ka-
yıpları analitik olarak belirlemek ve sistemin ısıl 
verimini arttırmak için birçok çalışma yapılmış-
tır. Sistemde meydana gelen ısı kayıpları için ısıl 
direnç ağı oluşturularak, matematiksel modeller 
geliştirilmiştir. Gao ve ark. U-borulu vakum tüp 
güneş toplayıcısının ısıl verimi için matematiksel 
model belirlemişlerdir [12]. Belirlenen bu model 
ile tüp boyunca radyal ve eksenel sıcaklık dağılımı 
elde edilmiştir. Isıl verimin meteorolojik koşullara 
bağlılığı ve önemli tüp tasarım parametreleri; tüp 
boyutu, ısıl karakteristikler (akış oranı, ısı kayıp 
katsayısı, selektif katmanın absorpsiyon katsayısı) 
araştırılmıştır. 

Ghoneim ve ark. yaptıkları çalışmada, Kuveyt 
şartlarında U-borulu vakum tüp güneş toplayıcısı-
nın performansını deneysel ve sayısal çalışmalarla 
değerlendirmişlerdir [13]. Toplayıcının kapsamlı 
bir optik ve ısıl analizi yapılmıştır. Matematiksel 
modeli oluşturan non-lineer denklemleri çözmek 
için sayısal bir prosedür uygulanmıştır. Deneysel 
veriler ve sayısal simülasyon verileri karşılaştırı-
larak yakın sonuçlar elde edilmiştir. Badar ve ark. 
ise, vakum tüplü güneş toplayıcısının toplam ısı 
kayıp katsayısı (UL) değerini vakum zarf içerisin-
de kalan gaz basıncına bağlı olarak laboratuvar 
deneyleriyle ölçmüşlerdir [14]. Ölçüm sonuçları, 
vakum tüplerin beklenenden daha yüksek ısı kayıp 
katsayılarına sahip olduğunu göstermiştir. Ayrıca, 
ısı kayıp katsayısı değeri için yaklaşık teorik bir 
model geliştirilmiş ve deneysel ölçümlerle yakın 
değerler elde edilmiştir.

Bütünleşik parabolik toplayıcılar (BPT), yansıtı-
cı açıklığına farkllı açılarla gelen güneş ışınlarını 
yutucu yüzeye yönlendiren yapılardır. Bu yapılar 
vakum tüp toplayıcı yüzeyine gelen güneş ışınım 
miktarını arttırdığından, çalışma akışkanı daha 
yüksek sıcaklıklara çıkabilmektedir. BPT’li gü-
neş toplayıcılarının 240 °C’ye kadar çıkabilmesi 
bu sistemlerin buhar üretiminde kullanılmasını 
sağlamıştır. Aboulmagd ve ark. yaptıkları çalış-
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mada, yansıtıcılı ve yansıtıcısız U-borulu vakum 
tüp güneş toplayıcıları için performans değerlen-
dirmesi yaparak yeni bir model geliştirmişlerdir 
[15]. Isı kayıpları için oluşturulan matematiksel 
model MATLAB ortamında çözülmüştür. Deney-
sel ve analitik veriler karşılaştırılmış, yansıtıcılı 
U-borulu toplayıcının yansıtıcı bulunmayan topla-
yıcıya göre optik ve ısıl verim açısından daha iyi 
sonuçlar verdiği saptanmıştır. 

Wang P.Y. ve ark. bütünleşik parabolik yansıtı-
cılı vakum tüp hava ısıtıcı güneş toplayıcısı için 
deneyler ve simülasyonlar gerçekleştirmişlerdir 
[16]. Sistem birbirine bağlı 10 toplayıcı panelden 
oluşmaktadır. Ayrıca, her panelde bütünleşik para-
bolik yansıtıcı ve içerisinde U şeklinde bakır boru 
bulunan vakumlu cam tüp bulunmaktadır. Hava 
ısıtıcı güneş toplayıcısının ısı transfer modeli be-
lirlenerek, havanın çıkış sıcaklığı, ısı gücü ve ısı 
verimi hesaplanmıştır. Yapılan hesaplamalar ve 
deneyler sonucunda sistemden 200 °C üzerinde 
hava sıcaklığı elde edilmiştir. Pei ve ark. yaptıkları 
çalışmada, deneysel olarak yansıtıcılı ve yansıtıcı 
bulunmayan vakum tüplü güneş toplayıcıları kur-
muş ve termodinamiğin 1 ve 2. yasasına göre ısıl 
performanslarını karşılaştırmıştırlar [17]. Deneyler 
iki gün boyunca her iki toplayıcı için tekrarlanmış-
tır. Yüksek sıcaklıklarda su elde ederken yansıtıcılı 
toplayıcı ısıl ve ekserji veriminin yansıtıcı bulun-
mayan toplayıcıya göre daha yüksek olduğu sap-
tanmıştır.

Yadav ve ark. deneysel olarak vakum tüplü güneş 
toplayıcıdan buhar üretimi gerçekleştirerek topla-
yıcı verimini hesaplamışlardır [18]. Dağıtım boru-
su ve ona bağlı vakum tüplerin eğimlerinden do-
layı sistemde doğal dolaşım meydana gelmektedir. 
Deney sonuçları en yüksek verimin 14:00-15:00 
saatleri arasında ve %46,26 olduğunu göstermiştir. 
Ayrıca, kış aylarında yapılan bu çalışmada buhar 
üretimi, 13:30-15:30 saatleri arasında gerçekleş-
miş ve 620 mL buhar elde edilmiştir. Liu ve ark. 
yaptıkları çalışmada, düşük maliyetli bütünleşik 
parabolik yansıtıcılı vakum tüplü buhar üretici 
geliştirmişlerdir [19]. Açıklık alanı 32 m2 olup 60 
toplayıcı ünitesinden oluşan buhar üreticinin her 
ünitesinde, vakum tüpün içerisine yerleştirien me-
tal boru bulunmaktadır. Üretilen buhar sıcaklığı 
0,10-0,55 Mpa basınç aralığında 200 °C’ye kadar 
çıkmıştır. İç cam tüp ve eş merkezli metal tüpün 
arasında kalan hava boşluğu ise yüksek vizkoziteli 
yüksek sıcaklık yağı ve grafit tozu ile doldurul-

muştur. Deneysel sonuçlar, maksimum buhar çıkış 
sıcaklığının 200 °C ve 0,55 Mpa basınçta, toplayıcı 
ısıl veriminin ise %30’un üzerinde olduğunu gös-
termiştir.

Bu çalışmada, literatürdeki çalışmalardan farklı 
olarak vakum tüplü toplayıcı içerisine çelik iç-boru 
yerleştirilmiş ve sistemin tamamı çalışma akışka-
nı olan su ile doldurulmuştur. İç borulu bütünleşik 
parabolik toplayıcı için optik verim hesabı yapıl-
mış ve toplayıcı verimi üzerindeki etkisi değerlen-
dirilmiştir. Sistemdeki ısı kayıplarının ve sistemin 
ısıl veriminin hesaplanması için EES ortamında 
matematiksel model oluşturulmuştur. Bir prototip 
imal edilerek buhar üretimi gerçekleştirilmiş ve 
toplayıcının buhar eldesinde kullanılabilirliği de-
ğerlendirilmiştir.

2. ISIL ANALİZ 

2.1. Fiziksel Model

Bu çalışmada kullanılan iç borulu vakum tüp gü-
neş toplayıcısı, iç içe geçmiş eş eksenli iki cam tüp 
ve metal iç borudan oluşmaktadır. İç ve dış cam 
tüpün arası vakumlu olup, iç tüp dış yüzeyi güneş 
ışınlarına karşı emiciliği yüksek seçici malzeme ile 
kaplanmıştır. Ayrıca, ısıl direnci azaltmak amacıy-
la vakum tüpün iç camı ve metal iç boru arasında 
kalan boşluk ısı iletken yağı ile doldurulmuştur. 
Şekil 1’de sırasıyla vakum cam tüp şematik görü-
nümü verilmiştir. 

Şekil 1. İç borulu vakum tüp şematik görünümü

Yukarıda belirtilen iç borulu vakum tüp güneş top-
layıcı için aşağıda verilen kabuller; 

1. Cam tüplerin kalınlıklarından kaynaklanan 
ısıl dirençler ihmal edilmiştir.

2. Dış cam tüpün güneş enerjisi yutuculuğu ih-
mal edilmiştir.

3. İki cam tüp arasındaki hava mükemmel va-
kumlu olduğundan, buradaki gaz iletimi ih-
mal edilmiştir. 
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4. Isı transferinin kararlı hal durumunda gerçek-
leştiği kabul edilmiştir.

5. Dağıtım borusundan çevreye olan ısı kaybı sa-
bit kabul edilmiştir.

6. Toplayıcı yüzeyine gelen güneş ışını (ısı akısı) 
dağılımının yüzeyin her yerinde homojen ol-
duğu kabul edilmiştir.

7. Toplayıcı yüzeyindeki toz ve kir ihmal edil-
miştir.

yapılarak bir boyutlu analitik model oluşturulmuş-
tur.

2.2. Matematiksel Model ve Toplam Isı Kayıp 
Katsayısı

Sistemde bütünleşik parabolik yansıtıcı kullanıldı-
ğından yutucu yüzeye gelen toplam güneş enerjisi; 
yansıtıcı optik verimi ηopt, BPT yüzeyine dik gelen 
güneş ışını Ir (W/m2) ve yansıtıcı yüzey alanı ABPT 
(m2)’ye bağlıdır.

S = ηopt ∙ Ir ∙ ABPT (W) (1) 

Yutucu yüzeye gelen toplam güneş enerjisi S (W), 
bu yüzeyden çevreye toplam ısı kaybı olan QL (W) 
ve çalışma akışkanına aktarılan net ısı olan QU’nun 
(W) toplamına eşittir. 

S = QL + QU (W) (2)

İç borulu vakum tüpün yutucu yüzeyinden çevre-
ye olan ısı kaybını hesaplamak için ısıl direnç ağı 
oluşturulmuştur (Şekil 2).

Şematik olarak gösterilen bu ısıl direnç ağındaki 
iletim, taşınım, ışınım ve kenar kayıp katsayıları 
ayrı ayrı belirlenerek yutucu yüzeyden çevreye 
olan toplam ısı kaybı hesaplanır.

QL = Ap ∙ UL ∙ (Tp ∙ TA)  (W) (3) 

Ap = π ∙ DP ∙ LP  (m2) (4)

(3) eşitliğinde verilen TP ve TA değerleri sırasıyla 
yutucu yüzey sıcaklığı (K) ve çevre sıcaklığını (K), 
AP ise yutucu yüzey alanını (m2) ifade etmektedir.

Toplam ısı kayıp katsayısı UL (W/m2K); dağıtım 
borusu kenar kayıp katsayısı Ue (W/m2K) ile va-
kum tüpten çevreye olan ısı kayıp katsayısı Ut (W/
m2K)’nin toplamına eşittir.

UL = Ue + Ut (W) (5) 

Yutucu yüzeyden çevreye ışınım, taşınım ve ile-
timle gerçekleşen ısı kayıpları için toplam ısı kayıp 
katsayısı Ut, Şekil 2’deki ısıl direnç ağı kullanıla-
rak aşağıdaki şekilde hesaplanabilir: 

Ut = ((AP ∙[hpg,cond + hpg,rad])
-1 + (Ag ∙[hga,conv + 

hga,rad])
-1)-1 / AP       (W/m2K) (6)

hga,rad, dış cam tüp ile çevre arasındaki ışınım ısı 
transferi katsayısını (W/m2K), hga,conv, dış cam tüp 
ile çevre arasındaki taşınım ısı transferi katsayısı-
nı (W/m2K), hpg,rad, dış cam tüp ile iç cam tüp ara-
sındaki ışınım ısı transferi katsayısını (W/m2K), 
hpg,cond, dış cam tüp ile iç cam tüp arasındaki ara-
sında bulunan metal tutucunun iletim ısı transferi 
katsayısını (W/m2K) ifade etmektedir.

hpg,rad, iç cam tüp ve dış cam tüp arasındaki ışınım 
ısı transferi katsayısı;

hpg,rad = π ∙ DP ∙ LP ∙ [σ ∙ εp(Tg
2 + Tp

2) ∙ (Tp + Tg)] / [1 + 
(εp ∙Dp,dış / εg ∙ Dg,iç)(1 - εg)]        (W/m2K) (7) 

şeklinde hesaplanmıştır. Tp yutucu yüzey sıcaklığı-
nı (K), εp yutucu yüzey emisivitesini, Do,iç ve Dabs,dış 
ise sırasıyla dış cam tüpün iç çapı (m) ve yutucu 
yüzeyin dış çapını (m) göstermektedir. İç ve dış 
cam arasındaki metal tutuculardan ileri gelen ka-
yıp boru çapına bağlıdır

hpg,cond = 1,8 ∙ DP/AP  (W/m2K) (8) 

hga,rad, dış cam tüp ile çevre arasındaki ışınım ısı 

Şekil 2. İç borulu vakum tüp ısıl direnç ağı
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transferi katsayısı;

hga,rad = σ ∙ εg ∙ π ∙ Dg ∙ Lg ∙(Tg
2 + Tsky

2)∙ (Tg + Tsky) ∙ 
(Tg − Tsky)/(Tg − Ta)    (W/m2K) (9) 

eşitlik (9) kullanılarak hesaplanmıştır. Bu eşitlik-
te, ϭ stefan boltzman sabiti (W/m2K4), εg dış cam 
tüpün emisivitesini, Tg ve Tsky ise sırasıyla dış cam 
tüp sıcaklığı (K) ve gökyüzü sıcaklığını (K) gös-
termektedir. 

hga,conv, dış cam tüp ile çevre arasındaki taşınım ısı 
transferi katsayısı; 

hga,conv = (Aog/Aig) ∙ 0,6 ∙ (5,7 + 3,8 ∙Vw) (W/m2K) (10) 

eşitlik (10) kullanılarak hesaplanmıştır. Bu eşitlik-
te, Aog ve Aig iç ve dış cam tüplerin yüzey alanlarını 
(m2), Vw, ortamdaki havanın (rüzgâr) hızını (m/s) 
ifade etmektedir.

Bu verilen bağıntılardaki ışınım kayıp katsayıları 
Tg değerine bağlıdır. Tg değerinin hesaplanabilme-
si için, vakum tüpün dış cam yüzeyinden çevreye 
olan toplam ısı kaybı, iç ve dış cam arasındaki ısı 
kaybına eşitlenir: 

(hpg,rad+hpg,cond) ∙ (Tp−Ta) = (hga,rad+hga,conv) ∙ (Tg−Ta)   
(W/m2K) (11) 

iterasyon yapılarak, dış cam sıcaklığı Tg ve buna 
bağlı olarak taşınım katsayıları hesaplanır. 

Dağıtım borusu ısı kayıp katsayısı;

(UA)kenar = 2∙π∙kizo∙Le/ln(Dizo,d/Dizo,i) (W/K) (12)

Bağıntısı ile hesaplanır. Bu eşitlikte verilen Le da-
ğıtım borusu uzunluğunu (m), kizo yalıtım malze-
mesi ısı iletim katsayısını (W/mK), Dizo,d ve Dizo,i 

ise, sırasıyla yalıtım borusunun dış ve iç çaplarını 
(m) ifade etmektedir. Yutucu boru yüzey alanına 
referans alınan kenar kayıp katsayısı ise

Ue = UAkenar / AP (W/m2K) (13)

(13) eşitliği kullanılarak hesaplanmıştır. 

3. DENEY DÜZENEĞİ

3.1. Bütünleşik Parabolik Toplayıcı 

Bütünleşik parabolik toplayıcılar, açıklık alanla-
rına (iki yansıtıcı kanat arasındaki yüzey alanı) 
gelen güneş ışınlarını toplayıcı yüzeye gönderen 
yapılardır. Yansıtıcı kanatlar, toplayıcı eksene göre 
simetrik yerleştirilmiş iki ayrı parabolik yüzey ve 
onları birleştiren, involüt yüzeyden oluşmaktadır. 

Açıklık alanı, parabolik toplayıcı yüzeyin uzun-
luğu ve genişliğinin çarpımıdır. Yansıtıcı yüzey, 
anodize Alüminyum malzemeden, genişliği 145,4 
mm, uzunluğu 1500 mm olacak şekilde imal edi-
lerek vakum tüp güneş toplayıcısının alt yüzeyine 
eş merkezli olacak şekilde yerleştirilmiştir. Kulla-
nılan vakum tüp eş merkezli, iç içe geçmiş iki adet 
silindirik Borosilikat 3,3 camdan oluşmaktadır. İç 
cam tüpün dış yüzeyi güneş ışınlarını yutucu, fakat 
yayma katsayısı düşük seçici malzeme ile elektros-
tatik ortamda kaplanmıştır. İç cam tüp içine, ayrıca 
42 mm çapında bir metal iç boru yerleştirilmiştir. 
Metal iç boru ile iç cam tüp arasındaki boşluk, ısı 
iletim yağı ile doldurulmuştur. İç boru malzemesi 
olarak St-37 çelik kullanılmıştır. Bütünleşik topla-
yıcı tüp ve yansıtıcı yüzeylerin termofiziksel özel-
likleri Tablo 1’de belirtilmiştir.

Şekil 3. Bütünleşik parabolik toplayıcı 3 boyutlu 
tasarımı

Tablo 1. Bütünleşik Toplayıcı Termofiziksel 
Özellikleri 

Değişkenler Değerler
Dış Cam Tüp Dış Çapı 58 mm
İç çam tüp (Yutucu Yüzey) Dış 
Çapı 

47 mm

Dış Cam Tüp Uzunluk 1500 mm
İç Cam Tüp Uzunluk 1485 mm
Cam tüp Et Kalınlıkları 1.6 mm
İç metal boru dış çap 42 mm 
İç metal boru iç çap 36 mm 
Dış Cam Tüp Geçirgenlik 0,9 
Yansıtıcı Yüzey Yansıma Katsayısı 0,8
Yutucu Yüzey

 Yutma Katsayısı 0,92
 Yayma Katsayısı 0,08
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3.2. Deney Düzeneği Kurulumu

Bu çalışmada kurulan deney düzeneği, yansıtıcı 
yüzey, vakum cam tüp, vakum cam tüp içerisine 
yerleştirilmiş eş merkezli metal iç boru, ısı de-
ğiştirici ve ölçüm ekipmanlarından oluşmaktadır. 
Buhar hattı çıkışında, çıkan buharın yoğuşturula-
bilmesi için iç içe borulu ısı değiştirici tesis edil-
miştir. Sistemi oluşturan tüm bileşenler Şekil 4’de 
şematik olarak gösterilmiştir.

Deney düzeneğinde, içerisinde çalışma akışka-
nı olan suyun bulunduğu iç boru (1), gelen güneş 
ışınının toplayıcı yüzeye yönlendirildiği bütünle-
şik parabolik yansıtıcı yüzey (7), dış cam tüp (8), 
gelen güneş ışınlarının absorbe edildiği yutucu 
yüzey(9) den oluşan vakum tüp, yutucu tüpün iç 

yüzeyi ile metal iç boru arasında bulunan ısı iletim 
yağı (3) sistemin en önemli bileşenleridir. Bunların 
yanında sistemin belirli noktalarında sıcaklıkların 
ölçüldüğü T-tipi ısıl çiftler ( T1, T2, Tyağ, Tg), üretilen 
buharın yoğuşturulduğu ısı değiştirici (2), üretilen 
buhar miktarının ölçüldüğü silindirik ölçüm kabı 
(5), gelen güneş ışınımının ölçüldüğü piranomet-
re (4) ve elde edilen ölçüm değerlerinin sırasıyla 
aktarıldığı veri toplayıcı ve bilgisayar (6,10) deney 
düzeneğini oluşturan diğer bileşenlerdir. 

Hazırlanan bütünleşik parabolik güneş toplayıcı 
sistemi, yatayla 45°’lik bir açı ve güney yönünde 
konumlandırılarak Dokuz Eylül Üniversitesi, Tı-
naztepe Yerleşkesi (38,37° Enlem, 28,20° Boylam) 
şartlarında deneysel olarak incelenmiştir (Şekil 5).

Şekil 4. BPY’li iç borulu vakum tüp güneş toplayıcı şematik gösterimi

Şekil 5. BPY’li iç borulu vakum tüp güneş toplayıcı deney düzeneği
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Deneylerde sistem ısıl veriminin hesaplanabilme-
si için elde edilen buhar enerjisinin (W), yansıtıcı 
yüzey alanına gelen güneş enerjisine (W) oranı bi-
linmelidir. Bu nedenle ısı değiştirici çıkışına silin-
dirik hacimsel ölçüm kabı konularak, elde edilen 
buhar burada toplanmış ve üretilen buhar miktarı 
ölçülmüştür. Elde edilen buharın enerjisi;

Qbuhar = mb ∙ (hg − hf)  (W) (14) 

eşitliği ile hesaplanmıştır. Bu eşitlikte mb elde edi-
len buhar miktarını (kg), hg elde edilen buharın en-
talpi değerini (kJ/kg), hf ise besleme suyu entalpi 
değerini ifade etmektedir. Sistemin ısıl verimi için 
hesaplanması gereken diğer değer olan yansıtıcı 
yüzey alanına gelen güneş enerjisi için ise eşitlik 
(3) kullanılmıştır.

Sistemin ısıl verimi;

ηısıl = Qbuhar / S  (15) 

eşitliği ile hesaplanmıştır.

4.2. Deney Bulguları ve Değerlendirme

Deneyler 4 Kasım 2018 günü 09:00 itibariyle baş-
lanmış ve 13:15 itibari ile buharlaşma başlamış, öl-
çümler 13:41-14:15 ve 14:15-14:45 saatleri arasında 
5’er dakikalık periyotlarla gerçekleştirilmiş ve veri 
kartına kaydedilmiştir. 

Yapılan deneylerde elde edilen sıcaklık ve güneş 
ışınım verilerinin zamana bağlı değişimleri Tablo 
1 ve Tablo 2’de verilmiştir.

Deney 1 için elde edilen ölçüm değerleri yutucu 
yüzey sıcaklığı, besleme suyu ve buhar çıkış sı-
caklıklarının deney süresince neredeyse değişme-
diğini göstermiştir. Metal iç boru ve iç cam tüp 

4. DENEYİN YAPILIŞI ve BULGULAR

4.1. Deney Setinin Hazırlanması ve Yapılışı

Bütünleşik parabolik yansıtıcılı iç borulu vakum 
tüplü toplayıcı deney düzeneği için ilk olarak metal 
iç boru vakum tüp içerisine eş merkezli olarak yer-
leştirilmiştir. İç boru ve vakum cam tüp arasında 
kalan boşluk yüksek ısı iletken yağı ile doldurul-
muştur. İç boru, iç boruya bağlı su besleme borusu 
ve buhar çıkış borusunun çevreleri 5 mm kalınlı-
ğında polietilen köpük ile yalıtılmıştır. Su besleme 
borusu U şeklinde seçilerek su ile dolu tutulmuş 
diğer taraftan buhar çıkışının düzenli olması sağ-
lanmıştır. Buhar çıkış borusu ve ısı değiştirici, su 
besleme borusundan daha yüksek bir konumda 
kullanılarak üretilen buharın bu tarafa yönlenmesi 
sağlanmıştır. 

Deney başlangıcında sisteme yaklaşık 65 °C sı-
caklığında su doldurulmuştur. Güneş ışınımının 
etkisiyle iç boru içindeki su sıcaklığı zamana bağlı 
olarak artmıştır. Buharlaşmanın başlaması ile bir-
likte ısı değiştirici çıkışından damlalar halinde yo-
ğuşmuş buhar elde edilmiştir.

Deneyler sırasında sıcaklık ölçümleri ışınım öl-
çümleri ve üretilen buhar ölçülerek kaydedildi.

Yutucu yüzeyde yutulan güneş ışınımının bütün-
leşik parabolik toplayıcı açıklığına gelen güneş 
ışınımı, yansıtıcı yüzeyden yönlendirilerek yutucu 
yönlendirilmektedir. Sistemin optik verimi; yansı-
tıcı kanat uzunlukları, yansıtıcı malzeme özellik-
leri, kabul açısı gibi değişkenler değerlendirilerek 
TracePro programının kullanılması ile hesaplan-
mıştır [21]. 

Tablo 1. Deney 1 için 5’er Dakika Ara İle Alınan Ölçümler

Saat
Yutucu

Yüzey Sıcaklığı,
°C (TP)

Besleme Suyu 
Sıcaklığı,

°C (T1)

Buhar Çıkış
Sıcaklığı,

°C (T2)

Çevre
Sıcaklığı,

°C (Ta)

Dış Cam Tüp Dış 
Yüzey Sıcaklığı,

°C (Tg)

Işınım Şiddeti,
(W/m2)

13:09 103.0 63.00 98.50 24.60 26.40 956
13:14 103.0 63.40 98.60 24.50 29.30 947
13:19 102.0 63.90 98.60 25.60 31.60 951
13:24 102.0 63.20 98.60 25.00 28.90 947
13:27 102.0 62.90 98.50 25.30 31.00 950
13:32 102.0 63.20 98.60 24.50 32.30 944
13:37 102.0 62.20 98.60 25.30 31.40 943
13:42 102.0 62.30 98.60 24.30 32.50 935
13:47 102.0 62.10 98.50 25.50 32.60 937
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arasındaki ortalama sıcaklık 102,2 °C olarak belir-
lenmiştir. Bu sıcaklık iç cam tüp sıcaklığı (TP) ola-
rak kabul edilmiştir. Sistem ısıl verimini doğrudan 
etkileyen besleme suyu ve buhar çıkış sıcaklıkları-
nın ortalama değerleri ise sırasıyla 62,9 °C ve 98,57 
°C olarak belirlenmiştir. Çevre sıcaklığı ve dış cam 
tüp yüzey sıcaklığı ortalama değerleri de sırasıyla 
24,96 °C ve 30,67 °C olarak belirlenmiştir.

Deney 2 için elde edilen ölçüm değerleri yutucu 
yüzey sıcaklığı, besleme suyu ve buhar çıkış sı-
caklıklarının deney süresince neredeyse değişme-
diğini göstermiştir. Metal iç boru ve iç cam tüp 
arasındaki ortalama sıcaklık 101,875 °C olarak 
belirlenmiştir. Sistem ısıl verimini doğrudan etki-
leyen besleme suyu ve buhar çıkış sıcaklıklarının 
ortalama değerleri ise sırasıyla 63,71 °C ve 98,57 
°C olarak belirlenmiştir. Çevre sıcaklığı ve dış cam 
tüp yüzey sıcaklığı ortalama değerleri de sırasıyla 
25,3 °C ve 30,89 °C olarak belirlenmiştir.

Yutucu yüzey ve çevre arasındaki toplam ısı ka-
yıp katsayısı (8) eşitliği kullanılarak, Deney 1 ve 
Deney 2 için sırasıyla 2,16 (W/m2K) ve 2,12 (W/
m2K) olarak hesaplanmıştır. Sistemin optik veri-
mini etkileyen; yansıtıcı kanat uzunlukları, yansı-
tıcı malzeme özellikleri, kabul açısı gibi değişken-
ler değerlendirilmiştir. Bunun için tasarımı yapılan 
toplayıcının optik analizi Trace Pro programının 
kullanılması ile gerçekleştirilmiştir [21].

Yansıtıcı yüzeyin optik verimleri ise güneş geliş 
açılarına bağlı olarak sırasıyla %58,7 ve %56 ola-
rak belirlenmiştir. Sistemde üretilen buhar enerji-
leri, yutucu yüzeye gelen güneş ışınımları, absor-
layıcı yüzeyden çevreye olan toplam ısı kayıpları, 
yalıtımlı dağıtım borusundan çevreye olan ısı ka-
yıpları ve ısıl verimler Deney 1 ve Deney 2 için 

ayrı ayrı hesaplanarak Tablo 3’de karşılaştırmalı 
olarak verilmiştir. 

Tablo 3. Deney-1 Ve Deney-2 İçin Sistemdeki Isı 
Kayıpları 

Deney 1 Deney 2
Yansıtıcı yüzeye gelen güneş 
ışınımı (W)

206,14 202,17 

Yutucu yüzeye gelen ışınımı 
(W) 

120,99 113,2

Yutucu yüzeyden çevreye 
olan ısı kaybı (W) 

36,5 35,63

Yalıtımlı dağıtım borusun-
dan olan ısı kaybı (W) 

38,2 35,14

Üretilen buhar enerjisi (W) 40,25 40,7 
Isıl verim %33,26 %35,95

5. SONUÇ

Bütünleşik parabolik yansıtıcılı iç borulu vakum 
tüp güneş toplayıcı sistemi açık hava koşulları 
altındaki ısıl performansını belirlemek amacıyla 
iki farklı zaman aralığında ölçüm ve testler ya-
pılmıştır.İç borulu taşıyıcı sistemin buhar üretimi 
için kullanılabilirliği değerlendirilmiştir. Yutucu 
yüzeyden çevreye olan ısı kayıpları sırasıyla 36,5 
(W) ve 35,63 (W) olarak hesaplanmıştır. Yalıtımlı 
dağıtım borusundan çevreye olan ısı kayıpları da 
sırasıyla 38,2 (W) ve 35,14 (W) olarak hesaplan-
mıştır. Bağlantı elemanları ve dağıtım borusundan 
gerçekleşen ısı kayıplarının ısıl verimi önemli öl-
çüde etkilediği görülmüştür.

Yutucu yüzeyde soğurulan enerjinin akışkana ak-
tarılması ile hesaplanan ısıl verim her iki deney-
de de yaklaşık olarak %34 olarak hesaplanmıştır. 
Buna karşın optik verim %57 civarındadır. Siste-

Tablo 2. Deney-2 için 5’er Dakika Ara İle Alınan Ölçümler

Saat
Yutucu Yüzey 

Sıcaklığı,
°C (TP)

Besleme Suyu 
Sıcaklığı,

°C (T1)

Buhar Çıkış
Sıcaklığı,

°C (T2)

Çevre
Sıcaklığı,

°C (Ta)

Dış Cam Tüp 
Yüzey Sıcaklığı,

°C (Tg)

Işınım Şiddeti, 
(W/m2)

13:42 102.0 62.30 98.60 24.30 32.50 935
13:47 102.0 62.10 98.50 25.50 32.60 937
13:52 102.0 63.40 98.50 25.30 30.30 935
13:57 102.0 63.20 98.50 25.30 29.30 932
14:02 102.0 64.50 98.50 25.30 30.80 925
14:07 102.0 65.00 98.50 25.70 30.10 925
14:12 102.0 65.30 98.50 25.60 31.60 917
14:17 101.0 63.90 98.60 25.70 29.90 913
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min ısıl verimini arttırmak için yapılabilecek bazı 
iyileştirmeler aşağıda belirtilmiştir:

• Vakumlu cam tüpün yansıtıcı yüzey üzerine 
tam oturması ile aralık ışın kayıpları azaltıl-
malıdır.

• İç tüpün (yutucu yüzey) dış tüpe olan çap ora-
nı arttırılarak, optik verim arttırabilir. 

• Yalıtımlı dağıtım borusundan çevreye olan ke-
nar kayıpları, yutucu yüzeyden doğrudan olan 
ısıl kayıplara yakındır. Buhar dağıtım borusu 
kısa tutularak ve daha iyi bir yalıtımla kenar 
kayıpları azaltılmalıdır. 

• Çalışmada karşılaşılan bir husus, iç tüp içinde-
ki su miktarı nedeni ile buhar üretimi öncesi 
sistemin devreye girmesinin iki saati aşan bir 
süre tutmasıdır. 

• Sonuç olarak, yukarıdaki düzenlemelerin ya-
pılması ile iç tüplü sistemin buhar üretiminde 
kullanılabileceği değerlendirilmiştir. 

Teşekkür

Bu çalışma Dokuz Eylül Üniversitesi 2017.
KB.FEN.020 numaralı “Vakumlu Cam Tüp Kul-
lanılan Güneşli Hava Isıtıcılarının Performans De-
ğerlendirmesi” isimli Bilimsel Araştırma Projesi 
kapsamında desteklenmektedir. Işın analizinde 
TracePro deneme sürümü kullanılmıştır. Yazarlar 
TracePro’ya Optonom Scientific Instruments’a te-
şekkür eder. Yazarlar deney düzeneğinin kurulu-
munda yardımlarını esirgemeyen Solarsan ve Sis-
tem Tubular’a teşekkür eder.
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Yağmur Suyu Potansiyeli ve Kullanım Suyu 
Olarak Değerlendirilmesi

ÖZ

Dünyada ve Türkiyemizde yaşanan su sıkıntısının çözümü için yağmur suyunun 
toplanıp kullanılması amacıyla geliştirilen bir yöntem üzerine çalışma yapılmıştır. 
Yağmur suyu genellikle binaların çatılarında veya bahçe gibi boş alanlarda topla-
nır. Toplanarak depolanmış yağmur suyunun, uluslararası ve ulusal standartlarda 
tanımlı kullanım suyu değerlerini sağlaması için hem fiziksel kimyasal hem de sağlık 
yönünden önemli bazı önlemler alınarak bazı süreçlerden geçirilmesi gereklidir. 
Önerilmiş yöntem ile ilgili tasarım hesapları, kullanım alanları, mekanik tesisat 
üniteleri ve istatistiksel bilgiler açıklanmıştır.
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1. GİRİŞ

İnsanoğlunun yaşamını devam ettirebilmesi için 
en temel ihtiyacı su olmuştur. Dünya nüfusunun 
artmasıyla, su kaynaklarının yetersiz kalması in-
sanlığın tasarruf etmeye ve yeni kullanılabilir su 
kaynaklarını aranmaya yöneltmiştir. Hızla artan su 
ihtiyacına çözüm arayışında yağmur suyunun de-
ğerlendirilmesi önem kazanmıştır.

20. yüzyılda dünyamızın üç kat artan nüfusuna 
karşın, su sarfiyatı altı kat artmıştır. Sanayileş-
me, tarım ve hızlı şehirleşme sonucu bilinçsiz su 
kullanımı su kaynaklarını tüketmiş ve sonucunda 
dünyada 1 milyardan fazla kişi içme suyundan 
mahrum kalmıştır. Ayrıca dünya nüfusunun iki 
milyardan fazlası temiz, kullanılabilir ve sağlık 
için gerekli olan suya sahip değildir. Bu durumun 
Türkiye’yi yakından ilgilendirmesi ve etkilenmesi 
kaçınılmaz görünmektedir. [1].

Ülkemizde ve Dünya’da küresel iklim değişikliği-
nin olumsuz etkisiyle beraber, kullanılabilir temiz 
suya ihtiyaç her geçen gün artmaktadır. Su kayna-
ğı olarak yağmur suyunun boşa akmasının önüne 
geçilip değerlendirildiği takdirde, ihtiyaç duyulan 
kullanım suyundaki yaşanacak su sıkıntısına alter-
natif çözüm üretilebilir.

Yağan yağmur suyu toprak yüzeyinde açılacak ku-
yularda veya bina çatılarında toplanıp içme suyu, 
temizlik ve sulama gibi amaçlarda kullanılabilir. 
Ülkemizde suyun birim fiyatındaki artış göz önü-
ne alındığından, yağmur suyunun toplanıp, depo-
lanıp ve değerlendirilmesi gerek bireysel gerekse 
toplumsal anlamda ekonomik önemli katkı sağla-
yabilir. Bunun yanında hem çevrenin korunması 
hem de diğer su kaynaklarının daha akılcı kullanı-
mının olanağı da elde edilebilir. Özellikle yağmur 
suyunun toplama alanı büyük olan yapılarda kul-
lanılması suyun korunması için alınacak önlemler 
arasındadır. Kentlerde barajların dışında yağmur 
suyu toplama alanlarının oluşturulması ve topla-

nan suyun değerlendirilmesi, kent yaşamı için de 
çok önemlidir. Su ile ilgili stratejik planı olmayan 
ülkeler, suyu kötü yöneterek su ve ürün kıtlığı ile 
karşılaşmaktadır. Akıp giden yağmur suyunu kü-
çük önlemlerle başka işler için kullanılabilmesi 
su yönetim politikası açısından doğru bir karar-
dır. Asırlar öncesinden beri bilinen yağmur suyu 
toplanması ve kullanılması, taşkınları, kuraklığı 
engelleyerek havada ve toprakta nemin artmasını 
doğal olarak sağlamaktadır. Böylece sel olayı ber-
taraf edilerek can kayıplarına ve doğal tahribata 
karşı önlem alınmış olmaktadır. Bu sistemin bele-
diyelerce teşvik edilmesi, toplumun konu hakkında 
bilinçlendirilmesine gereksinim vardır.

Türkiye’de mevcut olan standart uygulamalarda 
bina temiz su tesisatı sisteminde yağmur suları 
kullanımı bulunmamaktadır. Yağmur suyunun 
içerdiği kirletici parametreler evsel atıklara göre 
çok düşüktür. Yağmur suyunun doğrudan kanali-
zasyona gitmesinden dolayı atık su gibi aynı arıt-
maya tabi tutulduktan sonra kullanıma sunulması, 
ekolojik, ekonomik ve pratik açılardan etkin olma-
yan bir yöntemdir. Ayrı toplanacak olan yağmur 
suyu, atık su muamelesi görmeden basit bir arıtma 
ile evsel kullanımda değerlendirilebilir. Böylelikle 
daha az enerji harcayarak, yağmur suyunu merkezi 
arıtma sistemine kadar taşınmadan toplandığı yer-
de arıtılabilir ve kullanılabilir, [2].

Ayrık düzende aile evi için su kullanımında gerekli 
olan suyun yaklaşık %50’si yağmur suyu toplama 
ile sağlanabilir. Bina yıkamalarında, soğutma ku-
lelerinde, yangın söndürülmesinde, ev temizliğin-
de, sulamada, çamaşır yıkamada, havuz veya gölet 
doldurmada, tuvalet sifonlarında, araç yıkamada 
yağmur suyu kullanılabilir. Evsel su tüketiminin 
oransal olarak su dağılımı; %35 banyo/duş, %30 
tuvalet rezervuarı, %12 çamaşır yıkama, %6 kişi-
sel hijyen, %4 ev temizliği, %4 bahçe sulama, %2 
içme/yemek yapma ve %7 diğer kısımlar değerle-
rindedir, [3].

Tablo 1. İstanbul İli İçin Genel İstatistiksel Meteorolojik Veriler [4]
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2. YAĞMUR POTANSİYELİ İLE İLGİLİ 
METEOROJİK VERİLER

Yağmur suyunun kullanımı için tasarlanacak siste-
mi tasarlayıp uygulamaya geçirilmeden önce kont-
rol edilmesi gereken unsurların başında yağmur 
potansiyelinin meteorolojik verileridir. Fayda sağ-
layacak olan giriş maddesi yağmur olduğundan, 
yağmur suyunun aylık ortalama şeklinde potansi-
yeli, tasarlanacak olan sistemin kullanılacağı yer 
neresi ise verilerin incelenmesi sonucunda uygun 
olup olmayacağına karar verilir. Örnek yaklaşım 
olarak İstanbul için yağmur suyu ile ilgili istatis-
tiksel veriler Tablo 1 ile verilmiştir, [4].

Yağmur suyu toplama sistemi tasarımı yıllık or-
talama yağış miktarına göre yapılır. Meteoroloji 
Bölge Müdürlüğünün resmi sitesinden alınmış 
istatistiksel veriler geçmiş 90 yılı kapsamaktadır 
ve ortalama veriler olarak değerlendirilmektedir. 
Küresel iklim değişikliği ile birlikte son yıllarda 
yağış rejiminde de değişiklikler olmuştur. Bu ne-
denle mühendislik yönünden son 10 yılın verilerini 
esas almak daha doğrudur. Örnek olarak seçilmiş 
İstanbul için son 10 yıllık yağış rejiminin yıllık or-
talaması 797,5 (mm/m2) değerindedir.

3. KULLANIM SUYU ÖZELLİKLERİ, 
ULUSAL ve ULUSLAR ARASI 
STANDARTLARI

Toplanan yağmur suyunun kullanım suyuna dönü-
şümünde fiziksel ve kimyasal özelliklerinin tespiti 
için belli başlı parametreler incelenir. Bu özellik-
ler için Türk Standartları Enstitüsü’nün, Avrupa 
Birliği’nin ve Dünya Sağlık Örgütü’nün oluşturdu-
ğu standartlar mevcuttur, [9], [10], [11].

3.1. Kullanım Suyunun Fiziksel Özellikleri

Sıcaklık: Kullanım suyu sıcaklığı 7-12 °C arasın-
da değerlere sahip olması istenmektedir.

Bulanıklık: İçme ve kullanma suyu berrak olma-
lıdır, sudaki bulanıklık suyun içerisindeki şilt, kil, 
mil, parçalanmış organik madde, plakton ve bakte-
rilerin varlığından meydana gelir.

Renk: Suyun renkli olması suyun içerisinde çö-
zünmüş kolloid halde yabancı maddelerin olduğu-
nu gösterir.

Tat ve Koku: Suda bulunan canlı veya ölmüş mik-
roorganizmalar çözünmüş halde bulunan H2S (sül-

für), metan ve CO2 gibi gazlar, organik maddeler, 
sodyum klorür ve demir bileşikleri; diğer element-
lerin karbonat ve sülfat suları ile fenollü maddeler 
suya renk, koku ve tat verirler.

3.2. Kullanım Suyunun Kimyasal Özellikleri 
ve Değerlendirme Parametreleri

Su elde edilen kaynağa ve çevreye bağlı olarak 
kimyasal maddeler içerebilir. Bu kimyasallar, suda 
sağlığı tehdit edecek kadar fazla miktarda bulun-
duklarında çoğunlukla renk, tat ve koku deği-
şikliklerine neden olmaz. Zararlı etkileri vücuda 
alındıklarında veya yıllar sonra ortaya çıkabilir. 
Bu kimyasalları belirlemenin yolu suyu analiz 
edip incelemektir. Sularda bulunan bu maddelerin 
bir kısmı belli değere kadar bulunabilir, bir kıs-
mının olması asla istenmez. Bu değerler ulusal 
ve uluslararası standartlarca belirlenir. TSE 266 
Standardı’na göre maksimum kabul edilebilir pa-
rametre değerleri aşağıdaki Tablo 2’de verilmiştir. 

4. YAĞMUR SUYU TOPLAMA 
ŞEKİLLERİ ve TESİSAT ŞEMASI

Yağmur suyu toplanmasında ve kullanılmasında; 
yüzeysel veya sızdırma yöntemiyle toplanan yağ-
mur suyu depolanacağı tanka borular, oluklar va-
sıtasıyla taşınır. Büyük parçaları ve tortuları tutan 
filtrelerden geçirilir. Toprak üstü depolama, toprak 
altı depolama veya yüzeysel gölet şeklinde bir ala-
nında biriktirilir. Daha sonra depodan su ihtiyaç 
duyulan alana sunulur. Kullanılacak olan suya 
kullanım amacına göre filtreleme veya kimyasal 
dezenfeksiyon uygulanır. Örneğin; yüzme havuzu 
için hijyen koşullara uygun parametre değerlerine 
yada çamaşır makinesinde kullanılacaksa bunun 
için gerekli kalite değerlerine getirilir. Toplanan 
yağmur suyu filtre edilmeden ve kimyasal dozla-
ma yapılmadan sadece seralarda ve bahçe sulama-
da kullanılabilir. Yağmur suyu hatlarının etiketle-
melerin yapılması veya hatların renkli borularla 
belirtilmesi sistemde oluşacak arızaların gideril-
mesinde kolaylık sağlar. Yağmur suyu sistemini 
daha etkin ve verimli kullanmaya yardımcı olur. 
Sistemin bakım onarımında da hızlı ve doğru mü-
dahale etmeye katkı sağlar.

Günümüzde içme suyu kaynaklarının sınırlı hale 
gelmesiyle yağmur suyuna gereksinim artmak-
tadır. Son yıllarda içme suyu ve atık su fiyatları 
sürekli yükselmiştir. Tüketicilerin tutumları ya-
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Tablo 2. TSE 266 Standardına Göre İçme Suyu Parametrelerinin Değerleri

PARAMETRE BİRİM TAVSİYE EDİLEN DEĞER İZİN VERİLEN MAK. DEĞER
ORGANOLEPTİK PARAMETRELER
GÖRÜNÜM  BERRAK-RENKSİZ  
KOKU  KOKUSUZ  
FİZİKO-KİMYASAL PARAMETRELER
SICAKLIK °C 12 25
pH  6,5<pH<8,5 6,5<pH<9,2
RENK Pt-Co 1 20
BULANIKLIK NTU 5 25
İLETKENLİK µs/cm 400 2000
KLORÜR mg/l 25 600
SERBEST KLOR mg/l 0,1 0,5
SÜLFAT mg/l 25 250
KALSİYUM mg/l 100 200
MAGNEZYUM mg/l 30 50
SERTLİK mg/l  - 50
SODYUM mg/l 20 175
POTASYUM mg/l 10 12
ALÜMİNYUM mg/l 0,05 0,2
TOPLAM ÇÖZÜNMÜŞ MADDE (TDS) mg/l  - 1500
NİTRAT mg/l 25 50
NİTRİT mg/l  - 0,1
AMONYUM mg/l 0,05 0,5
KJELDAHL AZOTU mg/l  - 1
BOR µg/l 1000 2000
DEMİR µg/l 50 200
MANGAN µg/l 20 50
BAKIR µg/l 100 3000
ÇİNKO µg/l 100 5000
FOSFOR µg/l 400 5000
FLORÜR µg/l  - 1500
BARYUM µg/l 100 300
GÜMÜŞ µg/l  - 10
TOKSİK MADDELER
ARSENİK µg/l  - 50
KADMİYUM µg/l  - 5
SİYANÜR µg/l  - 50
KROM µg/l  - 50
CİVA µg/l  - 1
NİKEL µg/l  - 50
KURŞUN µg/l  - 50
ANTİMON µg/l  - 10
SELENYUM µg/l  - 10
MİKROBİYOLOJİK PARAMETRELER
TOPLAM KOLİFORM ad/100 ml  - 0
TOPLAM BAKTERİ ad/ml 100 500
RADYOAKTİVİTE
ALFA AKTİVİTESİ Bq/l 0,037 0,037
BETA AKTİVİTESİ Bq/l 0,37 0,37
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Tablo 3’te TSE 266 Standardı ile uluslararası standartlardaki parametre değerleri karşılaştırmalı şekilde 
sunulmuştur, [5]. 

Tablo 3. TSE 266 ve Uluslararası Standartlardaki İçme Suyu Parametreleri Değerleri

STANDARTLAR TSE 266
Türk Standartları Enstitüsü

EC
Avrupa Birliği

WHO
Dünya Sağlık Teşkilatı

Mikrobiyolojik EMS/100 mL
*Koliform 0 0 0
*EscherichiaColi (E.Coli) 0 0 0
*Toplam Koloni Sayısı (22 °C) 20 - -
* Toplam Koloni Sayısı (37 °C) 5 - -
C.perfringens 0 0 0
Pseudomonas Aeruginosa 0 0 0
Kimyasal mg/L
pH (pH) 6,5-9,5 6,5-9,5 6,5-8,5
İletkenlik 20°(uS/cm) 2500 2500 2500
Nitrat (NO3) 50 50 50
Nitrit (NO2) 0,50 0,50 0,50
Bor (B) 1 2 2
Nikel (Ni) 0,02 0,02 0,02
Arsenik (As) 0,01 0,01 0,01
Kadmiyum (Cd) 0,005 0,005 0,003
Krom Toplam (Cr) 0,05 0,05 0,05
Florür (F) 1,50 1,50 1,50
Kurşun (Pb) 0,01 0,01 0,01
Siyanür (CN) 0,05 0,05 0,07
Bromat (Br) 0,010 0,010 0,025
Benzen (C6H6) 0,001 0,001 0,010
Selenyum (Se) 0,010 0,010 0,010
Antimon (Sb) 0,005 0,005 0,005
Bakır (Cu) 2,0 2,0 2,0
Demir (Fe) 0,2 0,2 0,3
Mangan (Mn) 0,05 0,05 0,10
Alüminyum (Al) 0,20 0,20 0,20
Amonyum (NH4) 0,50 0,50 1,50
Sodyum (Na) 200 200 200
Klorür (Cl) 250 250 250
Sülfat (SO4) 250 250 250
Sertlik (CaCO3) 500
Fiziksel ve Organoleptik
Renk (Co-Pt birimi) 20 20 15
Bulanıklık (NTU birimi) 5,0 4,0 5,0
Koku Duyusal Duyusal Duyusal
Tat Duyusal Duyusal Duyusal
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Şekil 1. Fabrika tesisi yağmur suyu kullanma tesisat şeması

Kullanılan mekanik tesisat elemanları;
1. Yağmur suyu çatıdan oluğu.
2. Yağmur suyu kapalı dirsek ile depoya gi-

rer.
3. Toprak üstü yağmur suyu deposu.
4. Depoya entegre filtre.
5. Depo tabanına yağmur suyu bırakılır.
6. Ağzında çekvalf bulunan taşma hattı. 
7. Asil ve yedek dalgıç pompa.
8. Yüzer flatör.
9. Yeşil renk yağmur suyu hattı. 
10. Depo gözlem başlığı.
11. Elektrik servis panosu.
12. Elektrik kablo kanalı. 

13. Sistem ünitesi.
14. Pompa yağmur suyu emiş hattı. 
15. Şehir şebeke suyu.
16. Arıtılmış yağmur suyu basma hattı. 
17. Tahliye bağlantısı. 
18. Ana güç panosu.
19. Elektrik bağlantı noktası.
20. İsteğe bağlı bina otomasyon çıkışı.
21. UV dezenfekte ünitesi.
22. Dijital gösterge (yağmur suyu ve şebeke 

kullanımı göstergesi).
23. Kullanım noktaları (klozet, pisuar).
24. Şehir şebeke su saati. 

Şekil 2. Konutlarda yağmur suyu kullanma tesisat şeması
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kından gözlemlenmelidir ve mümkün olduğun-
ca farkındalık oluşturulmalıdır. Yağmur suyunu 
değerlendirme için yerel yönetimlere de önemli 
görevler düşmektedir. Yerel yönetimler ilk olarak 
atık su kanalizasyon sistemine yağmur suyunun 
karışmasını önlenmelidir. Kesinlikle şehrin alt 
yapı sistemlerinde yağmur suyu ve atık suyu ayrık 
sistemle toplanması sağlanmalıdır, [8].

Yağmur suyu önemli bir su kaynağı olarak tarım-
da ve hayvancılıkta, fabrika tesislerinde ve konut-
larda, bahçe göletlerinde de kullanılabilir. Örnek 
olarak bir fabrika tesisinin çatısından toplanan 
yağmur suyunun, toprak üstü depolama alanında 
toplanması Şekil 1’de şematik olarak gösterilmiş-
tir.

Şekil 2’de konutların çatısından toplanan yağmur 
suyunun depolanıp, kullanım suyu tesisatı ile bir-
leştirilip kullanımdaki halinin mekanik tesisat şe-
ması gösterilmektedir. 

Yağmur suyunun toplanıp kullanıldığı bir diğer 
alansa ekosistem göletleridir. Sıklıkla uygulanılan 
bu sistemler doğa ile uyumlu, enerji ve çevre dostu 
olan uygulamalardır. Yağmur suyunun çevrimiyle 
oluşturulan uygulama; ekosistem göletleri doğru 
bir uygulama ile içerisinde balıkların ve bitkilerin 
yaşadığı bir alan olabilir. Mekanik filtreleme ve 
biyolojik filtreleme yapılarak da herhangi bir kim-

yasal kullanmadan canlıların da yaşayabileceği bir 
ortam oluşturulabilir. Uygulamanın çalışma pren-
sibi ve sistem şeması Şekil 3’de gösterilmiştir.

5. YAĞMUR SUYU TOPLANMASI ve 
KULLANIMI İLE İLGİLİ HESAPLAR

Yağmur suyu toplama ve kullanımı için tasarlanan 
projelerde öncelikli olarak toplanan yağmur suyu 
ile kullanılacak olan yerin su tüketimi karşılaştı-
rılması yapılmalıdır. Toplanacak olan yağmur suyu 
tüketimi karşılıyorsa veya kabul edilebilir kısmını 
karşılıyorsa böyle bir çalışmayı hayata geçirmek 
doğru olacaktır.

Meteorolojik bilgilere göre toplanacak yağmur 
suyu toplama miktarı hesaplanır, [6].

Vy = Aç x Y x Ф / 1000 (1)
m3 = m2 x mm x Ф / 1000 
Vy: Yağmur suyu toplama miktarı (m3)
Aç: Yağmur suyu toplama alanı (m2)
Y: Aylık veya yıllık yağış miktarı (mm)
Ф: Yağmur suyu toplama alanına göre kayıp kat-
sayısı

Toplanacak yağmur suyu miktarını; yağmur suyu 
toplama alanına yağan yağmurun çarpımıyla elde 
edilir. Yağmur suyu toplama alanında kullanılan 

Kullanılan mekanik tesisat elemanları;
1. 1 ½” – 3” Çakıl taşları 
2. Çevrim dönüş haznesi
3. Dokuma keçe
4. Su geçirmez EPDM şilte

5. Boşluklu su sızdırma modülü
6. Akış pompası 
7. Pompa kasası ve su gözlem odası 
8. 3” veya 4” drenaj borusu 
9. Yağmur suyu filtreli hazne

Şekil 3. Yağmur suyu kullanımlı ekosistem göleti teknik şeması
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malzeme yapısına göre yağmur suyu kayıp katsayı-
sı çarpım olarak etki eder. Kayıp katsayıları Tablo 
3’de gösterilmiştir.

6. YAĞMUR SUYU KULLANIM TESİSATI 
MALİYETİ ve AMORTİSMAN SÜRESİ

İki ailenin su ihtiyacını karşılayacak müstakil bir 
eve uygun yağmur suyu tesisatının ekipman orta-
lama maliyeti 7500-15000 TL olarak belirlenmiş-
tir. Altı kişinin yaşadığı örnek müstakil bina için 
tasarımı yapılmış yağmur suyu toplama sistemin 
amortisman süresinin 6-12 yıl arasında olacağı he-
saplanmıştır. Bu hesaplamalarda maliyetin büyük 
kısmını yatırım maliyeti olarak depolama tankı 
oluşturmaktadır. Depolama maliyeti düşürüldükçe 
amortisman süresi kısalacaktır. Daha etkin ve ve-
rimli bir yağmur suyu kullanımı için kurulacak bu 
tür bir tesisatın sadece ekonomik bir yatırım değil, 
aynı zamanda geleceğe de bir yatırım şeklinde dü-
şünülebilir.

Günümüzde içme suyu kaynaklarının daha sınırlı 
hale gelmesiyle yağmur suyuna gereksinim art-
maktadır. Son yıllarda içme suyu ve atık su fiyat-
ları sürekli yükselmiştir. Tüketicilerin tutumları 
yakından gözlemlenmelidir ve mümkünse değiş-
tirilmelidir. Yağmur suyunu değerlendirme için 
yerel yönetimlere de önemli görevler düşmektedir. 
Şehrin atık su kanalizasyon sistemine yağmur suyu 
karışması önlenmelidir. Şehrin alt yapı sistemle-
rinde yağmur suyu ve atık suyu ayrık sistemle top-
lanması sağlanmalıdır, [8].

Yağmur suyu toplanması ekonomik değerlendiril-
mesi yapıldığında, İstanbul için 2018 yılı birim fi-
yatları aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir;

• Bir kişinin günlük ortalama su tüketimi: 100 
lt/kişi (konutlarda)

• İstanbul için yıllık ortalama yağış miktarı: 
817,4 mm/m2 (Geçmiş 90 yıllık verilere göre)

• En fazla yağış alan aylardaki yağış miktarı: 
122,2 mm/m2

• İSKİ’nin su satış birim fiyatı: 5,26 tl/m3 + %30 
(kdv,çtv,bak.bed)

Yağmur suyu toplanması ve depolanması sistemi-
nin ortalama kurulumu (işçilik+malzeme) depola-
manın birim hacmi (m3) başına ortalama 400 TL 
olarak tespit edilmiştir. Yağmur suyu toplama ve 
depolama tesisatı toplam kurulum maliyeti bir kişi 
için 6-10 sene süre ile ödenecek su faturası topla-
mına karşılık gelmektedir.

SONUÇ

Mühendislere İnsanın doğa ile etkileşiminden do-
ğan problemleri, bilgi hammadde ve enerji kom-
binasyonunu ölçüp biçerek tasarıma dönüştürmek 
ve hesaplamaya dayanan çözümler üretmek görevi 
düşmektedir. Gelişen teknolojiler örneğin akıl-
lı sistemler ile birlikte daha az enerjiyle maksi-
mum verim elde etmenin yöntemleri aranmalıdır. 
Türkiye’de inşaat sektörünün gelişmesi ve Türk İn-
şaat şirketlerinin başarılı yurtdışı inşaatları ile te-
sisat alanında da bu bakış açısı önem kazanmıştır. 
Türkiye’nin suya olan talebinin arttığı günümüz-
de buna çözüm olacak önlemleri acil uygulamaya 
sokması gerekmektedir. Günümüzde suyun bu 
denli önem arz ederken yağmur suyunun kullanı-
lamayıp, doğaya karışmasına seyirci kalmak doğru 
bir yaklaşım değildir. Ülkemizin bulunduğu coğ-
rafyamızda yağmur suyu miktarının da büyük ol-
duğu, son derece çarpıcı bir gerçektir. Yağmur su-
yunun toplanıp kullanılması aynı zamanda birçok 
tehlikenin önüne geçilmesi için de önemli bir adım 
olabilir. Yapılan araştırmalar büyük bir potansiyel 
olmasına rağmen yağmur suyunun toplanıp değer-
lendirilmediğini ortaya koymuştur. Şehir şebeke 
suyunun kullanıldığı her alanda yağmur suyu, 
standartların öngördüğü parametre değerlerine ge-
tirilerek kullanılabilir. Yağmur suyunun değerlen-
dirilmesi ile sağlanan enerji tasarrufu, su tasarrufu 
ve maddi tasarruf ülke ekonomimize önemli katkı 
sağlayacaktır. 

Ulusal su politikaları gereği olarak ülkemizin su 
kaynaklarının kullanımı ve yönetiminde yağmur 
suyu kullanımının da eklendiği bir devlet politi-
kası oluşturulmalıdır. Oluşturulacak olan yasalar, 
yönetmelikler ve standartlar ile milli servetleri-
mizden biri olan ve faydalı kullanılamayan yağmur 

Tablo 3. Yağmur Suyu Toplama Alanına Göre Kayıp Katsayıları (Ф) [7].

Kiremit Metal Beton Asfalt Çakıl Toprak Çimen
0.95 0.95 0.95 0.95 0.7 0.75 0.17
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suyu tam verimde kullanmaya teşvik edilmelidir. 
Devletin tüm birimlerinin bu alanda belirlediği 
strateji ve politikalara uygun çalışmalar yürütmesi, 
toplumsal bilinç ve desteği de ortaya çıkaracaktır. 
Böylece yağmur suyunun toplanıp kullanılmasının 
ülkemiz ekonomisine sağlayacağı getirinin ulusal 
kalkınmamızda gelecekte önemli bir payı olacak-
tır.
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Klima Santrallerinde Isı Köprüsü Oluşumunun 
Deneysel ve Sayısal Olarak İncelenmesi

ÖZ

Bu çalışma kapsamında, klima santrallerinde enerji kaçağının en yoğun olduğu 
panel ve klima iskeleti (karkas yapısı) birleşim bölgeleri, termal açıdan sayısal ve 
deneysel olarak incelenmiştir. Enerji kaybı sebebi olan ısı köprü bariyersiz klima 
santrallerinin, aynı zamanda yüzeyde yoğuşma meydana getirebileceği ve bu se-
beple ortaya çıkabilecek hijyen problemlerinden bahsedilmiştir. Farklı ısı iletim 
katsayısı ve geometriye sahip ısı köprü bariyerli / ısı köprü bariyersiz ürünlerle 
yapılan panel ve klima iskeleti tasarımları, SolidWorks Flow Simulation progra-
mında analiz edilerek ısıl köprüleme katsayısı (kb) elde edilmiştir. Tasarımın pro-
totip üretimi gerçekleştirilmiştir ve laboratuvarda performans testleri yapılarak, 
hesaplamalı akışkanlar dinamiği (HAD) analiz sonuçlarıyla kıyaslanmıştır. Analiz 
ve testler EN 1886 [1] standardına uygun olarak yapılmış, elde edilen sonuçlara 
göre ısıl köprüleme sınıfları belirlenmiştir.
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ABSTRACT

Within the scope of this study, the connection areas of the panels and air condi-
tioning frame (carcass structure) with the most energy leakage in the air handling 
units were investigated in terms of numerical and experimental. Thermal bridge 
formation due to energy loss and barrier-free air handling units can also cause 
condensation on the surface and hygiene problems that may arise due to this reason 
are mentioned. Panel and air conditioning frame designs with different heat trans-
fer coefficient and geometry with heat bridge barrier / without heat bridge barri-
er products were analyzed in SolidWorks Flow Simulation program and thermal 
bridging coefficient (kb) was obtained. The prototype of the design was realized and 
performance tests were performed in the laboratory and compared with the compu-
tational fluid dynamics (CFD) analysis results. Analyzes and tests were performed 
according to EN 1886 [1] standard and thermal bridging classes were determined 
according to the results.
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1. GİRİŞ

Günümüzde nüfus ve sanayileşmeyle artan ener-
ji ihtiyacı, enerjiyi verimli kullanma zorunluluğu 
doğurmuştur. Geleneksel enerji kaynaklarının 
(doğalgaz, petrol, kömür) ömrünün olması ve son 
yıllarda çıkan enerji krizleri de enerji verimliliğini 
önemli hale getirmiştir. 

Amerika Birleşik Devletleri Enerji Bakanlığı’nın 
2011 verilerine göre, en yüksek enerji tüketimi sı-
rasıyla endüstriyel alanda, ulaşımda ve binalarda 
gerçekleşmektedir [2]. Binalarda (hastane ve alış-
veriş merkezleri de dahil olmak üzere) tüketilen 
enerjinin önemli bir kısmı iklimlendirme için har-
canmaktadır (Tablo 1). Bu sebeple havalandırma 
ve iklimlendirme sistemlerinin ısı geri kazanımına 
sahip olması enerji verimliliğini sağlayacaktır.

Tablo 1. Enerji Tüketim Oranları [2]

Alan Dünyada Enerji Tüketim Oranları (%)
Taşıma 28

Endüstri 31
Bina 22

Ticaret 19

Havalandırma üniteleri, en az bir fan yardımı ile 
hava dolaşımı, filtreleme, ısıtma, soğutma, ısı geri 
kazanımı, nemlendirme, nem alma ve karıştırma 
gibi fonksiyonların bir ya da daha fazlasını yerine 
getirmek için gerekli ekipmanları bir kasanın içeri-
sinde bulunduran ünitelerdir [3]. Ecodesign [4] di-
rektifinde havalandırma cihazları, ev tipi olmayan 
havalandırma cihazları -klima santralleri- (>250 
m3/h) ve ev tipi havalandırma cihazları (<250 m3/h) 
olarak sınıflandırılır. 

Klima santrallerinde gerçekleşen ısıtma ve soğut-
ma işlemleri sırasında, cihaz içi ve cihaz dışı ara-
sında oluşan sıcaklık farkı yüzünden, klima sant-
rali kasasında ısı transferi meydana gelmektedir. 
“EN 1886 Havalandırma- Binalarda- Hava işleme 
ünitelerinin mekanik performansı” standardı kasa 
yapısının performans sınıflarını belirlemektedir. 
Standartta, farklı üretici ve modeldeki cihazların 
ortaklaştırılması (Modelbox) için gerekli özellikler 
belirtilmiştir ve Modelbox cihazının test yöntemle-
rinden bahsedilmiştir.

EN 1886 standardına göre, belirlenip test edilebile-
cek beş ana başlık vardır [1];

1. Kasa mekanik dayanımı (D1, D2, D3)

2. Kasa hava kaçağı (L1, L2, L3)
3. Filtre bypass kaçağı (G1-F5, F6, F7, F8, F9)
4. Kasa ısıl performansı (T1, T2, T3, T4, T5; TB1, 

TB2, TB3, TB4, TB5)
5. Kasa akustik izolasyonu
Bu testler arasında incelenecek olan ise ısıl geçir-
genlik sınıfı ve ısıl köprüleme sınıfını içinde barın-
dıran kasa ısıl performansı olacaktır.

Isıl geçirgenliği azaltmak için tasarlanan panel 
yapısı, panel çevrelerinde ve karkas yapısında ke-
sintiye uğramaktadır. İzolasyonun kesintiye uğra-
dığı bu bölgelere ısı köprüsü adı verilmektedir. Isı 
köprüsü, dış ortam ve iç ortam arasındaki sıcaklık 
farkına bağlı olarak meydana gelir. Isıl geçirgenli-
ğin aksine santralin tümüyle ilgilenmez, en yüksek 
(ya da en düşük) dış yüzey sıcaklığıyla ilgilenir. Isı 
köprülerinin önlenememesi durumunda kasanın 
iç ve dış yüzeyinde noktasal yoğuşmalar meydana 
gelebilir. Bu durum korozyona sebep olabilmekle 
birlikte, yoğuşan suyun havayla birleşmesi sonucu 
ortam konfor şartlarını bozan ve hijyenik olmayan 
koşullanmış hava ortaya çıkabilir.

Isıl köprüleme katsayısının standartta belirtilen şe-
kilde hesaplanması (Denklem 1) ile ısıl köprüleme 
sınıfı belirlenir.

kb = (ti − tsmax) / (ti − ta) (1)

(1) eşitliğinde, kb ısıl köprüleme katsayısını, ti iç 
ortam sıcaklığını (K), ta dış ortam sıcaklığını (K), 
tsmax maksimum dış yüzey sıcaklığını (K) belirt-
mektedir. Testler sonucunda elde edilen değerler 
(1) denklemine konularak elde edilen kb değeri EN 
1886 Standardı’nda sınıflara ayrılmaktadır (Tablo 
2).

Tablo 2. Isıl Köprüleme Sınıfları [1]

Literatürde yapılan bir araştırmada [5], klima sant-
rallerinde ısı köprü bariyerli klima santral pane-
lindeki ısıl performanslar ANSYS sonlu eleman-
lar yöntemiyle incelenmiştir. İdeal kaset yapıları 
hakkında bilgi verilmiş, farklı tip materyal kulla-

kb Isıl Köprüleme Sınıfı
0,75 ≤ kb < 1,0 TB1

 0,60 ≤ kb < 0,75 TB2
  0,45 ≤ kb < 0,60 TB3
  0,30 ≤ kb < 0,45 TB4

kb < 0,30 TB5
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nılarak tasarlanan panellerin sıcaklık dağılımları 
gösterilmiştir. Ayrıca santral yüzeyindeki sıcaklık 
dağılımı Thermograph metoduyla belirlenmiştir.

Diğer bir araştırmada ise [6], klima santrallerinde 
karkas ve panel yapısındaki ısıl köprüleme incelen-
miştir. Araştırmada üç farklı karkas yapısı ve üç 
farklı panel yapısı kullanılarak altı farklı tip model 
oluşturulmuştur (Tablo 3). Malzeme termofiziksel 
ve mekanik özellikleri hakkında bilgi verilmiştir.

Tasarlanan modeller SolidWorks Flow Simulation 
programı kullanılarak ve başlangıç koşulları EN 
1886 Standardına uygun atanarak HAD yöntemiy-
le analiz edilmiştir (Şekil 1 ve Şekil 2) [6]. 

Şekil 1. Kasa dış yüzeyi sıcaklık dağılımı [6]

Şekil 2. Maksimum sıcaklık kesit görüntüsü [6]

Elde edilen maksimum yüzey sıcaklığından kb de-
ğeri hesaplanmış ve TB sınıfları öngörülmüştür 
(Tablo 4) [6].

Tablo 4. Modellerin Isıl Köprüleme Değerleri [6]

Model 
No

Maksimum 
Yüzey Sıcaklığı 

(tsmax) [°C]

Isıl Köprüleme 
Katsayısı (kb)

Isıl 
Köprüleme 

Sınıfı
Model 1 28.5 0,58 TB3
Model 2 28.17 0,591 TB3
Model 3 28.06 0,597 TB3
Model 4 25.76 0,714 TB2
Model 5 25.84 0,708 TB2
Model 6 23.77 0,811 TB1

Tablo 3. Isı Köprü Bariyerli/Bariyersiz Kasa Modelleri ve Malzeme Detayları
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Çalışma boyunca kullanılan modeller kasa yapısı-
nın tamamını değil seçilen bir bölümünü incelediği 
için, yapılan sayısal analizler modellerin ısıl köp-
rüleme özelliklerini birbiri ile kıyaslamaya imkân 
sağlamasına rağmen ısıl köprüleme sınıfının teyidi 
için modellerin Modelbox analizlerine ihtiyaç du-
yulmaktadır.

Bu bildiri, 6 numaralı kaynakça olarak belirtilen 
bildirinin devamı niteliğinde olup yapılacak çalış-
manın amacı, oluşturulan Model 6’nın Modelbox 
çizimini gerçekleştirerek EN 1886 standardına 
uygun bir şekilde HAD analizlerini yapmaktır. Sa-
yısal analizi yapılan modelin deneysel sonuçlarla 
kıyaslanması için üretimi gerçekleştirilecek ve ısıl 
köprüleme testi yapılacaktır.

2. MODELBOX TASARIMI

Farklı üreticiler tarafından, farklı modeldeki kli-
ma santrallerinin kıyaslanabilmesi için oluşturulan 
Modelbox’ların sahip olması gereken zorunluluk-
lar vardır. EN 1886 Standardı’nda açıklanan zorun-
luluklar şu şekildedir [1];

1. Üretici tarafından normal üretimde kullanıla-
cak tasarım tipinde ve montaj yönteminde bir 
Modelbox yapılmalıdır.

2. Modelbox, aşağıdaki spesifikasyonlar dikkate 
alınarak tasarlanmalıdır;
a. Yükseklik ve genişlik ölçüsü 0,9 m ve 1,4 

m arasında kalmalıdır.
b. Toplam dış yüzey alanı 10 m2 ve 30 m2 

arasında olmalıdır.

3. Modelbox, birbirine birleştirilerek oluşturulan 
simetrik iki bölümden oluşmalıdır.

4. Her bölüm Modelbox içine erişime rahatlıkla 
izin veren an az bir adet kapı ve bir adet sabit 
panel bulundurmalıdır (Gerçek ünitenin her 
yapı detayı dahil edilmelidir.)

5. Tüm ölçümler alınırken filtre bypass kaçağı-
nın ölçülmesine izin veren bir filtre çerçevesi 
(filtre olmadan) takılmalıdır. Test filtre çerçe-
vesi olmadan gerçekleştirilirse, test raporunda 
ayrıca belirtilmelidir.

6. Yağmurluk sacı, termodinamik değerler belir-
lenirken dahil edilmemelidir.

7. Modelbox, yerden 300 mm ile 400 mm arasın-
da yükseklikte, tabanından ya da karkasından 
destekleyecek şekilde izolasyon blokları üze-
rine yerleştirilmelidir. Test dış ortamı hava 
akışsız (hava akış hızı 0,1 m/s’den az) olma-
lıdır. İzolasyon blokları yüzey alanı, klima 
santralinin taban alanının %5’inden büyük 
olmamalıdır.

8. Test ortamında radyasyon enerjisine izin ve-
rilmemelidir. 

9. İç yüzeye aşağıdakiler monte edilmelidir. Üni-
te içindeki test ekipmanı grubu, kasanın ısı 
iletimini etkilememelidir.
a. Harici olarak kontrol edilebilen bir ya da 

daha fazla elektrikli ısıtıcı bulunmalıdır.
b. Saatte 100 ile 110 arası hava değişimine 

sahip ve ölçüm noktaları boyunca iç hava 
sıcaklığı farkının 2,0 ºC’den fazla olma-
masını sağlayan bir veya daha fazla fan 
bulunmalıdır. 

Şekil 3. Ölçüm aletlerinin montajı ve uzaklıklar [1]
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10. Modelbox, Şekil 3’te gösterildiği gibi 3 ana öl-
çüm bölgesine ayrılmalıdır. 

11. Her biri köşe ve kenarlardan 100 mm uzak-
lıkta 16 adet sıcak ölçüm cihazları Modelbox 
içine yerleştirilmelidir.

12. Modelbox içinde ve dışında kullanılan tüm 
hava sıcaklığı ölçüm cihazları, ısıl radyasyona 
karşı korunmalıdır. Kullanılan hava sıcaklığı 
ölçüm cihazlarının doğruluğu ± 0,1 ºC, kulla-
nılan yüzey sıcaklığı ölçüm cihazlarının doğ-
ruluğu ± 0,2 ºC olmalıdır.

13. Dış hava sıcaklığı, Modelbox’ın üst, alt ve dört 
dikey yüzeyinin merkezinden 0,25 m mesafe-
de ölçülmelidir.

Eurovent, EN 1886 standardına ek olarak aşağıdaki 
iki zorunluluğu da belirtmiştir [7].

14. Modelbox’ın sağ ve sol yüzeyinde, sol alt kı-
sımda bulunan (300 mm uzaklıkta), 80 mm 
(±5 mm) çapına sahip delik olmalıdır.

15. Kapı genişliği en az 400 mm olmalıdır.

3. MODELBOX SAYISAL ANALİZ VE 
DENEYSEL TESTİ

Testine ve analizine karar verilen Model 6’nın Mo-
delbox tasarımı Bölüm 2’de belirtilen gereklilikler 
göz önüne alınarak gerçekleştirilmiştir. 

Modelbox’ta karkas yapısı olarak çelik kutu profil 
kullanılmıştır. Panel yapısında izolasyon malze-
mesi olarak kullanılan kaya yünü iç ve dış sac ara-
sında ısıl köprülemeyi panel boyunca önlemekte-
dir. Ancak iç ve dış sacın birleşmesi gereken panel 
çevrelerinde, sac saca birleşme sonucu oluşacak 
ısıl köprülemeyi önlemek için ısıl iletkenlik katsa-
yısı düşük PVC profil kullanılmıştır (Tablo 3).

Modelbox, özel yapısı sayesinde diğer komponent-
lere göre daha yüksek ısıl iletkenlik katsayısına 
sahip karkas yapısı dış ortamla temas etmemekte, 
böylelikle ısıl köprüleme önlenmektedir. Panel pa-
nele birleşme sırasında karkas yapıya ihtiyaç du-
yulmamaktadır (Karkastan bağımsız dikme kulla-
nılmaktadır).

Modelbox üzerinde kullanılan tüm karkas ve pa-
nel bileşenleri ile, montaj sırasında ihtiyaç duyulan 
menteşe, kilit, vida ve ısıl köprülemeyi önleyen kör 
tapa içerisinde yer alan cıvatalar gerçek ünitede 
kullanılanlar ile aynıdır. 

Tasarımı gerçekleştirilen Modelbox’ın boyutları 
2840 mm x 1040 mm x 970 mm’dir. Toplam dış yü-

zey alanı 15,72 m2 olan Modelbox’ın kapı genişliği 
638 mm’dir. 

3.1. HAD Yöntemiyle Sayısal Analiz

Tasarımı gerçekleştirilen Modelbox’ın SolidWorks 
Flow Simulation paket programı kullanılarak HAD 
sayısal analizi gerçekleştirilmiştir. Analiz başlan-
gıç koşulları ve şartları aşağıda verilmiştir.

Analizlerde yerçekimi -Y yönünde 9,81 m/s2 alına-
rak doğal taşınım aktif hale getirilmiştir. Program-
da dış akış seçilerek kontrol hacmi oluşturulmuş-
tur. 

Dış ortam sıcaklığı 20 ºC ve iç ortam sıcaklığı 40 
ºC tanımlanmıştır. 

Testin başlaması için gerekli koşul iç ve dış ortam 
arasındaki sıcaklık farkının 20 ºC olmasıdır. Bu 
sıcaklık Modelbox’ın iç yüzeyden 100 mm içeri-
den ölçülmelidir. Oluşturulan Modelbox’ta tüm iç 
yüzeylerden 100 mm uzaklıkta bulunan bir katı 
hacim oluşturulmuş ve hacme 40 ºC sıcaklık veri-
lerek ısı kaynağı olarak tanımlanmıştır.

Profillerin iç boşlukları katı olarak tasarlanmış ve 
ısıl iletkenlik katsayısı verilerek analize dahil edil-
miştir.

Modelbox’ın 3D çizimi Şekil 4’te, kullanılan mal-
zeme ve termofiziksel özellikleri Tablo 5’te veril-
miştir.

Şekil 4. Analizi yapılan modelbox çizimi

Tablo 5. Kullanılan Malzemelerin Termofiziksel 
Özellikleri

Malzeme Adı
Isı İletim 
Katsayısı 

[W/(m*K)]

Yoğunluk
[kg/m3]

Özgül Isı
[J/

(kg*K)]
Kaya Yünü 0,04 70 0,8

Conta 0,2 1000 2000
Poli Vinil 

Clorür (PVC) profil
0,2 1000 2000

Sac 15 7830 500
Hava 0,0263 1,16 1007
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Kontrol hacmin boyutları X-Y-Z ekseninde 4-2-2,8 
m saptanmıştır. 0,001 m boşluk boyutu verilmiş 
ve başlangıç mesh seviyesi 3 olarak atanmıştır. 
Lokal mesh sekmesinde, hava ile temas eden yü-
zeylerdeki katı ve katı-akışkan refinement seviyesi 
1 olarak verilmiştir. Yapılan seçimler sonucunda 
856612 akışkan, 1114604 katı olmak üzere toplam-
da 1971216 mesh oluşturulmuştur.

Analizlerin sonucunda maksimum sıcaklık, servis 
kapısı ve sabit panellerin bulunduğu ön düzlemde 
modül birleştirme kısmında 26,25 ºC olarak bulun-
muştur (Şekil 5). Denklem 1’de yerine koyuldu-
ğunda, ısıl köprüleme katsayısı 0,688 ve ısıl köprü-
leme sınıfı TB2 olarak hesaplanmıştır.

Şekil 5. Ön Düzlem Sıcaklık Dağılımı

3.2. Isıl Köprüleme Testi

Sayısal analizlerinden sonra Modelbox, Bölüm 
2’de belirtilen şartlara uygun olarak üretilmiştir 
(Şekil 6).

Şekil 6. Modelbox

İçerisine iç ortam sıcaklığının istenilen değerde 
sağlanması için 4 adet elektrikli ısıtıcı ve iç ortam 
hava sıcaklığını eşitlemek için saatte 100 ile 110 
arası hava değişimine sahip 4 adet fan yerleştiril-
miştir.

Her bir köşe ve kenarlardan 100 mm uzaklıkta 16 
adet sıcaklık sensörü, Modelbox’ın iç ortam sıcak-
lığını ölçmek üzere Şekil 7’de belirtildiği gibi yer-
leştirilmiştir.

Dış ortam sıcaklığını ölçmek için dış yüzeylerin 
orta noktasından 250 mm uzaklıkta 6 adet sıcaklık 
sensörü kullanılmıştır (Şekil 8).

Isıtıcılar ve fanlar, iç ve dış ortam arasındaki sıcak-
lık farkı 20 ºC olana kadar çalıştırılmıştır. Testte iç 
ortam sıcaklığı 33.91 ºC, dış ortam sıcaklığı 13,87 
ºC olarak belirlenmiştir.

İç ve dış ortamda, 1,0 ºC’yi geçmeyen standart bir 
sapma sağlanacak şekilde test 30 dakika boyunca 
devam ettirilmiştir.

Ölçüm sırasında, iç ortam ölçüm noktalarında-
ki sıcaklık farkı 2,0 ºC’den fazla olmamalıdır. Üç 
ana bölüme ayrılan Modelbox’ın her bir bölümde 
elde edilen iç ortalama sıcaklık ölçümleri arasın-
daki fark 0,5 ºC’yi geçmemelidir. Aynı şekilde dış 
ortam sıcaklık ölçümleri arasındaki fark 0,5 ºC’yi 
aşmamalıdır. Yüzey sıcaklığı ölçüm cihazının çapı 
7 mm ile 9 mm arasında olmalıdır, ayrıca sıcaklık 
ölçümünün maksimum sapması ± 0,2 ºC aralığında 
kalmalıdır.

30. dakikanın sonunda yüzey sıcaklıkları ölçül-
müştür (Şekil 9). En yüksek sıcaklık 19.9 ºC olarak 
kapı ve sabit panellerin bulunduğu ön düzlemde, 
modül birleştirme karkas yapısı üzerinde ölçül-
müştür. Denklem 1’de yerine koyulduğunda, ısıl 
köprüleme katsayısı 0,688 ve ısıl köprüleme sınıfı 
TB2 olarak hesaplanır.

Şekil 7. Elektrikli ısıtıcı, fan ve iç ortam sıcaklık 
sensörleri 
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Şekil 8. Dış ortam sıcaklık sensörleri 

SONUÇ

Bölgesel ısıl köprüleme incelemesi model kıyas-
laması için yeterli olmakla birlikte ısıl köprüleme 
sınıfının belirlenebilmesi için EN 1886 standardın-
da belirtilen özelliklere göre üretilen Modelbox’ın, 
aynı standarda uygun olarak test edilmesi gerek-
mektedir.

Modelbox’ın maksimum dış yüzey sıcaklığı testler 
ve sayısal analizler sonucunda elde edilmiştir. De-
ğerler, 1 numaralı denklemde yerine koyularak ısıl 
köprüleme sınıfı TB2 olarak hesaplanmıştır.

Sayısal ve deneysel sonuçların kıyaslanabilmesi 
için Modelbox üzerinden kritik noktalar belirlen-

Şekil 9. Yüzey sıcaklık ölçüm sonuçları

Şekil 10. Modelbox ölçüm noktaları
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miştir (Şekil 10). İşaretlenen noktalar üzerindeki 
ölçüm sıcaklık değerleri Tablo 6’da verilmiştir. 
Tablo 6’da test sonuçları, test ve analiz iç ortam 
sıcaklıkları arasındaki 6,09 ºC fark göz önünde bu-
lundurularak ötelenmiştir, sonuçların +1,5/-0,2 ºC 
sapma ile uyumlu olduğu gözlemlenmiştir.
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Tablo 6. Ölçüm Noktalarının Sayısal ve Deneysel Sonuçlarla Kıyaslanması

No Analiz Test* No Analiz Test* No Analiz Test* No Analiz Test*
1 25,7 25,49 5 25,5 25,79 9 26,2 25,99 13 25,8 25,49
2 24,5 25,59 6 24,4 25,59 10 25,2 25,79 14 25,2 25,49
3 23,9 25,39 7 24,2 25,59 11 24,7 25,59 15 24,9 25,69
4 23,6 25,09 8 24,1 25,19 12 24,1 24,89 16 25,7 25,59

* Test sonuçları, analiz ve test iç ortam sıcaklıkları arasındaki 6,09 ºC fark göz önünde bulundurularak ötelenmiştir.
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Isı Borulu Isı Geri Kazanım Sisteminin 
Performansını Etkileyen Faktörlerin 
İncelenmesi 

ÖZ

Isı boruları ilk olarak 1944 yılında kullanılmaya başlanmış ve aradan geçen yıllar 
boyunca kullanım alanı uzay araştırmalarından nükleer enerji santrallerine, elekt-
ronik devrelerin soğutulmasına, enjeksiyon kalıplarının soğutulmasına ve ısı geri 
kazanım ünitelerine kadar geniş bir yelpazeye yayılmıştır. İklimlendirme sistem-
lerinde iç hava koşullarının sağlanmasında sağladığı enerji tasarrufu ile alışveriş 
merkezleri, hastaneler ve konutlarda geniş bir kullanım alanı bulmuştur. Bu çalış-
mada ısı borulu ısı geri kazanım sisteminin (IBIGKS) performansı farklı çalışma ko-
şulları için FRİTERM AR-GE Merkezi tarafından geliştirilen “Heat Pipe” yazılımı 
kullanılarak araştırılmıştır. Buharlaştırıcı ve yoğuşturucu bölümleri için üç farklı 
ısı değiştiricisi modeli kullanılmıştır. Isı değiştiricileri alüminyum malzemeli dal-
galı kanatlı ve bakır malzemeli yivli borudur. Farklı çalışma koşulları için 2, 3 ve 4 
olmak üzere üç farklı boru sıra sayısı durumunda etkenlik değerleri hesaplanmıştır. 
IBIGKS etkenliği üzerine en büyük etkiye sahip parametrenin hava giriş hızı olduğu 
tespit edilmiştir.
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ABSTRACT

The heat pipes were first used in 1944 and over the years, the field of application 
has been spread over a wide range from space surveys to nuclear power plants, the 
cooling of electronic circuits, cooling of injection molds and heat recovery units. 
It has found a wide usage area in shopping centers, hospitals and residences with 
the energy saving in air conditioning systems. In this study, the performance of the 
heat pipe heat recovery system for the different operating conditions was investi-
gated by using “Heat Pipe” software that is developed by FRİTERM R&D Center. 
Three different heat exchanger models were used for the evaporator and condenser 
sections. Heat exchangers have grooved pipes of copper material and wavy fins of 
aluminum material. For different operating conditions, the efficiency values   were 
calculated in the case of three different number of tube rows of 2, 3 and 4. It has 
been determined that the parameter having the dominant effect on heat pipe heat 
recovery system effectiveness is air inlet velocity.
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1. GİRİŞ 

Bir ısı borusu, ısıtılmış ve soğutulmuş bölümleri 
boyunca neredeyse aynı sıcaklığı korurken, ısının 
taşınmasını sağlayan çok yüksek ısıl iletkenliğe 
sahip bir yapıdır. Isı boruları, ısı borusu boyun-
ca küçük sıcaklık farkları ile yüksek miktarda ısı 
aktardıkları için “ısıl süper iletkenler” olarak ka-
bul edilir[1]. Isı boruları temelde üç bölüme ayrıl-
mıştır: buharlaştırıcı bölümü, adyabatik bölüm ve 
yoğuşturucu bölümü (Şekil 2). Buharlaştırıcı bölü-
müne ısı aktarıldığında çalışma akışkanının buhar-
laşmaya başlamasıyla ısı borusu çalışmaya başlar. 
Buhar adyabatik bölüm boyunca düşük sıcaklıkta-
ki yoğuşturucu bölümüne akar. Geleneksel bir ısı 
borusu ile termosifon ısı borusu arasındaki temel 
fark yoğuşturucudaki akışkanın buharlaştırıcıya 
geri dönmesi sürecinde ortaya çıkmaktadır. Gele-
neksel ısı boruları ısı borusu içindeki akışkan ha-
reketini kılcal kuvvetlerin etkisi ile sağlayan fitilli 
yapılardan oluşur ve yoğuşturucuda yoğuşan çalış-
ma akışkanı fitillerin yarattığı kılcal kuvvetlerin 
etkisi ile buharlaştırıcıya geri döner. Termosifon 
ısı borularında ise fitilli yapı yoktur, yoğuşturu-
cudaki akışkan buharlaştırıcıya yer çekimi kuvve-
tinin etkisi ile geri döner. Bu nedenle termosifon 
ısı borularında buharlaştırıcı bölümü yoğuşturucu 
bölümünün altında olması gerekir. [2] Termosifon 
ısı boruları fitilsiz oldukları için geleneksel fitilli 
ısı borularına göre daha az maliyetlidir.

İklimlendirme uygulamalarında fitilli ısı borusu 
teknolojisinin sınırlı kullanımının temel nedeni 
ısı borusu donanımlarının diğer ısı değiştiricile-
rine kıyasla ilk yatırım maliyetlerinin yüksek ol-
masıdır. Daha kolay imalat tekniklerinin ortaya 
çıkışı ve yerçekimi destekli (fitilsiz) termosifon 
teknolojisinin benimsenmesi ısı borusu imalat sü-
recindeki maliyetin çoğunu ortadan kaldırmış ve 
termosifonlar artık birçok sistemde yaygın olarak 
kullanılmaya başlamıştır [3]. Atık ısı geri kaza-
nımı için termosifon ısı borularının kullanılması, 
enerji tasarrufu sağlamak için mükemmel bir yol-
dur. Bir ısı borusu ısı değiştiricisi, hem ticari hem 
de endüstriyel uygulamalarda hava-hava ısı geri 
kazanım cihazı olarak kullanılır. Isı borusu ısı de-
ğiştiricisi, egzoz gazı ve besleme havası arasında 
neredeyse hiçbir sızıntıya neden olmaz. Isı geri ka-
zanım etkenliği, kompaktlığı, hareketli parçaların 
az olması, hafifliği, hava tarafındaki küçük basınç 
düşüşü, sıcak ve soğuk akışkanların tamamen ay-
rılması gibi birçok avantaja sahiptir. Isı borusu ısı 

değiştiricileri, atık ısı geri kazanım sistemleri ola-
rak birçok sektörde (örneğin enerji mühendisliği, 
kimya mühendisliği ve metalurji mühendisliği) 
yaygın olarak uygulanmaktadır.[4] 

Jouhara ve Meskimmon (2010) [3] tasarlamış ol-
dukları deneysel düzenekte iki geçişli ve altı dev-
reli termosifon ısı değiştiricili at nalı ısı borusunun 
ısıl performansını farklı çalışma sıcaklıkları ve 
hava hızları için deneysel olarak araştırmışlardır. 
Mevcut test düzenekleri üzerinde enerji tasarrufu 
analizi yapmışlardır. Jouhara ve Merchant (2012) 
[5] geliştirmiş oldukları test düzeneklerinde termo-
sifon ısı değiştiricili bir ısı pompasının performan-
sını farklı ısı yüklerinde, buharlaştırıcı giriş sıcak-
lıklarında ve boru eğim açılarında incelemişlerdir. 
Deneysel sonuçlarına göre termosifon ısı değişti-
ricileri farklı sıcaklıklardaki hava akımlarının ısı 
enerjilerini transfer etmek için kullanıldıklarında 
önemli miktarda enerji tasarrufu sağlayabilmek-
tedir. Jouhara ve Ezzuddin (2013) [6] termosifon 
ısı değiştiricili at nalı ısı borusunun performansını 
deneysel olarak araştırmışlardır. Deneylerinde iki 
geçişli, her bir geçişi 330 mm uzunluğunda ve boru 
iç çapı 11.2 mm olan buharlaştırıcı kullanmışlardır. 
Çalışma akışkanı olarak ise R134a kullanmışlardır. 
Deneysel verilerini kullanarak ortalama ısı borusu 
ısıl direnç ifadesi geliştirmişler ve mevcut deneysel 
çalışma koşulları için ısıl performansı karakterize 
etmek amacıyla bu ifadeyi kullanmışlardır. Szul-
gowska ve Jouhara (2014) termosifon ısı değiştiri-
cisinin performansını tahmin etmek için kullanı-
lan bir yazılım aracı geliştirmişlerdir. Bu yazılım, 
akış özelliklerine ve ısı değiştiricisi içindeki ter-
mosifon konfigürasyonuna göre genel ısı transfer 
katsayısı, etkenlik, basınç düşüşü ve ısı değiştirici 
kapasitesi gibi değişkenlerin önceden belirlenme-
sini sağlamaktadır. Bunun yanında yoğuşturucu ve 
buharlaştırıcıda kütlesel debinin termosifon ısı de-
ğiştiricisinin performansı üzerine etkisini deneysel 
olarak araştırmışlardır. Mroue vd. (2015) [7] hava 
- su termosifon ısı değiştiricisinin performansını 
deneysel ve analitik olarak araştırmışlardır. De-
neysel çalışmada çoklu hava geçişinin etkisini ısı 
boruları dâhil olmak üzere ısı değiştirici ünitesinin 
ısıl performansı üzerine etkisini farklı hava giriş 
sıcaklıklarında ve giriş havası kütlesel debilerinde 
araştırmışlardır. Mroue vd. (2017) [8] HAD yakla-
şımıyla çoklu geçişli gövde borulu ısı değiştirici-
sinin geçiş sayısının ısı değiştirici sistemi üzerine 
etkisini araştırmışlardır. Test ettikleri ısı değiş-



ARAŞTIRMA MAKALESİ

43Tesisat Mühendisliği - Sayı 179 - Temmuz/Ağustos 2020

tiricisi sistemi altı adet düşey yerleşimli havadan 
suya ısı transferi gerçekleştiren termosifon ısı de-
ğiştiricilerinden oluşmaktadır. HAD modellerinde 
termosifonlar içindeki iki fazlı akış olaylarını mo-
dellememişler bunun yerine termosifonlar sabit ısıl 
dirence sahip katı çubuklar olarak kabul edilmiştir. 
Çubukların ısıl dirençleri termosifon içinde mey-
dana gelen taşınım, kaynama ve yoğuşma olayları 
dikkate alınarak hesaplanmıştır. Termosifon için-
deki iki fazlı akış için ısıl dirençler ise literatürdeki 
korelasyonlar kullanılarak hesaplanmıştır. Gövde 
geçişlerinin artırılmasıyla ısıl direncin azaldığını 
ve ısı transfer kapasitesinin arttığını belirtmişler-
dir.

Bu çalışmada ise kanatlı borulu ısı değiştiricilerin-
den oluşan bir IBIGKS’nin farklı çalışma koşulları 
ve geometrik özellikleri dikkate alınarak etkenlik 
değerleri “Heat Pipe” yazılımı kullanılarak araştı-
rılmıştır. Sonuçlar farklı hava giriş sıcaklıklarına, 
hava giriş hızlarına ve boru sıra sayılarına bağlı 
olarak etkenlik ve ısı transfer hızları olarak sunul-
muştur. 

2. TEORİK ÇALIŞMA

IBIGKS’nin basınç düşüşü ve ısı transferi hesapla-
maları “Heat Pipe” yazılımı ile gerçekleştirilmiş-
tir. “Heat Pipe” yazılımının kullandığı ısı trans-
feri ve basınç düşüşü modelleri test edilmiş ve 
doğrulanmıştır. Hava tarafı ısı transfer ve basınç 
düşüşü hesapları EUROVENT sertifikasına sahip 
FRTCOILS ısı değiştirici tasarım yazılımının ma-
tematiksel modelleri kullanılarak yapılmaktadır. 
İklimlendirme sektörüne önemli bir hizmet sağ-

lama potansiyeli olan “Heat Pipe” yazılımının ara 
yüzü Şekil 1’de gösterilmiştir. 

Hesaplamalarda 2, 3 ve 4 boru sıra sayılı olmak 
üzere üç farklı ısı borusu ısı değiştiricisi kullanıl-
mıştır. Her bir ısı değiştiricisi alüminyum kanat ve 
bakır borudan oluşmaktadır. Alüminyum kanatlar 
dalgalı formda boru ise yivlidir. Çalışma akışka-
nı olarak soğutucu akışkan R134A kullanılmıştır. 
IBIGKS’nin şematik gösterimi Şekil 2’de verilmiş-
tir.

Hesaplamalar farklı boru sıra sayılarında, farklı 
hava giriş hızlarında ve farklı hava giriş sıcaklık-
larında gerçekleştirilmiş IBIGKS’nin performansı 
etkenlik değerleri dikkate alınarak değerlendiril-
miştir. Etkenlik teorik olarak gerçekleşebilecek 
maksimum ısı transfer hızının gerçek ısı transfer 
hızına oranı olarak aşağıdaki gibi ifade edilir:

ε = Q / Qmaks  (2.1)

Buharlaştırıcı ve yoğuşturucu bölümlerinin ısı 
transfer hızları bir birine eşittir. Bu nedenle gerçek 
ısı transfer hızı aşağıdaki denklemden hesaplana-
bilir:

Q = mhCph (Th,giriş−Th,çıkış) = mcCpc(Tc,giriş−Tc,çıkış) 
(2.2)

IBIGKS’nin performansını değerlendirmek için 
kullanılan etkenlik ifadesi Denklem 2.3 veya 
Denklem 2.4 ile hesaplanmaktadır.

ε = (Th,giriş−Th,çıkış)/(Th,giriş−larsITc,giriş)  (2.3) 

ε = (Tc,çıkş−Tc,giriş)/(Th,giriş−Tc,giriş)   (2.4) 

Şekil 1 “Heat Pipe” yazılımı ara-yüzü
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Şekil 2. IBIGKS’nin şematik gösterimi

3. BULGULAR ve TARTIŞMA

Şekil 3’te farklı boru sıra sayıları için farklı hava 
giriş hızlarında hava giriş sıcaklığına bağlı olarak 
IBIGKS’nin etkenlik değerleri verilmiştir. Bütün 
hava giriş hızları ve hava giriş sıcaklıklarında 
IBIGKS’nin etkenliği artmıştır. 

Boru sıra sayısının 2 olduğu durumda hava giriş 
hızları 2 m/s ve 2.5 m/s için hava giriş sıcaklığı art-
tıkça IBIGKS’nin etkenlik değeri düşmüştür. Hava 
giriş hızı 1 m/s olduğunda ise hava giriş sıcaklığı 
38 °C’ye kadar etkenlik değeri artmış daha yük-
sek sıcaklıklarda düşmeye başlamıştır. Hava giriş 
sıcaklığı 30 °C’den 44 °C’ye artırıldığında etkenlik 
değerleri hava giriş hızları 2,5 m/s ve 2 m/s için 
sırasıyla %12,24 ve %8,77 oranlarında düşüş gös-
termiştir. Hava giriş sıcaklığı 30 °C için hava giriş 
hızının 2.5 m/s’den 1 m/s’ye düşmesiyle etkenlik 
değeri %76,2 artarak 0,147’den 0,259’a yükselmiş-
tir. Hava giriş sıcaklığı 44 °C için ise hava giriş 
hızının 2,5 m/s’den 1 m/s’ye düşmesiyle etkenlik 
değeri %104,7 oranında artarak 0,129’dan 0,264’e 
yükselmiştir.

Hava giriş hızının düşmesiyle ısı değiştiricisine gi-
ren hava daha uzun süre kanat – boru yüzeyi ile 
temas etmekte ve çıkış sıcaklığı buna bağlı olarak 
artmaktadır. Bu durum ısı borusu – ısı değiştirici-
sinin etkenliğinin artmasını sağlamaktadır [9]. 

Boru sıra sayısının 3’e yükselmesiyle bütün hava 

giriş hızları ve sıcaklıklarında etkenlik değeri boru 
sıra sayısının 2 olduğu duruma göre artış göster-
miştir. Boru sıra sayısının artmasıyla daha büyük 
bir yüzey alanından ısı transferi gerçekleşeceği 
için bu beklenen bir durumdur. Hava giriş sıcaklığı 
30 °C’den 44 °C’ye artırıldığında etkenlik değer-
leri hava giriş hızları 2,5 m/s ve 2 m/s için sırasıy-
la %11,86 ve %7.55 oranlarında artış göstermiştir. 
Hava giriş hızı 1 m/s içinse hava giriş sıcaklığının 
38 °C değerine kadar artan etkenlik daha yüksek 
sıcaklıklarda düşüş göstermiştir. Hava giriş hı-
zının etkisi hava giriş sıcaklığına göre değişiklik 
göstermektedir. Hava giriş sıcaklığının 30 °C oldu-
ğu durumda hava giriş hızının 2,5 m/s’den 1 m/s’ye 
düşmesiyle etkenlik değeri %39,7 artarken 44 °C 
olduğu durumda %98,87 oranında artmıştır. Hava 
giriş sıcaklığının nispeten yüksek değerlerinde 
hava giriş hızındaki değişimler etkenlik üzerinde 

Şekil 3. IBIGKS’nin etkenliğinin farklı boru sıra 
sayıları ve hava giriş hızları için hava giriş sıcaklığı 

ile değişimi. (a) Boru sıra sayısı 2, (b) boru sıra sayısı 
(3), boru sıra sayısı (4)
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daha büyük değişimlere neden olmuştur.

Boru sıra sayısının en yüksek değeri 4 için de di-
ğer boru sıra sayılarındaki ile benzer durumlar 
gerçekleşmiştir. IBIGKS bütün hava giriş hızları 
ve hava giriş sıcaklıkları için en yüksek etkenlik 
değerlerini boru sıra sayısının 4 olduğu durumda 
almıştır. Boru sıra sayısının artması daha önce de 
belirtildiği gibi havanın ısı değiştirici yüzeyi ile 
temas alanını ve süresini artırmaktadır. Dolaya-
sıyla hava çıkış sıcaklığı artmakta ve hava çıkış 
sıcaklığı ulaşabileceği en yüksek sıcaklık değerine 
yaklaşmaktadır. Yüksek hava giriş sıcaklıklarında 
hava giriş hızının düşmesi ile etkenlik değerlerin-
de ciddi miktarda artış meydana gelmiştir. 44 °C 
hava giriş sıcaklığında ve 1 m/s hava giriş hızında 

0,423 etkenlik değeri elde edilirken aynı hava giriş 
sıcaklığında ve 2.5 m/s hava giriş hızında etkenlik 
değeri 0,219 olmuştur. 

Yukarıda açıklandığı gibi IBIGKS’nin etkenliği 
hava giriş hızına büyük oranda bağlıdır. Hava giriş 
hızının etkisini daha ayrıntılı inceleyebilmek adına 
Şekil 4a’da hava giriş hızına bağlı olarak etkenlik 
değerleri boru sıra sayısının 4 olduğu durum için 
hava giriş sıcaklığının 30 °C ve 40 °C değerleri 
için verilmiştir. Burada hava giriş hızı yoğuşturu-
cu ve buharlaştırıcı bölümleri için aynı değerdedir. 
IBIGKS’nin etkenliği her iki hava giriş sıcaklığı 
için de hava giriş hızı ile düşmektedir. Hava giriş 
hızlarının artması yoğuşturucu ve buharlaştırıcı ısı 
transfer kapasitelerinin artmasını sağladığı halde 
geçen havanın ısı değiştiricileri yüzeyiyle temas 
süresini azaltması sebebiyle etkenlik değerleri 
hava giriş hızları ile birlikte önemli ölçüde düş-
müştür. Hava giriş sıcaklığı 40 °C ve 30 °C için 
hava giriş hızlarının 0,5 m/s’den 2,5 m/s’ye yüksel-
mesi etkenlik değerlerini sırasıyla %62,1 ve %52,2 
oranlarında düşürmüştür. Hava giriş hızlarının 0,5 
m/s-1.5 m/s aralığında IBIGKS’nin etkenlik değeri 
hava giriş sıcaklığı 40 °C için daha yüksekken hava 
giriş hızları 2 m/s ve 2,5 m/s için 30 °C hava giriş 
sıcaklığında daha yüksek etkenlik elde edilmiştir.

Şekil 4b’de hava giriş hızlarının etkisini buharlaş-
tırıcı ve yoğuşturucu bölümleri için ayrı ayrı ince-
lemek amacıyla farklı hava giriş hızları için etken-
lik değerleri verilmiştir. İlk olarak yoğuşturucuya 
gelen hava hızı 1 m/s’de sabit tutulmuş ve buharlaş-
tırıcıya gelen hava hızı 0,5 m/s ile 2,5 m/s arasında 
değiştirilmiştir. Daha sonra buharlaştırıcıya gelen 
hava hızı sabit tutularak yoğuşturucuya gelen hava 
hızları 0,5 m/s ile 2,5 m/s arasında değiştirilmiştir. 
Bu sırada buharlaştırıcıdaki kuru termometre sı-
caklığı 30 °C, bağıl nem %90’dır. Yoğuşturucudaki 
kuru termometre sıcaklığı 24,4 °C ve bağıl nem ise 
%50’dir. Şekil 4c’de ise aynı şartlardaki yoğuştu-
rucu ve buharlaştırıcının ısı transfer hızları veril-
miştir. Buharlaştırıcı bölümündeki hızın 1 m/s’de 
sabit tutulup yoğuşturucu bölümündeki hava giriş 
hızının değiştirilmesi etkenlik değerini önemli 
ölçüde değiştirmiştir. Yoğuşturucu bölümündeki 
hava giriş hızının değiştirilmesi buharlaştırıcı bö-
lümündeki hava giriş hızının değiştirilmesine göre 
IBIGKS’nin etkenliği üzerinde çok daha büyük bir 
etki yaratmıştır. Yoğuştucuya gelen hava hızının 
artırılması etkenlik değerini düşürürken buharlaş-
tırıcıya gelen havanın hızının artırılması etkenlik 

Şekil 4. IBIGKS’nin etkenliğinin ve ısı transfer 
hızının hava giriş hızı ile değişimi. (a) Buharlaştırıcı 

ve yoğuşturucu bölümleri hızları eşit, (b) 
buharlaştırıcı ve yoğuşturucu hava giriş hızlarından 

biri sabit diğeri değişken, (c) ) buharlaştırıcı ve 
yoğuşturucu hava giriş hızlarından biri sabit diğeri 

değişken
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değerini artırmaktadır. Her iki durum için de yo-
ğuşturucu ve buharlaştırıcı ısı transfer kapasiteleri 
hava giriş hızının artması ile artmaktadır. Ancak 
1 m/s’den yüksek hava giriş hızlarında yoğuşturu-
cu hava giriş hızının artırılması ısı transfer hızını 
buharlaştırıcı hava giriş hızının artırılmasından 
daha çok etkilemiş ve ısı transfer hızı daha yüksek 
olmuştur.

4. SONUÇLAR

Bu çalışmada ısı borulu ısı geri kazanım sistemi-
nin (IBIGKS) performansı etkenlik ifadesi ile fark-
lı çalışma koşulları ve farklı geometrik özellikler 
için teorik olarak araştırılmıştır. Hava giriş hızları 
0,5 m/s ve 2,5 m/s arasında, hava giriş sıcaklıkları 
30 °C ve 44 °C arasında değiştirilmiş ve 2, 3 ve 
4 boru sıra sayılı ısı boruları için etkenlik ve ka-
pasite hesapları yapılmıştır. Yoğuşturucuya giren 
havanın kuru termometre sıcaklığı 24.5 °C yaş ter-
mometre sıcaklığı 28,7 °C’dir. Hesaplamalar yaz 
koşulları için yapılmıştır. Dışardan gelen besleme 
havasının iç mekândaki egzoz havası ile soğutul-
ması amaçlanmıştır. Boru sıra sayısının 2 olduğu 
durumda 1 m/s, 2 m/s ve 2.5 m/s hava hızları için 
hava giriş sıcaklığının (buharlaştırıcıdaki) artma-
sıyla etkenlik değeri düşmüştür. Boru sıra sayısı-
nın 3 olduğu durumda ise 1 m/s hız için hava giriş 
hızının artması ile etkenlik çok az artış gösterirken 
daha yüksek hava giriş hızlarında hava giriş sıcak-
lığın artması ile etkenlik değeri düşüş göstermiştir. 
Boru sıra sayısının dört olduğu durumda ise hava 
giriş hızı 1 m/s için hava giriş sıcaklığının artma-
sı etkenlik değerini önemli ölçüde artırmış daha 
yüksek hava giriş hızlarında yine etkenlik değeri 
hava giriş sıcaklığı ile düşmüştür. Buharlaştırıcı 
ve yoğuşturucudaki hava hızlarının aynı miktarda 
artırılması ile etkenlik değeri düşüş göstermiştir. 
Yoğuşturucu hava giriş hızının sabit tutulup bu-
harlaştırıcı hava giriş hızının artırılması etkenliği 
artırırken buharlaştırıcı hava giriş hızının sabit 
tutulup yoğuşturucu hava giriş hızının artırılması 
etkenliği azaltmıştır. IBIGKS’nin etkenliği üzerin-
de en etkili parametrenin hava giriş hızları olduğu 
tespit edilmiştir. 

KAYNAKLAR

[1] H. Pipes, H. Jouhara, and U. Kingdom, “4.3 
Heat Pipes,” vol. 4, no. m, 2018.

[2] H. Shabgard, M. J. Allen, N. Sharifi, S. P. 

Benn, A. Faghri, and T. L. Bergman, “Interna-
tional Journal of Heat and Mass Transfer Heat 
pipe heat exchangers and heat sinks : Opportu-
nities , challenges , applications , analysis , and 
state of the art,” HEAT MASS Transf., vol. 89, 
pp. 138–158, 2015.

[3] H. Jouhara and R. Meskimmon, “Experimen-
tal investigation of wraparound loop heat pipe 
heat exchanger used in energy ef fi cient air 
handling units,” Energy, vol. 35, no. 12, pp. 
4592–4599, 2010.

[4] W. Srimuang and P. Amatachaya, “A review 
of the applications of heat pipe heat exchang-
ers for heat recovery,” Renew. Sustain. Energy 
Rev., vol. 16, no. 6, pp. 4303–4315, 2012.

[5] H. Jouhara and H. Merchant, “Experimental 
investigation of a thermosyphon based heat ex-
changer used in energy ef fi cient air handling 
units,” Energy, vol. 39, no. 1, pp. 82–89, 2012.

[6] H. Jouhara and H. Ezzuddin, “Thermal per-
formance characteristics of a wraparound loop 
heat pipe ( WLHP ) charged with R134A,” En-
ergy, vol. 61, pp. 128–138, 2013.

[7] H. Mroue, J. B. Ramos, L. C. Wrobel, and H. 
Jouhara, “Experimental and numerical inves-
tigation of an air-to-water heat pipe-based heat 
exchanger,” Appl. Therm. Eng., vol. 78, pp. 
339–350, 2015.

[8] H. Mroue, J. B. Ramos, L. C. Wrobel, and H. 
Jouhara, “Performance evaluation of a mul-
ti-pass air-to-water thermosyphon-based heat 
exchanger,” Energy, 2017.

[9] A. Okbaz, A. Pınarbaşı, A. B. Olcay, and M. 
Hilmi Aksoy, “An experimental, computation-
al and flow visualization study on the air-side 
thermal and hydraulic performance of lou-
vered fin and round tube heat exchangers,” Int. 
J. Heat Mass Transf., vol. 121, 2018.

KISALTMALAR VE SİMGELER

IBIGKS Isı borulu ısı geri kazanım sistemi
HAD  Hesaplamalı akışkanlar dinamiği
Q Isı transfer hızı (kW)
Tc,giriş Soğuk akışkan giriş sıcaklığı (°C)
Tc,çıkış Soğuk akışkan çıkış sıcaklığı (°C)
Th,giriş Sıcak akışkan giriş sıcaklığı (°C)
Th,çıkış Soğuk akışkan çıkış sıcaklığı (°C)
m Hava kütlesel debisi (kg/s)
Cp Özgül ısı (kJ/Kg°C)
ε Etkenlik değeri
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Modifiye Grafit Köpük İle Hava Arasındaki 
Ortalama Hacimsel Isı Taşınım Katsayısının 
Tayini

ÖZ

Bu çalışmada, zamana bağlı tek akım yöntemi vasıtasıyla akış yönünde 2 mm çapın-
da kanalların açıldığı modifiye grafit köpük malzeme ile hava arasındaki ortalama 
hacimsel ısı taşınım katsayısı, Reynolds sayısının (Re) ve malzeme uzunluğu/geniş-
liği oranının (L/W) fonksiyonu olarak formunda ampirik bir korelasyon denklemi 
ile ifade edilmiştir. Modifiye grafit malzemenin yüksekliği (H), genişliği (W) ve gö-
zeneklilik değeri (ε) sırasıyla 27 mm, 52 mm ve 0.113 olup akışın tamamen kanallar 
içerisinden gerçekleştiği varsayılmıştır. Zamana bağlı tek akım yöntemi hem deney-
sel hem de teorik çalışma içermektedir. Deneysel çalışma geniş bir Reynolds sayısı 
aralığında (1000-10000) ve 3 farklı malzeme uzunluğu/genişliği değerinde (0,52, 1, 
1,46) yapılmış olup teorik çalışma ise deneylerin ardından elde edilen veriler çerçe-
vesinde MatLab ortamında geliştirilen bilgisayar simülasyon programı vasıtasıyla 
yürütülmüştür. 
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ABSTRACT

In this study, the relation which gives the volumetric heat transfer coefficient be-
tween the modified graphite foam material and the air is expressed as a function 
of Re number Material length / width (L/W) ratio with the empirical correlation 
equation in the form of using transient single blow technique. The graphite foam 
is modified by machining 2 mm cylindrical air passages in the axial direction. The 
height (H), width (W) and porosity (ε) of the modified graphite material are 27 mm, 
52 mm and 0,113 respectively and it is assumed that the flow is entirely carried out 
through the air passages. Transient single blow technique includes both experimen-
tal and theoretical work. The experimental study is carried out for a wide range of 
Re number (1000-10000) and 3 different material length / width value and then, the-
oretical study based on the data obtained in the experiments is conducted by means 
of a computer simulation program developed in the MatLab environment.
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1. GİRİŞ

Elektronik bileşenlerin ısıl kontrolü endüstri açı-
sından büyük önem arz etmektedir. Elektronik sis-
temlerin çalışması esnasında bileşenler tarafından 
üretilen ısı bileşen üzerinden uzaklaştırılmadığı 
takdirde aşırı ısınma neticesinde bileşenler hasara 
uğramaktadır. Doğal ve zorlanmış taşınıma daya-
lı geleneksel soğutma teknikleri söz konusu ısıyı 
bileşenler üzerinden aracı akışkana transfer etmek 
için sıklıkla kullanılmaktadır. Ancak bu teknikler 
birçok durumda özelliklede elektronik sistemle-
rin boyutlarının küçülmesi ve güçlerinin artması 
ile birlikte gerekli miktarda ısıyı uzaklaştırmakta 
yetersiz kalmaktadır. Son yıllarda bileşenler üze-
rinden taşınım ile ısı transferini iyileştirmek ama-
cıyla gözenekli malzemelerden üretilen ısı kuyula-
rı yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Gözenekli 
ısı kuyuları geleneksel tiplere nazaran daha yüksek 
temas yüzey alanı/hacim oranına ve toplam ısı ge-
çiş katsayısına sahiptirler. [1-2]

Son yıllarda açık hücreli metal köpükler (özellikle 
alüminyum) üzerinde ısı transferi ve akış davranış-
ları farklı konfigürasyonlar, aracı akışkanlar için 
birçok deneysel ve teorik çalışmalar yapılmıştır 
[3-8]. Fakat gözenekli grafit ısı kuyularının termal 
performansı ve akış davranışlarının farklı para-
metreler altından incelenmesi konusunda literatür-
de sınırlı sayıda çalışma mevcuttur. Grafit tabanlı 
gözenekli ısı kuyuları yüksek ısıl iletkenlik ve te-
mas yüzey alanına sahip olmaları nedeni ile me-
tal örneklerine nazaran ısıl performans açısından 
daha iyi sonuç vermektedirler. Ancak son derece 
düşük geçirgenlik özelliklerinden dolayı bir kanal 
içerisinde yığın olarak kullanılmaları durumunda 
akış yönünde büyük basınç düşümüne sebebiyet 
vermektedirler. [2,9-11] 

Gözenekli ısı kuyuları içerisinde sıcaklık dağılı-
mını deneysel olarak hassas bir şekilde elde etmek 
mümkün değildir. Bu nedenden dolayı bu alanda 
yapılacak teorik çalışmalar büyük önem arz etmek-
tedir. Teorik çalışmalarda ısı kuyusu içerisindeki 
sıcaklık dağılımı, katı ve akışkan fazları için ayrı 
ayrı geliştirilen iki farklı enerji denklemi veya her 
iki fazı da kapsayan tek bir enerji denklemi ile elde 
edilmektedir. Teorik modelde enerji denkleminin, 
her iki fazı da kapsayan tek bir denklem ile ifade 
edilmesi durumunda fazlar arasında lokal olarak 
ısıl dengenin söz konusu olduğu varsayılır. Diğer 
bir ifade ile bu yaklaşımda fazlar arasında kayda 

değer bir sıcaklık farklı yoktur ve tek bir enerji 
denklemi kuyu içerisindeki sıcaklık dağılımını 
elde etmek için yeterlidir. Ancak özellikle yüksek 
akışkan hızları ve fazların ısıl iletkenlik katsayı-
ları arasındaki farkın büyük olması durumunda 
tek enerji denklemine dayalı teorik çözümden elde 
edilen sonuçlar gerçek durumu yansıtmayabilir. 
Özellikle hava ile soğutulan grafit tabanlı ısı ku-
yularının tek enerji denklemi ile modellenmesi 
fazların ısıl iletkenlik katsayıları arasındaki farkın 
büyük olması nedeniyle gerçekçi olmayan sonuç-
ların elde edilmesine yol açmaktadır. Tek enerji 
denklemine dayalı teorik model fazlar arasındaki 
ısı geçişini dikkate almadığı için bu modelin kulla-
nımına bağlı olarak ortaya çıkabilecek hatalar her 
bir faz için ayrı ayrı enerji denklemlerinin gelişti-
rilmesi ile ortadan kaldırılabilir. Ancak her bir faz 
için ayrı enerji denkleminin geliştirilmesi duru-
munda fazlar arasında gerçekleşen ısı transferinin 
bu denklemlerde ifade edilmesi gerekmektedir. Di-
ğer bir ifade ile fazlar arasındaki hacimsel taşınım 
katsayısının bilinmesi gerekmektedir. Hacimsel ısı 
taşınım katsayısı teorik veya deneysel-teorik çalış-
malar neticesinde elde edilmektedir. Aşağıda çeşit-
li köpük malzeme-aracı akışkan çiftleri için fazlar 
arasındaki hacimsel ısı taşınım katsayısının tayini-
ne yönelik literatürde yapılmış çalışmalar özetlen-
miştir. Bu çalışmalarda fazlar arasındaki hacimsel 
ısı taşınım katsayısı boyutsuz parametrelerin fonk-
siyonu olarak çeşitli bağıntılar ile ifade edilmiştir.

Fu vd.[12], farklı gözeneklilik değerlerine sahip 
seramik malzeme ile hava arasındaki hacimsel ısı 
taşınım katsayısının (hv) zamana bağlı tek akım 
yöntemi vasıtasıyla Nuv = CRem formunda ifade 
etmişlerdir. Bu çalışmada ayrıca ampirik korelas-
yon denkleminin malzemenin, birim santimetrede-
ki gözenek sayısının ve numune kalınlığının fonk-
siyonu olduğu rapor edilmiştir. Hwang vd.[13], bir 
dikdörtgen kanal içerisine yerleştirilmiş gözenekli 
alüminyum malzeme ile hava arasındaki hacimsel 
ısı taşınım katsayısını zaman bağlı tek akım yön-
temi vasıtasıyla Reynolds sayısının (1900-7800) ve 
malzeme gözenekliliğinin (ɛ=0.7, 0.8 ve 0.95) bir 
fonksiyonu olarak elde etmişlerdir. Ando vd.[14], 
zamana bağlı tek akım yöntemini kullanarak farklı 
gözeneklilik değerlerine sahip seramik malzeme 
ile hava arasındaki hacimsel ısı taşınım katsayısı-
nı Reynolds sayısının bir fonksiyonu olarak ifade 
etmişlerdir.

Yukarıdaki literatür taraması gözenekli katı mal-
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zemeler ile hava arasındaki hacimsel ısı taşınım 
katsayısının tayinine yönelik çalışmaların sınır-
lı sayıda olduğunu ve literatürde gözenekli grafit 
malzeme ile hava arasındaki hacimsel ısı taşınım 
katsayısının tayininde kullanılabilecek herhangi 
bir bağıntının olmadığını ortaya koymaktadır. Li-
teratürde gözenekli grafit malzeme ile hava ara-
sındaki hacimsel ısı taşınım katsayısının tayininde 
kullanılabilecek bir bağıntının olmaması bu alanda 
yapılan teorik çalışmaların çoğunlukla tek enerji 
denklemine dayalı olmasına veya yapılan çalışma-
larda farklı çiftler için önerilen bağıntıların kulla-
nılmasına yol açmaktadır. Sonuç olarak bu çalış-
malar neticesinde elde edilen çıktıların (deneysel 
veriler ile doğrulanmadıkları sürece) geçerlilikleri 
ciddi bir şekilde sorgulanmaktadır. 

Dolayısıyla bu çalışma kapsamında literatürdeki 
bahse konu boşluğu doldurmak adına gözenekli 
grafit malzeme ile aracı akışkan hava arasındaki 
hacimsel ısı taşınım katsayısı, boyutsuz Reynolds 
sayısı (Re=1000-10000) ve malzeme uzunluğunun 
(L = 27- 76 mm) fonksiyonu olarak zamana bağlı 
tek akım yöntemi (transient single-blow technique) 
vasıtasıyla elde edilmesi hedeflenmiştir.

2. YÖNTEM

İki enerji denklemine dayalı teorik modelde faz-
lar arasında taşınım ile gerçekleşen ısı transferini 
hesaba katmak için fazlar arasındaki ortalama ha-
cimsel ısı taşınım katsayısının (hv,W/m3K) bilin-
mesi gerekmektedir. Bu çalışmada, zamana bağlı 
tek akım yöntemi (transient single blow technique) 
vasıtasıyla POCO firması tarafından üretilen gö-
zenekli grafit malzeme (POCOFoam) ile hava ara-
sındaki hacimsel ısı taşınım katsayısının tayininde 
kullanılacak aşağıdaki formda ampirik bir korelas-
yon denklemi elde edilmesi amaçlanmıştır. Çalış-
mada kullanılacak gözenekli grafit malzemenin 
termal ve fiziksel özelikleri Tablo 1’de görseli ise 
Şekil 1’de verilmiştir.

Nufs = aReb(L/W)c (1)

Nufs ve Re sırasıyla malzemenin akış yönündeki 

uzunluğuna bağlı olarak ifade edilmiş Nusselt ve 
Reynolds sayılarıdır. L/W ise malzeme uzunluğu-
nun genişliğine oranını ifade etmektedir.

Şekil 1. Gözenekli grafit malzeme [15]

Zamana bağlı tek akım yöntemi hem deneysel hem 
de teorik çalışma içermektedir.

2.1. Deneysel Çalışma

Deneysel çalışmanın yürütüldüğü düzeneğin şe-
matik gösterimi ve bu düzeneğe ait bir fotoğraf 
sırasıyla Şekil 2a ve 2b’de verilmiştir. Deney düze-
neğinin test bölümü olarak adlandırılan bölgesinde 
teflon kanal içerisine yerleştirilmiş gözenekli blok 
grafit malzeme bulunmaktadır (Şekil 3). Deneysel 
çalışmanın başlangıcında gözenekli malzeme ve 
hava ortam sıcaklığında bulunmaktadır. Sonra-
sında kanal girişinde bulunan radyal fan vasıtasıy-
la dış ortam koşullarında ve Ui ortalama hızında 
temin edilen hava, elektrikli ısıtıcı ile ısıtıldıktan 
sonra dağıtıcı-karıştırıcı ile temasa getirilip Ti(t) 
ortalama sıcaklığında test bölümü içerisine yerleş-
tirilen gözenekli grafit malzeme içerisinden geçiri-
lerek dış ortama atılır. Bu ısıtma işlemi, gözenekli 
malzeme girişinde ortalama hava sıcaklığının za-
manla değişmediği bir Tson sıcaklığına dek sürer. 
Gözenekli malzemenin sıcak hava ile ısıtılması es-
nasında havanın test bölümü giriş ve test bölümü 
çıkıştaki ortalama sıcaklıkları zamana bağlı olarak 
kaydedilir. Aynı zamanda gözenekli grafit malze-
menin sıcaklığı akış yönünde belirli mesafelerde 
zamana bağlı olarak okunup kayıt altına alınır. 

Tablo 1. Gözenekli Grafit Malzemenin Termal ve Fiziksel Özellikleri [15]

kse (W/mK) Cp (J/gK) ρ (g/cm3) α (cm2/s) dp (mm) ε (%)
Grafit Köpük 135 0.7 0.55 3.59 0.4 75
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Şekil 2. a) Deney düzeneği şematik gösterimi 1-Veri 
toplayıcı 2-Hava hız ölçüm cihazı 3-Güç sabitleyici 

4-Yaprak rezistans 5-Fan hız kontrol cihazı 6-Radyal 
Fan 7-Fan kanal arası bağlantı 8-Yaprak rezistansın 
bulunduğu kanal 9-Kanal kesit alanı düşürücü 10-
Test bölümü giriş 11-Test bölümü 12-Test bölümü 

çıkış 13-Kanal kesit alanı yükseltici b) Deney 
düzeneğine ait bir fotoğraf

Şekil 2.a’da şematik gösterimi verilen deney düze-
neğinde havanın giriş, çıkış ve parçanın belirlenen 
noktalardan sıcaklıkları K tipi ısıl çiftler ve veri 
kayıt cihazı vasıtasıyla okunup her 30 saniyede 
bir bilgisayar ortamında kayıt edilmektedir. Bah-
se konu ısıl çiftlerin parça üzerindeki yerleri Şekil 
4’de gösterilmiştir. Havanın hızı Şekil 2.a’da 2 nu-
mara ile gösterilen hava hız ölçüm cihazı (anemo-
metre) ile deney boyunca belirli aralıklarla okuna-
rak ortalaması alınıp bulunmuştur. Reynolds sayısı 

hava hızına göre belirlenmiştir. Bahse konu hava 
hız ölçüm cihazı test bölümünün çıkışına yerleş-
tirilmiştir.

Şekil 3. Test bölümü

Şekil 4’de görüldüğü gibi malzemenin üst yüze-
yinde ve alt yüzeyinde toplamda 18 tane ısıl çift 
bulunmaktadır.

Tablo 2’de bu çalışmada kullanılan numunelerin 
boyutları verilmiştir.

Tablo 2. Deneylerde Kullanılan Numunelerin 
Boyutları

Genişlik 
(mm) 

Yükseklik 
(mm)

Uzunluk 
(mm)

L/W

1.Numune 52 27 27 0.52
2.Numune 52 27 52 1
3.Numune 52 27 76 1.46

2.2. Sayısal Çalışma

Teorik çalışmanın yürütüleceği geometrinin şema-
tik gösterimi Şekil 5’de verilmiştir. Açık hücreli 
gözenekli grafit malzeme yalıtım amacıyla teflon 
malzemeden üretilmiş dikdörtgen bir kanal içeri-
sine yerleştirilmiştir. Çalışılacak köpük malzeme 

Şekil 4. Isıl çiftlerin grafit numune üzerindeki yerleri
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çevresinin ısı geçişine karşı iyi bir şekilde yalıtıldı-
ğı varsayımıyla zamana bağlı bir boyutlu ısı trans-
feri yaklaşımı kullanılmıştır.

Şekil 5. Teorik çalışmanın yürütüleceği geometrinin 
şematik gösterimi

Önerilmekte olan matematiksel model literatürde 
yaygın bir şekilde kullanılmakta olan ve aşağıda 
sırasıyla verilen varsayımlar ve basitleştirmeler 
çerçevesinde oluşturulmuştur.

1. Gözenekli malzemenin yapısı homojen ve 
izotropiktir.

2. Girişteki akışkan sıcaklığı ve hızı düzgün da-
ğılımlıdır.

3. Kanal boyunca grafit köpük malzemenin ve 
havanın sıcaklıkları yalnızca akış yönünde ve 
zamanla değişmektedir. Dolayısıyla problem 
bir boyutlu ve zamana bağlıdır.

4. Akış laminar ve sıkıştırılamazdır.
5. Gözenekli malzemenin ve havanın termal ve 

fiziksel özellikleri değişken değildir.
6. Fazlar arasında (katı ve akışkan) ısıl denge söz 

konusu değildir.
7. Işınım ve doğal taşınımla ısı transferi göz ardı 

edilmiştir.
Her bir faz (grafit ve hava) için enerji korunum 
denklemleri aşağıdaki gibi ifade edilmiştir.

Katı faz (grafit):

 (2)

Akışkan faz (hava):

(3)

(2) eşitliğinde gözenekliliği, ρ (kg/m3) malzemenin 
yoğunluğunu, cp (J/kg°C) malzemenin sabit basınç-

ta özgül ısısını, Ts (°C) malzemenin sıcaklığını, hv 
(W/m2K) katı ve gaz fazları arasındaki ısı transfe-
ri katsayısını, Tf (°C) akışkanın sıcaklığını, t (sn) 
zamanı, x (m) kartezyen koordinatı ve kse (W/mK) 
katı etkisindeki termal iletkenliği ifade etmektedir. 
(3) eşitliğinde ise ρ (kg/m3) akışkanın yoğunluğu-
nu, cp (J/kg°C) akışkanın sabit basınçta özgül ısı-
sını, uD (m/s) Darcy hızı, kfe (W/mK) akışkan etki-
sindeki termal iletkenliği, kd (W/mK) ısıl dağılımın 
termal iletkenliğini ifade etmektedir.

Solmuş [16], geniş bir Reynolds sayısı aralığı 
(Re=813-10582) için bir kanal içerisine yerleşti-
rilmiş blok grafit köpük malzeme boyunca akışın 
plug akış olarak modellenebileceğini göstermiştir. 
Şekil 6’da kanal yüksekliği boyunca, üst ve alt ka-
nal yüzeylerine yakın bölge (no-slip sınır koşulun-
dan dolayı basamak hız gradyanı mevcut) dışında 
boyutsuz hızın yaklaşık olarak sabit kaldığı göste-
rilmiştir (uD/Ui ≈1). Elde edilen bu sonuç Xu vd. 
[17], Feng vd. [18], Lua vd. [19] ve Yang ve Hwang 
[20] çalışmalarından elde edilen sonuçlar ile uyum-
ludur. Dolayısıyla 3 numaralı denklemdeki Darcy 
hızı yaklaşık olarak kanaldaki akışkanın ortalama 
hızına eşit alınabilir.

uD ≈ Ui (4)

Şekil 6. Grafit köpük malzeme içerisindeki boyutsuz 
hız profili, x/H=0.02 ve Re=104 [16]

 (5)

 (6)

 (7)

 (8)

 (9)

H

Yalıtımlı
                     
L

Ui

Ti(t)
x

y

Grafit Köpük Isı Kuyusu

Yalıtımlı
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1 ve 2 numaralı denklemlerin çözümü için gerekli 
başlangıç ve sınır koşulları aşağıda verilmiştir. Bu 
koşullar deneysel çalışma neticesinde elde edilmiş-
tir.

(6) eşitliğinde L (m) malzeme uzunluğunu ifade 
etmektedir.

2 ve 3 numaralı enerji denklemleri ile başlangıç 
ve sınır koşulları aşağıdaki boyutsuz parametreler 
kullanılarak boyutsuzlaştırılmışlardır.

Katı faz (grafit) için boyutsuz enerji denklemi:

Akışkan faz (hava) için boyutsuz enerji denklemi:

Boyutsuz başlangıç ve sınır koşulları:

(10)

 (11)

 (12)

 (13)

 (14)

3 numaralı denklemdeki ısıl dağılımın termal ilet-
kenlik katsayısı fazların ısıl iletkenlik katsayıları 
arasındaki farkın kayda değer olması nedeniyle 
göz ardı edilmiştir. [21]

Grafit köpük malzeme ile havanın efektif ısıl ilet-
kenlik katsayıları aşağıda verilen denklemler vası-
tasıyla hesaplanmıştır.

kse = ks(1 − ε) (17)

kfe = kfε  (18)

Yukarıda dikkate alınan kısmi diferansiyel denk-
lemler sınır koşulları ile birlikte sonlu farklar yön-
temi kullanılarak çözülmüştür. Düzgün dağılı ağ 
yapısı kullanılmış olup söz konusu denklemlerde-
ki ikinci mertebeden türevler, konvektiv terim ve 
zamana bağlı türev yaklaşık olarak sırasıyla üç 
noktalı merkezi fark formülü, upwind ve Crank-
Nicolson yöntemleri ile ifade edilerek diferansiyel 
denklemler doğrusal cebirsel denklemlere dönüş-
türülmüştür. Elde edilen doğrusal cebirsel denk-
lem takımları eş zamanlı olarak Thomas algorit-
ması vasıtasıyla çözülmüştür.

3. BULGULAR ve TARTIŞMA

3.1. Ortalama Hacimsel Isı Taşınım 
Katsayısının Tayini

Deneysel çalışma tamamlandıktan sonra ortalama 
hacimsel ısı taşınım katsayısı, belirli bir örnek ve 
Reynolds sayı değerinde bir önceki bölüm de ifade 
edilen sayısal çözüm tekniğine dayalı olarak geliş-
tirilen simülasyon programının aşağıdaki prosedür 
çerçevesinde çalıştırılmasıyla tayin edilmiştir.

1. Excel formatında kayıt altına alınan deneysel 
veriler MatLab ortamında geliştirilen simülas-
yon programına aktarılır.

2. Zamana bağlı bir boyutlu sayısal model yak-
laşımı kullanılacak olması sebebiyle (katı ve 
gaz fazına ait sıcaklıkların sadece akış yö-
nünde değiştiği varsayılmıştır) öncelikle bu 
modelin geçerliliğinin ortaya konması gerek-
mektedir. Bu amaçla malzeme üzerinde farklı 
noktalarda zamana bağlı olarak okunan sıcak-
lıklar kullanılmak suretiyle bir boyutlu ma-
tematiksel modelin fiziksel problemi temsil 
edip etmediği çalışılmıştır. Şekil 4’de yerleri 
verilen T1, T2, T3, T7, T8 ve T9 numaralı ter-
mal elemanlar kullanılarak öncelikle zamana 
bağlı olarak y yönünde (Şekil 7) ve sonrasında 
ise T4, T6, T13 ve T15 numaralı termal elemanlar 
kullanılarak z yönünde (Şekil 7) kayda değer 
bir sıcaklık gradyanının olup olmadığı kontrol 
edilmiştir. Şekil 7’den her iki yönde de mak-
simum sıcaklık farkının yaklaşık 2 °C’den az 
olduğu görülmektedir. Sonuç olarak y ve z 
yönünde okunan maksimum sıcaklık farkları 
bu yönlerdeki sıcaklık gradyanlarının ihmal 
edilebileceğini göstermiş olup önerilen bir bo-
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yutlu sayısal modelin fiziksel problemi kabul 
edilebilir hata sınırları içerisinde temsil ettiği 
ortaya konmuştur.

Şekil 7. Bir boyutlu sayısal modelin doğrulanması

3. Modifiye grafit köpük malzeme girişinde za-
mana bağlı olarak farklı noktalarda okunan 
hava sıcaklıklarının ortalaması alınmak su-
retiyle ortalama hava giriş sıcaklığı aşağıdaki 
denklem vasıtasıyla boyutsuzlaştırılır. Boyut-
suz giriş sıcaklığı boyutsuz zamanın fonksi-
yonu olarak Şekil 8’de verildiği gibi MatLab 
ortamında çizdirilir. 

  
(19)

Şekil 8. Boyutsuz ortalama hava giriş sıcaklığının 
boyutsuz zamanın fonksiyonu olarak gösterimi

4. Akışkanın zamana bağlı giriş sıcaklığı, sı-
nır koşulu olduğu için eğri uydurma yöntemi 
(MatLab Curve Fitting Tool, Şekil 9) vasıtasıy-
la zamanın fonksiyonu olarak ikinci dereceden 
polinom (Eş. 20) veya iki terimli eksponansi-
yel fonksiyon (Eş. 21) ile ifade edilir. Hangisi-
nin kullanılacağına eğri uydurulduktan sonra 
elde edilen korelasyon katsayısının değerine 
bakılarak karar verilir. 

 (20)

 (21)

5. Deneysel çalışma neticesinde yukarıda boyut-
suz zamanın fonksiyonu olarak ifade edilen 
hava giriş sıcaklığı, tahmini Nufs değeri, or-
talama akış hızı (Reynolds sayısı), ortalama 
akışkan özelikleri, malzeme özelikleri, X yö-
nündeki aralık sayısı ve zaman adımı gelişti-
rilen bilgisayar simülasyon programına girilir.

6. Teorik çalışma neticesinde ortalama hacimsel 
ısı taşınım katsayısının tahmin edilen bir de-
ğeri için test bölümü çıkışında havanın zama-
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na bağlı olarak elde edilen sıcaklık değeri ile 
yine zamana bağlı olarak katı malzemenin gi-
riş (T2), orta nokta (T5) ve çıkıştaki (T8) sıcak-
lık değerleri deney verileriyle karşılaştırılmak 
suretiyle hata hesaplaması yapılır. Sonuç ola-
rak, yukarıdaki prosedür çerçevesinde farklı 
hv veya Nufs değerleri için program çalıştırıl-
mak suretiyle hata hesaplaması yaptırılır ve hv 
ile hata arasındaki ilişki eğri uydurma yöntemi 
ile bir fonksiyon şeklinde ifade edilir (Hata = 
f(Nufs), Şekil 10). Bu fonksiyonun Nufs’ye göre 
türevinin (d(Hata)/d(Nufs) = eğim) 0.005’den 
küçük olduğu değere karşılık gelen Nufs de-
ğeri bahse konu örnek ve Reynolds değeri için 
tayin edilmiş ortalama hacimsel ısı taşınım 
katsayısı değeri olmaktadır.

7. Belirli bir örnek ve Re değeri için Nufs tayin 
edildikten sonra elde edilen sonucun X yö-
nündeki aralık sayısı ve zaman adımından 
bağımsız olup olmadığı kontrol edilir. Nufs = 
30 değeri ΔX = 0.01 ve Δτ = 2253.3 için elde 
edilmiştir. Aşağıda Tablo 3’de Re = 5277 ol-

duğu durumda Nufs = 30 değerinin ağ sayısı 
ve zaman adımından bağımsız olduğu göste-
rilmiştir.

Yukarıdaki tabloda ΔX = 0.01 ve Δτ = 2253.3 için 
Nufs = 30 tahmini değeri ile çalıştırılan simülasyon 

Şekil 9. 19 veya 20 numaralı denklemin katsayılarının tayini

Tablo 3. Re = 5277 ve Nufs = 30 İçin Ağ Sayısı ve Zaman Adımından Bağımsızlık Çalışması

Δτ = 4506.7 Δτ = 2253.3 Δτ = 1126.7
ΔX=0.02 ΔX=0.01 ΔX=0.005 ΔX=0.02 ΔX=0.01 ΔX=0.005 ΔX=0.02 ΔX=0.01 ΔX=0.005

θf_Ç 0.9743 0.9743 0.9743 0.9743 0.9743 0.9743 0.9743 0.9743 0.9743
θs,2 0.9531 0.9531 0.9531 0.9531 0.9531 0.9531 0.9531 0.9531 0.9531
θs,5 0.9531 0.9531 0.9531 0.9531 0.9531 0.9531 0.9531 0.9531 0.9531
θs,8 0.9531 0.9531 0.9531 0.9531 0.9531 0.9531 0.9531 0.9531 0.9531

Şekil 10. Hatanın Nufs ile değişimi
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programının ağ sayısı ve zaman adımından bağım-
sız olduğu gösterilmiştir. Sonuçlar beş anlamlı ra-
kama kadar aynı olup virgülden sonra altıncı basa-
maktan itibaren değişmektedir.

3.2. Korelasyon Denklemi

Bu çalışmada aynı yükseklik ve genişlikte, üç farklı 
uzunlukta ve 1000-10000 arasındaki Reynolds sa-
yısında deneyler yapılmış ve bu deneyler sonucun-
da MatLab programı ile Nufs değerleri bulunmuş-
tur. Bulunan sonuçlar Nufs=aReb(L/W)c formunda 
ampirik bir denklem ile ifade edilmiştir. Ampirik 
denklemlerin türetilmesi sırasında izlenen yol aşa-
ğıda ayrıntılı bir şekilde verilmiştir. Öncelikle a, 
b ve c katsayılarının bulunması için denklem iki 
parçaya ayrılmıştır. Denklemin ilk parçası Nufs = 
A0Reb formunda ampirik bir denklem olarak ifade 
edilmiş ve log(Nufs) = log(A0)+b∙log(Re) formuna 
getirilerek MatLab Curve Fitting Toolbox vasıta-
sıyla b katsayısı tayin edilmiştir. (Şekil 11)

Şekil 11. Nufs sayısının Re ile değişimi

Nufs = A0Re−0.02368  (22)

Nufs=aReb(L/W)c ampirik denkleminin ikinci par-
çası, 22 numaralı denklemin her iki tarafını Reb 
ifadesine bölünerek A0 = Reb/Nufs = a (L/W)c eşit-
liği ile ifade edilir. Sonrasında bu eşitlikte var olan 
a ve c sabitlerinin değerini tayin etmek için doğ-
rusal olmayan eşitlik, her iki tarafının logaritması 
alınmak suretiyle doğrusallaştırılır. log(Nufs/ Reb) 
= log(a)+c∙log(L/W) ve Şekil 12’de verildiği gibi 
log(Nufs/ Reb) değerinin log(L/W) ile değişimi çiz-
dirilir. Son olarak MatLab Curve Fitting Toolbox 
vasıtasıyla bahse konu verilere birinci dereceden 

polinom uydurmak suretiyle a ve c sabitlerinin de-
ğerleri belirlenir. Sonuç olarak aynı yükseklik de-
ğerinde üç farklı L/W oranı için yaklaşık Re=1000-
10000 aralığında geçerli olan 0,113 gözeneklilik 
değerine sahip modifiye grafit malzeme ile hava 
arasındaki ortalama hacimsel ısı taşınım katsayı-
sının tayininde kullanılabilecek aşağıda verilen 
korelasyon denklem türetilmiştir.

Şekil 12. log(Nufs/Reb) değerinin log(L/W) ile değişimi

Nusf = 214,29Re−0.02368(L/W)1,418  (R2 = 0,99) (23)

Şekil 13’den görüldüğü üzere Nufs’nin tahmin edi-
len bir değeri (Nufs=317) için sayısal çalışma neti-
cesinde zamana bağlı olarak elde edilen çıkış hava 
sıcaklığı ile grafit köpük malzemenin giriş (T2), 
orta nokta (T5) ve çıkıştaki (T8) sıcaklık değerleri 
deneysel olarak ölçülen değerler ile iyi bir uyum 
içerisindedir. Dolayısıyla tayin edilen ortalama 
hacimsel ısı taşınım katsayısı tam olarak katı ile 
gaz fazı arasındaki taşınım ile ısı geçişini korele 
etmektedir.

3.3. Deneysel Hata Hesaplama

Bu çalışmada ölçülen her bir büyüklüğün sahip ol-
duğu belirsizliğe bağlı olarak ortaya çıkan deneysel 
hatalar aşağıda verilen denklem vasıtasıyla tahmin 
edilmiştir. Bu denklem aynı zamanda Gauss hata 
yayılım yasası (Gauss error propagation law) ola-
rak da bilinmektedir. Bu denklemde R, ölçülen x1, 
x2, x3……xn nin fonksiyonu olan bir değerdir. Diğer 
bir ifade ile R=f(x1, x2, x3……xn) şeklinde yazmak 
mümkündür. wn ise n inci ölçülen büyüklüğe ait 
belirsizlik değerini ifade etmektedir. Bu durumda 
wR R’nin tahmin edilen belirsizlik değeridir.
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(24)

Doğrudan ölçülen sıcaklık ve hız için deneysel be-
lirsizlikler söz konusu büyüklükleri ölçmek için 
kullanılan cihazların üreticileri tarafından sağla-
nan değerlere dayanmaktadır. Örneğin bu değerler 
sıcaklık ve hız için sırasıyla ±1°C ve ±0,05 m/s (hız 
0,15-3 m/s arasında değişiyor ise) veya ±0,2 m/s 
(hız 3,1-30 m/s arasında değişiyor ise) olarak veril-
miştir. Ölçülen bu değerleri kullanarak hesaplanan 
Re ve dolayısıyla Nufs için deneysel belirsizliklerin 
çalışma aralığında Eş. 24 çerçevesinde sırasıyla 
%1,3 ve %3,6’dan daha az olduğu değerlendiril-
miştir.

SONUÇ

Bu çalışmada, modifiye gözenekli grafit malzeme 
ile hava arasındaki ortalama hacimsel ısı taşınım 
katsayısı (hv) veya Nusselt (Nufs) sayısı, zama-
na bağlı tek akım yöntemi (transient single-blow 
technique) vasıtasıyla Reynolds sayısı ve malzeme 
uzunluğu/genişliği (L/W) oranının fonksiyonu ola-
rak Nufs=aReb(L/W)c  formunda ampirik bir bağıntı 
ile ifade edilmiştir. Önerilen korelasyon denklemi 
yaklaşık olarak 1000-10000 Reynolds sayısı ara-
lığında geçerlidir. Gözenekli grafit malzeme üze-
rinde oluşan yüksek basınç düşümünden dolayı 
örneklere akış yönünde şaşırtılmış bir şekilde 2 
mm çapında kanallar açılmıştır. Böylelikle modifi-
ye grafit köpük olarak adlandırılan ve gözeneklilik 

Şekil 13. Re = 10100 ve Nufs = 317 için teorik ve deneysel akışkan çıkış sıcaklıklarının ve akış yönünde katı 
sıcaklıklarının zamana bağlı değişimi
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değeri 0,113 olan malzeme mühendislik uygulama-
larına uygun hale getirilmiştir.

Modifiye grafit tabanlı ısı kuyuları içerisinde faz-
ların (grafit ve hava) sıcaklık dağılımlarını deney-
sel olarak hassas bir şekilde elde etmek mümkün 
değildir. Deneysel çalışmanın zorluğundan, elde 
edilen sonuçların tatmin edici olmamasından ve 
deneysel çalışmanın getirmiş olduğu mali yükten 
dolayı araştırmacılar bu alanda daha çok teorik ça-
lışmalara yönelmişlerdir. Teorik çalışmada fazlar 
arasında (grafit köpük-hava) ısıl denge varsayımı-
nın diğer bir ifade ile lokal olarak her iki fazında 
aynı sıcaklıkta olduğu kabulüne başvurulmadığı 
durumda her iki fazı da kapsayan tek bir enerji 
denklemi yerine her bir faz için ayrı enerji denkle-
minin kullanılması gerekmektedir. Diğer taraftan 
iki enerji denklemine dayalı teorik modelde fazlar 
arasındaki hacimsel ısı taşınım katsayısının bilin-
mesi gerekmektedir. Ancak literatürde modifiye 
gözenekli grafit malzeme ile hava arasındaki ha-
cimsel ısı taşınım katsayısının tayininde kullanı-
labilecek herhangi bir bağıntı bulunmadığından bu 
çalışma ile literatürdeki mevcut boşluk doldurul-
muştur. Sonuç olarak, önerilen korelasyon denk-
lemi vasıtasıyla modifiye gözenekli grafit mal-
zeme kullanılan yeni nesil elektronik cihazların 
tasarımının hızlı ve güvenilir bir şekilde yapılması 
mümkün olacaktır. 
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TS 825 Standardı: Güncellemeler Üzerine Kritik 
Bir Değerlendirme

ÖZ

Bina enerji performansının en baskın parametresi, bina kabuğunun binanın bu-
lunduğu iklim şartlarına göre göstereceği ısıl davranışa bağlı ısıtma ve soğutma 
enerjisi ihtiyacıdır. Bu sebeple, ısıtma ve soğutma enerjisi ihtiyacını belirlerken, 
bina kabuğunun ısıl davranışa bağlı olarak yapılacak analizlere göre tasarlanması 
önem arz etmektedir. 
Ülkemizde bina kabuğu detayının belirlendiği ve zorunlu olarak uygulanan TS 825 
Standardı ile binaların ısıtma enerjisi ihtiyacının sınırlandırılması öngörülmüştür. 
Ancak, bu standardın, ısıtma gereksinimine yönelik olarak düzenlendiği için, soğut-
ma yükünün yüksek olduğu binalarda ne kadar sağlıklı sonuçlar verdiği belirsizdir. 
Ayrıca ilgili standart; iklim ve konfor şartlarının değiştiği ve teknolojik gelişmelerin 
getirdiği yeni nesil malzemelerin de kullanımda olduğu düşünüldüğünde günümüz-
de güncel olmaktan uzaktır.
Bu çalışmada, TS 825 Standardı'nın eksik yönleri ve yenilenmesi halinde eklenmesi 
ve iyileştirme yapılması gereken noktalar teknik olarak değerlendirilmiştir.
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ing envelope considering the thermal behavior of it.
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1. GİRİŞ 

TS 825 ilk olarak 06 Mart 1989 yılında yayımlan-
mıştır. Daha sonra dönemin Avrupa Standartları 
esas alınarak 29 Nisan 1998 tarihinde tadil edilmiş 
ve mülga Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafın-
dan 14 Haziran 1999 tarihinde resmi gazetede ya-
yımlanmıştır. 05 Mayıs 2000 tarihinde Binalarda 
Isı Yalıtımı Yönetmeliği yayımlandıktan sonra 14 
Haziran 2000 tarihinden itibaren TS 825 Standardı 
zorunlu standart olarak yürürlüğe girmiştir. 

Standart, günün gelişen şartları ve ihtiyaçları doğ-
rultusunda yapılarda konfor ve dolayısıyla daha 
sağlıklı yaşam koşullarının oluşturulması, enerji 
verimliliğinin arttırılması, daha küçük ve eko-
nomik ısıtma ve soğutma yatırımları yapılmasını 
sağlamak amacıyla iyileştirilerek 2008 yılında zo-
runlu standart olarak yürürlüğe girmiştir.

Halen yürürlükte olan standart; sınırlandırılmış 
enerji miktarına göre mimari detay projesine uy-
gun olacak biçimde, tasarım aşamasındaki binanın 
kabuk kompozisyonunu belirlemede ve kabuktaki 
yapı bileşenlerinin toplam ısıl geçirgenlik katsayı-
sı (U) değerlerinin hesaplanmasında temel rehber 
durumundadır.

Uygulaması zorunlu olan standart kapsamında, ül-
kemiz sıcaktan soğuğa doğru dört iklim bölgesine 
ayrılmıştır. Standart, tip binalar için dış ve iç or-
tam sıcaklık değerlerini dikkate alarak yıllık ısıt-
ma enerjisi ihtiyacını belirlemeyi hedeflemektedir. 
İzlenen yöntemde; aylık ortalama meteorolojik 
değerler üzerinden ısı kaybı ve ısı kazancı (güneş 
enerjisi vb.) hesapları yapılarak ısı kayıplarından 
ısı kazançlarının çıkarılması ile yıllık ısıtma ener-
jisi ihtiyacı elde edilmektedir. 

Hesaplama yöntemi, oda yüksekliği h£2,60 m olan 
yapılarda hesaplanan ısıtma ihtiyacı (Qyıl) değe-
ri, bina kullanım alanına (An) bölünerek bulunan 
metrekare başına enerji ihtiyacı (Q) (kWh/m2yıl) 
değerinin veya oda yüksekliği h>2,60 m olan ya-
pılarda ise ısıtma ihtiyacı (Qyıl) değeri binanın ısı-
tılan hacmine (Vbrüt) bölünerek bulunan metreküp 
başına enerji ihtiyacı (Q) (kWh/m3yıl) değerinin, 
bina için sınırlandırılmış enerji ihtiyacı üst sınır 
değerini (Q') (kWh/m2yıl - kWh/m3yıl) aşmaması 
üzerine oluşturulmuştur. Bina için sınırlandırılmış 
enerji ihtiyacı üst değeri olan (Q') ısı kaybının oluş-
tuğu bina kabuğu toplam yüzey alanı (Atop) ile bi-
nanın ısıtılan hacminin (Vbrüt) oranının (Atop/Vbrüt) 

fonksiyonudur. Eğer bina için hesaplanan Q değeri, 
Q' değerinden büyükse, yalıtım kalınlıkları artırı-
larak veya kabuk bileşenlerinin (yapı malzemeleri, 
pencereler vs.) kompozisyonunda ya da kalınlıkla-
rında değişiklik yapılarak (U değeri düşürülerek) 
Q<Q' koşulu sağlanır [1]. 

TS 825 ayrıca yapı bileşenleri içerisindeki buhar 
geçişi ve yoğuşma riski konusunda da geliştirilmiş 
hesap yöntemi yardımıyla sınırlama getirmektedir.

Mevcut TS 825 Standardı kapsamında;

• Dört iklim bölgesi için aylık ortalama dış sı-
caklık değerleri, 

• Aylık ortalama güneş ışınımı şiddeti değerleri, 
• Farklı amaçlarla kullanılan (konut, yönetim 

binaları, iş ve hizmet binaları, otel, öğretim bi-
naları, tiyatro ve konser salonları, hava liman-
ları, hastaneler, imalat ve atölye binaları vb.) 
binalar için iç sıcaklık değerleri, 

• Muhtelif pencere sistemlerinin U değerleri, 
• Yapı malzeme ve bileşenlerinin; birim hacim 

kütlesi, ısıl iletkenlik katsayısı (l) ve su buharı 
difüzyon direnç faktörü (µ) değerleri tablolar 
halinde verilmiştir [1]. 

Sadece ısıtma hesabının yapılabilmesi, gelişen 
konfor şartları ve sosyal ihtiyaçlar doğrultusunda 
ortaya çıkan soğutma ihtiyacı belirleme gereksini-
mi, ayrıca hastane vb. farklı bina tipleri için yapı-
lan hesaplamalarda sağlıklı sonuçlar alınamaması 
nedenleriyle mevcut TS 825 Standardı’nın ülkemi-
zin şartlarını karşılayamaz durumda olduğu değer-
lendirilmektedir. Türkiye’nin, enerji darboğazın-
dan kurtulması perspektifinden bakıldığında, ülke 
politikası olarak binalarda ısı yalıtımına daha çok 
önem vermesi, tasarruf ve verimliliği arttırıcı ge-
lişmeleri ve tedbirleri bir an önce hayata geçirmesi 
ve topluma yaygınlaştırması gerekmektedir.

Bu kapsamda standartta, soğutma ihtiyacı hesap-
larının da yapabilmesi için yöntem belirlenmesi ve 
buna bağlı olarak iklim bölgelerinin tekrar tanım-
lanması, tüm bina tiplerinde sağlıklı sonuç verecek 
şekilde hesaplama metodunun yenilenmesi, tavsiye 
edilen U ve belirlenmiş Q' değerlerinin yeniden in-
celenmesi gerekmektedir. 

Dünyada bina kabukları binanın enerji perfor-
mansı kapsamında bir bütün içerisinde değerlen-
dirilmektedir. Bu çerçevede, son olarak CEN ISO 
52016-1, 52016-2, 52017-1 ve 52017-2 standartları 
geliştirilmiştir [2-5]. Teknik gelişmeler doğrul-
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tusunda TS 825 standardının da söz konusu stan-
dartlarda dikkate alınan felsefe ışığında ülkemiz 
şartlarına uygun olacak şekilde geliştirilmesi ve 
genişletilmesi şarttır. Bu nokta, Avrupa Birliği ül-
keleri ile hesaplama metodu uyumunun sağlanması 
açısından da önemlidir. 

Standardın güncellenmesi sürecine katkı sağlaya-
bileceği düşünülen bu çalışma, TS 825 Standar-
dının mevcut sıkıntılı konularını, uygulamasında 
ortaya çıkan problemleri, yenilenmesi halinde ek-
lenmesi gereken bölümleri ve iyileştirmeye muhtaç 
kısımları teknik açıdan değerlendirmektedir. 

2. TS 825 STANDARDI’NDA 
YENİLENMESİ veya DÜZELTİLMESİ 
GEREKEN HUSUSLAR 

2.1. Isıtma ve Soğutmada Derece Saat ve 
Derece Gün Değerlerinin Belirlenmesi

Bilindiği gibi mevcut standart ile binaların sadece 
ısıtma enerjisi ihtiyacı hesaplanabilmektedir. Ülke-
mizin iklim şartları nedeniyle bazı bölgelerimizde 
yıl bazında ısıtmadan çok soğutmaya gerek duyul-
maktadır. Bu nedenle standart kapsamında binanın 
soğutma enerjisi ihtiyacının hesaplanabilmesi ve 
gerektiğinde soğutmaya göre de yalıtım kalınlığı-
nın belirlenmesi önemli bir eksikliği giderecek ve 
sonuçta daha sağlıklı ısıl hesaplamalar yapılabile-
cektir. Bunun için öncelikli yapılması gereken ça-
lışma ısıtma ve soğutma derece gün (SDG) değer-
lerinin hesaplanmasıdır.

Derece saat ve derece gün yöntemleri binalarda 
enerji performans analizlerinde kullanılan en eski 

yöntemlerdendir. Günümüzde detaylı ve karma-
şık enerji analiz yöntemleri geliştirilmiş olmasına 
rağmen, derece gün yöntemi hala geniş bir şekilde 
kullanılmaktadır. Ülkelerin farklı ısıtma, soğutma 
ve yalıtım hesaplamalarında kullanılmak üzere de-
rece gün bölgelerini tayin etmeleri yaygın olarak 
görülebilen bir işlemdir [6-8]. Ülkemiz için değiş-
ken tabanlı derece gün ve derece saat hesaplamala-
rı üzerine yapılan değişik çalışmalar da mevcuttur 
[9-12]. 

Şekil 1’de sunulduğu gibi, ısıtma ve soğutma için 
denge noktası sıcaklık aralığı, bir binada ısıtmaya 
veya soğutmaya ihtiyaç duyulmadığı zamanki dış 
ortam sıcaklık aralığı olarak tanımlanabilir. Dış 
ortam sıcaklığı, ısıtma için denge noktası sıcaklığı 
(Tden) altına düştüğünde ortamı ısıtmak gerekecek-
tir. Aksi olarak dış ortam sıcaklığı soğutma için 
denge noktası sıcaklığı (Tden) üstüne çıktığında ise, 
ortamı soğutmak gerekecektir [13]. 

Derece saat ve derece gün hesabı, saatlik veya 
günlük ortalama sıcaklık değerleri ile kabul edilen 
denge sıcaklığı arasındaki farka göre yapılmakta-
dır. Isıtma ve soğutma için denge noktası sıcaklığı 
(Tden) alt ve üst eşiklerinin doğru olarak belirlen-
mesi ısıtma ve soğutma enerjisi hesaplamalarında 
temel parametredir. 

Denge sıcaklığı ile ilgili farklı değerler alınabil-
mekle beraber genel olarak yalıtımsız bir binada 
ısıtma için 15 °C - 18 °C aralığında ve soğutma için 
de 22 °C - 28 °C aralığında alınmaktadır. Denge 
sıcaklığının belirlenmesinde binanın; konfor şart-
ları, kullanım özellikleri, yalıtım durumu ile ısı ka-
zançları ve kayıpları dikkate alınmalı ayrıca özel-
likle soğutma hesapları yapılırken, dış hava bağıl 

Şekil 1. Isıtmaya veya soğutmaya ihtiyaç duyulmadığı zamanki dış ortam sıcaklık aralığı
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nem değeri, gizli ısı ve geri-dönüşüm havası oranı 
dikkate alınmalıdır [14]. Buna göre derece saat 
ve derece gün değerlerine göre hesaplanan ısıtma 
enerjisi ihtiyacı ve soğutma enerjisi ihtiyacı, aynı 
yerleşim merkezinde olsa bile, her bir bina için 
farklı değerlerde olabilmektedir.

Sonuç olarak; 81 ilimiz ve bazı kritik ilçelerimizin 
her biri, ısıtma veya soğutma bölgesi olarak kabul 
edilerek, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün ısı, 
nem ve güneş ışınım verilerine dayanılarak ısıtma 
ve soğutma için denge noktası sıcaklıkları belirlen-
meli ve bu denge noktası sıcaklıklarına göre derece 
saat ve derece gün değerlerinin güncel olarak he-
saplanması gerekmektedir. 

Ülkemiz iklim şartlarına göre denge sıcaklıkla-
rının ısıtma için 15 °C ve soğutma için de 28 °C 
alınarak ısıtma ve soğutma için derece gün değer-
lerinin hesaplanması enerji verimliliği ve tasarrufu 
açısından uygun olacaktır. Ayrıca ısıtma ve soğut-
ma için hesaplanan derece saat ve derece gün de-
ğerleri, standart bünyesinde ekler bölümünde yer 
almalıdır. 

2.2. Ülkemiz Şartlarına Göre Isıtma ve 
Soğutma İçin İklim Bölgesi Sayısının 
Belirlenmesi

Halen yürürlükteki TS 825 Standardı’nda ülkemiz 
sadece ısıtma derece gün (IDG) değerlerine göre 
dört iklim bölgesine ayrılmıştır. Birbirinden farklı 
iklim özelliklerinin olduğu bölgelere sahip ülke-
mizde sadece dört iklim bölgesi yetersiz kalmak-
tadır. İklim bölgelerinin belirlenmesiyle ilgili bazı 
çalışmalar yapılmıştır.

İklim bölgelerin sınıflandırılmasında ısıtma ve 
soğutma derece saat hesaplamalarında enlem, boy-
lam, rakım ilişkisi araştırılmış ve yeryüzündeki 
sıcaklık dağılımını etkileyen önemli parametreler-
den olan rakım ve enlem etkisinin yanında; yer şe-
killerinin güneş ışınlarına olan konumu yani bakı, 
nem, rüzgâr ve güneş şiddeti gibi etkilerin de göz 
önünde bulundurulmasının uygun olacağı değer-
lendirilmiştir [15].

IDG ve SDG sayılarının entegrasyonu çalışmasın-
da ise, bir bölgedeki bina tasarımında hem ısıtma 

Tablo 1. En Sıcak ve Soğuk İllerimiz İçin Isıtma ve Soğutma Derece Gün Sayıları

IDG
Isıtma Gün Sayısı

( < 15 °C )
SDG

Soğutma Gün Sayısı
( > 22 °C )

ADANA 826 107 769 149

ARDAHAN 4569 294 0 0

Tablo 2. Önerilen İklim Bölgeleri 

1. BÖLGE Çok sıcak ve nemli iklime sahip il ve ilçeler
(Adana, Antalya, İçel, Milas, Bodrum, Marmaris)

SDG > 730
(Soğutmaya göre)

2. BÖLGE
Sıcak iklime sahip il ve ilçeler

(İzmir, Hatay, Aydın, Osmaniye, Çanakkale, Denizli, Samsun, Yalova, Rize, 
Kahramanmaraş vb.)

SDG < 730
IDG 890 – 1610

(Soğutma ve ısıtmaya göre)

3. BÖLGE
Ilıman iklime sahip il ve ilçeler

(İstanbul, Ordu, Burdur, Gaziantep, Kocaeli, Tekirdağ, Zonguldak, Düzce, 
Balıkesir, Malatya vb.)

IDG 1611 - 2210
(Isıtma ve soğutmaya göre)

4. BÖLGE
Soğuk İklime sahip il ve ilçeler

Ankara, Konya, Eskişehir, Nevşehir, Bolu, Karabük, Elazığ, Çankırı, Kütahya 
vb.)

IDG 2211 - 2750
(Isıtma ve soğutmaya göre)

5. BÖLGE
Çok soğuk iklime sahip il ve ilçeler

(Kayseri, Sivas, Erzincan, Gümüşhane, Hakkari, Kastamonu, Bitlis, Bayburt 
vb.)

IDG 2751- 3900
(Isıtma ve soğutmaya göre)

6. BÖLGE Aşırı soğuk iklime sahip il ve ilçeler
(Ağrı, Erzurum, Kars, Ardahan)

IDG > 3900
(Isıtmaya göre)
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ve hem de soğutma dönemleri baz alındığında, bina 
kabuğuna ait hem ısıtma hem de soğutma için ayrı 
ayrı ısı transfer katsayısı olamayacağından, hangi 
döneme ait derece gün değeri büyükse yalıtım ka-
lınlığı dolayısıyla U, toplam ısı geçirgenlik katsa-
yısı da o döneme göre belirlenmeli ayrıca özellikle 
soğutma sistemlerinin projelendirilmesi açısından 
hassas olunan noktalarda iklim bölgelerinin belir-
lenmesinde güneş ışınımı ve nem etkisinin de göz 
önüne alınması gerektiğini belirtilmiştir [16].

Başka bir çalışmada Türkiye’nin birinci iklim böl-
gesindeki şehirler için optimum yalıtım kalınlık-
ları güneş radyasyonunu da dikkate alarak hesap 
edilmiş ve buna göre sıcak iklim bölgelerindeki bi-
nalarda optimum yalıtım kalınlıklarının soğutma 
yüklerine göre değerlendirilmesi gerektiği vurgu-
lamıştır [17].

Ülkemizdeki en sıcak il olan Adana ve en soğuk il 
olan Ardahan için ortalama IDG ve SDG değerleri 
ile sıcaklıkların 15 °C altı ve 22 °C üstü olduğu gün 
sayıları Tablo 1’de sunulmuştur [18]. 

Buna göre Ardahan ve Adana’nın IDG büyüklük-
lerinin oranı 5,53 ve ısıtma gün sayısı oranı ise 
2,74’dir. Bu tespit Ardahan’ın ısıtmaya ihtiyaç du-
yacağı sürenin Adana’dan 5,53 kat fazla olduğunu 
göstermektedir. Aynı illerin SDG ve soğutma gün 
sayısı dikkate alındığında ise Adana’da 149 gün so-
ğutma yapılması gerekirken, Ardahan’da soğutma 
yapılması gerekmediği görülmektedir. 

Yapılacak yenileme çalışmalarında sadece IDG de-
ğerlerine göre değil, aynı zamanda SDG değerleri 
ile beraber bölgelerin nem ve güneş ışıma süresi ve 
şiddeti değerlerinin de dikkate alınarak iklim böl-
gelerinin belirlenmesi uygun olacaktır.

Ülkemizin iklim şartları özelinde sıcak bölgelerin, 
nem, sıcaklık ve güneş ışıma değerleri ve süreleri 
değerlendirilerek çok sıcak ve nemli bölge ile sıcak 
bölge olmak üzere iki bölgeye ayrılması ve ılıman 
iklime sahip illerin üçüncü bir bölge olarak değer-
lendirilmesi gerektiği, aynı şekilde soğuk bölgele-
rinde soğuk, çok soğuk ve aşırı soğuk ve nemli ol-
mak üzere üç ayrı bölgeye ayrılmasının daha doğru 
hesaplamaların yapılmasını sağlayacak ve bununla 
bağlantılı olarak ısıl konfor, enerji verimliliği ve 
tasarrufu açısından da olumlu katkıları olacaktır.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün ısıtma ve soğut-
ma için derece gün değerleri kapsamında, Tablo 
2’de sunulduğu şekilde Türkiye’nin ısıtma ve so-

ğutmaya göre toplam altı iklim bölgesine ayrıştırıl-
masının uygun olacağı değerlendirilmektedir.

2.3. Isıtma Enerjisi İhtiyacı 
Hesaplamalarının Güncellenmesi

2008 yılı Mayıs ayından beri yürürlükte olan TS 
825 Standardı hesap yönteminde kabuk tasarla-
nırken bina, sadece dış kabuktan ibaret içi boş bir 
hacim olarak düşünülmekte, ısıtma enerjisi ihtiya-
cı ve buna bağlı olarak yapılacak ısı yalıtımı için 
seçilen malzemeye göre kalınlık hesaplamaları 
yapılmaktadır. Söz konusu hesaplamalar, standar-
dın yürürlüğe girdiği tarihteki Avrupa Birliği Stan-
dartlarına paralel hesaplama yöntemleriyle gerçek-
leştirilmektedir.

Yıllar itibarıyla ortaya çıkan sosyal ihtiyaçlar ve 
taleplerle beraber yaşanan teknolojik gelişmeler 
neticesinde Avrupa Birliği tarafından konu ile ilgi-
li standartların tamamı aynı çatı altına toplanarak 
doğrudan bina enerji performansının ölçülmesini 
işaret eden EN-52000 serisi standartlar yayım-
lanmıştır. Binalarda enerji verimliliğine yönelik 
olarak; EN-52016-1, ısıtma ve soğutma enerjisi ih-
tiyaçları ve duyulur ve gizli ısı yüklerinin hesap-
lama prosedürünü, EN-52017-1, duyulur ve gizli 
ısı yüklerini ile iç sıcaklıklarının genel hesaplama 
metodunu, EN-52016-2, ISO 52016-1 ve ISO 52017-
1 ısıtma ve soğutma enerjisi ihtiyaçları ve duyulur 
ve gizli ısı yüklerinin hesaplama metodunun açık-
lamalarını ve doğrulamalarını, EN-52017-2 ise ISO 
52017-1 standardını doğrulamayı amaçlayan ve 
bina bölgesi için dinamik ısıl denge hesap metodu-
nu kapsamaktadır [2-5]. 

Söz konusu standartlar aylık ve saatlik olarak ısıt-
ma ve soğutma enerjisi ihtiyaçlarının hesap metot-
larını tanımlamakta olup aylık hesap metodundaki 
meteorolojik verilerin de saatlik verilerden oluştu-
rulduğu belirlenmiştir.

Ülkemizdeki binaların enerji verimliliği BEP-TR 
programı ile ölçülmekte ve sınıflandırılmaktadır 
[19]. Ancak TS 825 Standardı bina henüz tasarla-
nırken sadece binanın ısıtma ve soğutma enerjisi 
ihtiyacına göre bina kabuğundaki yapı elemanla-
rının (dolgu duvar, betonarme duvar, kolon, kiriş, 
toprak temaslı taban, çıkma, çatı, pencere, kapı, 
ısıtılmayan hacme komşu duvar vb) tasarımı ile 
ilgilidir. Yani TS 825 Standardı bina enerji verim-
liliğine yönelik olmamakla beraber, hesaplama 
metodunda Avrupa Birliği ile birlikteliği sağlamak 
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amacıyla, 52016 ve 52017 standartlarındaki hesap 
metotlarının incelenip ülkemiz şartlarına uygun 
olacak şekilde düzenlendikten sonra, TS 825 Stan-
dardı’ndaki hesaplamaların ilintili olması sağlan-
malıdır. Hesap metodunun belirlenmesinde;

• Yeterli meteorolojik verinin sağlanıp sağlana-
mayacağı,

• Aylık ve saatlik metot ile yapılan hesaplama 
sonuçları arasındaki farkların değerlendiril-
mesi, 

• Aylık ve saatlik hesaplama metodunda progra-
ma girilmesi gereken veri sayısının çokluğu,

• Hesap metodunun makine mühendislerinin 
kullanabileceği basitlikte ve pratiklikte olması 
önemlidir.

2.4. Soğutma Enerjisi İhtiyacı 
Hesaplamalarının Standarda Dâhil Edilmesi

Ülkemizin Adana, Aydın, Hatay, Mersin, İzmir, 
Osmaniye ve Muğla (Bodrum, Fethiye, Marmaris, 
Milas) sıcak iklime sahip olup, 1. iklim bölgesini 
oluşturmaktadır. 2007-2014 yılları ölçümlerinden-
ki IDG değeri ve SDG değeri ile ısıtma ve soğutma 
yapılan gün sayıları ortalamaları Tablo 3’te sunul-
muştur [18].

Bu değerlere göre 1. bölgedeki illerin ortalama 
IDG değeri 874, SDG değeri 715’tir. Ayrıca 2014 
yılı ölçümlerine göre ortalama 114 gün 15 °C’nin 
altında (ısıtma ihtiyacı), ortalama 138 gün 22 °C’nin 
üzerinde (soğutma ihtiyacı) sıcaklık ölçülmüştür. 
Buradan da görüldüğü gibi bu bölge için soğutma 
yapılması gereken gün sayısı, ısıtma yapılması ge-
reken gün sayısından daha fazladır. 

Açıklanan nedenlerle özellikle bu bölgede ısıtma 
ve soğutma hesaplamalarının birlikte göz önüne 

alınarak baskın olan değerlere göre yalıtım kalınlı-
ğının belirlenmesi daha doğru olacaktır. 

Sonuç olarak Standardın revize çalışmalarında ısıt-
ma ihtiyacı yanında soğutma ihtiyacı hesaplama-
larının da yapılmasının ve yalıtım kalınlıklarının 
sıcak iklime sahip bölgelerde soğutma ihtiyacına 
göre belirlenmesinin hem ısıl konfor hem de enerji 
verimliliği açısından öneminin büyük olacağı dü-
şünülmektedir.

2.5. Tavsiye Edilen “U” Değerlerinin 
İyileştirilmesi

Mevcut TS 825 Standardı’nda bina kabuğu için 
bölgelere göre tavsiye edilen U değerleri aşağıda 
verilmiştir. Betonarme ve dolgu duvar için tek bir 
U değerinin kabul edilmiş olması dikkat çekicidir. 
Öte yandan; ısıl geçirgenlik katsayısı (l) dikkate 
alındığında; donatılı beton için l=2,5 W/mK, dolgu 
duvar malzemeleri (tuğla, bims, gazbeton) için ise 
l=0,025 - 0,40 W/mK aralığında olduğu görülmek-
tedir. Buradan hareketle donatılı betonun ısıl geçir-
genliği dolgu duvarın yaklaşık 5 katıdır.

Yürürlükteki mevcut standartta bölgelere göre yapı 
bileşenlerinin tavsiye edilen U değerleri ile aynı 
büyüklüğün Avrupa ülkelerinde kabul edilmiş de-
ğerleri W/m2K cinsinden sırasıyla Tablo 4 ve Tablo-
5’te sunulmuştur [17, 19]. 

Avrupa ülkelerinde bina kabuğu için zorunlu olan 
en yüksek U değerleri bizim değerlerimizin olduk-
ça altındadır. Türkiye’nin IDG değeri Avrupa’daki 
ülkelerin birçoğundan daha büyük olmasına rağ-
men, tavsiye edilen U değerleri Avrupa’dakilerin 
iki katından fazladır. U değerinin büyük olması; 
ısı kayıplarının fazla olmasına yol açacağından 
ısınmak ve soğutmak için daha fazla enerji gerek-

Tablo 3. 2007-2014 Arası IDG VE SDG Değerleri İle Isıtma ve Soğutma Gerçekleşen Gün Sayıları

2007-2014
Ort. IDG

2007-2014
Ort. SDG

Isıtma Gün Sayısı
(2014, Tdış < 15 °C)

Soğutma Gün Sayısı
(2014, Tdış > 22 °C)

Adana 826 769 107 149
Antalya 823 733 106 132
Aydın 1104 663 139 124
Hatay 957 671 116 144

Mersin 596 822 92 157
İzmir 962 662 132 127

Osmaniye 994 650 113 135
Muğla 732 749 108 136

ORTALAMA DEĞERLER 874 715 114 138
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Tablo 4. Bölgelere Göre Yapı Bilenleri İçin Tavsiye Edilen Mevcut U Değerleri [W/m2K]

 TS 825 (2008) UDUVAR UÇATI UTABAN UPENCERE 
1. BÖLGE 0,70 0,45 0,70 2,4

2. BÖLGE 0,60 0,40 0,60 2,4

3. BÖLGE 0,50 0,30 0,45 2,4

4. BÖLGE 0,40 0,25 0,40 2,4

Tablo 5. Avrupa’daki Bazı Ülkelerde Yapı Bileşenleri İçin Tavsiye Edilen U Değerleri [W/m2K] [19]

UDUVAR UÇATI UTABAN UPENCERE 

NORVEÇ 0,18 0,13 0,15 1,2

DANİMARKA 0,15 0,12 0,1 1,2

ALMANYA 0,28 0,20-0,24 0,24 1,3

SLOVAKYA 0,22 0,1 0,1 1,0

BULGARİSTAN 0,28 0,25 0,4 1,6

FRANSA 0,36-0,43 0,22-0,25 0,43 2,3

İTALYA     

 C IDG 901-1400 0,54 0,32 0,4 2,1

D IDG 1401-2100 0,29 0,26 0,34 2,0

E IDG 2101-3000 0,27 0,24 0,3 1,8

 F IDG > 3000 0,26 0,23 0,28 1,6

Grafik 1. Derece gün sayılarına göre ülkemizin mevcut ve önerilen U değerleri ile Avrupa’daki bazı ülkelerin U 
değerleri [19]
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sinimi, daha fazla emisyon, daha büyük kapasiteli 
kazan, radyatörler, klimalar vb. sistemler anlamına 
gelmektedir. 

Bu bilgilerin değerlendirilmesi sonucunda stan-
darttaki tavsiye edilen U değerlerinin, iklimi ülke-
mizin iklimine benzer ülkelerdeki U değerlerinden 
oldukça yüksek olduğu görülmektedir. U değerinin 
yüksek olması daha fazla enerji tüketimi ve dolayı-
sıyla daha fazla para kaynağının ayrılması demek-
tir. Bizim de standartta tavsiye edilen U değerleri-
mizi daha alt değerlere çekerek, duvarlarımızdan 
ısı kayıplarımızı azaltarak çok daha az enerjiyle 
aynı konfor şartlarını sağlamamız mümkün olup, 
bu sayede ülke olarak harcanan enerjiden çok ciddi 
miktarda tasarrufta bulunmak mümkündür.

Yürürlükteki TS 825 (2008) Standardı’ndaki U 
değerleri ve bu değerlerini sağlayan yalıtım mal-
zemesi kalınlıkları ile revize çalışmalar kapsamın-
da yenilenmesi önerilen iklim bölgelerine bağlı U 
değerleri ile bu değerleri sağlayacak yalıtım mal-
zemesi kalınlıkları Tablo 6’da mukayeseli olarak 
verilmiştir. Ek-1’de örnek değerleri verilen tip bina 
için yapılan hesaplamalarda ısı yalıtım malzemele-
rinin ısıl iletkenlik (l) değerleri EPS, cam yünü ve 
XPS için sırasıyla; 0,035 W/mK, 0,040 W/mK ve 
0,030 W/mK olarak kabul edilmiştir.

3. SONUÇ

Bu çalışmada 2008 yılından beri yürürlük-
te olan TS 825 Binalarda Isı Yalıtım Kuralları 
Standardı’nın yenilenmesi veya düzeltilmesi ge-
reken hususları ayrı ayrı incelenmiş, örnek hesap-
lamalar ile bulunan sonuçlar değerlendirilmiş ve 
yapılacak revizyon çalışmalarına yardımcı olması 
amacıyla öneriler sunulmuştur.

Standart kapsamında yenilenmesi veya düzeltil-
mesi gerektiği düşünülen hususlar aşağıda listelen-
miştir:

i. 81 ilimiz ve bazı kritik ilçelerimizin her biri, 
ısıtma veya soğutma bölgesi olarak kabul edi-
lerek, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün ısı, 
nem ve güneş ışınımı şiddeti ve süresi verile-
rine dayanılarak ısıtma ve soğutma için derece 
gün değerlerinin güncel olarak hesaplanarak 
yenilenmesi ve hesaplanan derece gün değer-
lerinin, standart bünyesinde ekler bölümünde 
yer alması uygun görülmüştür.

ii. Ülkemizin en soğuk ve en sıcak iklimine sahip 
iki kentinin IDG değerlerinin oranı 5,53 olup 
bu değer ülkemizin çok farklı iklimler bölgele-
rinden oluştuğunu göstermesine rağmen, stan-
dartta sadece 4 iklim bölgesi tanımlıdır. Dış 
hava sıcaklığı ile beraber bölgenin bağıl nem 
oranı, güneş ışıma süresi ve şiddeti değerleri 

Tablo 6. TS 825 (2008) Standardı U Değerleri ve Yalıtım Kalınlıkları İle Revize Standart Çalışması 
Kapsamında Önerilen İklim Bölgeleri İçin U Değerleri ve Yalıtım Kalınlıklarının Mukayesesi

TS 825
UDUVAR 

[W/m2K]

Betonarme 
Duvar EPS 
KAL [mm]

Dolgu 
Duvar EPS 
KAL [mm]

UÇATI

[W/m2K]

Çatı 
Camyünü 
Şilte [mm]

UTABANÇIKMA 

[W/m2K]

Taban 
ÇıkmaXPS 

[mm]

UPENCERE 
[W/m2K]

BÖLGE
(ÇOK SICAK, 

NEMLİ)

2008 0,70 39,6 12,0 0,45 77,0 0,70 28,8 2,4

2019 0,55 53,3 25,6 0,35 102,5 0,55 40,1 2,4

BÖLGE
(SICAK)

2008 0,60 48,0 20,4 0,40 88,0 0,60 36,0 2,4

2019 0,45 67,4 39,7 0,30 122,0 0,45 52,7 2,4

BÖLGE
(ILIMAN)

2008 0,60 48,0 20,4 0,40 88,0 0,60 36,0 2,4

2019 0,38 82,0 54,0 0,28 131,0 0,35 71,5 2,4

BÖLGE
(SOĞUK)

2008 0,50 59,6 32,1 0,30 122,0 0,45 52,7 2,4

2019 0,35 89,7 62,0 0,25 148,0 0,30 85,8 2,0

BÖLGE
(ÇOK SOĞUK)

2008 0,40 77,4 50,0 0,25 148,0 0,40 61,0 2,4

2019 0,30 106,4 78,8 0,20 188,0 0,28 93,2 2,0
BÖLGE
(AŞIRI 

SOĞUK)

2008 0,40 77,4 50,0 0,25 148,0 0,40 61,0 2,4

2019 0,28 114,7 87,0 0,18 210,0 0,25 106,0 2,0
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de dikkate alınarak Tablo 2’de görüldüğü gibi 
altı iklim bölgesine ayrılmasının daha doğru 
hesaplamaların yapılmasını sağlayacağı; bu-
nunla bağlantılı olarak ısıl konfor, enerji ve-
rimliliği ve tasarrufu açısından da olumlu kat-
kıları olacağı değerlendirilmektedir. 

iii. Birinci bölgedeki iller için soğutma yapılması 
gereken gün sayısı, ısıtma yapılması gereken 
gün sayısından daha fazladır. Bu nedenle stan-
dardın revize çalışmalarında yapılacak düzen-
lemelerle ısıtma enerjisi ihtiyacı ile soğutma 
enerjisi ihtiyacı hesaplamalarının seçilecek 
hesap metoduna göre yapılabilmesi ve yalıtım 
kalınlıklarının sıcak iklime sahip bazı iller 
için soğutma ihtiyacına göre belirlenmesi ısıl 
konfor ve doğru hesaplama açısından önem 
taşımaktadır.

iv. Tablo 6’da önerildiği gibi toplam ısı geçirgen-
lik katsayısında iyileştirmeler yapılmalıdır.

v. TS 825 Standardı’nın metin içerisinde sözü 
edilen EN- 52016-1, EN-52016-2, EN-52017-1 
ve EN-52017-2 standartlarının yarattığı çerçe-
veye benzer bir şekilde; tanımlanması gereken 
çatı standart altında yer alacak ve BEP-TR’yi 
düzenleyen temel alt standarda yardımcı stan-
dart olarak uygulanması ön görülmektedir.
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Ek 1. Örnek Tip Binanın TS 825 Hesap 
Programı Çıktıları
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DERLEME MAKALE

Steril Bölümlerde İnsan, Malzeme Dolaşımı ve 
Hava Akışı

ÖZ

Steril hacimlerde hasta ve personelin can sağlığı ve güvenliği ile tıbbi müdahalenin 
başarısı için kirletici girişi ile yayılmasının engellenmesi ve kontrol edilmesi en 
başta gelen tedbirdir. Temiz alanlarda, kirlenmeye yol açan dolaşım trafiği, dışarı-
dan ve içeriden karşılıklı olmak üzere, insan, malzeme ve hava hareketi şeklindedir. 
İnsan ve malzeme dolaşım güzergahı mimari projede, hava akışı ise bölümler arası 
temizlik sınıfının benzerlik veya farklılığına göre havanın yönlendirilmesi suretiy-
le mekanik tesisat projesinde belirlenir. Bu maksatla her bölüm/odanın ayrı ayrı 
basınç türü (pozitif/nötr/negatif) ile komşu bölüme göre iç basınç farkı (..Pa) be-
lirlenerek iç ortam havasının temizden kirli veya az kirliden çok kirli bölüm doğ-
rultusunda akışı sağlanır. Ancak, eksik bilgi veya doğru zannedilen alışkanlıklar 
yüzünden yalnızca basınç türü belirlenmesi yeterli kabul edilip, odalar arası akış 
basınç farkının önemsenmeden ihmal edildiği görülmektedir. Yazımız konusunda, 
konuyla ilgili disiplinlere yardımcı olacağı düşüncesiyle; örnek yerleşim planı üze-
rinde, ameliyathane ve yardımcı bölümlerinde personel, hasta, tıbbi malzeme ve 
atık sirkülasyon yönleri ile bölümler arası hava akış prensiplerinin belirlenerek 
arzu edilen oda basınç farkı uygulaması anlatılmaktadır. 
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the worst air. Due to wrong knowledge about missing information or right assumed 
behaviours, only pressure type is accepted and it is seen that pressure difference 
between rooms/areas is neglected.
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1. GİRİŞ

Steril hacim diğer deyişiyle temiz odaların genel 
özelliği, ortamda bulunabilecek kirletici nitelik-
te maksimum tanecik konsantrasyonu ve çapıdır. 
Tesisat mühendisliği yönünden üflenen havanın 
temizlik sınıfına göre kirletici taneciklerden arın-
dırılmasıdır. Hastanelerin ameliyathane, yoğun 
bakım, sterilizasyon bölümleri ile bağlı birimleri, 
ilaç endüstrisi, uzay sanayisinin hassas bölümleri, 
elektronik, hassas elektro-mekanik metal, uçak, 
havacılık ve hassas makine sanayisi bilinen uygu-
lama alanlarıdır. Yapı kullanım amacı farketmek-
sizin temel uygulama esasları her yapıda hemen 
hemen aynı olup, sadece odanın klasına göre arın-
dırılmış hava miktarı ile filtre edilen tanecik sayısı 
ve çap büyüklüğü değişir.

Steril hacimler ve yardımcı bölümlerinde, hijyeni 
bozması nedeniyle toplum sağlığı açısından kirle-
tici toz, toprak v.b. gibi katı maddeler ile mikroor-
ganizmaların üreyip çoğalmaları ve yayılmaları is-
tenmez. Bihassa mikroorganizmaların üremelerini 
önlemek mümkün olmayıp, ancak kontrol edilme-
leri söz konusudur. Zira, insan dahil her canlı mik-
roorganizma üreticisidir.

Kirlenmenin istenmeme sebepleri; Özellikle tedavi 
amaçlı sağlık yapılarında tıbbi müdahalenin sonu-
cuna olumsuz etkisi ile ilaç endüstrisi gibi tedaviye 
destek amaçlı yapılarda nihai üründe tedaviyi fay-
dasız kılacak mikro-kirlenmenin meydana gelme-
mesidir. Kirlenmeye sebep insan, hava ve malze-
me dolaşımıdır. Dolaşımın kontrol altına alınması 
yoluyla potansiyel risklerin azaltılması amaçlanır.

Yazı içeriğinde steril hacimler hususunda genel 
bilgiler verilmekle birlikte, uygulama esasları ve 
karşılaşılan sorunların çözümündeki birtakım ek-
siklikler düşünülerek birinci derecede toplum sağ-
lığı açısından hastanelerdeki steril bölgelerinin ele 
alınmasının faydalı olacağı düşünülmüştür. 

Ülkemizde hemen hemen son 20 yılda steril böl-
gelerin özellikle ameliyathanelerde gerek mimari, 
gerekse mekanik, elektrik ve elektronik tasarımı 
ile uygulamalarında hatırı sayılabilir tecrübe ve 
bilgi birikimi edinilmesi olayın sevindirici tara-
fıdır. Ancak, bazen yatırımcının ticari kaygıları, 
bazen de tasarımcıların bilgi eksikliği veya mev-
cut uygulamalardaki yanlışlıkların örnek alınması 
yüzünden hala steril hacim kültürünün tam olarak 
yerleşmediği anlaşılmaktadır. 

Genel anlamda gözlemlenen temel yanlışlıklar 
veya eksiklikler: Mimari tasarımlarda, steril ha-
cimlere haiz yapıların diğer yapı türleriyle farkı-
nın ayırdedilmediği, insan ve malzeme dolaşımı 
ile biyolojik kirlenme ilişkisi kurulmadan sadece 
mekan yerleşiminin düzenlenmesiyle yetinildiği, 
hijyen ve steril şartların yalnızca idari ve mekanik 
tesisat sistemleriyle yerine getirilebileceği gibi bir 
yaklaşımın usul kabul edildiği; mekanik tesisatta 
ise, sınıf klasları arasındaki fark basıncını sağla-
yıp sağlamadığı kontrol edilmeksizin tasarım üf-
leme-egzoz hava debisi farkının yeterli olduğu, 
uygulama sürecinde ise son teknolojik cihaz ve 
donanımların sorunu çözdüğü gibi kolaycı bir tavır 
sergilendiği görülmektedir.

Halbuki, doğru yaklaşım: Her binada fiziksel ve 
biyolojik kirlenmenin mümkün ve kaçınılmaz ol-
duğu, ama, hastanelerin doğrudan insan sağlığı ve 
hem de buna bağlı teçhizat güvenliği açısından bi-
rinci derece korunmaya muhtaç sadece kütlesel bir 
bina değil, her daim yaşayan canlı organizma oldu-
ğu bilincinin daha fikir aşamasında tüm taraflarca 
bakış açısı kabul edilmesidir.

Bu nedenle yazı kapsamında, hastanelerde, bilhas-
sa yatırımcı/bina idaresi, tüm tasarımcı ve uygu-
lamacı tarafların herbirinin sorumluluğunun birbi-
rini tamamlayan zincir oluşturduğu, her görev ve 
yükümlülüğün eşit ve birbirinden ayrılmaz önem 
taşıdığı vurgulanarak, mimari yerleşim planına 
bağlı dolaşım trafiği ve buna uygun ortam korun-
masına yönelik farklı basınç alanları uygulaması-
nın esasları işlenmeye çalışılmıştır. 

2. STERİL BÖLÜM ve GEREKÇESİ

Steril alanın sözlük anlamı, her türlü kirletici par-
tikül, mikrop ve mikroorganizmalardan arındı-
rılmış alanlardır. Steril alanlar sağlık koşullarına 
uygunluğun öncelikli olduğu hijyenik yani temiz 
alanlardır. 

Hijyen, sağlığa zararlı ortamlardan korunmak için 
alınan tüm temizlik önlem ve uygulamalarına de-
nir. Sterilizasyon ise, temizlik tanımının da üstün-
de hastalık veya bulaşma tehlikesi olabilecek mik-
roorganizmaların yok edilmesi ya da zararsız hale 
getirilmesi, yani bilinen adıyla dezenfeksiyondur. 
Steril alan denilince: Mikroorganizma ile katı ta-
neciklerin istenmediği veya kısıtlı sayı ve büyük-
lüklüğe müsaade edildiği alanlar akla gelir.
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Bölümlerin temizlik sınıfına ayrılma sebebi enfek-
siyonun önlenme amacıdır. Enfeksiyon ise, sağlı-
ğın bozulmasına sebep olabilecek bir mikroorga-
nizmanın (ajanın) vücuda girip çoğalmasıdır. 

Enfeksiyona yolaçan kirlenmenin sebebi, içeride 
oluşup dışarıya, dışarıdan içeriye taşınan istenme-
yen zararlı mikroorganizmalar ile taşıyıcı olmaları 
nedeniyle çeşitli toz türü partiküllerdir. Bu bölüm-
lerde hem biyolojik hem de katı maddelerden mey-
dana gelen kirlenme söz konusudur. 

Personel ve hastanın deri döküntüleri, solunum so-
nucu ortaya çıkan virüs, bakteri, mikrop ve ben-
zeri canlı mikroorganizmalar, temizlenmeyen veya 
hijyene aykırı kullanılan aydınlatma armatürleri, 
tıbbi müdahale alet ve cihazları, iyi filtre edilme-
miş ortam havası, ana ve yardımcı bölümlerin du-
var, döşeme ve tavanlarının toz tutma özellikleri, 
tıbbi eşyalar ile donanımları, personel, hasta giysi-
leri, medikal gereçler, besinler, tıbbi ve kişisel tüm 
madde ve eşyalar, temizlik eşyaları ile işgüvenliği 
kurallarının gözardı edildiği temizlik yöntemle-
rine ilişkin her türlü ihmal ve yanlışlıklar, yatak, 
sedye örtüleri ile ortamda bulunan diğer tıbbi ve 
genel tüm tekstil ürünleri kirlenmenin sebep oldu-
ğu enfeksiyon kaynaklarını oluşturur.

Gerek dış ortamdan taşınan, gerekse iç ortamda 
üreyen ve yayılan istenmeyen canlılar ile toz, top-
rak, eşyalardan dökülen katı maddelerin, insan, 
eşya, personel, solunum havası, medikal gereç ve 
besinler yoluyla steril mahale taşınması, iyi steril 
edilmemiş kullanılmış tıbbi alet edavat üzerine 
yine havadan ve insandan bulaşması veya kullanım 
esnasında oluşması sayesinde kirlenme gerçekleşir. 

Bulaşma genel olarak:

• Hava ile,
• Personel yolu ile,
• Besinler ve medikal gereçler ile gerçekleşir.
Enfeksiyona ve bulaşmaya sebep olabilecek kay-
naklar;

• Ziyaretçi ve refakatçılar.
• Personel.
• Personelin özel eşya ve giysileri.
• Yeterli temizlik ve steril edilmemiş personelin 

hastane giysileri.
• Bakımsız klima sistemleri.
• Aydınlatma cihaz ve donanımları.
• Temizlenmeyen sedye ve tekerlekli arabalar.

• Ameliyathane giysi ve aletleri.
• Steril alet ve malzemelerin yanlış depolanma-

sı.
• Yetersiz sterilizasyon.
• Çarşaf örtü gibi eşyalar.
• Kontrolsüz veya önlemsiz giriş ve çıkışlar, sa-

yılabilir.
Hastanenin her tarafı steril ortam değildir. Zaten 
olması da gerekmez. Önemli olan tüm bölümlerin 
hijyenik kurallara ve sağlık kurallarına uygun ol-
ması ve bazı bölümlerin sürekli steril kalmasıdır. 
Hastanelerde ameliyathaneler ile bağlı bölümler 
hijyenin en yüksek olduğu steril alanlardır.

Bu kirlenme faktörleri dikkate alınarak diğer yapı 
türlerinden farklı olarak: Her türlü cerrahi ope-
rasyon ve tedavi hizmetlerinin yapıldığı sağlık 
yapıları ile ilaç endüstrisi gibi destek sağlık hiz-
meti amaçlı binalarda, iç bölümler hijyen ve steril 
şartlar bakımından farklı temizlik hassasiyetine 
sahip kısımlara ayrılarak, aralarında kontrollü ka-
demeli geçiş düzenlenmesine izin verilir. Temizlik 
sınıfları bölümlerin işlevine göre tam steril, yarı 
steril, daha az temiz/kirli bölümlere ayrılır. Temiz 
bölümler aseptik, yani zararlı mikroorganizma ve 
diğer madde yoğunluğunun minumum düzeyde sı-
nırlandırıldığı korunmuş, kirli bölümler ise septik 
yani daha düşük seviyede korunan veya korunma-
yan ve aseptik bölümler için riskli kabul edilen 
alanlardır. 

Steril alanların sınıflandırılmasında birim hacim-
de bulunan 0.5 μm çapındaki tanecik (partikül) 
sayısı ölçü alınarak, temiz odanın kalitesi yani sı-
nıfı (klası) belirlenir. Partikül madde (PM), havada 
bulunan uçucu maddeciklerin genel adıdır. Çapı 10 
μm (PM10)’den küçük olan partiküller solunabilir 
partiküller olup, insan sağlığı açısından tehlikeli-
dirler. Nefes yoluyla vücuda geçebilen bu partikül-
ler bronşlarda ve akciğerlerde birikerek son derece 
tehlikeli hastalıklara ve ameliyat sonrası ödemlere 
sebep olurlar.

Temiz odalara ilişkin çeşitli ülkelerin standartları 
mevcut olmakla birlikte en çok dikkate alınanlar 
Alman DIN 1946-4, Amerikan Federal 209E ve 
ISO 14644-1 Standartları gelir. DIN Standartında 
temiz odalar 1. ve 2. sınıf şeklinde sınıflandırılır. 
Sınıflandırmada, işlevlerine göre hacimlerin te-
mizlik sınıfları belirlenerek hacimler arasında bir 
fark oluşturulma esası alınır. 1.sınıf odalar yüksek 
derecede hijyen gerektiren hacimlerdir. Bunlar, 
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ameliyathaneler, odalar arası bağlantı koridorları, 
steril malzeme deposu, ameliyat öncesi hazırlık 
ve sonrasında uyanma, yoğun bakım, yeni doğan 
odaları, ameliyathane el yıkama ünitesi ve çevresi, 
anestezi ve tıbbi cihaz odalarıdır. 2. sınıf odalar ise, 
normal şartlarda mikroorganizmasız hacimlerdir. 
Bunlar, acil servis, hasta, bekleme odaları, radyo-
loji, röntgen ve laboratuarlar ile eczane, endoskopi, 
morg ve otopsi odaları olarak sıralanabilir.

ISO ve Amerikan Federal Standartları temiz odala-
rı genel olarak kirletici unsurların çap ve sayılarına 
göre sınıflara ayırır. Tablo.1’de verilen ISO 14644-
1 ve Amerikan 209E’ye göre, hastanelerde temiz 
oda sınıflandırmasında: Çok yüksek riskli, yani en 
hassas korunmalı odanın sınıfı ISO 5 karşılığında 
FED STD 209 E’ye göre klas 100’dür. Bu tür oda-
lar, aseptik ameliyat bölümlerinde (ortopedi, kar-
diyovasküler, beyin cerrahisi, yanık tedavi, organ 
nakli, kanser, prematüre bebek, göz cerrahisi gibi) 
partikül yoğunluğu yanında mikrobiyolojik kir-
lenmeye karşı da en üst düzeyde maksimum tedbir 
alınması gerekli alanlardır. Komşu hacimlerin en 
az ISO 7 seviyesinde olmaları öngörülür. 

Yüksek riskli temiz odalar ISO 7 karşılığında klas 
10.000’dir. Bu odalara örnek olarak; kemoterapi, 
uyanma, yoğun bakım odaları, üroloji, jinekoloji, 
batın bölgesi ile genel cerrahi ameliyat salonları 
verilebilir. Komşu bölüm sınıfı en az ISO 8 şartla-
rına uygun olmalıdır. 

Ortalama riskli odalar ISO 8 karşılığında 209E’de 
klas 100.000. Bu tür odalarda, tanecik yoğunlu-
ğunu önlemenin yanı sıra temizlik sınıfı yüksek 
bölgeleri korumak amaçlanır. Bu bölümler, steril 

koridorlar, değişim yerleri, fizik tedavi bölümleri 
ile enfeksiyonel hasta ve doğum odaları gibi.

Verilen gruplama genel mahiyette olup, ameliyatın 
süresi, cinsi, hastanın bağışıklık sisteminin du-
rumuna göre çok daha yüksek veya düşük klaslı 
odalar gerekebilir. Bunun için yatırımcı tarafından 
hastane niteliğinin çok iyi tespit edilmesi gerekir.

Kirlenmeye karşı alınabilecek önlemleri: Çoklu di-
siplinler halinde mimari, inşai, mekanik tasarım ve 
uygulamalar ile idari yönetim kuralları oluşturur. 
Mimari, inşai, tefriş ve dekorasyon pasif, mekanik 
tesisat uygulamaları ile yönetimin işletme kuralları 
aktif önlem niteliğinde mimari tasarımın tamam-
layıcısı olup, sayılan her tedbir olmazsa olmaz eşit 
derecede öneme haizdir. 

İlk başlangıçta, mimari proje tasarımındaki yer-
leşim planında, dolaşım trafiğinin kirliden çok 
temize, temizden kirliye kademeli giriş ve çıkış 
güzergahı şeklinde düzenlenmesi, dekorasyon, tef-
riş malzeme seçimlerinde ise antibakteriyel ve toz 
tutmaz özellikler tercih edilmesiyle asgari hijyen 
şartlarının gözetilmesi mümkündür.

Mekanik tesisat uygulamaları ile bu mahallerde 
tüm diğer önlemleri koruyucu ve devam ettirir ni-
telikte hijyen seviyesinin üzerinde steril şartlarda 
iç ortam hava kalitesi sağlanması amaçlanır. 

3. STERİL BÖLÜMDE TESİSAT 
MÜHENDİSLİĞİ

Steril hacimlerde asgari hijyenin sağlanması ve 
korunmasında asıl mesuliyet mimari tasarım, onu 
takiben yapının statik ve inşai özelliklerinden so-

Tablo 1. Temiz Oda Sınıflandırılması ISO 14644-1

Temiz Oda Sınıflandırması

ISO
SINIF

(USA) FED 
STD 
209E

Maksimum Konsantrasyon Limitleri (Parçacık/m3 hava)

0,1 Micron 0,2 Micron 0,3 Micron 0,5 Micron 1 Micron 5 Micron
ISO 1  10 2     
ISO 2  100 24 10 4   
ISO 3 1 1,000 237 102 35 8  
ISO 4 10 10,000 2,370 1,020 352 83  
ISO 5 100 100,000 23,700 10,200 3,520 832 29
ISO 6 1,000 1,000,000 237,000 102,000 35,200 8,320 293
ISO 7 10,000    352,000 83,200 2,930
ISO 8 100,000    3,520,000 832,000 29,300
ISO 9     35,200,000 8,320,000 293,000
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rumlu meslek disiplinleri ile idari yönetime aittir. 
Tesisat mühendisliği uygulamaları sayesinde mev-
cut önlemlerin daha üst noktalara taşınıp koruna-
rak devamının sağlanması hedeflenir.

Bu yüzden mimari proje hazırlığı ayrı bir önem ka-
zanır. Zira; döşeme, iç mekan duvar kaplama v.b. 
gibi iç imalatlardaki hata ve eksikliklerin bazıları 
yapım sürecinde telafi edilebilir olmasına rağmen, 
mimari yanlışlıkların; özelikle yerleşim planı, ko-
lon kiriş yerleri, kat yükseklikleri, mekanik tesisat 
cihaz yerlerinin değiştirilemez ve kalıcı olma ihti-
mali her zaman olasıdır. Çünkü, bu tür yapı bölüm-
lerinde, öncelikle mimari yerleşim planı ve statik 
tasarımın izin verdiği şekilde insan ve malzeme 
dolaşım güzergahının belirlenmesi, ilave olarak 
duvar, tavan, zemin kaplamaları, iç tefriş dekoras-
yon malzemeleri ile eşyaların anti-bakteriyel ve toz 
tutmayan özellikte tercih edilmesiyle sadece hijyen 
düzeyinde başlangıç koruma önlemleri alınmış sa-
yılır. Bu nedenle, tesisat mühendisini yönlendiren, 
hatta, bazende bağlayıcı etki yapan en önemli un-
sur mimari tasarımla belirlenen yerleşim planıdır.

Tesisat mühendisliği ile, asgari hijyen seviyesinde-
ki iç hava kalitesini steril kabul edilen düzeye ulaş-
tırmak hedeflenir. Bunun için, fizyolojik sıcaklık 
ve nem değerlerinde klimatize edilerek kirletici-
lerden arındırılmış, steril kabul edilebilir düzeyde 
ve doğru akış istikametinde yönlendirilen hava sa-
yesinde iç ortam temizlik derecesini sağlamaya ve 
korumaya yönelik tasarım ve uygulama amaçlanır. 
Tasarlanan sistemin işlevi, ortam havasının kendi 
hacmi içinde tahliye edilmesi veya kendisinden 
daha az temiz bölüme nakledilerek kirliliğin temiz 
bölümlere sirayetini önlemektir.

Bu ilkeler çerçevesinde tesisat mühendisliği tasa-
rım esasları:

1. Paydaş disiplinlerle ortak bir çalışma içerisin-
de bulunularak kurulması düşünülen mekanik 
sistemin, yapının kullanım amacı doğrultu-
sunda mimari ve inşai özelliklerine uyumu-
nun sağlanması.

2. Yapının bütününde genel olarak hijyen, bazı 
bölümlerde hijyenin korunarak steril koşul-
ların oluşturulması ve devamının sağlanması 
için dezenfeksiyon ve steril amaçlı uygun arın-
dırılmış havalı klima sistemini tasarlamak.

3. Fizyolojik konfor şartlarını tesis etmek.

4. Kötü koku ve biriken anestetik atık gazın dışa-
rı atılmasını sağlamak.

Sayılan prensipler doğrultusunda, temizlik derece-
leri benzer olmayan alanlar arasında farklı basınç 
oluşturularak, dolaşım güzergahına göre belirle-
nen hava akışı sayesinde steril ortamın korunma-
sına çalışılır.

Steril klima tesisatının görevi:

• Bölüm özelliklerine göre sıcaklık ve nem 
kontrolünün sağlanması,

• Belirlenmiş değerlerin üzerinde toz, partikül 
ve mikroorganizma sayısının kontrol edilmesi,

• İstenmeyen mikroorganizma ve benzeri can-
lıların bölümden bölüme geçişi, yayılması ve 
üremesine engel olunması,

• Toz, toprak, madde döküntüsü gibi katı tane-
ciklerin birikmesi ve yüzeylere yapışarak or-
tamda kalmasının önlenmesi,

• Özellikle ameliyathane, yoğun bakım, sterili-
zasyon gibi benzeri hassas bölümlerde, hasta 
ve personelin sağlık güvencesi ile tedaviyi 
olumsuz etkileyebilecek kirletici bulaşmasının 
sebep olabileceği enfeksiyon riskine meydan 
verilmemesi,

• Operasyon, tedavi, hasta nakli ile diğer tıbbi 
destek cihaz, alet ve donanımların hazır bu-
lundurulması, depolanması ve taşınmasında 
gerekli hijyen ve steril koşullu alanların oluş-
turulması amaçlanır.

Steril klima tesisatının, önleyici bir unsur olması-
nın yanı sıra aynı zamanda her an büyük risklere 
de yol açabileceği bilinmelidir. Özellikle idarece 
steril ve diğer bölümlere hitap eden klima tesisa-
tının kontrol ve bakımlarının ihmal edilmemesi 
gerekir. Zira, dış havanın metre kübünde genel-
likle toprakta üremiş 100 ila 300 adet canlı bak-
teri veya mantara rastlanır. [1] Bunların büyük bir 
kısmı zararsız olmasına rağmen, aralarında nemli 
veya gübreli toprakta üreyen, kangren veya bir çok 
hastalığa sebep olabilen çok tehlikeli bakteriler 
barınır. Nemlendirici, yıkayıcı, damla tutucu gibi 
elemanlar bakterilerle beraber, yaraların enfekte 
olmasına sebep olan mikroorganizmaların üreyip 
çoğalması için uygun bir ortam oluşturur. Bu ne-
denle klima sisteminin rutin bakımlarının özenle 
yapılması, aksi halde kirletici kaynağı olabileceği 
unutulmamalıdır.
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4. STERİL ve YARDIMCI BÖLÜMLERDE 
DOLAŞIM

Steril hacimlerde dolaşım denilince, insan ve mal-
zeme hareketi akla gelir. Sağlık personeli, hasta, 
tıbbi hizmetlerle alakalı diğer görevliler, temizlik 
personeli, malzeme sevkiyatı için dışarıdan gelen-
ler insan dolaşımını oluşturur. Malzeme dolaşımı 
olarak; tıbbi cihazlar, temizlik malzemeleri, ara-
baları, donanımları, çöp ve tıbbi atıklar, dışarıdan 
gelen medikal sarf malzemeleri, medikal alet ve 
gereçler, hasta sevkiyatında kullanılan sedye ve te-
kerlikli sandalyeler sayılabilir. 

Ancak, tasarım sürecinde dikkate alınması gereken 
diğer bir husus da, toplumsal yapı gereği özellikle 
hasta odaları ve yoğun bakım bölümlerinde sıkça 
rastlanan refakatçi uygulaması ile gerek hasta ve 
yakınları, gerekse sağlık personeli için dışarıdan 
yiyecek getirilmesi gibi yurdumuza has hijyen ve 
steril şartları bozan sosyolojik kötü alışkanlıkları 
da ilave etmek yanlış olmaz.

Dolaşım güzergahını belirleyen mimari tasarım, 
dolaşımda ki esas unsur ise malzeme hareketini de 
gerçekleştiren insan hareketidir. 

Tasarımın asıl ilkesi her mahalin yeri doğru belir-
lenerek sadece ilgili personelin dolaşımını sağlaya-
cak mekansal yerleşimin düzenlenmesi. Giriş çıkış 
bölümleri, bilhassa hava kilitleri/duşları, personel 
soyunma giyinme (asepsi) mahalleri, bağlantı veya 
geçiş koridorları, ameliyathaneler, el yıkama bölü-
mü, doktor dinlenme, anestezi odaları, steril mal-
zeme depoları, sterilizasyon bölümü, tıbbi atık ve 
diğer çöp odalarının yerleşimi benzer veya yakın 
temizlik klaslarına göre kümelendirme şeklinde 
belirlenmeli ki insan dolaşımı yönlendirilebilsin. 
Şekil 1.

Zıt temizlik klasındaki odaların aynı koridorda 
yan yana yerleşimi veya ardarda düzenlenerek ge-
çişlerin çok temizden kirli ortama ara geçiş bölge-
si olmaksızın birbirini takip edercesine doğrudan 
yapılması istenmez. Bölümler arasında en fazla iki 
klas farkına müsaade edilmeli. Aralarında iki klas 
farkı bulunan mekanlar arasında ikisinin ortası de-
ğerde bir bölüm oluşturma esası da doğru bir yak-
laşım olarak benimsenebilir.

Örneğin: Personelin asepsi bölümünden hemen 
steril koridora girmesine imkan verilmemelidir. 
Arada mutlaka yarı steril koridor veya çok yakın 

Şekil 1. Steril bölümde dolaşım
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klasta bir ara geçiş alanı düzenlenmelidir. 

Yine aynı şekilde, hastayı ameliyathaneye ulaştır-
mak için kirli sayılan giriş koridorundan ayrılmış 
bariyerli sedye değiştirme alanına, oradan yarı 
steril koridora geçtikten sonra ancak tam steril 
koridora, oradan da ameliyathaneye ulaşım rotası 
izlenmesini sağlayacak olan mimari tasarımdır. 
Şekil.1’de verilen örnekte belirtildiği gibi yarı ste-
ril koridorla sedye değişim mahalli arasında mut-
laka tampon işlevli bir ara geçiş bölümü olmadan 
hasta giriş ve çıkışına müsaade edilmemeli, steril 
malzeme deposu yeri seçilirken, sevkiyat görevli-
lerinin ameliyathane holüne kadar geçişine imkan 
vermeyen, yine benzer şekilde tıbbi atık ve çöple-
rin ayrı bir koridordan alınmasını zorunlu kılan 
dolaşım istikametinin mimari tasarımda belirlen-
mesi gerekir. 

5. FARKLI BASINÇ BÖLGESİ 

Tesisat mühendisliği dilinde “farklı basınç bölge-
si” denilince üfleme ve egzoz debilerinde ayarlama 
yapılması suretiyle kapalı bir odanın veya alanın 
çevresine göre iç basıncını düzenlemek anlaşılır. 
Bu işlemden maksat, sözkonusu ortama çevre bö-
lümlerden hava girişinin istenmesi veya istenme-
mesi veyahut kendi iç havasının komşu bölümlere 
sızmasının sağlanmasıdır. 

Uygulama prensibi, hijyen hassasiyeti gerektiren 
kirletici tanecik sayısı kısıtlanmış odalardan daha 
düşük temizlik sınıfındaki odalara hava girişine 
göz yumulması esasına dayanır. Hava akışının te-
mizden daha az temiz sayılan alana yönlendirilme-

siyle havanın taşıyıcı rolü yoluyla kirletici transfe-
rinin önlenmesine çalışılır Şekil 2.

Mekanik sistemle yönlendirilen havanın, aradaki 
kapı ve pencere kapanma açıklıkları veya benzeri 
boşluklardan sızması/infiltrasyon yoluyla bölüm 
dışına geçişinin sağlanması amaçlanır (Şekil 2). 

Mevcut uygulamada yaygın metod olarak; üfleme 
egzoz debilerinin konfor klima havalandırma tek-
niği yaklaşımı ile genellikle %0-15 gibi oranlar-
daki farkına göre pozitif, negatif veya nötr basınç 
oluşturmak suretiyle hava akışı kontrol edilmeye 
çalışılır. Bazı literatürlerde ise bahsedilen kapanma 
aralıklarının ölçülerine göre; birim açıklık uzunlu-
ğu başına m3/hm cinsinden tahmini hava debileri 
verilerek; bazı kaynaklarda ise tamamen montaj 
titizliğine bağlı giriş çıkış trafiğinin yapıldığı ka-
pıların alt, üst ve yan kenarlarına ilişkin mm cin-
sinden kapanma açıklık ölçüleri verilmesi gibi çe-
şitli yöntemler önerilmektedir. Özenli çalışılması 
kaydıyla her metot sonuç odaklı olmasına rağmen 
en garantilisi her sınır alanın ayrı ayrı hesaplan-
masıdır. Çünkü, her mimari tasarım kendine has 
karakteristik özellikler taşır ve her karakteristik 
sorunun çözümünde farklı yaklaşımlar gerekebi-
lir. Örneğin, ardışık konumda birbirini takip eden 
ve aralarında 15 Pa basınç farkı istenen (45/30/15) 
alanların kademeli ve birbiriyle uyumlu değerleri-
ni karşılamak oldukça karmaşık bir durum yarattı-
ğı gibi sapmalara da sebep olması kaçınılmazdır. 
Bu nedenle bahsedilen pratik öneri metodlarıyla 
istenilen sonucu almanın her zaman mümkün ola-
mayacağını hatırlamak faydalı olacaktır. 

Kirletici sızmasına karşı temiz oda ve bitişik ortam 
arasındaki basınç farkına ilişkin yapılan çalışmalar 
neticesinde: Kirletici infiltrasyonunun azaltılma-
sında etkili değerin %0.03 ila 0.05 in wg’lik (7,5-
12,5 Pa) basınç farkı olduğu, 0.05 in wg üzerindeki 
basınç farklarının daha iyi kirletici kontrolünü sağ-
lamadığı görülmüştür [2].

Diğer önemli bir husus: Daha yüksek basınç fark-
larının kapıları açmak ve kapatmak için daha faz-
la güç gerektirdiğidir. Bir kapı boyunca önerilen 
maksimum basınç farkı 0,1 inç wg’dir (24,97 Pa). 
0,1 in wg’de 3*7 foot (0,914*2,13m) ölçüsünde bir 
kapıyı açmak ve kapatmak için 11 kilo kuvvet ge-
rektirir [2].

Bu nedenle; bir temiz oda bölümünde kapılardaki 
statik basınç farkını kabul edilebilir sınırlar içinde 
tutmak gerekebilir.Şekil 2. Farklı basınç bölgede hava akış prensibi
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Ayrıca, yüksek bir basınç farkının daha yüksek 
enerji maliyetine yol açtığı ve kontrol edilmesinin 
daha zor olduğu unutulmamalıdır. 

Hava akışı sayesinde odalar arası kirletici göçünü 
önlemek için kapılar kapalıyken gerekli min. ba-
sınç farkı için 2,5 Pa yeterli görülür [3].

Üst değer için referans alınabilecek değişik kay-
naklarda 0,03-0,05 inç su sutunu (7,5-12,5 Pa) [3]

ila 10-15 Pa arasında değerler önerilmektedir [4]. 

Bu hususda Tablo.2’de [1] verilen tavsiye değer-
lerden de görüleceği üzere odanın konumu, coğ-
rafi bölgenin hava özellikleri ve uygulama amacı 
dikkate alınarak kullanım yerine göre min düzey-
de 2,5 Pa olmak üzere 15 Pa basınç farkı tavsiye 
edilebilir. Ancak, hacmin işlevi doğrultusunda ta-
sarımcının bilgi ve tecrübesine göre gerekçelerini 
açıklayarak ihtiyaç doğrultusunda farklı değerleri 
de belirlemesi gerekebilir.

Kapılar, pencereler, döşeme, duvar, tavan bileşen-
leri, özel iklimlendirme sistemleri,filtreler ve ye-
rine göre hava perdesi uygulamalarıyla mekanlar 
arasındaki steril hava akışları kontrol altına alınır. 
Hava koşullarının dış ortama bağlı olarak değiş-

tiği, pencereler aracılığıyla doğal havalandırma 
biçimi ameliyathanelerde kesinlikle kullanılmaz. 
Kapılar açıldığında veya dengeyi bozabilecek ben-
zer olaylar meydana geldiğinde basınç farklarının 
muhafazası için kontrol sistemleri kurulmalıdır.

Tablo 2. Temiz Odalarda Statik Basınç Fazlalıkları 
[1]

Uygulama Statik Basınç Farkı Pa

Genel 
Çevresi ile oda arasında 
12 Pa min.

Temiz oda ile kirlenmemiş 
bölüm arası

Min. 12 Pa

Kirlenmemiş bölüm ile az 
kirlenmiş bölüm arası

12 Pa

Az kirlenmiş bölüm ile 
soyunma mahalleri arası

2,5 Pa

Mimari yerleşimde bölümlerin temizlik sınıfları-
na göre kümelendirilmesi mühendislik işlemlerini 
kolaylaştırır. Mimari yerleşimle ilgili olarak yazı-
mızda verilen örnek plana ilişkin şu noktayı belirt-
mek gerekir: Prensip olarak septik (bulaşıcı enfek-
siyonel hastalara cerrahi müdahalenin yapıldığı) 
ameliyathaneler ile aseptik ameliyathanelerin aynı 

Şekil 3. Steril hacimde sınırlar
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ortak bölümde bulunması tercih edilmez. Septik 
ameliyathanelerin müstakil bir bölümde yardımcı 
hacimleriyle birlikte enfeksiyonel tedavi poliklinik 
ve hasta odalarına yakın konumda yerleşimi doğru 
olur. Ancak, ülkemiz mevcut uygulamalarında hala 
septik ve aseptik operasyon salon ayırımı tam ola-
rak yapılmış değildir. Maalesef, ameliyathaneler 
genel bakış açısıyla her türlü cerrahi müdahale için 
tasarlanmış bölümler olarak kabul edilmektedir. 
Tabii ki, septik salonlar çok amaçlı kullanılabilir. 
Ancak; bu işleve ilişkin tasarım ve donanımların 
her iki fonksiyonda çalışabilecek özellikleri taşı-
ması ile mümkündür. Örneğimizde; yapılan yan-
lışlıklara dikkat çekmek ve telafisi mümkün olma-
yan mimari yerleşim hatasının sebep olabileceği 
riskleri tesisat uygulamasıyla düzeltme yöntemini 
paylaşmak amacıyla septik ve aseptik ameliyatha-
nenin aynı bölümde yer aldığı Şekil 1’de gösterilen 
yerleşim planı ele alınmıştır.

Tesisat uygulamasına, önce steril alan bölümleri-
nin temizlik sınıfları ve basınç türünün belirlen-
mesi ile başlanır. Örneğimizde, Septik salon klas 
100 şartlarında seçildi. Ancak, steril bölge güvenli-
ği açısından septik salondan diğer steril bölümlere 
hava akışı/infiltrasyon sakıncalı görüldüğünden 
komşu bölümlere nazaran -12 Pa basınç altında 

tutulması uygun görüldü. Aseptik salon olası ope-
rasyon türleri dikkate alınarak daha üst seviyede 
klas 10; ortak geçiş bağlantılı ve işlev yönünden 
birbirlerini tamamlayan diğer steril hacim sınıfla-
rı eşit; merkezi sterilizasyon hacmi ile riskli alan 
sayılan kirli ayırma bölümünün klas değerleri sık 
giriş çıkış trafiği ve hava hareketi nedeniyle farklı 
belirlendi. Ameliyathane atıkları alma ağızlarının 
bulunduğu kirli koridor negatif basınç değerinde 
tutuldu.

Temizlik sınıfı ve bölümlerin işlevine göre kul-
lanıcı idare/yatırımcı veya hijyenistlerin de dahil 
olduğu tüm disiplinlerle koordineli olarak Şekil 
3’de gösterildiği gibi bölge sınırları belirlenerek te-
mizlik klasları ve dolaşım trafiğine göre hava akış 
yönleri tespit edilir Şekil 4.

Arzu edilen akış yönüne göre basınç farkını mey-
dana getirecek hava debisi bulunarak toplam iç ba-
sınç ile üfleme ve egzoz debilerinin tespiti yapılır. 

Mahal besleme debilerinin belirlenmesinde dikkat 
edilmesi gereken husus: göreceli kirli sayılan veya 
normal yaşam koşullarında sayılabilecek bekleme 
koridoru, salonları, asansör, merdiven holleri gibi 
alanları barındıran mekanların hava debileri kon-
for klima ve havalandırma tekniği doğrultusunda; 

Tablo 3. Steril hacimlerde Saatlik Hava Değişimi İle Oda Yüksekliği, Temizlik Sınıfları ve Akış Hızı 
Karşılaştırılması [5]

ISO 
Sınıf

Akış Hızı
fpm

Tavan Yüksekliğine Göre Saatlik Hava Değişim Sayısı (Height ft)
40 50 60 80 100 120 140 160

2  85-100  128-150 102-120  85-100   -   -   -   -   -
3  70-85  105-128  84-102  70-85  52-64   -   -   -   -
4  60-70   90-105  72-84  60-70  45-52  36-42   -   -   -
5  45-55   68-83  54-66  45-55  34-41  27-33  22-27   -   -
6  25-35   38-53  30-42  25-35  19-26  15-21  12-18  10-15   -
7   8-16   12-24  10-19   8-16   6-12   5-10   4-8   3-6   3-2
8   4-6   8-10   5-7   4-6   3-4   2-3   2-3   2   2
9   2-3   3-5   2-3   2-3   2  1-2   1-2  1   1

Tablo 4. Steril Hacimlerde Hava Değişim Sayıları [6]

(USA) FS209E Temiz Oda Sınıfları ISO Temiz Oda Sınıfları Hava Değişim Oranı
 1 ISO 3 360-540

 10 ISO 4 300-540
 100 ISO 5 240-480

 1000 ISO 6 150-240
 10.000 ISO 7 60-90

 100.000 ISO 8 5- 48
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kişi başına, birim alana veya hacimsel değişim sa-
yısına göre, ameliyathaneler ile bağlı hacimlerde 
ise hijyen ve steril koşullara göre ilgili standart ve 
literatürlerde belirtildiği üzere referans değerlerin 
kullanılması tercih edilir (Tablo 3, 4).

Şekil 1’de verilen örnek yerleşim planına göre ya-
pılan hesaplama yönteminde: Asepsi ile dış koridor 
arasında 7,5 Pa, aseptik salon ve bağlı hacimler, 
merkezi sterilizasyon ile komşu bölümler arasın-
da 15 Pa, diğer alanlar arasında 12 Pa basınç farkı 
kabul edilerek sınırları belirlenmiş her bölümün 
komşu bölümle basınç farkı veya eşitliğine göre 
hem hava akışını yönlendirecek hem de iç basıncı 
sağlayacak hava miktarı bulunarak mahal debileri-
nin tespit edilmesi yolu izlenmiştir. 

Komşu bölüme hava sızıntısında, akış yolları sa-
yılan elektrik prizleri ve kablo boruları, tesisat 
şaftları, asansör, yangın merdiveni kapı sızıntıları, 
kanal geçiş ve menfezleri, asma tavan içi diğer te-
sisat ile tıbbi donanım boru ve armatürlerinin du-
var, tavan, döşeme geçişleri ihmal edilerek sadece 
kapıların kapalı olması halinde kapanma açıklık ve 
aralıkları efektif akış alanı olarak kabul edilmiştir.

5.1. Uygulama

Uygulama örneği Şekil.4’de gösterilen yerleşim 
planına göre verilmiş olup, sınırları belirlenerek 
numaralandırılmış alanlardan hava akışının; steril 
koridor ve ameliyathanelerden itibaren kademeli 
olarak asepsi bölümüne, asepsiden de dış koridora 
yönlendirilmesi istenilmektedir.

Bu sebeple, basınç değerlerinin belirlenmesine; 
mihenk noktası olarak hava akışının yönlendiril-
diği asepsi giriş tarafından başlamak gerekecektir.

2 No’lu Asepsi bölümü:

2 no’lu asepsi bölümü, steril bölgeye personelin dış 
koridordan ilk giriş bölümü olup; soyunma, giyin-
me, wc ve duş bölümlerini ihtiva eder. Kirlenmeye 
karşı önlem olarak hava akışının asepsi yönünden 
koridor tarafına yönlendirilmesi için asepsi bölü-
münün 1 no’lu dış koridora nazaran pozitif basınç 
altında tutulması zorunludur. 

Bu nedenle önce dış koridor basıncının bulunarak, 
bu basınç değerine göre asepsi şartlarının belirlen-
mesi gerekir.

Şekil 4. Örnek yerleşim planına göre steril hacimde hava akış yönleri
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Hesaplamalarda kullanılan veri ve genel eşitlikler:

Debi ve basınç hesap verileri:

Kat yüksekliği: 3 m
İç sıcaklık: Dış koridor / Asepsi giriş 24 °C
PV = MRT0 Genel Gaz Kanunu Eşitliği
P = Mutlak basınç (Pa)
V = Oda hacmi (m3)
M = Havanın ağırlığı Kg
M = d * ∆v 
∆v = Üfleme- egzoz havası farkı m3/s 
d = Tasarım şartlarında havanın yoğunluğu Kg/m3

R= Gaz sabiti 287 J/Kg °K
T0= Sıcaklık °K 

Hava sızıntısı hesap verileri:

Q = C AE √(∆P) [7]
Q = Sızan hava miktarı m3/s
C = Akış katsayısı 0,83 Boyutsuz
AE = Efektif akış alanı m2

∆P = Pa (Paskal) İki ortam arasındaki basınç farkı 
Kapı ölçüleri : 2 * 1,1 m kabul edildi.
Kapı sızdırma boşluğu çevresel olarak ortalama 3 
mm Kabul edildi.

1 no’lu dış koridor basınç ve debi değerlerinin 
bulunması:

Örnek mimari yerleşim planına göre ameliyatha-
ne bölümüne doğrudan bağlantısı olan dış koridor 
hacminin negatif veya nötr basınç altında tutulma-
sı tercih edilebilir. Ülkemiz koşullarına göre dü-
şünmek gerekirse; sosyo-kültürel yapımız ve alış-
kanlıklar icabı hastanelerimizin bu bölümlerinde 
haddinden fazla oldukça kalabalık insan bulunma-
sı, ameliyathaneye hasta giriş ve çıkışın buradan 
yapılması ile hastaların olumsuz etkilenmemesi 
için koridorun kendi içinde pozitif basınç altında 
tasarlanması uygun görüldü. 

Mahal verileri:

Koridor alanı: 3 m * 15 m = 45 m2

Koridor hacmi: 45 * 3 = 135 m3

Ortam sıcaklığı: 24 °C (Hasta kıyafet ve örtüleri 
dikkate alınarak tercih edildi.)
Ortam basınç türü: %10 pozitif. (Konfor havalan-
dırması şartlarına göre kabul edildi.) 
Hava değişim oranı: 8 değişim/h kabul edildi [8]. 

Besleme havası debisi vb. 135 * 8 = 1080 m3/h (Ha-
cimsel hava değişim prensibine göre.) 

Hatırlatma notu 1: Koridora asepsiden ve sedye 
atlatma mahallinden hava geçişi olacak ve doğ-
rudan koridor besleme havasına ilave olarak or-
tam havasına karışacaktır. Bu nedenle dış koridor 
toplam besleme miktarında meydana gelen sapma 
tasarım basınçlarında dengesizliğe sebep olaca-
ğından, toplamı aynı kalmak üzere, bitişik bölüm-
lerden olan sızıntıya göre koridor debisinin revize 
edilmesi gerekir. (Bkz. Sedye atlatma)

Hatırlatma notu 2: Akış yolları detayına giril-
meksizin doğrudan konunun anlatılması amaç-
landığından; koridor ile asansör ve merdiven holü 
arasındaki ortam basınçları eşit ve sızıntı olmadığı 
kabul edilmiştir.

Besleme - Egzoz havası debi farkı : 

∆V: 1080 * %10 = 108 m3/h = 0,03 m3/s

Bu fark hava debisi ile dış koridor hacminde sağla-
nacak ortam basıncı:

P VK = mRT 
P= Mutlak basınç (Pa)
VK = Koridor hacmi (m3)
M = Havanın ağırlığı Kg
M = d * ∆V 
∆V = Üfleme-egzoz havası farkı m3/s 
d = 24 °C tasarım şartlarında havanın yoğunluğu 
1,189 Kg/m3

R = Gaz sabiti 287 J/Kg °K
To = Ortam sıcaklığı 273+24 = 297 °K 
P * 135 = 0,03 * 1,189 * 287 * 297 = 22,5 Pa Kori-
dor ortam basıncı.

2 no’lu asepsi bölümü basınç ve debi değerleri:

Asepsi bölümünden koridor tarafına hava akışının 
gerçekleşmesi için asepsi bölümü basınç değerinin 
dış koridor değerinden yüksek tutulması zorunlu 
olacaktır. İki bölüm arasında hassas bir koruma 
önlemi olarak biraz yüksek sayılabilecek düzeyde 
olmasına rağmen +7,5 Pa basınç farkı uygun görü-
lebilir. Buna göre asepsi ile dış koridor arasında 7,5 
Pa pozitif basınç farkı meydana gelmesi için asepsi 
ortam basıncının 22,5 +7,5 = +30 Pa değerinde ol-
ması gerekir. 

Şurası bilinmelidir ki; bu tür benzer alanlarda fark 
basıncı seçim kriterine en önemli etki olarak; hij-
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yen kültürüne bağlı işletme şartları olduğu söyle-
nebilir. İşletme kurallarının uygulanıp uygulana-
mayacağını dikkate alarak tasarımcının önlemden 
yana kendi tercihini kullanması daha doğru ola-
caktır.

Asepsi verileri:

Hava değişim sayısı 10 defa/h, (Tablo 4)

Ortam sıcaklığı: 26 °C (Soyunma ve duş hacimleri 
bulunması nedeniyle seçildi.)

d = 26 °C tasarım şartlarında havanın yoğunluğu 
1,181 Kg/m3

Dış koridor-asepsi giriş kapı ölçüleri: 2*1,1 m.

Kapı sızıntı açıklığı: Çevresel olarak ortalama 3 
mm kabul edildi.

Asepsi hacmi: 9,55 * 7,25 = 69,23 m2 * 3 m = 207,71 
≈ 208 m3

+30 Pa ortam basıncını sağlayacak hava mikta-
rı: Besleme – Egzoz havası farkı

P VA = mRT

30 * 208 = ∆Va * 1,181 * 287 * 299 = 0,0615 m3/s * 
3600 = 221,65 ≈ 222 m3/h

Ortamda +30 Pa pozitif basınç sağlamak için eg-
zoz debisinin besleme debisinden 222 m3/h eksik 
olması lazım. Bu fark havası ile arzu edilen +30 Pa 
iç ortam basıncı sağlanırken, aynı zamanda komşu 
bölümle olan +7,5 Pa basınç farkında akış alanla-
rından geçiş yapacak sızıntı miktarı da karşılana-
caktır. 

Asepsi alanına dışarıdan giriş bağlantısını sağla-
yan kapı kapanma aralıklarından iki ortam ara-
sındaki 7,5 Pa ∆P basınç karşılığında dış koridora 
sızacak hava akış miktarı:

Q = 0,83 * [2(2 + 1,1)]* (3/1000) √7,5= 0,042 m3/s 
= 152 m3/h 

Hatırlatma: Bu hava debisi asepsi hacminden kori-
dora akacağı için asepsi egzoz debisi içinde değil 
dış koridor besleme debisine dahil edilmesi gere-
kir.

Bu durumda asepsi alanı hava debileri: 

Besleme hava debisi: 208*10= 2080 m3/h

Egzoz debisi VE: Üfleme debisi – İç basınç fark 
debisi (∆Va) = 2080 – 222 = 1858 m3/h

Bu durumda; 152 m3/h sızıntı yani infiltrasyon 

miktarı asepsi hacminden dış koridora geçtiği için 
dış koridor besleme debisine dahil edilir. 

Steril alan için başlangıç noktası sayılan asepsi 
bölümü referans noktası kabul edilerek, diğer bö-
lümlerin işlevleri ve birbirleriyle ilişkileri dikkate 
alınmak suretiyle basınç değerlerini belirlemek ko-
laylaşır.

Yarı steril koridor : Bu kısım, bir bölümü asepsi ile 
hava duşları arasında, diğer bölümü ise tam steril 
koridorla komşu iki parçalı bir mahal olması ve her 
iki çıkışın kendi kategorilerinde kritik hacimlere 
açılması nedeniyle iki ayrı basınç bölümü halinde 
değerlendirilmesi uygun olacaktır.

Hava duşları ile asepsi arasında kalan 3 no’lu yarı 
steril koridor: Dış koridorla arasında asepsi bölü-
münün tampon hacim olması ve hava duşlarının 
bulunması da gözönünde bulundurularak iki bö-
lüm arasında +7,5 Pa basınç farkı yeterli görüldü. 
Tespit edilen değere göre bu bölümün ortam basın-
cı 30+7,5= +37,5 Pa olur.

Ameliyathane koridoru ile bağlantısı olan 4 no’lu 
yarı steril koridor; iki kısımlı yarı steril alanın te-
mizlik sınıfları ve fonksiyonları aynı olması nede-
niyle aralarında basınç farkı da düşünülmeyebilir. 
Ancak, tam steril koridor lehine ilave bir önlem 
olarak iki bölüm arasında +7,5 Pa fark alınabilir. 
Bu durumda mahallin iç basınç değeri 37,5+7,5= 
+45 Pa’dır. 

5 no’lu doktor dinlenme bölümü: Giriş çıkışın ya-
pıldığı koridorla benzer şartlarda olması dikkate 
alınarak aynı seviyede +45 Pa basınç değerinde 
olması uygun görülebilir.

6 no’lu ameliyathane koridoru: Hava akışı tam ste-
ril koridordan yarı steril hacim yönünde gerçekle-
şecek. İki bölüm arasında 12 Pa basınç farkı olması 
durumunda bu bölümün toplam iç basıncı 45 + 12= 
+57 Pa.

7 no’lu aseptik ameliyathane hasta hazırlık ve giriş 
bölümü: Hava akışı yönü belirlenmesinde aseptik 
salonun diğer bölümlere karşı korunması amaç-
landığından ek önlem olarak basınç farkının 15 Pa 
olması düşünülmüştür. Bu sebeple toplam ortam 
basıncı 57+15= +72 Pa olur.

8 no’lu aseptik operasyon salonuna hiçbir komşu 
alandan hava akışına müsaade edilmemesi gerekti-
ğinden komşu alanlarla +15 Pa basınç farkına göre 
salon iç basıncı +87 Pa olur.
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Hatırlatma notu: Aseptik salondan hava akışının 
istendiği çevresi arasında dengeli basınç dağılımı-
nın sağlanması için tüm komşu alan farkları eşit 
belirlenmiştir. 

Aynı bölümde yer alan aseptik salona hizmet veren 
9 no’lu hemşire hazırlık veya ameliyat malzemeleri 
hazırlık diye de adlandırılan kısım ile steril malze-
me deposuna ameliyathane hacminden hava akışı 
istendiğinden bu defa -15 Pa farkla 9 no’lu bölüm 
basıncı +72 Pa olur.

10 no’lu septik ameliyathane hasta hazırlık ve gi-
riş bölümü: Hava akış yönü belirlenmesinde septik 
salona karşı diğer bölümlerin korunması amaçlan-
mıştır. Bu sebeple basıncın tam steril alandan kü-
çük olması gerekeceğinden toplam ortam basıncı 
57-12= +45 Pa olur.

11 no’lu septik operasyon salonun basınç türü ken-
di içinde pozitif belirlenlenmesine rağmen komşu 
alanlardan hava akışına izin verilmesi için çevre-
sine göre -12 Pa eksik belirlendi. Hasta hazırlıktan 
salona hava geçişinin sağlanması için salon basın-
cının düşük olması gerekeceğinden 12 Pa basınç 
farkına göre salon iç basıncı +33 Pa olur.

Merkezi sterilizasyon ile ameliyathane koridoru 
arasındaki 12 no’lu tam steril ara koridor, temizlik 
sınıflarının denk olmasına rağmen ameliyathane 
koridoru ile merkezi sterilizasyon arasında koru-
yucu tampon bölge konumu nedeniyle (6) no’lu 
ameliyathane koridoruna hava akışı istenmedi-
ğinden steril ara koridor basıncının ameliyathane 
koridor basıncına eşit olarak ortam basıncı +57 Pa 
belirlenmiştir.

Aynı bölümde yer alan septik salona hizmet veren 
13 no’lu hemşire hazırlık veya ameliyat malzeme-
leri hazırlık diye de adlandırılan kısım ile steril 
malzeme deposundan ameliyathaneye hava akışı 
olacağından bölüm basıncı septik salona nazaran 
+12 Pa fark ile +45 Pa değerinde olmalı.

Hassas koruma şartları gerektiren 14 no’lu merke-
zi sterilizasyon bölümünden çevresine hava akışı 
sağlanması ve bölüm hassasiyetine istinaden çev-
resine göre +15 Pa farkla +72 Pa ortam basıncı be-
lirlenir. 

15 no’lu kirli ayırma bölümü sterilizasyon mahal-
li ile kirli koridor arasında tampon bölge işlevine 
uygun şekilde hava akış yönüne göre daha özenli 
bir koruma yaklaşımıyla -15 Pa farkla +57 Pa tespit 
edilir.

16 no’lu narkoz/anestezi ön hazırlık bölümü tam 
steril koridorla aynı basınç değerinde olması sebe-
biyle dışarıyla hava alış verişi olmaksızın sadece 
kendi hacmi içindeki 17 no’lu steril malzeme de-
posu yönünden akış sağlanması istendiğinden her 
alanda 12 Pa farkla (+69, +57 Pa) basınç değerleri 
belirlenir. 

18 no’lu steril koridor 6 no’lu bölümün bir parçası 
olup aynı şartlara sahiptir. 9 no’lu bölümle -15 Pa 
fark basıncıyla iç basıncı +57 Pa olur

20/21 no’lu mekanları barındıran hasta ayılma/
uyanma ve yoğun bakım bölümleri, tam steril ko-
ridorla aynı basınç değerinde olmaları sebebiyle 
dışarıyla hava alış verişi olmaksızın kendi hacim-
leri içindeki 19 ve 22 no’lu steril malzeme depoları 
yönlerinden akış sağlanması uygun olacağından 
her alanda 12 Pa farkla (+69, +57 Pa) basınç değer-
leri belirlenebilir. 

23 no’lu sedye atlatma ve malzeme giriş bölümün-
de, asepsiyle dış koridor arasındaki 7,5 Pa basınç 
farkı dikkate alınarak bölgesel sistem basınç den-
gesinin sağlanması için bu alan basıncının +30 Pa 
(7,5+22,5) belirlenmesi uygun olacaktır.

Bu alana ait debiler:

Bölüm Hacmi: 27 m3

+30 Pa ortam basıncını sağlayacak hava mikta-
rı: 

30*27= ∆V * 1,181 * 287 *299 = 0,0079 = 28,7 m3/h 
yani hacmin kendisi kadar (1 değişim /h)

Bu alandan +7,5 Pa basınç farkında dış koridora sı-
zan hava miktarı:

Q= 0,83 * [2 (2 + 1,1)] * (3 /1000) √7,5= 0,042 m3/s 
= 152 m3/h

Tam steril koridordan +27 Pa basınç farkında bu 
alana sızan hava miktarı: 

Q= 0,83 * [2 (2 + 1,1)] * (3 /1000) √27 = 0,080 m/s 
≈ 289 m3/h 

Bu durumda sedye atlatma mahallinin hava ihti-
yacı steril koridordan geçiş yapan 289 m3 hava ile 
karşılanacak ve bu havanın 110 m3’ü egzoz edile-
rek, 152 m3 miktarının dış koridora akışına izin 
verilecek [27 m3 (∆V) + 110 m3 +152 m3 = 289 m3]. 

Çıkan sonuca göre dış koridora asepsiden ve sed-
ye atlatma alanından toplam 2*152 = 304 m3 hava 
akışı gerçekleşiyor. Bu nedenle koridor debisinin 
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revize edilerek düzeltilmesi gerekir. 

Koridor besleme havası debisi VbK:135 * 8 = 1080 
m3/h olarak bulunmuştu. Oysa, +7,5 Pa basınç far-
kı nedeniyle asepsi bölümünden ve sedye atlatma 
alanından koridora intikal eden toplam 2*152= 304 
m3/h sızıntı miktarı, besleme havasına ilave olarak 
hesap dışı doğrudan ortam havasına karışmaktadır. 
Dolayısıyla koridor için doğrudan temin edilecek 
besleme hava debisi 1080 m3/h değil (1080-304) 
776 m3/h olacaktır. Bu durumda koridor toplam 
besleme havasının 776 m3’ü doğrudan üfleme 
menfezlerinden, 304 m3’ü sızıntı olmak üzere top-
lamı 1080 m3/h olması gerekir.

Yukarıda örnek verilen mahal debilerinin hesabın-
da izlenen yöntemle diğer bölümlerin debileri ko-
layca bulunabilir. Dikkat edilmesi gereken husus: 
Basınç faktörü sebebiyle komşu bölümden gelen 
infiltrasyon havasının sızdığı bölümün ortam ba-
sıncını muhafaza etmesi/sapmaya sebep olmaması 
için besleme miktarı içerisinde değerlendirilmesi 
olacaktır. 

Hatırlatma: İç ortam basınç değerleri bulunduktan 
sonra, yukarıda izah edilen esaslar çerçevesinde sı-
zan havanın; girdiği bölümde toplam hava içinde 
değerlendirilmesi nedeniyle mahal debilerinin be-
lirlenmesinde: İç basınç tespit yönteminin aksine 
akış yönü doğrultusunda, temiz bölümden kirli bö-
lüm istikametini takip etmek suretiyle en sondaki 
temiz bölümün başlangıç noktası olarak alınması 
doğru olur. Bu yönteme uygun olarak yazı kapsa-
mında verilen yerleşim planına göre, hava akışının 
başladığı en son bölümden (15 no) itibaren her bö-
lümün özelliği dikkate alınarak giriş mahaline (1 
No) kadar gerektiğinde sonuçların revize edilerek 
hesaplanması doğru olacaktır.

Ancak, yapılan örnekte, konunun çok yönlü olma-
sı ve kritik mahal özellikleri de dikkate alınarak 
detayların daha net anlaşılması düşüncesiyle, asep-
si-sedye atlatma ile giriş koridoru arasındaki hava 
akışlarının örneklenmesi uygun görülmüştür, 

Yapılan işlemlerden ve prensiplerden anlaşılacağı 
üzere, koruma amaçlı farklı basınç uygulaması ve 
hava akışının yönlendirilmesi titiz bir yerleşim pla-
nı ve mühendislik anlayışı gerektirmektedir. Halen 
alışkanlık kazanmış ve usul kabul edilen %’lik 
oranlar ile m2 alan başına veya birim çevresel açık-
lık uzunluklarına göre düzenlenen basınçlı ortam 
uygulamasında arzu edilen sonuçlara ulaşmak her 

zaman mümkün olmayabilir. Çünkü; söz konusu 
bu metodlar ile oda şartları elde edilebilir. Ancak, 
ne kadar basınç değerine ulaşıldı? Komşu bölüm-
le arasındaki basınç farkı nedir? Hava akışı doğru 
yönde mi? Bu soruların cevabını vermek zordur. 
Onun için böylesi kritik mekanlarda mutlaka işlevi 
doğrultusunda ilgili literatür ve referans kaynakla-
ra uygun tasarım yöntemlerini tercih etmek doğru 
olacaktır. 

6. SONUÇ

Bölüm içeriklerinde anlatılmaya çalışıldığı gibi 
toplum sağlığı adına steril alanlarda her türlü is-
tenmeyen kirleticilerin önlenmesi veya kısıtlanma-
sı yapıyla ilgili tüm tarafların ortak sorumluluğu 
içindedir. Her bir paydaşın görev ve yükümlülüğü 
diğerlerinden ne bir fazla ne de eksiktir. Aksine 
tüm önlemler zincirleme düşünüldüğünde yapılan 
her bir yanlışlık süreklilik kazanma özelliğine ha-
izdir. 

Bu tür yapılarda son önlem her zaman idarenin iş-
letim kurallarıdır. Bina yönetimi yapının işlevine 
uygun bir dolaşım kuralı uygulamadığı, özellikle 
mekanik tesisatı tasarım seneryosuna uygun bir 
otomasyon sistemiyle çalıştırmadığı, rutin bakım 
onarım hizmetlerinin devamlılığı sağlanmadığı 
sürece hiçbir mükemmel tasarım veya uygulama-
nın olumlu sonucunu almak mümkün olmayacak-
tır. 

Bahsedildiği üzere temiz mahallerin korunması 
mekanik tesisatla sağlanan hava hareketiyle doğ-
rudan alakalıdır. Hava hareketinin kapı pencere 
gibi yapı bileşenlerinin sızdırma alanları sayesin-
de gerçekleşmesi nedeniyle örnek hesap sonuçları 
irdelendiğinde bu açıklıklarının önemsenmesi ge-
rektiği de ortaya çıkmaktadır. Zira, açıklıklar he-
saba katılmaksızın tasarım yapılmasının yanı sıra, 
üstelik aşırı olması halinde; ne hava debilerini, ne 
çevresiyle ilişkili basınç yeterliliğini, ne de doğru 
istikamette hava akışını sağlamak mümkün olma-
yabileceği gibi tamamen tersi bir neticeyle karşı-
laşmak sürpriz sayılmamalıdır. 

Steril hacimlerde dış ortama açılan pencerelerin 
açılmaz, nadiren de olsa açılırsa kesinlikle sız-
dırmaz özellik taşımaları nedeniyle bilhassa kapı 
ölçüsü ile montaj sonucunda kapanma aralıkları 
hakkında bilgi edinmek önemli olmaktadır. Bu se-
bepledir ki; steril bölüm kapı montajlarının sanıl-
dığı gibi sadece ustalık işi değil, bir mühendislik 
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mimarlık uygulaması olduğunun bilinmesi, mal-
zemelerin yalnızca dekoratif amaçlı teşrif mahiye-
tinde seçilmesinin doğuracağı sakıncaların, ileride 
hangi riskleri ortaya çıkaracağının tüm paydaşlar-
ca unutulmaması gerekir. Sayılan sebeplerin çözü-
mü için montaj usulleri ile yapı malzemelerini tanı-
mak gerekir. Maalesef, ülkemizde henüz montajla 
ilgili norm kabul edilmiş herhangi bir usul mevcut 
değildir. Her montajcının kendi yöntemi ve maha-
reti kişisel metod kabul edilerek sorunun farkında 
olunmamaktadır. Halbuki, sonucun zanaatkarlığın 
ötesinde doğrudan toplum sağlığını ilgilendirdiği 
hatırlanmalıdır.

Mevcut proje uygulamalarına bakıldığında, üzü-
lerek söylemek gerekirse azımsanmayacak sayıda 
kabul gören hakim anlayışa göre: Yatırımcı mima-
ra sipariş vermekte, mimar kendi bilgi ve becerisi 
doğrultusunda projeyi hazırlayıp ilgili disiplinlere 
süreli dağıtım yapmak suretiyle hazırlık aşamasını 
tamamlamak gibi yanlış ve sakıncalı olduğu kadar, 
henüz baştan risklerin bertaraf edilmediği iş süreci 
izlenmektedir.

Bu anlayış neticesinde; temiz bölümlere haiz yapı-
larda iç hava kalitesi ve ortam korumasının yalnız-
ca mekanik mühendisince tasarlanan steril amaçlı 
klima sistem ve donanımlarıyla sağlandığı, idare-
nin de rutin temizlik, dezenfeksiyon işlemlerini 
yerine getirmesiyle steril şartların oluşturulduğu 
gibi bir yaklaşım mevcuttur. Halbuki, mekanik 
tasarımla yanlış dolaşım güzergahı düzeltilemez. 
Sadece iyi bir sistem tasarımıyla hava akışı yönlen-
dirilebilir. Ama, dolaşım kurallara aykırı düzen-

lenmişse hava hareketinin de olumsuz sonuçlara 
yol açması da kaçınılmaz olacaktır.

Yazı kapsamında, anlatılmaya çalışılan mekanik 
tasarım esasları ve bağlantılı tüm tedbirlere ilişkin 
hususların; ancak, tüm tarafların önlem bakımın-
dan birbirinin tamamlayıcısı oldukları bilinci ile 
hareket etmeleri halinde faydalı olabileceği vurgu-
lanmaya çalışılmıştır.
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Makina Mühendisleri Odası adına İzmir Şu-
besi yürütücülüğünde düzenlenen ve sektörün 
en önemli buluşma noktalarından olan Ulusal 
Tesisat Mühendisliği Kongresi için Düzenleme 
ve Yürütme Kurulu ilk toplantılarını gerçekleş-
tirerek çalışmalara başladı. 

Düzenleme ve Yürütme Kurulu toplantıları, 
Covid-19 salgını nedeniyle kişisel mesafenin 
korunabilmesi amacıyla çevrim içi olarak ger-
çekleştirdi.

Düzenleme Kurulu Toplantısı

TESKON 2021 Düzenleme Kurulu ilk toplan-
tısı, 15 Temmuz 2020 tarihinde 10 üyenin ka-
tılımı ile düzenlendi. Odamız Yönetim Kurulu 
Üyesi Harun Erpolat başkanlığında gerçekleştiri-
len toplantıya Adana, Ankara Antalya, Bursa, Di-
yarbakır, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kayseri, Ko-
caeli, Konya, Mersin ve Samsun Şube temsilcileri 
katıldılar. Toplantıda bir önceki kongre hakkında 
genel bilgilendirme yapıldı ve 15. kongrenin 2-5 
Haziran 2021 tarihlerinde Odamız Tepekule Kong-
re ve Sergi Merkezi, İzmir’de yapılmasına karar 
verildi. Kongre Yürütme Kurulu’nun belirlendiği 
toplantıda Kongre Sekreteri olarak Şubemiz Tek-
nik Görevlisi Sungu Köksalözkan belirlendi. 

Yürütme Kurulu Toplantısı

Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi Yürütme 
Kurulu ilk toplantısını 25 Temmuz 2020 tarihin-
de gerçekleştirdi. Toplantıya, Yürütme Kurulu 
Üyeleri Arslan Çağlayan Gürel, Ebru Karakıran, 
Güniz Gacaner Ermin, Kemal Gani Bayraktar, 
Kirami Kılınç, Mehmet Soğancı, Necmi Varlık, 
Nurdan Yıldırım, Seçkin Erdoğmuş ve Ziya Hak-
tan Karadeniz'in yanı sıra Kongre Sekretaryası 
adına Sungu Köksalözkan ve Önder Sözen katıldı. 
Toplantıda, Yürütme Kurulu Başkanlığı'na Ziya 
Haktan Karadeniz seçildi ve etkinliğe ilişkin ça-
lışmalar başladı.

15. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ 
ve teskon+sodex FUARI İÇİN ÇALIŞMALAR 
BAŞLADI

Toplantıda ayrıca ilk çağrı broşürü ve afişin hazır-
lanarak duyuruların başlamasına ilişkin çalışmalar 
gerçekleştirildi. Bu kapsamda bildiri konuları ve 
bildiri takvimi için görüşler oluşturularak Bilim 
Kurulu’yla paylaşıldıktan sonra son şeklinin veril-
mesine karar verildi.

TESKON 2021 Ana Tema: Mekanik Tesisatta 
Dönüşüm

Tesisat mühendisliği alanında enerji verimliliği, 
dijitalleşme ve iç çevre kalitesi ana başlıklarının 
yanında, küresel salgın sırasında hastalıkların ya-
yılmasında mekanik tesisat bileşenlerinin etkisi 
de önemli bir başlık haline geldi.  Şimdiye kadar 
uygulanan çözümlerin salgın sırasında kullanıla-
maz hale gelmesi ya da çok özel önlemler altında 
kullanılabilmesi nedeniyle önümüzdeki yıllarda 
mekanik tesisat bileşenlerinin yeni yaklaşımlar-
la tasarlanması ve mevcut sistemlerin dönüşümü 
öncelikli gündemimiz olacak. Bu fikirler doğrul-
tusunda TESKON 2021'in ana teması "Mekanik 
Tesisatta Dönüşüm" olarak belirlendi. Tesisat mü-
hendislerini bekleyen bu zorlu süreç için TESKON 
2021’in sadece güncel araştırmaların ve günümüz 
teknolojisinin sunulduğu bir ortam değil, geleceğin 
tartışıldığı ve şekillendiği, mekanik tesisatta yaşa-
nacak yüksek nitelikli dönüşüme yön verecek itici 
güç olması hedefleniyor.
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Bildiri Gönderim Tarihleri Yayınlandı

Kongrede öngörülen konularda sunulmak istenen 
bildirilere ait son tarihler aşağıda verilmiştir.

16 Ekim 2020 Bildiri özetlerinin kongre sek-
retaryasına gönderilmesi

6 Kasım 2020 Bildiri özetlerinin değerlendi-
rilmesi ve yazarlarına sonucun 
iletilmesi

5 Şubat 2021 Tam metin bildirilerinin kong-
re sekretaryasına gönderilmesi

16 Nisan 2021 Bildirilerin değerlendirilmesi 
ve sonuçların yazarlara iletil-
mesi

30 Nisan 2021 Kongre Programının yayım-
lanması

Bildiri gönderimlerini http://omys.mmo.org.tr/tes-
kon adresinden yapabilirsiniz. (Internet Exporer 
Kullanılmalıdır.)

Kongre ile ilgili güncel bilgileri mmoteskon.org 
adresinden edinebilirsiniz.

TESKON+SODEX Fuarı

Fuar Organizasyonu Hannover - Messe Sodeks Fu-
arcılık A.Ş. tarafından gerçekleştirilmektedir.
Fuar firması ile aşağıdaki iletişim kanallarından 
ulaşabilirsiniz.
Tel: 0 0212 334 69 00 Faks: 0212 347 10 96
e-mail: info@sodex.com.tr ve http://mmoteskon.
org  Web: teskonsodex.com
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Üyelerinin meslek alanlarındaki talepleri ve gereksi-
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İçi Eğitim Merkezi (MİEM) aracılığıyla mesleki kurs-
lar düzenlemekte ve mesleki yayınlar üretmektedir.

MMO İstanbul Şube tarafından daha önce basımı 
gerçekleştirilen Meslek İçi Eğitim Merkezi yayını 
olarak yer alan 318 nolu Otomatik Kontrol Tesisa-
tı kitabımızı otomasyon alanında genişletilmiş ve 
ayrıntılandırılmış “Otomatik Kontrol Tesisatı: Bina 
Otomasyon Sistemleri” kitabına dönüşmek üzere 
güncelleştiren, editörlüğünü yapan üyemiz Uğur Ay-
ken’e teşekkür ediyoruz.

Bina Otomasyon Sistemleri kitabını mekanik tesisat 
alanında çalışan meslektaşlarımızın ve üyelerimizin, 
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münde okumakta olan öğrencilerin hizmetine sunu-
yoruz.

Otomatik kontrol prensipleri ve elemanları anlatılır-
ken güncel uygulamaları ile anlatan kitabın faydalı 
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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.
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15. Ulusal
Tesisat Mühendisliği Kongresi ve

Fuarı

ANA TEMA

MEKANİK TESİSATTA 
DÖNÜŞÜM

16 Ekim 2020

6 Kasım 2020

5 Şubat 2021

16 Nisan 2021

30 Nisan 2021

Bildiri özetlerinin kongre sekretaryasına gönderilmesi

Bildiri özetlerinin değerlendirilmesi ve yazarlarına sonucun iletilmesi

Tam metin bildirilerinin kongre sekretaryasına gönderilmesi

Bildirilerin değerlendirilmesi ve yazarlara sonucun iletilmesi

Kongre Programının yayımlanması

Kongrede öngörülen konularda sunulmak istenen bildirilere ait son tarihler aşağıda verilmiştir.

BİLDİRİ HAZIRLAMA TARİHİ

ÖNEMLİ

TARİH
LER

2 -  5 HAZİRAN 2021*
MMO Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi - İzmir

2021

*Makina Mühendisleri Odası küresel salgın koşullarına bağlı olarak kongre formatı ve tarihlerinde değişiklik yapabilir.


