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Tesisat Mühendisliği Dergisi Makale Yazım Kuralları
GENEL KURALLAR
• Makaleler MMO Ağ Evi’nde Internet ortamında da yayınlanmaktadır.
• Makale metinleri ve özetleri üzerinde yer alan her türlü görüş ve düşünce ve
yazım hatası açısından sorumluluk tamamen yazarlara aittir.
• Hakemler tarafından gerekli gördüğünde yazarlara iletilmek üzere metinler ve
özetler üzerinde bazı düzeltme, öneri ve katkılar getirebilirler.
• Makalelerde, bölümler (giriş, tanımlamalar, incelemeler, araştırmalar, gelişmeler,
sonuçlar, şekiller ve değerlendirmeler vb.) bir bütünlük içinde olmalıdır.
• Makale dili Türkçe’dir. Makalelerde kullanılan dilin anlaşılabilir bir Türkçe olmasına dikkat edilmeli, yabancı dillerdeki sözcükler ve tümceler mümkün olduğu
kadarıyla kullanılmamalıdır.
• Makalelerde kullanılan bütün birimler SI birim sisteminde olmalıdır. Gerekli görüldüğü takdirde farklı birim sistemindeki değerleri parentez içinde verilmelidir.
• Makalenin üslubu, formatı ve dili etkinlik yapısına ve mühendislik etiğine uygun
olmalıdır.
• Makalelerde belirli bir grup, sınıf veya toplumu oluşturan tabakalardan herhangi
birinin, firma veya firma topluluklarının menfaati ön plana çıkartılmamalı, bu konuda reklam ve propaganda yapılmamalıdır. Makalelerde herhangi bir firmanın,
ürünün (veya sistemin), cihazın veya markanın reklamı yapılmamalıdır. Şekil, resim ve tablolarda ticari bir kuruluşun adı, logosu yer almamalıdır.
ÖZETLER VE MAKALE YAZIM KURALLARI
• Makaleler, Microsoft Word belgesi şeklinde Windows ortamında kullanılacak
şekilde hazırlanacaktır.
• Makaleler solda 3,5 cm, üstte, altta ve sağda 2,5 cm boşluk bırakılmak suretiyle
yazılacaktır.
• Makale metinleri, kaynaklar ve şekiller dahil en fazla 10 sayfadan oluşmalıdır.
• Makale başlığı en fazla 15 sözcük veya iki satırı geçmeyecek şekilde oluşturulacaktır. Başlıklar 14 punto Times New Roman yazı tipi kullanılarak, soldan itibaren
kelimeler büyük harfle başlayacak ve küçük harfle yazılacaktır.
• Başlığı takiben iki satır aradan sonra yazar isimleri, ad ve soyad şeklinde küçük
harfle verilecek, yazarların çalıştığı kurumlar ve varsa e-posta adresleri yazar
listesinin hemen altında açıklanacaktır.
• Yazar isimlerini takiben iki satır atlanarak Türkçe ve İngilizce özet verilecektir.
Makale özetlerinde özet metni 9 punto italik Times New Roman yazı tipi ile yazılacaktır. Özet metni en fazla 200 sözcükten oluşacaktır.
• Makale özetini takiben bir satır boş bırakılacak ve 5 anahtar sözcük Türkçe ve
İngilizce yazılacaktır.
• Makale metinlerinin tamamı 9 punto Times New Roman yazı tipi kullanılarak
yazılacaktır ve iki sütunda verilecektir. Makale metinleri satır aralığı 1 olacaktır.
Paragraflar başlatılırken sol taraftan herhangi bir girinti boşluğu bırakılmayacak,
paragraflar arasında yarım satır boş atlanacaktır. Paragraflar iki yana hizalı (justified) biçimde yazılacaktır.
• Makalelerde yer alan tüm resimler, çizimler ve program ekran görüntüleri metin
içinde gömülü olacaktır. Şekil, tablo, grafik, resim ve formüllerin yerleşimi metin
akışına uygun olarak metin içinde olmalı ve refere edilmelidir.
• Tablo içermeyen bütün görüntüler (fotoğraf, çizim, diyagram, grafik, harita vs.)
şekil olarak isimlendirilmelidir.
• Makalelerde ana konu başlıkları 1., 2., 2.1., 2.1.1. vb. şeklinde numaralanacak,
örneğin 1. bölüm altında yer alan başlıklar 1.1., 1.2. vb. şekilde yapılacaktır.
• Kullanılan semboller ve indisler kaynaklardan önce yer alacak , 8 punto ve italik
olacaktır.
• Makalede geçen kaynaklar veya alıntılar [1], [2] vb. parantezler arasında yapılacak, makale sonunda “Kaynaklar” başlığı altında 1., 2. şeklinde verilecektir.
Makaleler: [1] yazar(lar) soyadı, adının baş harfi, makalenin açık adı, derginin
açık adı, cilt numarası, sayfa aralığı, basım yılı. Kitap: [2] yazar (editör) soyadı,
adının baş harfi., kitabın açık adı, basım evi, basım yeri, basım yılı. Tez: [3] yazar
soyadı, adının baş harfi, tezin açık adı, tezin yapıldığı üniversite, tezin basıldığı
yer/ülke, basım yılı düzeninde yazılacaktır.
• Makale metinlerinin elektronik kopyaları e-posta (http//omys.mmo.org.tr/tmdergi) ile veya CD ile (Katip Mustafa Çelebi Mahallesi, İpek sok, No: 9, 34433 Beyoğlu-İstanbul) gönderilmelidir.

ONLINE MAKALE YÖNETİM SİSTEMİ
Bu dergide belirtilen görüşler yazarların
kendine ait olup, hiçbir şekilde MMO’nun
aynı konudaki görüşlerini yansıtmaz.

2

Makina Mühendisleri Odası yayınları için makale gönderimleri bundan böyle
Online Makale Yönetim Sistemi üzerinden yapılacaktır. Tesisat Mühendisliği
Dergisi’nde ve Mühendis ve Makina Dergisi’nde yayınlanmak üzere gönderilecek makalelerin http://omys.mmo.org.tr/tesisat linkinden/adresinden gönderilmesi gerekmektedir. Kullanıcı adı ve şifresi ile yapılacak başvurulara
yanıt yine online olarak verilecektir. İyi çalışmalar.
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SUNUŞ
Merhaba Değerli Meslektaşlarımız,
İktidarın, muhalif yapıları yok etme, üzerlerinde otoriter hâkimiyet kurma çabası, Birliğimizi ve bağlı
Odalarımızı; kimi zaman KHK’lar, kimi zaman Torba Yasalar içine son dakikada eklenen maddeler,
kimi zaman Yasa ve Yönetmelik değişiklikleri ile yeniden yapılandırmayı ve güçsüzleştirmeyi de kapsamaktadır. Bu çabaların son halkası, 03.07.2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Planlı Alanlar
İmar Yönetmeliği ile yapılan düzenlemeler olmuştur.
Bir önceki Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde olduğu gibi son yayımlanan Yönetmelikte de
proje müellifleri, şantiye şefleri, fenni mesuller, yapı denetçi ve kontrol elemanlarının mesleki kısıtlılıklarının olmadığının ve yetki sınırlarını aşmadıklarının Odalar tarafından belgelenmesine yarayan “sicil durum belgesi” yok sayılmakta ve sadece “beyanları” yeterli görülmektedir. Bu hüküm
ile TMMOB’nin Anayasa ile verilmiş ve 6235 sayılı TMMOB Yasasıyla düzenlenmiş görev, yetki ve
hakları yok sayılmaktadır.
Mesleki denetimin kaldırılması haksız rekabetin derinleşmesine, imzacı veya sahte mühendislerin
çoğalmasına, etüd ve proje hizmetlerini maliyet artışı olarak değerlendiren ve kâr hırsıyla her türlü
denetimden imtina eden işverenlerin ve niteliksiz iş yapan müteahhitlerin önünün açılmasına; kamuoyunda “mega” ya da “çılgın” olarak nitelenen büyük rant projelerini hızla, engelsiz olarak hayata
geçirmeye hizmet edecektir.
Ancak belirtmek isteriz ki, TMMOB ve bağlı Odaları, iktidarın her türlü engelleme girişimine rağmen bilimin ve tekniğin ışığında kamusal mesleki denetimi ve kamusal hizmeti savunmaya devam
edecektir.
				 *
*
*
*
Makina Mühendisleri Odası olarak her ay iktisatçı-yazar Mustafa Sönmez’in katkısıyla hazırladığımız
sanayinin sorunları bülteninin otuzuncusu “Türkiye’de Bölgesel Dengesizlikler” konusunu ele alıyor.
TÜİK, Hazine Müsteşarlığı, OECD ve Kalkınma Bakanlığı verileri kullanılarak yapılan analizde,
milli gelirin coğrafi dağılımındaki eşitsizliğinde 2004-2014 dönemi karşılaştırması yer almaktadır.
Milli gelirin üretiminde İstanbul hegemonyasının değişmediğine vurgu yapılan çalışmada, Doğu-Güneydoğu ve Karadeniz yörelerinin azgelişmişlik ve göç sorunlarının sürdüğüne işaret edilmektedir.
Basılı olarak dağıtılan bültene Odamızın internet sitesinden de ulaşmak mümkündür.
				 *
*
*
*
Bu sayımızda; Bir Buharlı Isıtma Sisteminin Enerji Yönetimi Sistemi Kullanılarak Analiz Edilmesi,
Küresel İklim Değişikliği İle İlgili Türkiye’deki Mekanik Tesisat Sektörünü Etkileyecek Mevzuat Değişiklikleri, Yapı Bilgi Sistemlerinin (BIM) Ofis Binalarında Kullanım Alanları Ve Potansiyeli, Yeşil
Bina Yaklaşımında Rüzgâr ve Güneş Birleşik Sistemlerinin Termodinamik Analizi, Güneş Enerjisi
ve Isı Pompası Destekli Bir Su Isıtma Sisteminin Simülasyonu, Kapalı Yüzme Havuzlarının Klima
Dizaynı, Kullanıcı Etkileşimli Dinamik Termostat Kontrolü İle Isıl Konforun Sağlanması, Menfez
Çıkış Hızının Mahal İçindeki Isıl Konfor Şartlarına Etkisinin İncelenmesi, Bağıl Nemin Işınım Etkisi
Altında Isıl Konfor Üzerine Etkisinin İncelenmesi başlıklı makaleler yer almaktadır.
Makalelerin yanı sıra MTMD’nin 6. Olağan Kurulu ile ilgili habere dergi sayfalarımızdan ulaşabilmektedir.
				 *
*
*
*
Tesisat Mühendisliği Dergisi elektronik ortamda, www.mmo.org.tr web sayfamızda yer alan “Yayınlar” bölümünden takip edilebilmektedir.
Esenlik dileklerimizle.
TMMOB Makina Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu
Eylül 2017
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Bir Buharlı Isıtma Sisteminin Enerji Yönetimi
Sistemi Kullanılarak Analiz Edilmesi
Cem Tahsin YÜCEL
Hava Astsubay Meslek Yüksek Okulunda
Öğretim Görevlisi

ÖZ
Bu çalışmada, örnek bir buharlı ısıtma sisteminin enerji yönetimi sistemi uygulanarak analizi üzerinde durulmuştur. Bu kapsamda ısı merkezindeki yakıt kullanımı, enerji kullanımı ve bu faktörlerin maliyet etkileri incelenmiştir. 5 farklı
enerji tasarruf odağı belirlenerek bu alanlar üzerine analiz yapılmıştır. Bunlar:
hava-yakıt oranı, buhar kaçakları, blöf sistemi, vana ve flanşlar ile yakıt tankıdır.
En yüksek ısı geri kazanımı 65,68 kW olarak blöf sisteminde ortaya çıkmıştır.
Toplam ısı geri kazanımı 79,91 kW, yakıt tüketimindeki toplam azalma 9274,7 kg/
yıl olarak gerçekleşmiştir. Yapılan iyileştirmeler ile toplam 21981 TL/yıl tasarruf
sağlanmıştır. Yürütülen çalışmalar ve yapılan yatırımlar 4 ETO için bir yıldan
daha kısa sürede kendini geri ödemiştir. ETO-2 için yapılan yatırım, yaklaşık 1,5
ay gibi kısa bir sürede kendini geri ödemiştir.
Anahtar Kelimeler
Buharlı Isıtma, Enerji Yönetimi, Yakıt Tasarrufu, Isı Kaybı, Maliyet.

Analysis of a Steam Heating System by Using
Energy Management System
ABSTRACT
In this study, an example steam heating system is investigated according to energy management principles. In this extent, the fuel use, energy use and cost figures
in the heating center are investigated. 5 different energy saving applications are
examined. These are air to fuel ratio, steam leaks, blowdown system, valves and
flanges and fuel tank. The highest heat recovery is found in the blowdown system
as 65.68 kW. The total heat recovery is calculated as 79.91 kW and reduction in
fuel use is found to be 9274.7 kg/year. The total reduction in cost is obtained as
21981 TL/year. As a result of the studies and investments, four of the ESA pay
themselves back in time periods less than a year. For ESA-2 the made investment
pay back time is only 1.5 month.
Keywords
Steam Heating, Energy Management, Fuel Saving, Heat Loss, Cost.
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1. GİRİŞ
Enerji Yönetimi, enerjinin kullanımını teknik,
ekonomiklik, uygulanabilirlik ve insan açısından sürekli olarak inceleyen, gözlemleyen,
kendini sürekli güncelleyen, enerji tasarrufunu
ihtiyaçtan ve kaliteden kısmadan sağlayan bir
yönetim sistemidir. Bu sistem, teknik, kurumsal
ve bireysel alanları kapsar. Planlama, koordinasyon ve kontrol gibi birbirinden bağımsız olduklarında etkisiz kalabilecek işlevlerin bir araya
gelmesiyle oluşturulur.
Enerji Yönetimi, yasalarla, bulunduğu kurumdaki halkla ilişkiler, finans, planlama ve muhasebe
bölümleriyle, imalat, araştırma ve geliştirme bölümleriyle, enerji komitesi, yöneticisi ve çalışma
grupları ile, satın alma bölümleri ve personelle
sürekli etkileşim halindedir. Enerji Yönetiminin
Uygulama Esasları incelenecek olursa;
Enerji Yönetimi Modeli [1];

Enerji Performansının Tayini; verilerin toplanması ve incelenmesi, verilerin norm haline
dönüştürülmesi, İzleme sisteminin oluşturulması, başlangıç noktalarının belirlenmesi, Enerji
Tüketim Standartlarının belirlenmesi, verilerin
analiz edilmesi ve teknik değerlendirme basamaklarından oluşur.
Hedef Belirleme; faaliyet alanının belirlenmesi,
gelişim potansiyelinin belirlenmesi ve hedeflerin
oluşturulması basamaklarından oluşur.
Faaliyet Planının Oluşturulması; belirlenen
hedeflere göre teknik aşamanın (adımların) tanımlanması, görev ve sorumluluklar ile kaynakların tanımlanması basamaklarından oluşur.
Faaliyet Planının Uygulanması; iletişim ve
koordinasyon planının oluşturulması, bilinçlendirme faaliyetleri, enerji politikasının tüm personele yayımlanması ve katılımın sağlanması,
Motivasyonun sağlanması ve İzleme ve kontrol
basamaklarından oluşur.

•

Yönetimin Enerji Yönetimi faaliyetlerini
başlatıp, teşkilatı kurduğu, Karar Verme;

•

Verilerin toplanıp, analiz edildiği ve değerlendirildiği, Enerji Performansının Tayini;

Gözden Geçirme; alınan ölçüm sonuçlarının
incelenmesi, faaliyet planının yeniden gözden
geçirilmesi, yeni önlemlerin alınması ve faaliyet
planına eklenmesi ile yerine getirilir.

•

Değerlendirme sonuçlarına göre yapılacak
işlerin belirlendiği, Hedef Belirleme;

Başarıların Takdir Edilmesi; iç değerlendirme
ve dış değerlendirme basamaklarından oluşur.

•

Yapılacak işlerin nasıl ve hangi kaynakla yapılacağını açıklayan Faaliyet Planının

Enerji kullanımının kontrol altında tutulması ve
verimli bir şekilde diğer enerji türlerine dönüştürülmesi önemlidir. Mimura ve diğ. [2] bir güç
santralında baca gazındaki karbondioksit emilimini kontrol edecek şekilde bir enerji tasarruf
teknolojisi üzerinde durmuşlardır. Karbondioksit salımının azaltılmasıyla bir kilogram karbondioksit başına 700 kcal enerji geri kazanılmıştır.
Enerji Yönetimi konfor standartlarından taviz
vermeden enerji kaynaklarının verimli bir şekilde kullanılmasını amaçlar. Lee ve Chang [3]
binalardaki enerji tasarruf olanaklarını araştırmışlardır. Buna ilave olarak sanayi, firmalar ve
kullanılan ekipmanlar açısından da inceleme yapılmıştır. Yaşam alanları olan evlerle ilgili enerji
yönetimi uygulamaları mevcuttur [4, 5].

Oluşturulması;
•

İşlerin gerçekleştirilmesi, Faaliyet Planının
Uygulanması;

•

Ölçüm sonuçlarının değerlendirildiği Gözden Geçirme ve

•

Başarıların Takdir Edilmesi basamaklarından oluşmaktadır. Toplam Kalite Yönetimi sistemindeki gibi bir çevrim şeklinde
ifade edilir.

Bu modelin çevrim basamaklarını sırasıyla inceleyelim.
Karar Verme; Enerji Yöneticisinin atanması,
Enerji Yönetimi teşkilatının oluşturulması ve
Enerji Politikasının oluşturulması basamaklarından oluşur.
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bir güç santralını inceleyerek hangi sistem bileşenlerinin yüksek enerji kayıplarına neden olduğunu analiz etmiştir. En yüksek enerji kayıpları
134 MW ile yoğuşturucuda gözlemlenmiştir.
Kazandaki kayıplar ise 13 MW olarak bulunmuştur. Hava-yakıt oranının düzenlenmesi ile
iyileştirme yapılabileceği belirtilmiştir. Yucer
ve Hepbasli [7] bir buharlı ısıtma sistemi bileşenlerini enerji, ekserji ve eksergoekonomiklik
yöntemler ile analiz etmişlerdir. En yüksek ısı
kayıpları 27 kW ile üretim (kazan) ve dağıtım
basamaklarında (borular) ortaya çıkmıştır.
Enerji sistemlerinin analizi ve iyileştirilmesi
dünyada günceliğini koruyan bir konudur. Lund
ve Mathiesen [8] Danimarka’nın gelecekteki
enerji sistemleri için bir model üzerinde çalışmışlardır. Yenilenebilir enerji kaynaklarının
tüm enerji kullanımının yerini alabileceği belirtilmiştir. Ancak aralarında biyo kütle, rüzgâr
enerjisi ve hidrojen olan kaynakların hangi oranda rol alacağı konusunun incelenmesi gerektiği
ifade edilmiştir.
Bu çalışmanın temel amaçları, mevcut bir sistemde iyileştirme potansiyelinin belirlenmesi,
tespit edilen beş farklı alanda enerjinin daha
verimli bir şekilde kullanımının incelenmesi ve
elde edilen enerji, yakıt ve maliyet iyileştirmelerinin hesaplanmasıdır.
2. SİSTEMİN AÇIKLANMASI
2.1. Buharlı Isıtma Sistemi
Isı merkezinde buharlı ısıtma sistemindeki buhar
kazanı, yakıt tankı, borular ile valf ve flanşlar
incelenmiştir. Buhar kazanının ısıtma kapasitesi 1450 kW’tır. Kazana giren ve çıkan akışkanların sıcaklıkları sırasıyla 113 oC ve 75 oC
olarak ölçülmüştür [7]. Kazanın çalışma basıncı
1,6 bar’dır. Yakıt olarak fuel oil kullanılmaktadır. Fuel oil’in alt ısıl değeri 44.600 kJ/kg olarak
alınmıştır. Buhar kazanı ile üretilen buhar ısı değiştiriciden geçerek ısısını suya aktarmaktadır.
Isıtılacak mahaller sıcak su ile ısıtılmaktadır. Isı
merkezinde bulunan ekipman ve sistemler göz
önüne alınmıştır. Yüksek baca gazı sıcaklığı, dağıtım hattı olarak kullanılan borular üzerindeki

buhar kaçakları, gelişigüzel blöf işlemi ile yalıtımsız vanalar, flanşlar ve yakıt tankı üzerinde
iyileştirmeler yapılması planlanmıştır. Sistem
beş farklı enerji tasarruf odağı (ETO) dikkate
alınarak analiz edilmiştir.
2.2. Enerji Tasarruf Odakları
Enerji tasarrufu; enerjinin verimli olarak değerlendirilebilmesi amacıyla, üretim, dağıtım ve
kullanım aşamalarında alınan önlemler ile belirli miktarda üretim ve hizmeti gerçekleştirmek
için her aşamada kullanılan enerji miktarındaki
azalmadır.
Enerji tasarruf prensipleri incelendiğinde; kullanılan her enerji türü tartışılmalı, mümkünse,
değerlerinin düşürüldüğü noktalarda yararlı iş
elde edilmeli, ölçüm ve kıyaslamalar yapılmalı,
ısı geri kazanımı sağlanmalı, atık enerji miktarı azaltılmalı ve planlanan enerji tasarrufu diğer
giderleri arttırmamalıdır. Bu amaçla belirlenen
enerji tasarruf odakları: hava yakıt oranı, blöf
sistemi, boru ve bağlantı elemanlarından olan
buhar kaçakları, valf ve flanşlar ile yakıt tankıdır.
2.2.1. Hava-Yakıt Oranı (ETO-1)
Kazanların verimli bir şekilde işletilebilmesi
için hava-yakıt oranının doğru bir şekilde ayarlanması önemlidir. Düşük hava-yakıt oranı fazla yakıt kullanımı ve para kaybına neden olur.
Yüksek hava-yakıt oranı ise aşınma ile birlikte
kazana zarar verir. Uygun olmayan oran ile birlikte yüksek baca gazı sıcaklığı ve istenmeyen
ısı kayıpları ortaya çıkmaktadır.
2.2.2. Buhar Kaçakları (ETO-2)
Buhar gibi yüksek enerjili akışkan taşıyan ısıtma
sistemlerinde kaçakların önlenmesi çok önemlidir. Kaçakların giderilmesiyle enerji kayıpları ile
birlikte yakıt kullanımı ve böylece salım değerleri de düşürülür.
2.2.3. Blöf Sistemi (ETO-3)
Buhar kazanları için yapılacak blöf miktarının
su analiz sonuçlarına göre yapılması veya kazanlara otomatik blöf sistemlerinin kurulması
gerekmektedir. İşletmede normalden çok fazla
Tesisat Mühendisliği - Sayı 160 - Temmuz/Ağustos 2017
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blöf yapıldığı ve dolayısı ile gereksiz yere oldukça büyük miktarda ısı kaybı olduğu tespit edilmiştir. Otomatik blöf sistemi kullanılarak atılan
ısının önemli bir kısmı geri kazanılmıştır.
2.2.4. Vana ve Flanşlar (ETO-4)

5

Isıtma sistemlerinde genellikle borular yalıtılmaktadır. Ancak valf ve flanşların yalıtımı ihmal edilmektedir. Kolay müdahale etmek ve
tamir yapabilmek için uygulanmayan yalıtım
sonucunda, bu parçalardan da ısı kaybı meydana
gelmektedir.
2.2.5. Yakıt Tankı (ETO-5)
Yakıt olarak fuel oil kullanılan ısıtma sistemlerinde yakıt tankında önısıtma yapılmaktadır.
Isıtma işleminden sonra yakıt kazana gönderilmektedir. Yalıtım yapılmamış olan yakıt tankından da ısı kaybı olmaktadır.

(1)

Yapılan analiz sırasında akışkanın entalpi değerleri, ortaya çıkan ısı kayıpları ve maliyetler dikkate alınmıştır.
(2)

Bu eşitlikte Qׄ , ṁ ve h sırasıyla ısı kaybı akımını,
akışkanın kütlesel debisini ve akışkanın özgül
entalpisini ifade etmektedir. Uygulanan enerji
tasarruf odağı ile elde edilen ısı geri kazanımı
ise aşağıda gösterilmiştir.
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(3)

(4)

şeklinde elde edilmektedir.
3.2. Yakıt ve Maliyet Analizi
Enerji kullanımının azaltılması ile ısıtma sisteminde kullanılan yakıt miktarı da düşecektir.
Böylece yakıt için harcanan paradan da tasarruf
edilmiş olmaktadır. Yakıt kullanımının azaltılması ile ortaya çıkan tasarruf her bir ETO için
Qׄ GK,i = ṁGK· LHV (kW)

(5)

ṁGK ve LHV ve yakıt kullanımındaki azalmayı
ve yakıtın alt ısıl değerini göstermektedir.

i=1

Buharlı ısıtma sistemi 5 farklı alanda Enerji Yönetim Sistemi uygulanarak incelenmiştir. Termodinamiğin birinci kanunu kullanılarak giren
ve çıkan enerji değerleri arasındaki farkın çevre
ile olan ısı alışverişinden kaynaklandığı görülmektedir.

Qׄ GK,i = Qׄ i,1 - Qׄ i,2 (kW)

i=1

ṁGK = ∑ ṁGK,i (kg/s)

3.1. Enerji Kullanımı

Qׄ = ṁ · h (kW)

Qׄ GK = ∑ Qׄ GK,i (kW)

5

3. ANALİZ

Q = ΔE (kJ)

Burada “i” enerji tasarruf odağı ile elde edilen
ısı geri kazanımı Qׄ GK,i ile ifade edilmiştir. Qׄ i,1
ve Qׄ i,2 ise önceki ve sonraki ısı kaybı akımlarını
göstermektedir. Toplam ısı geri kazanımı

(6)

ṁGK buharlı sistemde kullanılan yakıt miktarındaki toplam azalmayı ifade etmektedir.
Ċi = ṁGK,i · cy (TL/s)

(7)

C = ṁGK · cy · t (TL)

(8)

(8) numaralı eşitlikteki C, cy ve t sırasıyla yakıt
kullanım miktarındaki azalma nedeniyle azalan
maliyeti, birim yakıt maliyetini ve sistemin çalıştırma süresini belirtmektedir. Yakıt maliyeti
[9] dan alınmıştır.
Tüm eşitlikler yardımıyla her ETO için enerji ve
maliyet bulguları çalışılmıştır.
•

Hava yakıt oranı (ETO-1)

Yakıt brülör ile yakılırken elde edilen hava-yakıt oranı doğrudan baca gazı sıcaklığını etkiler.
Baca gazı sıcaklığının düşürülmesi ile ısı kaybı
azaltılmış olur. ETO-1 ile ilgili veriler Tablo 1’de
görülmektedir.

MAKALE
Tablo 1. ETO-1 için Hesaplanan ve Ölçülen
Veriler
Veri Türü
Baca gazının kütlesel debisi
[kg/s]
ETO-1 uygulamasından önce
baca gazı sıcaklığı [K]
ETO-1 uygulamasından sonra
baca gazı sıcaklığı [K]

Ölçülen veya
hesaplanan
değer
0,0529

Buhar kaçaklarından olan ısı kaybı;
Qׄ bk = ṁbk· qׄ bü (kW)

(13)

qׄ bü = h1,6bar + cp (Tdoy - Tsu) (kW/kg)		

(14)

qׄ bü buhar üretimi için gereken özgül enerjiyi göstermektedir. Bu değer ise;
h1,6bar, cp, Tdoy ve Tsu 1,6 bar basınç altında sıvı halden gaz haline geçmek için gerekli özgül entalpi,
özgül ısı, doyma sıcaklığı ve besi suyu sıcaklığını ifade etmektedir.

473,15
393,15

•

Baca gazının kütlesel debisi;
ṁbg = [(1 + λ) · ṁ kh + 1 - ṁ nem] · ṁy (kg/s)

(9)

Burada ṁbg, λ, ṁ kh, ṁ nem ve ṁyve sırasıyla baca
gazının kütlesel debisi, hava fazlalık katsayısı,
kuru hava kütlesi, nem kütlesi ve yakıtın kütlesel
debisidir. Baca gazının özgül entalpisi;
hbg = (1,006·Tbg-0,026)+w·(1,84·Tbg+2501) (kJ/kg) (10)
formülü yardımıyla hesaplanır. Baca gazı sıcaklığı nedeniyle kaybedilen ısı;
Qׄ bg = ṁbg· hbg (kW)

Buhar kazanındaki su içinde çözünmüş durumdaki maddelerin uzaklaştırılması için suyun
kontrollü olarak dışarı atılmasıdır. Atık akışkan
nedeniyle ısı kaybı olmaktadır. ETO-3 uygulamasında rastgele yapılan blöflerin önemli oranda ısı kaybına yol açtığı görülmüştür. ETO-3 ile
ilgili hesaplanan ve ölçülen değerler Tablo 3‘de
sunulmuştur.
Tablo 3. ETO-3 için Hesaplanan ve Ölçülen
Veriler

(11)

şeklinde bulunur. w ise baca gazının nem oranını göstermektedir. ETO-1 uygulaması ile ısı
kaybında sağlanan azalma
Qׄ GK,bg = Qׄ bg,1 - Qׄ bg,2 (kW)		

(12)

şeklinde elde edilir.
•

Buhar kaçakları (ETO-2)

Buhar huzmesinin uzunluğu ölçülmek suretiyle buhar kaçakları hesaplanır [10]. Isı kayıpları
buhar kaçakları ile doğru orantılıdır. ETO-2 ile
ilgili hesaplanan ve ölçülen değerler Tablo 2'de
sunulmuştur.
Tablo 2. ETO-2 için Hesaplanan ve Ölçülen
Veriler
Veri türü
Buhar kaçağı uzunluğu (tip 1)
[cm]
Buhar kaçağı uzunluğu (tip 2)
[cm]

Ölçülen veya
hesaplanan
değer
20
30

Blöf sistemi (ETO-3)

Veri türü

Ölçülen veya
hesaplanan
değer

Buharın kütlesel debisi (kg/s)

0,609

ETO-3 uygulamasından önce
blöf oranı [%]

10

ETO-3 uygulamasından sonra
blöf oranı [%]

6

Blöf işlemi nedeniyle ortaya çıkan ısı kaybı [11],
Qׄ blöf = ṁb · r · hb (kW)

(15)

eşitliğiyle bulunur. Burada ṁb buharın kütlesel
debisini, r blöf oranını ve hb buharın özgül entalpisini işaret etmektedir.
•

Vana ve flanşlar (ETO-4)

ETO-4 uygulamasında önce yalıtım yapılmamış
vana ve flanşlar tespit edilir. Daha sonra çap ölçülerine göre gruplandırılırlar. ETO-4 ile ilgili
hesaplanan ve ölçülen değerler Tablo 4'te sunulmuştur. Vana ve flanşlar için eşdeğer boru uzunlukları ve yüzey sıcaklıkları dikkate alınır [12].
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Tablo 4. ETO-4 için Hesaplanan ve Ölçülen
Veriler
Veri türü

Ölçülen veya
hesaplanan
değer

ETO-4 uygulamasından önce
yüzey sıcaklığı [K]

358,15

ETO-4 uygulamasından sonra
yüzey sıcaklığı [K]

298,15

Vana adedi (DN 125)

4

Flanş adedi (DN 125)

4

(16)

Burada LV,1, LF,1 vana ve flanş için yalıtım öncesi
eşdeğer boru uzunluğunu göstermektedir. noV,
noF ve qVF,1 sırasıyla vana adedi, flanş adedi ve
yalıtım öncesi bir metre çıplak borudan olan ısı
kaybını ifade etmektedir. Benzer şekilde yalıtım
sonrası ısı kaybı da bulunarak ısı geri kazanımı
hesaplanır.
•

Yakıt tankı (ETO-5)

Isı merkezindeki yakıt tankı yalıtım yapılmamıştır. Bu nedenle yakıt tankının yüzeyinden
büyük miktarda ısı kaybı olmaktadır. Yüzeyden
olan ısı kaybı ışınımla ve taşınımla olmaktadır.
ETO-5 ile ilgili hesaplanan ve ölçülen değerler
Tablo 5‘te sunulmuştur.
Tablo 5. ETO-5 için Hesaplanan ve Ölçülen
Veriler
Veri türü

Ölçülen veya hesaplanan değer

ETO-5
uygulamasından 308,15
önce yüzey sıcaklığı [K]
ETO-4
uygulamasından 288,15
sonra yüzey sıcaklığı [K]
Yakıt tankının yüzey alanı 12,7
(m2)
Yakıt tankı yüzeyinin ısıl ya- 0,85
yınım faktörü (-)

Taşınımla ısı kaybı;

10
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(17)

eşitliği ile bulunur. αT, AYT, TYT ve T0 sırasıyla ısı
taşınım katsayısı, yakıt tankı yüzey alanı, yakıt
tankı yüzey sıcaklığı ve ortam sıcaklığıdır. Işınımla ısı kaybı ise;
Qׄ YT,1 = σ · ε · AYT · (TYT4 - T04) (kW)

Isı merkezinde ortam sıcaklığı 15 ℃ olarak ölçülmüştür. Çıplak bir borunun birim uzunluğundan olan ısı kaybı yardımıyla vana ve flanşlardan
olan ısı kaybı elde edilir.
Qׄ VF,1 = [LV,1 · noV + LF,1 · noF] · qVF,1 (kW)

Qׄ YT,T = αT · AYT · (TYT - T0) (kW)

(18)

Burada σ ve ε Stefan-Boltzman sabiti ve ısıl yayınım faktörüdür. Toplam ısı geçişi iki ısı kaybı
türünün toplamıdır. Yalıtımlı ve yalıtımsız yüzeyden ısı kayıpları farkı ise ısı geri kazanımını
ifade etmektedir.
4. ANALİZ DEĞERLERİ
Hava-yakıt oranı baca gazı analiz cihazıyla
ayarlanmıştır. Yüksek baca gazı sıcaklığı yüksek ısı kaybı demektir. Baca gazı sıcaklığı 200
℃’den 125 ℃’ye düşürülünce 4,72 kW ısı geri
kazanılmıştır. Buhar kaçakları önemli oranda ısı
ve akışkan kaybına neden olmaktadır. Buharlı
ısıtma sisteminde 3 adet kaçak tespit edilmiştir.
Toplam 8 kg/saatlik buhar kaçağı hesaplanmıştır. Rastgele blöf işlemi yapılması çok değerli
buharın ve yüksek oranda ısının kaybolmasına
neden olmaktadır. Otomatik blöf sistemi yardımıyla 65,67 kW enerji geri kazanılmıştır. Vana
ve flanşların yalıtımı ile yüzey sıcaklığı 60 ℃
daha düşürülmüştür. Böylece 3,15 kW ısı geri kazanılmıştır. Yakıt tankının yalıtılması ile yüzey
sıcaklığı 15 ℃’ye düşürülmüştür. Hesaplanan ısı
geri kazanımı ise 2,77 kW olarak bulunmuştur.
Hesaplanan ısı geri kazanımları Tablo 6’da ve
tasarruf edilen yakıt ve maliyet değerleri Tablo
7’de görülmektedir.
Tablo 6. Hesaplanan Isı Geri Kazanımları
ETO

Uygulama Uygulama
öncesi
sonrası
ısı kaybı
ısı kaybı
(kW)
(kW)

Isı geri
kazanımı
(kW)

ETO-1

43,01

38,29

4,72

ETO-2

5,89

0

5,89

ETO-3

164,19

98,51

65,68

ETO-4

3,67

0,52

3,15

ETO-5

2,77

0

2,77

MAKALE
Tablo 7. Tasarruf Edilen Yakıt ve Maliyet
Değerleri
ETO

Tasarruf edilen
yakıt (kg/yıl)

Tasarruf edilen
maliyet (TL/yıl)

ETO-1

549,5

1302,32

ETO-2

684,29

1621,76

ETO-3

7620,48

18060,54

ETO-4

362,88

866,64

ETO-5

321,93

762,97

Uygulanan ETO’lar ile önemli oranda iyileştirmeler elde edilmiştir. Bu çalışmalar için kullanılan malzeme ve cihazların ekonomik maliyetleri
göz önüne alınarak ne kadar zamanda kendilerini geri ödedikleri de incelenmiştir. Tablo 8’de
yapılan yatırım, elde edilen parasal tasarruf ve
geri ödeme süresi sunulmuştur.
Tablo 8. Yapılan Yatırım ve Geri Ödeme
Süreleri (Yatırım Değerleri [13] [14] [15] Ve [16]
Kaynaklarından Alınmıştır)
ETO

Yapılan
yatırım
(TL)

Elde
edilen
tasarruf
(TL)

Geri ödeme süresi
(yıl/ay)

ETO-1

2114

1302,32

1,62/19,5

ETO-2

200

1621,76

0,12/1,47

ETO-3

6890

18060,54

0,38/4,58

ETO-4

480

866,64

0,55/6,65

ETO-5

317

762,97

0,42/4,98

ETO-1 için baca gazı analiz cihazı alınarak yapılan yatırım kendini 19,5 ayda geri ödemiştir.
Buhar kaçaklarını gidermek için 5 m’lik dikişli
siyah vidasız buhar borusu değiştirilmiştir. Otomatik dip blöf sistemi alınarak uygun olmayan
blöf işlem ile kaybedilen ısı geri kazanılmıştır.
Yalıtımsız vana ve flanşlara ceket giydirilerek
866,64 TL/yıl tasarruf sağlanmıştır. Yakıt deposu yüzeyine izolasyon yapılarak 762,97 TL/yıl
tasarruf elde edilmiştir.

5. SONUÇ
Bu çalışmada örnek bir buharlı ısıtma sistemine
enerji yönetimi sistemi uygulanmıştır. Isı merkezinde yer alan ısıtma sisteminde 5 ETO belirlenerek analiz edilmiştir. Hava-yakıt oranının uygun olmaması nedeniyle baca gazı sıcaklığının
yüksek olduğu görülmüştür. Isı merkezindeki
boru hattı üzerinde buhar kaçakları belirlenmiştir. Gelişigüzel yapılan blöf nedeniyle büyük
miktarda ısı kayıpları olduğu anlaşılmıştır. Borular yalıtımlı olmakla beraber hat üzerindeki
bazı bölümleri ayırmaya yarayan vana ve birleştirmeye yarayan flanşlar ile yakıt tankının yalıtımsız olduğu tespit edilmiştir. Uygulama öncesi
ve sonrası ısı kayıpları incelendiğinde önemli
miktarda enerji, yakıt ve para geri kazanımları
elde edilmiştir. Yapılan çalışmanın bazı dikkat
çekici sonuçları aşağıda verilmiştir:
a.

Yakıt tüketimindeki toplam azalma 9539,1
kg/yıl olarak gerçekleşmiştir.

b. Yakıt tüketimi dikkate alınarak toplam
22614 TL/yıl tasarruf sağlanmıştır.
c.

Enerji tasarruf odakları yardımıyla 82,21
kW ısı akımı geri kazanılmıştır.

d. Tüm sistemdeki ısı kayıpları %37,4 azaltılmıştır.
e.

ETO-1 dışında tüm enerji tasarruf odakları
bir yıldan kısa bir sürede yapılan yatırımları
geri ödemektedir. ETO-1 için yapılan yatırım 19,5 ayda kendini geri ödemiştir.

f.

Isıtma sistemlerinde düşük yakıt tüketimi ve
düşük ısı kaybına neden olan ekipmanlar

tercih edilmelidir.
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1. GİRİŞ
Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı üyesi
olan Türkiye, gelişmiş ülkelerle birlikte Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesinin (BMİDÇS) hem Ek-I hem de Ek-II
listelerinde yer almıştır. BMİDÇS’nin amacını
ve genel prensiplerini destekleyen ancak haksız
konumundan dolayı BMİDÇS’ye taraf olmayan
Türkiye, bu konumunu değiştirmek üzere uzun
süre mücadele vermiş. Bu mücadele neticesinde
2001 yılında Fas’ın Marakeş kentinde düzenlenen 7. Taraflar Konferansı (COP 7) sonucunda
“Türkiye’nin isminin Ek-II’den silineceği ve özel
şartları tanınarak diğer EK-I ülkelerinden farklı
bir konumda Ek-I’de yer alacağı” yönünde karar
alınmıştır. Ardından Türkiye, 24 Mayıs 2004 tarihinde BMİDÇS’ye, 26 Ağustos 2009 tarihinde
ise Kyoto Protokolü’ne taraf olmuştur.
BMİDÇS Ek-I tarafı olarak Türkiye’nin iklim değişikliği ile mücadele etmek için politika geliştirmek ve uygulamak ile mevcut sera gazı emisyonlarını ve emisyonlarla ilgili verileri BMİDÇS’ye
bildirme yükümlülüğü bulunmaktadır. Diğer taraftan Türkiye’nin Kyoto Protokolü’nün Birinci
(2008-2012) ve İkinci (2013-2020) Yükümlülük
Döneminde sera gazı emisyon azaltım taahhüdü
bulunmamaktadır [3].
Türkiye’de ozon tabakasının korunmasına yönelik çalışmalar Orman ve Su İşleri Bakanlığı
ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılmaktadır. Orman ve Su İşleri Bakanlığının
altında bulunan Meteoroloji Genel Müdürlüğü
ozon ölçümlerinden sorumlu kurumdur. Çevre
ve Şehircilik Bakanlığı altındaki Çevre Yönetim
Genel Müdürlüğü’de ozon tabakasının korunmasına yönelik ulusal odak noktasıdır.
2. OZON TABAKASINI AŞINDIRICI
MADDELER İÇİN TÜRKİYE’DEKİ
MEVZUATLAR
•

Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin Azaltılmasına İlişkin Yönetmelik

•

Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin İthalatı ve Kullanımı Genelgesi

•

Halon Genelgesi

14

Tesisat Mühendisliği - Sayı 160 - Temmuz/Ağustos 2017

•

Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ

•

Florlu Sera Gazlarına İlişkin Yönetmelik

•

Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Kimyasalların İthalat Denetimi Tebliği

•

İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi
Hakkında Karar

•

Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin İhracına İlişkin Tebliğ

•

Metil Bromür’ün Tarımda Kullanımının
Azaltılması Hakkında Yönetmelik

•

Metil Bromür’ün Tarımda Kullanımının
Azaltılması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

2.1. Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin
Azaltılmasına İlişkin Yönetmelik
2037/2000 sayılı AB Direktifi(ne uyumlu olan
Yönetmeliğin amacı; Montreal Protokolü ve değişiklikleri ile kontrol altına alınan maddelerin
kullanılmasına ve bazılarının tüketiminin bir
takvim çerçevesinde azaltılarak kullanımdan
kaldırılmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
2.2. Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin
İthalatı ve Kullanımı Genelgesi (2014/8)
Ozon Tabakasını İncelten Maddeleri ithalatı ve
bu maddelerin tüketimi safhasında ise ithalatçı,
yurtiçinde satışını yapan dağıtıcı, üretim amaçlı
kullanan sanayici ve servis amaçlı kullanan son
kullanıcı firmaların uyması gereken kurallar ve
firmaların kayıt işlemleri ile ilgili bilgiler OTİM
Genelgesi'nde yer almaktadır.
2.3. Halon Genelgesi (2007/4)
Ozon Tabakasını İncelten Maddeler (OTİM)’e
dair Montreal Protokolü ile ilgili ulusal ve uluslararası çalışmaların izlenmesi, koordinasyonu
ve ozon tabakasına zarar veren maddelerin üretim ve tüketimlerinin kontrol altına alınarak bir
takvim çerçevesinde aşamalı olarak son verilmesi çalışmalarını kapsamaktadır. Bu çerçevede Bakanlık koordinasyonunda Ankara Sanayi

MAKALE

Odası (ASO) Ankara 1. Organize Sanayi Bölgesi
(AOSB) sorumluluğunda oluşturulan Türkiye
Halon Bankası (TÜHAB) Türkiye’deki mevcut
halon gazlarının kayıt altına alınması, halon
alternatiflerine ait eğitimlerin verilmesi, halon
gazlarının toplanması, depolanması, işlenmesi,
testlerinin yapılması ve ihtiyaç sahibi kurum ve
kuruluşlara satılması konularında yetkilendirilmiştir.
2.4. Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin
İthaline İlişkin Yönetmelik
1005/2009 sayılı AB Direktifi'ne uyumlu olarak
revize çalışmaları devam etmekte olup, halen
taslak halinde yayımlanmıştır.
Bu yönetmelik; kontrol altına alınan maddelerin

ve bu maddeleri içeren ürün ve ekipmanın dış
ticaretini, kullanımını, piyasaya sunulmasını,
toplanıp yeniden işlenmesini, ıslahını ve bertaraf
edilmesini, bu maddelere ilişkin bilgilerin rapor
edilmesini ve kamuoyunun bilgilendirilmesini
kapsamaktadır.
Taslak’a göre Çizelge 2.1-8 ’de listelenen maddelerin tüm kullanım alanları için ithalatı, ihracatı, ürün ve ekipman içerisinde bulundurulması,
stoklarda bulundurulması ve kullanımı yasaklanmıştır.
Çizelge 2.1 ve Çizelge 2.2’de listelenen kloroflorokarbonların ithalatı, ihracatı, ürün ve ekipman
içerisinde bulundurulması, geri kazanımı yapıldıktan sonra cihazlara tekrar bu gazların şarjı,
stoklarda tutulması ve kullanımı yasaktır.

Çizelge 2.1. Kloroflorokarbonlar: Grup 1 [2]
G.T.İ.P.
2903.77.10.00.00

Madde İsmi
CFCl3Triklorflorometan (CFC-11)

Ozon İnceltme Potansiyeli
1,0

2903.77.20.00.00

CF2Cl2Diklordiflormetan (CFC-12)

1,0

2903.77.30.00.00

C2F3Cl3Triklortrifloretan (CFC-113)

0,8

2903.77.30.10

Triklortrifloretan (CFC-113a)

2903.77.40.00.00

C2F4Cl2Diklortetrafloretan (CFC-114)

1,0

2903.77.50.00.00

C2F5Cl Klorpentafloretan (CFC-115)

0,6

Çizelge 2.2. Kloroflorokarbonlar: Grup 2 [2]
G.T.İ.P.
2903.77.90.60

Madde İsmi
CF3Cl Klortriflorometan (CFC-13)

Ozon İnceltme Potansiyeli
1,0

2903.77.90.15

C2FCl5 Pentaklorofloroetan (CFC-111)

1,0

2903.77.90.20

C2F2Cl4 Tetraklorodifloroetanlar (CFC-112)

1,0

2903.77.90.25

C3FCl7 Heptaklorofloropropanlar (CFC-211)

1,0

2903.77.90.30

C3F2Cl6 Hekzaklorodifloropropanlar (CFC-212)

1,0

2903.77.90.35

C3F3Cl5 Pentaklorotrifloropropanlar (CFC-213)

1,0

2903.77.90.40

C3F4Cl4 Tetraklorotetrafloropropanlar (CFC-214)

1,0

2903.77.90.45

C3F5Cl3 Trikloropentafloropropanlar (CFC-215)

1,0

2903.77.90.50

C3F6Cl2 Diklorohekzafloropropanlar (CFC-216)

1,0

2903.77.90.55

C3F7Cl Kloroheptafloropropanlar (CFC-217)

1,0
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Çizelge 2.3. Halonlar [2]
G.T.İ.P.
2903.76.10.00.00

Madde İsmi
CF2BrCl Bromoklorodiflorometanlar (Halon 1211)

Ozon İnceltme Potansiyeli
3,0

2903.76.20.00.00

CF3Br Bromotriflorometanlar (Halon 1301)

10,0

2903.76.90.00.00

C2F4Br2 Dibromotetrafloroetanlar (Halon 2402)

6,0

Çizelge 2.4. Hidrokoloroflorokarbonlar [2]
G.T.İ.P.
2903.73.00.90

Madde İsmi
C2H3FCl2 Flordikloretan (tüm izomerleri) (HCFC-141),

Ozon İnceltme Potansiyeli
0,070

2903.73.00.00.00

CH3CFCl2 1,1-Dikloro-1-floretan (HCFC-141b)

0,110

2903.74.00.00.00

C2H3F2Cl Klordifloretan (tüm izomerleri) (HCFC-142)

0,070

3824.74.00.00.12

CH3CF2Cl(HCFC-142B (Klorodifloroetan)/R-22 (klorodif- 0,065
lorometan)
Çizelge 2.5. Diğer [2]

G.T.İ.P.
2903.14.00.00.00

Madde İsmi
CCl4 karbontetraklorür

Ozon İnceltme Potansiyeli
1,1

Çizelge 2.6. Diğer [2]
G.T.İ.P.
2903.19.10.00.00

Madde İsmi
C2H3Cl3 1,1,1 trikloretan (metil kloroform)

Ozon İnceltme Potansiyeli
1,1

Çizelge 2.7. Diğer [2]
G.T.İ.P.
2903.39.11.00.00

Madde İsmi
CH3Br metil bromür

Ozon İnceltme Potansiyeli
0,6

Çizelge 2.8. Diğer [2]
G.T.İ.P.
3808.91.90.00.11

Madde İsmi
CH2BrCl Bromoklorometan (Halon 1011)

Türkiye’de Çizelge 2.9’da listelenen maddelerin ithalatı 01.01.2015 tarihinden itibaren servis
amaçlı kullanımları hariç yasaktır. Servis amaçlı
ithalat gerçekleştirebilecek firmaların nitelikleri
Bakanlıkça yayımlanan mevzuat çerçevesinde
belirlenecektir.
Ozon Tabakasını İncelten ve Montreal Protokolü
ve Değişiklikleri ile kontrol altına alınan Çizelge
2.1-8. ve Çizelge 2.9’da belirtilen maddelerden
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Ozon İnceltme Potansiyeli
0,12

herhangi birini üretmek, bunları kullanarak üretim yapan yeni tesis kurmak ve kapasite arttırmak üzere tesis veya ünite kurmak yasaktır.
Bu Yönetmeliğin yayımlandığı tarihten itibaren,
ürün veya ekipman içerisinden geri kazanılmış
ve tekrar kullanılabilecek durumda olan ozon
tabakasını incelten maddelerin Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş ıslah merkezlerine teslim
edilmesi zorunludur. Bu merkezlerde kontrol
altına alınmış maddeler üzerinde geri dönüşüm
ve ıslah işlemleri yapılarak belli bir saflık dere-

MAKALE

cesine getirilen bu maddelerin satışları gerçekleştirilecektir.
İlgili kurum ve kuruluşlar, Çizelge 2.1-8 ve Çizelge 2.9’da belirtilen maddelerin laboratuvar ve
zorunlu kullanım alanları için bir sonraki yıla
ilişkin ihtiyaç miktarlarını, Türkiye’de geri kazanılmış madde miktarı dâhil edilmeksizin tespit ederek, her yıl Ekim ayı sonuna kadar Çevre
ve Şehircilik Bakanlığına bildirmek zorundadır.
Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin ithalatçıları, maddenin taşındığı konteynerin, tüpün
ya da paketin üzerine, görülecek şekilde “Ozon
Tabakasına Zarar Verir” uyarısını yazmakla yükümlüdür.

Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin atıklarının, ilgili Atık Yönetimi Yönetmeliği uyarınca
Bakanlık tarafından onaylanmış Bertaraf tesislerine veya ara depolama merkezlerine teslim
edilmesi zorunludur.
Bu yönetmelik kapsamında kontrol altına alınmış Ozon Tabakasını İncelten Maddeleri, yeniden dolumu yapılamayan, tek kullanımlık tüpler ve/veya konteynerler içerisinde ithal etmek
01.06.2015 itibariyle yasaktır.
Yeniden dolumu yapılamayan, tek kullanımlık
tüpler ve/veya konteynerlerde bulunan Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin ülke içindeki satışları 01.06.2016 itibariyle yasaktır.

Çizelge 2.9. Kontrol Altına Alınan Maddeler [2]
G.T.İ.P.

Madde İsmi

Ozon İnceltme Potansiyeli

2903.71.00.00.00 CHF2Cl Klorodiflorometan (HCFC-22)

0,055

2903.79.11.00.11 CHFCl2 Flordiklormetan (HCFC-21)

0,040

2903.79.11.00.13 CH2FCl Klorflormetan (HCFC-31)

0,020

2903.79.11.00.14 C2HFCl4 Flortetraklor etan (tüm izomerleri) (HCFC-121)

0,040

2903.79.11.00.15 C2HF2Cl3 Diflortriklor etan (tüm izomerleri) (HCFC-122)

0,080

2903.72.00.00.00 C2HF3Cl2 Diklortriflor etan (tüm izomerleri) (HCFC-123)

0,020

2903.79.11.00.17 C2HF4Cl Klortetraflor etan (tüm izomerleri) (HCFC-124)

0,022

2903.79.11.00.18 C2H2FCl3 Flortriklor etan (tüm izomerleri) (HCFC-131)

0,050

2903.79.11.00.21 C2H2F2Cl2 Diklordiflor etan (tüm izomerleri) (HCFC-132)

0,050

2903.79.11.00.22 C2H2F3Cl Klortriflor etan (tüm izomerleri) (HCFC-133)

0,060

2903.79.11.00.25 C2H4FCl Klorflor etan (tüm izomerleri) (HCFC-151)

0,005

2903.79.11.00.26 C3HFCl6 Florhekzaklor propan (tüm izomerleri) (HCFC-221)

0,070

2903.79.11.00.27 C3HF2Cl5 Diflorpentaklor propan (tüm izomerleri) (HCFC-222) 0,090
2903.79.11.00.28 C3HF3Cl4 Triflortetraklor propan (tüm izomerleri) (HCFC-223) 0,080
2903.79.11.00.31 C3HF4Cl3 Triklortetraflor propan (tüm izomerleri) (HCFC-224) 0,090
2903.75.00

C3HF5Cl2 Diklorpentaflor propan (tüm izomerleri) (HCFC-225) 0,070

2903.75.00.00.00 CF3CF2CHCl2 Diklorpentaflor propan HCFC-225ca

0,025

2903.79.11.00.51 C3H5F2Cl Klordiflor propan (tüm izomerleri) (HCFC-262)

0,020

2903.79.11.00.52 C3H6FCl Klorflor propan (tüm izomerleri) (HCFC-271)

0,030

2903.79.11.00.59 Diğerleri
2903.79.19.00.19 Diğerleri
2903.79.21.00.00 CHFBr2 Flordibrom metan

1,00
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Çizelge 2.9. Kontrol Altına Alınan Maddeler [2]
G.T.İ.P.

18

Madde İsmi

Ozon İnceltme Potansiyeli

CHF2Br (HBFC-22B1) Bromdiflor metan

0,74

CH2FBr Florbrommetan

0,73

C2HFBr4 Flortetrabrometan

0,8

C2HF2Br3 Diflortribro metan (tüm izomerleri)

1,8

C2HF3Br2 Dibromtriflor etan (tüm izomerleri)

1,6

C2HF4Br Bromtetraflor etan (tüm izomerleri)

1,2

C2H2FBr3 Flortribrom etan (tüm izomerleri)

1,1

C2H2F2Br2 Diflordibrom etan (tüm izomerleri)

1,5

C2H2F3Br Bromtriflor etan (tüm izomerleri)

1,6

C2H3FBr2 Flordibrom etan (tüm izomerleri)

1,7

C2H3F2Br Bromdiflor etan (tüm izomerleri)

1,1

C2H4FBr Florbrom etan (tüm izomerleri)

0,1

C3HFBr6 Florhekzabrom propan (tüm izomerleri)

1,5

C3H2FBr5 Diflorpentabrom propan (tüm izomerleri)

1,9

C3HF3Br4 Triflortetrabrom propan (tüm izomerleri)

1,8

C3HF4Br3 Tribromtetraflor propan (tüm izomerleri)

2,2

C3HF5Br2 Dibrompentaflor propan (tüm izomerleri)

2,0

C3HF6Br Bromhekzaflor propan (tüm izomerleri)

3,3

C3H2FBr5 Florpentabrom propan (tüm izomerleri)

1,9

C3H2F2Br4 Diflortetrabrom propan (tüm izomerleri)

2,1

C3H2F3Br3 Triflortribrom propan (t.i)

5,6

C3H2F4Br2 Dibromtetraflor propan (tüm izomerleri)

7,5

C3H2F5Br Brompentaflor propan (tüm izomerleri)

1,4

C3H3FBr4 Flortetrabrom propan (tüm izomerleri)

1,9

C3H3F2Br3 Diflortribrom propan (tüm izomerleri)

3,1

C3H3F3Br2 Dibromtriflor propan (tüm izomerleri)

2,5

C3H3F4Br Bromtetraflor propan (tüm izomerleri)

4,4

C3H4FBr3 Flortribrom propan (tüm izomerleri)

0,3

C3H4F2Br2 Diflordibrom propan (t.i)

1,0

C3H4F3Br Bromtriflor propan (t.i)

0,8

C3H5FBr2 Flordibrom propan (t.i)

0,4

C3H5F2Br Bromdiflor propan (tüm izomerleri)

0,8

C3H6FBr Florbrom propan (t.i)

0,7
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2.5. Florlu Sera Gazlarına İlişkin Yönetmelik
Hidrokloroflorokarbon (HCFC) grubu gazların
alternatifi olarak kullanılan Florlu Sera Gazlarına ilişkin ilgili AB Direktifine uyumlu mevzuat
çalışmaları devam etmekte olup, taslak olarak
yayınlanmıştır.
Bu yönetmeliğin amacı, florlu sera gazlarından
kaynaklanan emisyonları kontrol altına almak
üzere, ülkemizin taraf olduğu Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’nin
Kyoto Protokolü altında listelenmiş olan florlu
sera gazlarının kullanımına dair usul ve esasları
düzenlemektir.
Bu yönetmelik; Kyoto Protokolü altında listelenmiş olan florlu sera gazlarının ve diğer florlu
maddelerin piyasaya arzına ilişkin yasaklarını,
geri kazanımını, geri dönüşümünü, ıslahını ve
imha edilmesini, florlu sera gazı içeren cihaz ve
ürünlerin etiketlenmesi kapsar. Ayrıca sızıntılarının önlenmesini ve bu faaliyetleri yürüten şirket ve personelin eğitim ve sertifikasyonunu ve
bu maddelere ilişkin bilgilerin rapor edilmesini
kapsamaktadır.
Bu yönetmelik aşağıdaki ilgili hükümlere dayalı
olarak hazırlanmıştır:
a.

9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununun 2 nci, 12 nci ve ek 7 nci maddeleri,

b. 29/6/2011 tarihli ve 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin
2 nci ve 8 inci maddeleri,
c.

16/10/2003 tarihli ve 4990 sayılı Kanun ile
uygun bulunan Birleşmiş Milletler İklim
Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi,

d. Kyoto Protokolünün ve Bazı Florlu Sera
Gazlarına Dair Avrupa Parlamentosu ve
Konseyin (EC) 842/2006 sayılı Yönetmeliği,
e.

Kyoto Protokolünün ve Bazı Florlu Sera
Gazlarına Dair 514/2014 sayılı Revize Yönetmeliği

Yönetmeliğin hazırlık ve alt yapı çalışmaları çerçevesinde Avrupa Birliği Entegrasyon Sürecinin
Desteklenmesi Faaliyetleri (SEI) mali kaynağı ile

Türkiye’de kullanılan F-Gaz Kullanımına İlişkin
Teknik Yardım ve İlgili Yönetmeliğin Uyumlaştırılması Projesi çalışmaları yürütülmüştür [5].
Taslak Yönetmeliğe göre florlu sera gazlarının
kasıtlı olarak atmosfere atılması, sertifika sahibi
olmayan gerçek ve tüzel kişilere satılması yasaktır.
Madde 8’e göre:
6. 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren florlu sera
gazları ve diğer florlu maddeleri içeren tek
kullanımlık konteynerlerin ithalatı yasaktır.
7.

Etiketleme Tebliğinde belirtildiği şekilde
etiketlenmemiş olan konteynerler içinde
florlu sera gazları ve diğer florlu maddelerin
piyasaya sürülmesi yasaktır.

8. 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren Ek III’te
listelenen florlu sera gazlarını içeren cihaz
veya ürünlerin piyasaya sürülmesi yasaktır.
9.

Çizelge 2.10’da belirtilen Ek III’te listelenen
maddeler haricinde florlu sera gazlarını içeren cihaz ve ürünler, Etiketleme Tebliğinde
belirtildiği şekilde etiketlenmemişse, piyasaya sürülmesi yasaktır.

10. İmha sahalarının sahiplerinin, köpük ürününde veya cihaz köpük yalıtımında şişirme
ajanı olarak kullanılan florlu sera gazları hariç, florlu sera gazı içeren cihaz ve ürünleri
sahalarına kabul etmeleri yasaktır.
11. 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren, magnezyum kalıp dökümünde ve magnezyum kalıp
döküm alaşımlarının geri dönüşümünde kükürt hekzaflorürün kullanımı, kükürt hekzaflorür miktarı 850 kg/yıl’dan az olması
durumu haricinde yasaktır.
12. 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren, araç lastiklerinin dolumu için kükürt hekzaflorür kullanılması yasaktır.
13. 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren florlu sera
gazları diğer florlu maddeleri içeren tek kullanımlık konteynerlerin piyasaya sürülmesi
yasaktır.
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1 Ocak 2017’den itibaren, cihaz, ürün veya konteynerde yer alan florlu sera gazlarının ağırlık ve
CO2 eşdeğeri cinsinden miktarını belirten etiket
bulundurması gerekir.

2.7. Yapılması Planlanan Mevzuatlar ve
Planlar

Madde 10’a göre:

Kullanımı sonlandırılan OTİM’lerin geri kazanımı ve bertarafı için sürdürülebilir bir sistemin
kurulması amacıyla 2015 yılında yayınlanması
planlanmaktadır.

1.

Florlu sera gazı içeren cihaz ve ürünler,

•

3 kg ve üzeri florlu sera gazı içeriyorsa – 12
(on iki) ayda bir,

•

30 kg ve üzeri florlu sera gazı içeriyorsa – 6
(altı) ayda bir,

•

300 kg ve üzeri florlu sera gazı içeriyorsa – 3
(üç) ayda bir (veya sızıntı tespit sistemi monte edilmişse, 6 (altı) ayda bir), sızıntı için
kontrol edilir.

2. 1 Ocak 2017’den itibaren, 300 kg ve üzeri
florlu sera gazlarını içeren cihazlar için sızıntı tespit sistemleri monte edilir ve bu sistem, 12 (on iki) ayda bir kontrol edilir.
2.6. Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin
İthalatı ve Kullanımı Genelgesi (2015/01)
2014/8 sayılı OTİM Genelgesi revize edilmiş
olup, 2015 yılı başlarında yayınlanmıştır. Bu genelge OTİM’lerin ithalatı ve nihai tüketimi safhalarında, servis amaçlı ithalatçı, üretim amaçlı
ithalatçı, sanayici, dağıtıcı ve servis amaçlı son
kullanıcı firmaların uyması gereken hususları
kapsar.

•

•

Kullanımı Sonlandırılan OTİM’lerin
Geri Kazanımı ve Bertarafı Genelgesi

HCFC Sonlandırma
(Hpmp) Projesi

Yönetim

Planı

Bu projenin amacı CFC/HCFC’lerin ve içeren
ürünlerin imalatının sonlandırılması/yasaklanması, denetimi ve alternative maddelerin üretim,
kullanım, ithalat ve ihracatına yönelik kotalar,
fiyat denetimleri, ithalat yasakları gibi politika
ve uygulama araçlarının geliştirilmesidir. Aynı
zamanda ülke ihtiyaçları ve mevcut tüketim durumu göz önüne alınarak, Protokol taraflarınca
uzlaşılan sonlandırma takvimi çerçevesinde
(2030) CFC/HCFC tüketiminin kademeli sonlandırma yaklaşımı, zaman çizelgesi, teknik ve
mali profilinin tanımlanmasıdır.
Yönetim Planı iki aşamalı olup, 2018 yılına planın ilk aşaması projelendirilmiştir. Bu aşamanın
başarıyla gerçekleştirilmesi durumunda projenin
2. aşaması başlayabilecektir [7].
2014-2017 arasında ki dönemde projenin ilk ayağı HCFC-141b’nin küçük ve orta ölçekli işletme-

Çizelge 2.10. Florlu Sera Gazlarına İlişkin Taslak Yönetmelik Ek III [8]
8. maddenin 3. bendinde yer alan piyasaya sürme yasaklı; ürünler ve cihazlar
1. Soğutucu madde olarak HFC ve PFC içeren çevrelenmemiş doğrudan buharlaştırma sistemleri
2. PFCl veya HFC-23 içeren yangından koruma cihazları
3. Florlu sera gazları içeren evsel kullanıma yönelik pencereler
4. Florlu sera gazları içeren diğer pencereler
5. Florlu sera gazları içeren ayakkabılar
6. Florlu sera gazları içeren lastikler
7. GWP’si 150 ve üzeri olan florlu sera gazları içeren tek bileşenli köpükler (ulusal
güvenlik standartlarını karşılamak için gerekli olanlar hariç)
8. GWP’si 150 ve üzeri olan HFCleri içeren, eğlence ve dekoratif amaçlar için pazarlanan ve genel halka satışa yönelik aerosol jeneratörleri ve işaret düdükleri

Yasaklanma tarihi
1 Ocak 2017
1 Ocak 2017
1 Ocak 2017
1 Ocak 2017
1 Ocak 2017
1 Ocak 2017
1 Ocak 2017
1 Ocak 2017

9. GWP’si 150 ve üzeri olan HFCleri soğutucu madde veya köpük körükleme madde1 Ocak 2017
si olarak içeren evsel buzdolapları ve dondurucular
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lerde sonlandırılması için verilecek destek programının devreye girmesi ile başlamıştır. Sistem
evi olarak faaliyet gösteren ve HCFC-141b’yi
poliüretan üretiminde kullanan 6 adet firmanın
çevre dostu alternatif maddelere geçiş sağlayabilmesi adına piyasa üretim payları göz önüne
alınarak dönüşüm yatırımlarına kısmi destek
sağlanmaktadır. [7]
Halen Devam eden OTİM projeleri şunlardır:
•

HCFC’lerin Sonlandırma Yönetim Planı
(HPMP) Projesi (2013- 2017 )

•

Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi Projesi
(6. Aşama, 2013-2015)

Türkiye’nin Montreal Protokolü yükümlülükleri
doğrultusunda belirlediği azaltım takvimi çerçevesinde; kloroflorokarbon (CFC) kullanımı 2006
yılı itibarı ile tamamen sonlandırılmıştır Ancak,
kontrol altına alınan maddeler arasından klorodiflorometanın (HCFC-22) servis amaçlı ithaline
ve üretim amaçlı ithaline Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca değerlendirilerek izin verilir [6]. Hidrokloroflorokarbon (HCFC) 01.01.2015 itibariyle
ithalatı, 2025 yılı itibariyle de tüm kullanımı sonlandırılacaktır. Halonlar; rehabilite edilen halonların kullanımı 31.12.2011 tarihinden 31.12.2015
tarihine kadar zorunlu kullanım alanları ile sınırlı olup, 01.01.2016 tarihinden itibaren halonların kullanımı tamamen yasaktır (Türk Silahlı
Kuvvetleri unsurları hariç). 01.01.2008 tarihinden sonra halonların ithalatı yasaklanmıştır [4].
Bu çerçevede; ithalatı ve kullanımı büyük ölçüde yasaklanan ozon incelten maddelerin (OTİM)
geri kazanımı ve bertarafı söz konusudur.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, OTİM ithalatı ve
kullanımının azaltılması amacıyla çalışmalarına devam etmektedir. Türkiye’de üretimi yasak
olan OTİM ithalatına yönelik sıkı kota önlemleri uygulanmaktadır. 2009 yılında başlayan kota
uygulamasının ardından bu maddelerin ithalatına izin verilen miktar 15 bin ton iken, 2014 yılında 2 bin 300 tona düşürülmüştür. 2015 yılında
ise sadece 500 ton olarak ithalatına izin verilmiştir. [1]

3. SONUÇ
İnsanlık, yeni teknolojilerin eskiye göre hızla ortaya çıktığı bir dönemi yaşamakta. Bu insanlık
için iyi gibi görünse de, ilerleyen teknoloji beraberinde çevre kirliliği ve ozon tahribatı gibi
eskiye döndürülmesi uzun zaman alacak insanlığı tehdit eden problemler getirmektedir. Ancak
bunu fark eden bilim adamlarının yönlendirmesiyle bazı devletler gibi Ülkemiz de bu problemi
ortadan kaldırmak için somut adımlar atmaya
başlamıştır.
Ozon tabakasının aşınması ve küresel ısınma
potansiyeline etkileri nedeniyle CFC, HCFC gibi
soğutucu akışkanlar (soğutkanlar) bazı devletlerin uygulamalarıyla bir takvim çerçevesinde
yerlerini zararsız veya daha az zararlı olanlara
bırakmaktadır.
Bu sürecin devamına yönelik uygulamalara sınırsız destek verilmesi tüm örgütlü yapıların görevi olmalıdır.
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Yapı Bilgi Sistemlerinin (BIM) Ofis Binalarında
Kullanım Alanları ve Potansiyeli
İdil AYÇAM

ÖZ
Günümüz mimarlık dinamikleri çok boyutlu, performans tabanlı, bütüncül bir tasarım
yaklaşımını, disiplinler arası etkileşimi beraberinde getirmektedir. Yapı Bilgi Sistemleri (BIM) sayesinde tasarım aşamasında ve daha sonra girilen tüm veriler saklanmakta ve böylece bu bilgiler sadece tasarımcı tarafından değil, yüklenici ya da bina
sahibi tarafından da kullanılabilmektedir.
Çalışma kapsamında ofis yapısının mevcut durumu Revit programında modellenmiş
ve çevresel analizleri yapılmıştır. Sürdürülebilir ofis yapılarında gereken kullanıcı
konforunu sağlanması için ASHRAE 90.1 ve TSE 825 standartları kapsamında yapının ısısal performansı iyileştirilmiş, analizleri hızlı ve kolay bir şekilde yapılmıştır.
Çalışmada BIM sistemlerinin sağladığı faydalar araştırılarak ofis binaları özelinde
tasarım süreçlerine yansımaları değerlendirilecektir.
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ABSTRACT
The dynamics of today’s architectural platform brings along the multi-dimensional,
performance-based, holistic design approach, interdisciplinary interaction.by the
means of Building Information Modeling (BIM), during the design phase and later
on all the data entered is stored so that this information not only can be used by the
designer but also by the contractor or the building owner.
Within the context of the study Office Building was designed in Revit and environmental analysis was made. In order to provide user comfort which is necessary in
sustainable office buildings, building’s thermal performance was improved within the
standards of ASHRAE 90.1 and TSE 825 and analyses were made quickly and easily.
In this study, researching the benefits of BIM systems , specifically in the field of office
buildings, reflections on the design-production processes will be reviewed.
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1. GİRİŞ
Günümüzde enerji kaynaklarının hızla tükenmeye başlaması, iklim değişiklikleri, küresel
ısınmayla başlayan karbondioksit salınımının
artması gibi sebepler sürdürülebilir yapı kavramını öne çıkarmaktadır. AB verilerine göre karbondioksit salınımının %40’ından sorumlu olan
binalarda atmosfere salınan karbon miktarının
azaltılması için 1997’de birçok devlet tarafından
Kyoto Protokolü imzalanmıştır.
Bina Enerji Performans Direktifi’nde (EPBDRecast 2010) yapıların enerji performansının
hesaplanması, yeni ve mevcut binalar için
minimum gereksinimlerin belirlenmesi, sıfır
enerjili bina hedefleri, finansal teşvikler ve piyasa engelleri gibi konularla birlikte odaklandığı bir diğer temel nokta enerji performansı sertifikalarıdır. Direktife göre üye ülkeler, binaların
enerji performansı sertifikasyonu için bir sistem
uygulamalıdır [10].
Ülkeler mevcut ve yeni yapılacak yapıların çevre
dostu, enerji kaynaklarını etkin ve verimli kullanabilen yapılar haline dönüşmesi için uyulması
zorunlu standartlar geliştirmektedirler. Zorunlu
standartların yanı sıra bu standartlar çerçevesinde geliştirilen ve gönüllü başvurulan yeşil bina
sertifikasyon sistemleri ile de yapıların ne kadar
sürdürülebilir olduğu ölçülmektedir. Binaları
çevresel etkilerine göre değerlendiren sertifikasyon ve standartlar çok kriterli değerlendirme
sürecini beraberinde getirmektedir. Bilgisayar
yazılımları sayesinde bu ölçümler ve değerlendirmeler daha pratik ve hızlı yapılabilmektedir. Bu yazılımları bünyesinde barındıran Yapı
Bilgi Sistemleri entegre tasarım sürecine katkı
sağlarken, tasarımın farklı evrelerinde kullanım
konforu açısından yardımcı olmaktadır.
2. YAPI BİLGİ MODELLEMESİ
Geleneksel yöntemlerin ve bilgisayar destekli tasarım araçlarının eksiklikleri günümüzde
Yapı Bilgi Modellemesi (BIM) kavramının öne
çıkmasına neden olmuştur. Yapı Bilgi Modellemesi (BIM), temel anlamda entegre tasarım
ve proje teslim süreçlerini destekleyebilen ve

mevcut bilgi teknolojileri ile karşılaştırıldığında belirgin avantajlar sunan bir teknoloji, metodoloji ve süreçler bütünü olarak algılanmaktadır
[6].
Bu bütünleşik veri yaklaşımı tek bir modelde
iki ve üç boyutlu mimari görsel dâhilinde çeşitli
bilginin temsiline imkân verebilecek araştırmalara ön ayak olmuştur. Bu anlayışa göre amaç,
çeviri ve koordinasyon konularının bilgisayar
tarafından yönetilerek hızlı ve kesin bir tasarım
sürecini mümkün kılmaktır. Bu düşünsel yaklaşım günümüzde yapı bilgi sistemi olarak kabul
edilen modelin düşünsel altyapısını oluşturmaktadır. Buna göre tasarımcılar doğrudan üç
boyutlu model üzerinde çalışırken plan, kesit,
görünüş, analiz verilerine de etkimektedirler.
Bu sayede geleneksel anlamda tek tek ele alınıp
elde edilmesi gereken dokümanlar ve veriler,
bilgisayar tarafından hesaplanıp, tasarımcıya
sunulmaktadır [7].
Günümüzde BIM çok hızlı gelişmekte ve farklı amaçlar için kullanılmaktadır bu da BIM’in
çoklu boyutlarını ortaya çıkarmaktadır. BIM
yazılım araçlarının kullanımıyla inşaat sektörü
sadece 2D çizimlerle değil 2D ve 3Dyi içinde
barındıran mevcut durum modelleri, planlamaiş programını kapsayan 4D’yle, tasarımın başından itibaren oluşturulabilen 5D maliyet tahminleriyle, enerji korunumunun irdelendiği 6D
konsept ve detaylı enerji analizleriyle, bina yaşam döngüsünü destekleyen 7D tesis ve bakım
yönetimiyle de ilgilenmektedir.
2.1. Yapı Bilgi Modellemesi Yazılım Araçları
İngiltere’de oluşturulmuş ve BIM elementlerinin bir araya getirildiği bir kaynak olan National BIM Library üzerinden indirilen ve buraya
yüklenen elementlerin dosya biçimlerine bakıldığında, bu verilerin %49’unun Revit, %18’inin
ArchiCAD, %10’unun Bentley ve %10’unun da
Vectorworks yazılımları kullanılarak oluşturulduğu ve %13’ünün de IFC biçiminde olduğu
görülmektedir [11]. Yapı firmalarında kullanılan
yapı bilgi sistem tabanlı yazılımlar; Autodesk
Revit ve Nemetschek Allplan, Archicad ve Bentley Microstation V8i yazılımlarıdır.
Tesisat Mühendisliği - Sayı 160 - Temmuz/Ağustos 2017
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Plug-in denilen eklentiler kendi başına çalışabilen bir program için, genellikle özel bir alanda
duyulan gereklilik üzerine geliştirilen, programa yeni özellikler ekleyen yazılımlardır. Gelişen
teknolojiyle birlikte yazılım şirketleri mevcut
programları geliştirmekte ya da yeni programlar piyasaya sürmekteler. Mevcut programlara
yapılan eklentiler ile yazılımın yetenekleri arttırılmakta, tasarımcıya zaman kazandırmaktadır.
Enerji korunumunun önem kazanmasına paralel
olarak yazılım firmaları tarafından geliştirilen
analiz eklentileriyle beraber oluşturulan model
üzerinden çevresel ve yapısal analizler yapılarak
enerji performansı yüksek yapılar tasarlanmasına olanak sağlanmaktadır.
3. BIM SİSTEMLERİNİN OFİS
YAPILARINDA KULLANIMI
Sürdürülebilir mimarlık ilkelerini benimsemiş,
konumlandırıldığı arazinin koşullarına uygun,
uygulanması ve kullanım ömrü boyunca doğal
kaynakların tüketimine duyarlı olan, yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanan, çevre kirliliği yaratmayan, kullanıcılarının konforlarını üst
düzeyde tutmayı hedefleyen, yıkımdan sonra
bile diğer yapılar için kaynak oluşturan çevre
dostu ofis binaları sürdürülebilir olarak tanımlanmaktadır [1].
Ofis binalarında kullanılan sürdürülebilir tasarım ölçütleri:
•

Arsanın sürdürülebilirliğini sağlamak ve
yer seçimini en iyi şekilde yapmak önemlidir. Binayı arsada konumlandırırken günışığının ve mikroklimanın yararlarından
optimum şekilde yararlanacak şekilde bina
yönlendirilmelidir.

•

İklim verileri göz önüne alınmalı, doğal
girdiler ve pasif denetim olanakları iyi
değerlendirilmelidir.

•

Pasif güneş sistemleriyle güneşten ısı kazanımı ve bina içinde doğal aydınlatma sağlanırken, pasif rüzgâr sistemleriyle doğal
havalandırma ve serinletme yapılmalıdır.

•

İklimsel veriler ışığında geliştirilen bioklimatik kabuk tasarımıyla, enerji kayıpları
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azaltılmalı ve verim artışı sağlanmalıdır.
•

Ofis binalarında içsel ısı kazançlarının fazla olması yaz aylarında soğutma yükünün
artmasına neden olmaktadır. Soğutma yükünün azaltılması için; güneşten fazla ısı
kazanımını önlemeye yönelik güneş kontrol
elemanları oluşturulmalı, şeffaf ve opak bileşenlerin termofiziksel özellikleri dikkate
alınmalı, pasif rüzgâr sistemlerinden yararlanılmalı, kabuktaki açıklıkların boyutları,
yerleri ve kabuğun dolu-boş oranları iyi analiz edilip tasarlanmalıdır.

•

Bina tasarımlarında yenilenebilir enerji
kaynakları mümkün olduğunca kullanılarak geleneksel kaynakların tüketimi en aza
indirilmelidir.

•

Binada kullanılacak sistemlerle ısıl kayıplar
önlenmeli, bina kabuğunda enerji korunumu optimizasyonu sağlanmalıdır. Bu amaçla mimari elemanların yanı sıra, malzeme
ve yalıtım seçimlerinin iyi yapılması ve binadaki kontrolsüz hava sızıntılarının önlenmesi gerekmektedir.

•

Binada mekanları sınırlayan elemanlar (döşeme-duvar-tavan) iklimsel ve görsel performansı arttırmaya yönelik diğer sistemlerle entegre biçimde tasarlanmalıdır.

•

Bina maksimum doğal kaynaklardan yararlanacak şekilde tasarlanırken, geleneksel enerji tüketen aktif sistemlerden sadece
destek amaçlı yararlanılmalı ve diğer sistemlerle entegrasyonu sağlanmalıdır.

•

Binanın atık denetimi yapılmalı; tükenen
enerjinin atılmadan mümkün olduğu kadar
kullanılabilmesi sağlanmalı, atığın çevreye
zararı minimize edilmeli ve bu amaçla uygun teknolojiler seçilmelidir.

•

Otomasyon sistemleriyle binada uygulanan
sistemlerin işletimi denetlenmeli, bakımları
yapılmalıdır.

•

Mekânların kütle ve kat organizasyonundaki yerlerine pasif tasarım ölçütleri doğrultusunda karar verilmeli ve zonlamaları
dikkate alınarak tampon alanlar oluşturulmalıdır.
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•

Kullanıcıların konfor düzeyini en üst seviyede tutmak önemlidir. Bunun önemli
faktörlerinden biri iç hava kalitesini yükseltmektir, mekâna doğal havalandırma verilmelidir [4].

Sürdürülebilirlik açısından incelenmesi ve değerlendirilmesi gereken öncelikli kriterler arasında enerji korunumu yer almaktadır. Ofis
yapılarının sürdürülebilir mimarlık açısından
değerlendirebilmek için yapının tasarım, üretim, kullanım ve kullanım sonrası süreçleri ele
alınmalıdır. Bu çalışmada enerji korunumu üzerinde durulacaktır. Enerji korunumunu günümüzde kullanılan CAD programları ile gerçekleştirmek ek zaman ve maliyet demektir. Bu
yüzden CAD teknolojisinin yapım dokümanlarının hazırlanmasında kalem ya da kalemlerin
yerini aldığı gibi BIM’de CAD’in yerini alacaktır. Endüstrinin, eski süreçlerin bugünün dünyasında çalışmadığı ve gelecekte de çalışmayacağının farkına varması gerekmektedir. Belirli bir
seviyede çalışıyor olsalar dahi, eskiden oldukları
kadar verimli olmayacaktır [8].
Geleneksel metotla yapılan sürdürülebilir yapı
tasarımında, model bilgisayar destekli çizim ile
tamamlanmaktadır. Sonrasında, enerji simülasyonu yapacak araç/yazılım için gerekli olan
veri ve bilgiler ise aşama aşama toplanmaktadır.
Enerji simülasyon programlarına; (Energy Plus,
Ecotect ve IES Virtual Environment gibi) ısı yalıtımı, iklimlendirme, parlama, gölge, güneşten
ısı ve gün ışığı kazanımı, hava akımı, doğal havalandırma, mekanik havalandırma, yapı dinamiği ve ısıl kütleye yönelik simülasyonların detayları için önemli miktarda yapı tasarım bilgisi
girilmesi gerekmektedir [5].
BIM ile tasarım ve yapım aşamalarında tüm
yapı verileri; geometri, malzeme, boşluklar gibi
enerji analiz ve simülasyonları için gerekli bilgiler, farklı proje paydaşları tarafından (mimar,
mühendis, analist gibi.) oluşturulmuş; veri yönünden zengin, akıllı ve kapsamlı tek bir model
üzerinde birleştirilip değerlendirilmektedirler
[9].

4. MEVCUT OFİS YAPISINDA ENERJİ
PERFORMANSI VE ENERJİ
ANALİZİ
Birçok mevcut yapı enerji korunumuna ilişkin
standart ve yönetmeliklerin sınır değerlerini
sağlayamamaktadır. Bu yüzden mevcut yapıların enerjiyi etkin ve verimli kullanan yapılar
haline dönüşmesi için performans analizlerinin
yapılması önemlidir. Yeşil bina sertifikasyon
sistemlerinde yeni yapılar kadar mevcut yapılar da enerji verimliliğini arttırmak ve konfor
şartlarını iyileştirmek şartıyla sertifikaya hak
kazanmış olurlar.
LEED sertifikasyon sisteminin referans aldığı
Amerika’nın birçok eyaletinin imar kanunlarında yasa olarak geçen ASHRAE 90.1 standardına karşın ülkemizde Bina Enerji Performans
Yönetmeliği’ne göre yeni ve mevcut yapıların
enerji etkin olması zorunlu hale getirilmiştir.
Yapılar TS 825 standardına göre yapılıp enerji
kimlik belgesi alması zorunludur. Türkiye’de
BEP-TR bu yönetmelik kapsamında binanın
enerji ihtiyaçlarının hesaplanması için oluşturulan bir yazılımdır. Entegre bir tasarım anlayışını
bünyesinde barındırmayan ve sadece enerji analizi yapabilen bu yazılım yetersiz kalmaktadır.
Binanın yaşam döngüsü boyunca yer alacak olan
çok boyutlu BIM sistemlerinin hedeflenen performansa ulaşması daha kolay ve sürdürülebilir
olacaktır. Çalışmada BIM yazılım araçlarından
Revit Architecture programı kullanılacaktır.
Revit parametrik yapı modelleyicisi, yapıyı koordine edilmiş bilgilerin oluşturduğu bir tümleşik veri tabanı olarak temsil etmektedir. Tasarımın grafik olarak gösterilmesinin ötesinde,
sürdürülebilir tasarımı desteklemesi için gereken verilerin çoğu proje tasarımı devam ederken doğal olarak elde edilmektedir. Ayrıca, Revit Architecture yazılımının, piyasadaki analiz
araçlarıyla entegre edilmesi, normalde uzun ve
zor olan analizleri son derece kolaylaştırmaktadır [2].
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Gelişen teknolojiyle birlikte yazılım şirketleri mevcut programları geliştirmekte ya da
yeni programlar piyasaya sürmektedir. Mevcut
programlara yapılan eklentiler ile yazılımın
yetenekleri arttırılmakta, tasarımcıya zaman
kazandırmakta, bütüncül bir yaklaşımla ele
alınan projenin çok boyutlu analizi mümkün olmaktadır. Revit Architecture programında 2D3D tasarımlar aynı anda oluşturulurken, Green
Building Studio eklentisiyle oluşturulan yeni ve
mevcut yapılarda enerji performansını arttırmaya yönelik analizler, Insight 360 ile solar ve aydınlatma analizleri yapılabilmektedir.

lı alüminyum doğrama ve 4+12+4 ısı yalıtımlı
camlardan oluşmaktadır. Bodrum katta toprağa
oturan döşeme altına 5 cm extrüde köpük, çatısında da 10 cm extrüde köpük kullanılmıştır.

4.1. Proje Künyesi

YÖN

Konum

Çankaya/ANKARA

Kullanım Türü

Ofis (Kapalı-Açık)

Yapım Yılı

2004

Yapı Türü

Betonarme

Kat Adedi

Bodrum+3

Toplam İnşaat Alanı

538 m²

Kullanıcı Sayısı

21

Çalışma Saatleri

P.tesi-Cuma 09.00-16.00

BEP TR- Mevcut Enerji D
Sınıfı

Yapının dış duvarları boya + gaz beton + 3 cm
extrüde polistren köpük + boya, iç duvarlar
boya + sıva + gaz beton + sıva + boya, zemin
kaplamaları suni mermer, tavan sıva + boyadan
oluşmaktadır. Dış pencere ve kapılar ısı yalıtım-

109 m² şeffaf, 482 m² opak alandan oluşan
yapı kabuğu toplamda 591 m² den oluşmaktadır. Şeffaf alan, opak alan oranı %22,67'den
oluşmaktadır. ASHRAE standartlarına göre
saydamlık oranı %40'ı geçmemesi gerekmektedir.
Tablo 1. Mevcut Yapının Yönlere Göre
Saydamlık Oranları
TOPLAM
ALAN
m²
KUZEY
116
GÜNEY 230
DOĞU
143
BATI
102
TOPLAM 591

Mevcut Duvar: Mevcut yapıda duvarlar 15 cm
gaz beton ve toprağa temas eden betonarme perde duvarlarda içten 3 cm Ekstrude Polistiren
(XPS)' den oluşmaktadır. Mevcut atmosfere
açık dış duvar elemanlarının U değeri 0,518
W/m².K, toprağa temas eden betonarme perde
duvarlarda 0,617 W/m².K’dir. TSE 825'e göre
olması gereken U değeri 0.500 W/m².K, ASHRAE 90.1'e göre de 0.592 W/m².K olması gerekmektedir.

Şekil 1. Isı Kaybeden Alanların % Oranları
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ŞEFFAF OPAK SAYDAMALAN
ALAN LIK ORANI
m²
m²
24
92
%20,68
39
191
%16,95
28
115
%19,58
18
84
%17,64
109
482
%22,67
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Tablo 2. Atmosfere Açık Duvar Yalıtımı İçin
Yapılan Simülasyon İyileştirme Önerileri
DUVAR

U Değeri

Yalıtım Durumu

Mevcut Durum 0,522 W/
m².K

İçten-3 cm Extrude Polistren
Köpük
Dıştan-3 cm Taşyünü

DVR01 (TSE
825)

0,370 W/
m².K

Duvar elemanına dışardan mantolama yapılarak, kabuğun bütün olarak ısıl iletkenlik değeri
arttırılmış ve TSE 825 standardına uygun hale
getirilmiştir. Duvarın sağlaması gereken 0,500
W/m².K U değerine duvarlarda 3 cm, atmosfere
açık kolon ve kirişlerde 6 cm taşyünü yalıtım yapılarak ulaşılmıştır. TSE 825 Standardı'na göre
yalıtılmış yapıda mevcut duruma göre ısıtma
yükü %8, soğutma yükü de %11 azalmıştır.

Mevcut Çatı: Mevcut yapıda çatı arası kapalı
ofis alanı olarak kullanılmıştır. Çelik çatı konstrüksiyonunun altına 10 cm Ekstrude Polistiren
(XPS) yapılmıştır. Mevcut çatının U değeri 0,252
W/m².Kdir. TSE 825'e göre olması gereken U değeri 0.300 W/m².K'dir ve yapının mevcut hali bu
değeri sağlamaktadır ancak ASHRAE 90.1 insulation entirely above deck e göre 0,184 W/m².K
olması gereken U değerini sağlamamaktadır.
Tablo 3. Çatı Yalıtımı İçin Yapılan Simülasyon
İyileştirme Önerileri
U Değeri

Yalıtım Durumu

10 cm Extrude
Polistren Köpük
TVN01 (ASHRAE
İçten-6 cm Taş0,183 W/m².K
90.1)
yünü
Mevcut Durum 0,252 W/m².K

Şekil 2. Mevcut yapıya dış duvar yalıtımı uygulamasının ısıtma, soğutma yüklerine etkileri

Şekil 3. Mevcut yapıya tavan yalıtımı uygulamasının ısıtma, soğutma yüklerine etkileri
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ASHRAE 90.1 Standardı'na göre yapı çatı katı
tavanına 6 cm taşyünü yalıtımı uygulanarak
ısıtma yükünde %2'lik kazanç sağlanırken soğutma yükü %4 artmıştır.
Mevcut Zemin Döşeme: Mevcut yapıda toprağa oturan döşeme de altına 5 cm extrude köpük
(XPS) kullanılmıştır. Mevcut tabanın U değeri
0,469 W/m².K'dir. TSE 825'e göre olması gereken
minimum U değeri 0,450 W/m2.K, ASHRAE
90.1'e göre de min 0,321 W/m².K'dir. Yapının
mevcut tabanı iki standartta da uymamaktadır.

Tablo 4. Toprağa Oturan Döşeme Yalıtımı İçin
Yapılan Simülasyon İyileştirme Önerileri
U Değeri
Yalıtım Durumu
Mevcut
0,469 W/m².K 5 cm Extrude
Durum
Polistren Köpük
TBN01 (TSE 0,360 W/m².K 2 cm Extrude
825)
Polistren Köpük
TBN02 (ASH- 0,320 W/m².K 4 cm Extrude
RAE 90.1)
Polistren Köpük

Şekil 4. Mevcut yapıya toprağa oturan döşeme üzerine yalıtımı
uygulamasının ısıtma, soğutma yüklerine etkileri

Tablo 5. Cephe Açıklıkları Simülasyonu Yapılan İyileştirme Önerileri

ÜÇLÜ CAM

ÇİFT CAM

TEK CAM

Durum Tip Açıklama
U Değeri W/m².K SHGC Değeri
Mevcut
Çift Cam (Hava)
3.30
P01
Küçük Tek Cam
5.22
0.86
P02
Geniş Tek Cam
3.68
0.86
P03
Reflekte Tek Cam -6 mm kalınlığında-%8
5.90
0.19
şeffaf cam üzeri paslanmaz çelik
P04
Reflekte Tek Cam -6 mm kalınlığında5.90
0.39
şeffaf cam üzeri %30 titanium kaplama
P05
Low-E Çift Cam (6 mm+6 mm)
1.67
0.65
P06
Geniş Emici Kaplamalı Çift Cam
2.31
0.76
P07
Geniş Reflekte Kaplamalı Çift Cam
2.31
0.13
P08
Low-E Çift Cam SC=0.6
2.00
0.60
P09
Low-E Çift Cam SC=0.2
2.00
0.26
P10
3mm kalınlığında - Low-E/şeffaf/şeffaf (e = 0.2) Üçlü Cam
1.53
0.60
P11
3 mm kalınlığında şeffaf/şeffaf/Low-E (e = 0.2) Üçlü Cam
1.5
0.62
P12
3 mm kalınlığında Low-E/Low-E/şeffaf (e = 0.05) Üçlü Cam
1.53
0.27
P13
6 mm kalınlığında Low-E/clear/low-E (e = 0.1) Üçlü Cam
1.53
0.36
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Şekil 5. Tek katmanlı cam tiplerinin ısıtma, soğutma yüklerine etkileri

Şekil 6. Çift katmanlı cam tiplerinin ısıtma, soğutma, aydınlatma yüklerine etkileri

Şekil 7. Üç katmanlı cam tiplerinin ısıtma, soğutma, aydınlatma yüklerine etkileri
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TSE 825 Standardı'na göre toprağa oturan döşeme üzerine 2 cm extrüde polistren köpük uygulandığında U değeri 0,360 W/m².K/a düşmüş,
ısıtma yükü %2, soğutma yükü %3 azalmıştır.
Döşemeye ASHRAE 90.1 standardına göre 4 cm
extrüde polistren köpük uygulanarak U değeri
0,320 W/m².K/a düşmüş ancak TBN01'deki gibi
ısıtma yükü %2, soğutma yükü de %3 azalmıştır.
Mevcut Cephe Açıklıkları: Mevcut yapıda bulunan kapı ve pencereler ısı yalıtımlı alüminyum
ve 4+6+4 renksiz yalıtım camından oluşmaktadır. Mevcut pencere ve kapıların ısı geçirme katsayısı (U) 3,30 W/m².K/dir. TSE 825 standardına
göre olması gereken minimum U değeri 2,4 W/
m2.K, ASHRAE 90.1 standardına göre de U değer 0,289 W/m².K olması gerekmektedir ancak
kullanılan malzeme her iki standartta da uymamaktadır.
Yenilenen Cephe Açıklıkları: Mevcut doğramalar ısı yalıtımlı olduğu için sadece kullanılan
mevcut camlar değiştirilerek analiz yapıldı.
Seçilen tek katmanlı camlardan yalnız P02
camında ısıtma yükü azalırken, soğutma yükleri artmış, diğer camlarda ısıtma ve soğutma
yükleri artmıştır. Çift katmanlı camlarda ısıtma
yükü en çok P06 penceresinde %20,9, soğutma
yükü de P10 penceresinde %50,1 azalmıştır. Üç
katmanlı pencerelerde ısıtma yükü önerilen tüm
pencerelerde %23,1 azalırken, soğutma yükü en

çok P15 penceresinde %41,5 azalmıştır. Seçilen
pencerelerden en iyi performansı P15 göstermiştir.
Yapılan analizler sonucunda önerilen alternatiflerden en iyi performansı sergileyenler mevcut
yapıya bütün olarak uygulanmış ve iyileştirme
analizi yapılmıştır. Analiz sonucunda yapının
ısıtma ve soğutma yükleri %41 oranında azalma
göstermiştir. İyileştirme sonucu TSE 825 standartlarına göre yapının enerji sınıfı D'den C sınıfına yükselmiştir.
Mevcut yapıda çevresel performans analizleri
yapılarak belirlenen standartlar doğrultusunda
yetersiz kalan kısımları tespit edilmiş, gerekli
iyileştirmeler parametrik modeller üzerinde hızlı ve tutarlı bir şekilde değiştirilmiştir. BIM yazılım araçları sayesinde oluşturulan yeni model
ile mevcut yapının çevresel performans karşılaştırmaları kolay ve hızlı bir şekilde yapılarak
enerji performansı yüksek yapı oluşturulmasına
olanak sağlanmıştır.
5. SONUÇ
Bilgisayar destekli yazılım araçları yapı sektöründe proje tasarım ve üretim sürecinde tasarımcılara ve işverenlere büyük kolaylıklar
sağlayarak sektörün vazgeçilmezleri arasında
yer almaktadır. Gelişen teknolojiyle birlikte
yapı sektöründe paralel gelişim göstermiştir.
Geçmiş dönemlerde elle yapılan tasarımlar sü-

Şekil 8. İyileştirme alternatiflerinin ısıtma, soğutma, aydınlatma yüklerine etkileri

30

Tesisat Mühendisliği - Sayı 160 - Temmuz/Ağustos 2017

MAKALE

reç, koordinasyon, zaman, verimlilik gibi birçok
etkeni sekteye uğratırken modern yazılım araçlarıyla birlikte mimar-mühendis tasarımdan yapım sürecine kadar olan bütün evreleri kontrol
edebilmekte, disiplinler arası koordinasyonu neredeyse hatasız sağlamakta ve enerji analiz eklentileriyle birlikte enerji etkin bina tasarımına
katkı sağlayabilmektedir.
Günümüzde kullanılan bilgisayar destekli tasarım araçları ile iki boyutlu çizimler, üç boyutlu
çizimler, metraj tabloları, analizler ayrı ayrı veri
olarak oluşturulmaktadır. Yapı bilgi sistemi yazılım araçları ile çok boyutlu tasarımlar yapabilir, tüm ihtiyaçlara tek programdan diğer disiplinler ile ortak bir çalışma yürütülebilir. Yapı
bilgi sistemi yazılım araçlarında kullanılan parametrik modeller ile aynı anda plan, kesit, görünüşler, üç boyutlu model oluşturulabilir, proje
katılımcıları program üzerinde aynı anda veri
yükleyerek çakıştırma yapılıp erken safhada
hata tespiti yapılabilir, metraj tabloları otomatik oluşturulabilir, çevresel ve yapısal analizler
yapılıp alternatif tasarımlara olanak sağlanabilir. Böylelikle daha az zamanda, daha az hata ile
daha iyi analiz edilmiş düşük maliyetli kaliteli
projeler oluşturulabilir.
Hızla gelişen teknolojiye ayak uydurmaya çalışan firmalar zaman ve maliyet etkeni sebebiyle
yapısal ve çevresel analizleri tasarımın neredeyse son evrelerinde başka şirketlere yönlendirmekte, kendi bünyelerinde yürütememekte, bütüncül tasarım ilkeleri hedeflenenden çok daha
zor uygulanabilmektedir.. BIM yazılımları ile
tasarımın erken evrelerinde analizler oluşturulup, enerji performansı yüksek alternatifler üzerinden devam etmeye olanak sağlamakta, proje
ekibinin disiplinler arası, bütüncül bir yaklaşımda projeyi tamamlamasını olanak sunmaktadır.
Bu çalışmada BIM yazılım araçları ile mevcut
bir ofis yapısının ASHRAE 90.1 (2013) ve TS
825 standartları doğrultusunda ısıl performansı
iyileştirilerek yıllık enerji tüketimi azaltılmaya
çalışılmış ve programın potansiyeli değerlendirilmiştir. Revit Architecture programında oluşturulan 2D ve 3D model Green Building Studio
ve Insight 360 eklentileriyle ısıtma, soğutma ve

yıllık enerji tüketimleri hesaplanmıştır. Oluşturulan alternatiflerden enerji tüketimi en az
olanlar seçilerek bina bütününde uygulanmış ve
enerji tüketimi standartlar kapsamında en aza
indirgenmeye çalışılmıştır. Yazılımda proje bilgisi veri tabanında saklanır ve bu bilgiler aynı
veri tabanından geldiği için tutarlıdır. Bu veriler üzerinden parametrik modellerin özellikleri
değiştirilerek yapı bütününde değişim gerçekleşmiş olur. Örneğin tanımlanan mevcut duvarda bulunan yapı elemanlarının termal değerleri
veri tabanına girilip, oluşturulan alternatif duvar
ile de parametrik nesne üzerinden kolaylıkla değiştirilebilmektedir.
Mevcut yapıya iyileştirmeler sonucu binanın
toplam ısıtma ve soğutma yüklerine etkileri aşağıdaki gibi gözlemlenmiştir:
•

TSE 825 Standardı'na göre duvar elemanına
dışardan mantolama yapılarak mevcut duruma göre ısıtma yükü %8, soğutma yükü de
%11 azalmış,

•

ASHRAE 90.1 Standardı'na göre yapı çatı
katı tavanına 6 cm taşyünü yalıtımı uygulanarak ısıtma yükünde %2'lik kazanç sağlanırken soğutma yükü %4 artmış,

•

TSE 825 Standardı'na göre toprağa oturan
döşeme üzerine extrüde polistren köpük uygulanarak ısıtma yükü %2, soğutma yükü
%3 azalmış,

•

ASHRAE 90.1 Standardı'na göre döşemeye
extrüde polistren köpük uygulanarak ısıtma
yükü %2, soğutma yükü de %3 azalmıştır.

•

Seçilen tek katmanlı camlardan yalnız P02
camında ısıtma yükü azalırken, soğutma
yükleri artmış, diğer camlarda ısıtma ve soğutma yükleri artmıştır. Çift katmanlı camlarda ısıtma yükü en çok P06 penceresinde
%20,9, soğutma yükü de P10 penceresinde
%50,1 azalmıştır. Üç katmanlı pencerelerde ısıtma yükü önerilen tüm pencerelerde
%23,1 azalırken, soğutma yükü en çok P15
penceresinde %4105 azalmıştır.

•

Yapılan analizler sonucunda önerilen iyileştirmeler sonucu ısıtma ve soğutma yükleri
%41 oranında azalma göstermiştir. İyileşTesisat Mühendisliği - Sayı 160 - Temmuz/Ağustos 2017
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tirme sonucu TSE 825 Standardı'na göre
yapının enerji sınıfı D'den C sınıfına yükselmiştir.
Bilginin daha kolayca paylaşılabilmesi, değiştirilebilmesi ve tekrar kullanılabilmesi, daha hızlı
ve etkili süreçlerin oluşmasını sağlamaktadır.
Ayrıca çevresel performansın daha öngörülebilir olmasını ve yaşam maliyetlerinin daha iyi anlaşılmasını sağlamaktadır. BIM sayesinde yapı
tekliflerinin dikkatli bir şekilde analiz edilebilmesi, hızlı simülasyonların gerçekleştirilebilmesi ve performans karşılaştırmalarının yapılabilmesi daha iyi tasarımların ortaya çıkmasını
sağlamakta ve gerçekçi görselleştirme ile teklifler daha iyi anlaşılmakta ve daha iyi bir müşteri
hizmeti sunulabilmektedir [3].
BIM yazılım sistemleriyle oluşturulan yeni ya
da mevcut yapılarda girilen bina bilgileri parametrik ve birbiriyle bağlantılıdır. Oluşturulan
model içerisinde herhangi bir nesnede değişiklik yapıldığında bütün plan, kesit ve görünüşler
eş zamanlı değişir. Enerji performans bilgilerine
de yansıyan bu parametrik modeller sayesinde
karşılaştırmalı analizler daha hızlı ve kolay
yapılabilmektedir. Çalışma kapsamında program içerisinde bulunan farklı ısı değerlerine sahip parametrik modeller kolayca seçilerek yapı
modellerine uygulanmış ve enerji performansları eş zamanlı sınanmıştır. Böylelikle sistem
sayesinde yüksek enerji performanslı yapı tasarım ve üretim sürecinde daha az hata payıyla
sürdürülebilir çevre oluşumuna katkı sağlamış
olmaktadır.
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Yeşil Bina Yaklaşımında Rüzgâr ve Güneş
Birleşik Sistemlerinin Termodinamik Analizi
Oğuzhan YILDIZ

ÖZ

Yusuf SAYICI

Konut sektöründe enerji verimliliğinin artırılması konusundaki yoğun çabalar devam
etmektedir. Bu sektörde ısıtma, soğutma ve aydınlatma sistemlerinde enerji tüketimi
oldukça fazla kullanılmaktadır. Bu nedenle binalarda enerjinin daha verimli kullanılması ve enerji kayıplarının azaltılması gerekmektedir. Bu çalışmada yeşil binalardaki
elektrik ihtiyacının yenilenebilir enerji kaynaklarından olan rüzgar ve güneş enerjisini entegre ederek uygulama binasının elektrik enerji ihtiyacının birleşik sistemden
karşılanması sağlanmıştır. Ayrıca sistemde kullanılan bileşenlerin termodinamik analizleri yapılmıştır. Entegre sistemin alt bileşenlerinin enerji ve ekserji verimlilikleri
analiz edilmiştir.
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Thermodynamic Analysis of Wind and Solar
Combined Systems in Green Building Approach
ABSTRACT
The intensive efforts to increase energy efficiency in the housing sector are ongoing. In this sector, energy consumption in heating, cooling and lighting systems is
very much used. For this reason, it is necessary to use energy more effectively in the
buildings and to reduce energy losses. In this study, the electrical needs of the green
buildings were integrated with the wind and solar energy from the renewable energy
sources and the electricity demand of the application building was provided from the
combined system. In addition, thermodynamic analyzes of the components used in the
system have been made. The energy and exergy efficiencies of the subcomponents of
the integrated system have been analyzed.
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1. GİRİŞ
Sürdürülebilir çevre, toplum ve ekonomi üçlü
ayağının en önemli göstergesi olan enerji kullanımı, taşınması ve depolanmasının da sürdürülebilir nitelikte olması gerekmektedir. Ancak
fosil enerji kaynaklarının tükenecek olması,
enerji tüketimine bağlı çevre sorunları, sera gazı
salınımları ve küresel ısınma, enerji ve ekonomide dışa bağımlılığın artması, doğal ve yerel
kaynakların hızla azalması, sosyal ve ekonomik düzenin hızla değişmesine yol açmaktadır.
Bahsedilen bu sorunların ortadan kaldırılması
için enerji yönetimi konularında acil ve sürdürülebilir, yenilikçi çözümlerin araştırılması ve
geliştirilmesi gereklidir. Alternatif enerji kaynaklarının termodinamik analizini yaparken sadece nicelik değil aynı zamanda kalitesinin de
incelenmesi ve sistem tasarımının da buna göre
yapılması gerekir [1].
Genel olarak ekserji, çevreyle etkileşim halindeki bir sistemin tanımlanan bir ölü duruma göre
üretebileceği maksimum işi ifade eder. Enerjinin
aksine ekserji ideal şartlar dışında korunumsuzdur. Gerçek bir çevrim sırasında ekserji tüketimi olabileceği gibi tersinmezliklerden kaynaklı
olarak ekserji kayıpları da yaşanmaktadır. Bir
ekserji analizi için öncelikle ölü durum şartları
saptanmalıdır. Bu şartlar sistemin etkileşim içinde bulunduğu ortamın sıcaklık, basınç ve kimyasal bileşenlerinin tam olarak tanımlanmasını
ifade etmektedir. Tanımlanan duruma gelen sistemin, diğer bir ifade ile çevresiyle denge haline
gelen, ekserjisi sıfır olur [2].
Ülkemiz gibi Akdeniz kuşağında yer alan ülkeler
için en önemli alternatif enerji kaynağı güneştir.
Birim yüzey alana gelen günlük enerji miktarı
en yüksek güneydoğu Anadolu ve Akdeniz kıyılarında 19 MJ/m2gün, en düşük Doğu Karadeniz
kıyılarında 12 MJ/m2gün olduğu belirtilmiştir.
Birim yüzey alanına gelen bu güneş radyasyonunun maksimum olarak ne kadarının faydalı işe
dönüştürülebileceğinin bilinmesi, güneş enerjili
sistemlerin tasarlanması ve boyutlandırılması,
maliyet analizlerinin daha net ortaya konulması
için son derece önem taşımaktadır. Güneş enerjisinden maksimum kullanılabilir işin belirlene-
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bilmesi için farklı yaklaşımlar literatürde mevcuttur [3].
2. YEŞİL BİNA PARAMETRELERİ
Enerji ve su kaynaklarını daha az ve verimli
kullanan, iç yaşam kalitesi ile sağlıklı bir yaşam
konforu sunan, insanların verimliliğini artıran
ve işletim maliyetlerinin düşük olduğu binalardır.
Yeşil binalarda yerel olarak mevcut maddelerin
tekrar kullanılması ve kaynakların korunarak
sürdürebilirliğinin sağlanması için gün ışığından
faydalanma, ısıl verimlilik, güneş enerjisi uygulamaları, su tasarrufu sağlayan tesisat kullanımı, yağmur suyunu tutan ve bakım ihtiyaçlarını
azaltan peyzaj gibi yöntemler kullanabilmektedir. Böylece atıkların değerlendirilmesi örneğin
çatıya akan yağmur suyunun tekrar kullanılabilmesi gibi, bina iç kalitesinin sağlanması, güneş
kollektörlerinden sıcak su ihtiyacının karşılanması mümkün olabilmektedir. Yeşil binalarda
yenilenebilir enerji kaynaklarından rüzgâr ve
güneş enerjisinden elektrik üreterek binaya alternatif enerji kaynağı sağlanmaktadır.
Yeşil binalar çevre ve insan sağlığı üzerindeki
negatif etkileri ortadan kaldırmak için tasarlanan yapılardır. Yapılan araştırmalara göre
tüketilen toplam elektriğin %72’sinin, enerjinin %39’unun, içme suyunun %14’ünün binalarda kullanıldığı; karbondioksit salınımının
%38’inin, ortaya çıkan atıklarında %30’unun
binalardan kaynaklandığı belirtilmektedir. Dolayısıyla, kaynakları daha verimli kullanan, kendine kısmen de olsa yeten, çevreye duyarlı yeşil
binaların hayatımıza girmesi son derece önem
kazanmaktadır [4].
Yeşil binanın faydalarını sıralayacak olursak;
a.

Kentsel yaşam alanlarına değer katması

b. Binanın değerini artırması
c.

Yapım aşamasında doğal çevre tahribatının
en aza indirilmesi

d. Temiz teknolojilerin kullanımı ve geliştirilmesine ortam sağlaması
e.

Hafriyat ile ortaya çıkan atık malzemenin
değerlendirmeye alınması
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f.

Yeşil çatı uygulaması ile yağmur sularının
arındırılması

g. Yağmur sularının kullanımı ile kanalizasyon sisteminin yükünü azaltma
h. Güneş enerjisinden yaralanma
i.

Doğal ışıktan yaralanma

j.

Yeşil katmanların güneş ışınlarını yansıtmaması ile sera etkisini oluşturan yansımaları
azaltması

k. Enerji tasarrufu sağlaması
l.

Yeşil katmanları ile oksijen üretmesi

m. İzolasyon sistemleri ile ısıtma soğutma maliyetlerinin ve karbondioksit salınımının
azaltılması [5].
3. TERMODİNAMİK ANALİZ
Termodinamik bir sistem analizinde son yıllarda geliştirilen ve kullanılmaya başlanan ekserji
kavramı önem kazanmaktadır. Ekserji, termodinamiğin ikinci kanunundan yola çıkarak kütlenin korunumu ve enerjinin korunumu prensiplerine dayanan ve enerji sistemlerinin tasarım ile
analizlerinde kullanılan verimli bir metod olarak
tanımlanabilir. Mevcut sistemde iyileştirmelere
nerelerden başlanacağının ve hangi noktada en
çok enerji kaybının olduğunun bulunabilmesi
için kullanılmakta olan enerji analizleri yeterli
olmamaktadır. Çünkü enerji analizler enerjinin
kalitesi değil ancak miktarı hakkında bilgi edinilebilmesini sağlar.
Çevre sıcaklığında çalışan enerji sistemleri için
kullanılabilir enerji olarak da bilinen ekserjiyi,
enerjinin faydalı kısmı olarak da düşünebiliriz.
Yani enerjinin faydalı kısmı, enerjinin başka
enerji formuna dönüştürülebilen kısmıdır. Hem
ekserji tahribi hem de ekserji kaybı termodinamiğin ikinci kanun analizi ve ekserji analizi ile
belirlenmektedir. Termodinamiğin ikinci kanunu hem bir enerji taşıyıcının gerçek termodinamik değerini hem de proses ya da sistemlerden
olan kayıpların ve gerçek termodinamik yetersizliklerin hesaplarının yapılabilmesi sonucu ile
bir enerji dengesini tamamlar ve geliştirir. Ekserji tahribi direk olarak sistem içindeki tersinmezliklerin sonucudur.

Bir sistemden elde edilebilecek en çok iş, sistem belirli bir başlangıç halinden, tersinir bir hal
değişimi ile çevrenin bulunduğu hale (ölü hal)
getirilirse elde edilir. Bu değer sistemin verilen
başlangıç halinde yararlı iş potansiyelini veya iş
yapma olanağını göstermektedir ve kullanılabilirlik (ekserji) diye adlandırılır.
3.1.Enerji ve Ekserji Analizi
Ekserji analizinde baz alınan çevrenin, sistemlerden ve tersinmezlikten bağımsız, homojen,
prosesler sonucu değişmeyen sabit parametrelere
sahip olduğu kabul edilmektedir. Genellikle T
0= 25°C ve P0= 1 atm olarak varsayılan çevre
parametreleri gerçek uygulamalarda, ortalama dış hava sıcaklığı ve basıncı olarak referans
alınabilmektedir. Sistemin çevre ile mekanik,
termal ve kimyasal dengede bulunması, iş üretebilecek bir enerjinin bulunmadığını ifade eder
ve ölü hal’’ olarak tanımlanır. Diğer bir ifadeyle,
sistem ile çevrenin basınç, sıcaklık ve kimyasal
potansiyel değerleri eşittir [6].
Güneş ve rüzgâr enerjisi destekli elektrik üretim
sisteminin termodinamik değerlendirmesi termodinamiğin I. Yasasına bağlı enerji ve II. Yasaya bağlı ekserji analizi olmak üzere iki kısımda
incelenecektir. Sırasıyla kütle, enerji, entropi ve
ekserji denge denklemlerini kapsayan ilkeler entegre sistemin iyileştirme potansiyelini araştırmak için incelenmiştir. Kararlı hal durumu için
kütlenin korunumu ifadesi aşağıdaki gibi verilebilir.
∑ṁg = ∑ṁç

(1)

Burada ṁ kütle akış hızını, g ve ç alt indisleri
sırasıyla sisteme giren ve çıkan madde akımını
göstermektedir. Enerji denge denklemi genel
olarak verilen prosesin değişim özelliğini açıklamada uygulanır. İncelemesi yapılan prosesin
enerji dengesi termodinamiğin birinci yasasına
göre sistem içinde korunur. Kinetik ve potansiyel enerji etkilerinin ihmal edilmesiyle kararlı
hal şartları için enerji denge denklemi aşağıdaki
gibi verilir.
ȯ + ∑ṁghg = ẇnet + ∑ṁçhç

(2)
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ki eşitlikle verilir.
ȯ
ȯ
∑ṁghg +
+ ṡüretim = ∑ṁçhç +
Tsınır
Tkaynak

(3)

Ekserji analizi, enerji kaynaklarının ekonomik
ve etkin kullanımı için stratejiler oluşturmada
destekleyicidir ve enerji üretim sistemlerinin
dizaynlarının incelenmesinde kullanılmaktadır.
Entegre sistemin termodinamik analizi için kullanılan ekserji denge denklemi aşağıdaki gibi
verilir.
∑iṁç + exg + ExQ = ∑eṁçexç + Exw + ExD

(4)

Isı ve iş akımlarının ekserji ifadeleri ile ekserji
yıkımı aşağıdaki gibi tanımlanır.
ExQ = (1 -

T0
)Ȯ
Ti i

(5)

ExQ = Ẇ

(6)

ExD = T0ṡüretim

(7)

Kinetik, potansiyel ve kimyasal ekserji ihmal
edildiği için fiziksel ekserji sistem bileşenleri için tanımlanmıştır. Akışın fiziksel ekserjisi
farklı aşamalar (i.inci) için aşağıdaki gibi verilir.
exf,i = (hi ₋ h0) ₋ T0(si ₋ s0) 		

(8)

Ekserji analizi bakış açısından hareketle alternatif enerji kaynakları tarafından desteklenen
entegre sistemin performansını değerlendirmek
için sistem ile sistemin tüm bileşenlerinin hem
ürün ve hem de girdi ilişkisinin belirlenmesi gereklidir. Aynı zamanda, her bir sistemin tersinmezliğinin tüm sistemin tersinmezliğine oranı
olan bağıl tersinmezlik (BT) aşağıdaki gibi tanımlanır.
BT =

ExD,i

		

ExD,toplam

(9)

3.1.1 Rüzgâr Türbini
V hızıyla hareket eden kütleli havanın kinetik
enerjisi aşağıdaki ifade ile verilir.
Ke =
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2

ṁV2 		
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(10)

Hareket eden havanın gücü birim zamandaki
kinetik enerjinin akış hızıdır. Buna bağlı olarak
aşağıdaki ifade yazılabilir.
P=

1
2

ṁV2 		

(11)

Burada küle akış hızı (ṁ) aşağıdaki gibi alınırsa;
ṁ = (ρAV) (kg/sn)		

(12)

Güç ifadesi aşağıdaki gibi elde edilir.
P=

1
2

ρṁV3 		

(13)

Burada P hareket halindeki havanın mekaniksel
gücünü, ρ havanın yoğunluğunu (kg/m3), A rotor bıçakları tarafından süpürülen alanı (m2) ve
V havanın hızını (m/s) göstermektedir. Rüzgâr
gücü bıçakları süpüren hava yoğunluğu ile lineer
olarak değişmektedir. Gaz kanununa bağlı olarak hava yoğunluğu basınç ve sıcaklıkla değişmektedir.
p
ρ=
(kg/m3) 		
(14)
RT
Burada p hava basıncını, R gaz sabitini ve T ise
hava sıcaklığını göstermektedir. Güç denkleminden görüldüğü üzere rüzgâr türbininin çıktı
gücü rotor süpürme alanı ile lineer olarak değişmektedir. Dikey eksen türbin için rotor süpürme
alanı aşağıdaki gibi hesaplanır.
π 2 2
A=
D (m )		
(15)
d
Burada D rotor çapıdır. Darrieus dikey eksen
makineleri için, eliptik integraller içerdiği için
süpürme alanının belirlenmesi oldukça karmaşıktır. Yine de, bıçak yüzey şekli parabole benzediği için süpürme alanı için aşağıda verilen
basit ifade kullanılabilir.
2
A=
Lmhr (m2)		
(16)
3
Burada Lm merkezden itibaren maksimum rotor
genişliğini ve h r ise rotor yüksekliğini göstermektedir. Rotor bıçakları tarafından sağlanan
gerçek güç giriş ve çıkış akımı rüzgâr güçleri
arasındaki farktır. Denklem (11) kullanılarak bu
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ifade aşağıdaki gibi yazabilir.
1
P0 =
ṁ(V2 ₋ V02) 		
2

(17)

Burada P0 rotor tarafından sağlanan mekaniksel
gücü veya türbin çıktı gücünü, V rotor bıçaklarına girişindeki rüzgâr hızını ve V0 rotor bıçaklarını terk eden rüzgâr hızını göstermektedir [14].
Makroskobik ölçekte rotor bıçaklarının kanat
yüzeyindeki V’den V0'a kadar olan havanın hızı
sabit değildir. Bu nedenle, dönen bıçaklardaki havanın kütle akış hızı ortalama hız ile hava
yoğunluğunun çarpımı şeklinde tanımlanması
uygundur. Matematiksel olarak bu durum aşağıdaki gibi verilebilir;
v+v0
ṁ = ρA
(18)
(kg/sn) 		
2
Elektrik jeneratörünü tahrik eden rotor tarafından sağlanan mekaniksel güç aşağıda ki gibi verilebilir.
1
v+v0
P0 =
[ρA
(19)
](V2 ₋ V02)
2
2
Denklem (19) cebirsel olarak aşağıda verildiği
gibi yeniden yazılabilir.
v
v 2
(1 + 0 )[1 ₋ ( 0 ) ]		
v
v
1
ρAV3
(20)
P0 =
2
2
Bıçaklar tarafından sağlanan güç aşağıda verildiği gibi girdi rüzgâr hızına bağlı fonksiyon olarak en genel ifade ile yazılabilir.
P0 =

1
2

ρAV3Cp 		

(21)

Burada Cp rotor bıçakları tarafından sağlanan
girdi rüzgâr hızı gücünün kesrini göstermektedir. Geriye kalan güç çıkan rüzgârda kaybolmakta veya kullanılamamaktadır. Genel olarak
Cp faktörü rotor veya rotor veriminin güç katsayısı olarak adlandırılır ve Denklem (20)’ye bağlı
olarak aşağıdaki gibi verilebilir.
v
v
(1 + 0 )[1 ₋ ( 0 )
v
v
Cp =
(22)
2

Verilen bir girdi rüzgâr hızı için Cp'nin değeri
çıktı rüzgâr hızının girdi rüzgâr hızına oranına
(V0/V) bağlıdır. Güç katsayısının (V0/V) oranına
karşı çizilen eğriye bağlı olarak Cp’nin maksimum değer fonksiyonu tekdir. (V0/V) oranı 1/3
olduğu zaman Cp'nin maksimum değeri 0,59’dur.
Çıktı rüzgâr hızı girdi rüzgâr hızının 1/3’üne
eşit olduğu zaman bu rüzgâr oranında rüzgârdan
maksimum güç elde edilir. Bu şartlar altında
aşağıdaki ifade yazılabilir.
1
P0 =
ρAV30,59 (W) 		
(23)
2
Cp değeri iki bıçaklı türbinler için yüksek hızlarda 0,5’in altındadır ve daha fazla bıçaklı rüzgâr
türbinlerinde düşük hızlarda 0,2 ile 0,4 arasında
değişmektedir. Pratik olarak maksimum rotor
verimi gibi basit bir ifade ile tanımlanabilir.
1
Pmax =
ρV3 (W) 		
(24)
4
Rüzgâr türbini sisteminde yükseklik değişmediği ve rüzgâr türbininde kimyasal reaksiyon
olmadığı için potansiyel ve kimyasal ekserji değişiminin sıfır olduğu kabul edilmiştir. Toplam
kinetik ekserji farkı üretilen elektrik enerjisini
vereceği için aşağıdaki gibi yazılabilir.
Exk = Eüretilen (W)		

(25)

Aynı zamanda rüzgâr türbinin ekserjisi türbin
kanatlar boyunca akan havanın akış ekserjisine
bağlı olarak aşağıdaki gibi verilebilir.
Exakış = ṁ r(Δh ₋ T0Δs) (W)		

(26)

Δh = Cp,0 (Tr2 ₋ Tr1) (Kj/Kg)

(27)

Burada Tr1 ve Tr2 sırasıyla rüzgâr türbini girişindeki ve çıkışındaki rüzgâr soğutma sıcaklığını
göstermektedir. Rüzgâr soğutma sıcaklığı aşağıdaki gibi hesaplanır.
Tg,rüz-soğ=13,12+0,6215T0₋11,37Vr0,16+0,3965T0Vr0,16
				

(°C) (28)

Toplam entropi farkı aşağıdaki gibi verilebilir.
Q
P
T
Δs = Cp,0 ln( r2 ) ₋ R ln( r2 ) ₋ kayıp (Kj/Kg.K)
Pr1
T0
Tr1
(29)
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Burada Pr1 ve Pr2 sırasıyla rotor bıçağına girişteki
ve çıkıştaki basıncı göstermektedir.
Qׄ kayıp = ṁ rCp,0 (T0 ₋

Tr1 + Tr3
2

)

(30)

Genel olarak rüzgâr türbini sisteminin ekserji
denge denklemi aşağıdaki gibi yazılabilir. (31)

Fotovoltaik modülleri üzerine yapılan deneysel
çalışmalara göre böyle bir sistemden üretilebilecek maksimum elektrik üretimi güneş hücresi
üzerine gelen toplam güneş radyasyonu (St) ve
çevre sıcaklığına bağlı olarak bağlı olarak verilebilir.
Pm = -11,017 + 0,34 · St · 2,73-0,003T0

(32)

Toplam güneş radyasyonu aşağıda verilen ifade
yardımı ile hesaplanabilir.
3600n
365,25

ExPV=Vmlm₋[(1₋

)]S0 (W/m2)

(33)

Burada S0 güneş sabiti (1367 W/m ) ve n ise 1
Ocak’tan itibaren gün sayısıdır. Güneş pili sisteminin ekserjisi dengesi aşağıda verilen denklem
kullanılarak hesaplanabilir.
2

ExPV = Exelek ₋ Exısı (W) 		

(34)

ηen =

W PV 				
(41)
StAPV
WRT 			
ηrüzgar-türbini =
(42)
Egirdi
ηsistem =

TPV

) Qׄ (W)			

(36)

Burada TPV fotovoltaik sisteminin yüzey sıcaklığını vermektedir. Fotovoltaik sistemin yüzeyinden taşınımla oluşan ısı transferi aşağıda verilen
ifade kullanılarak hesaplanabilir.
Qׄ = hc,PVAPV(TPV ₋ T0) (W)		

(37)

hc,PV = 5,7 + 3,8VPV (W/m2.K)		

(38)

ExRT = Eüretilen + ṁ rCp,0 (Tr2 ₋ Tr1) + ṁ rT0[Cp,0 ln(

38
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Wnet,PV+ Wnet,WT 		

(43)

StAPVEgirdi

Bir sistemin ekserji verimliliği Termodinamiğin
II. Yasasına göre aşağıdaki gibi tanımlanabilir.
ψ=

ψ=

Fotovoltaik yüzeyinden çevreye olan ısı kaybını
içeren ekserji ifadesi aşağıdaki gibi verilebilir.

(40)

ηPV =

Exelek = Vmlm (VA)			

(35)

Elde edilen iş 			
Harcanan enerji

Yukarıdaki ifade fotovoltaik sistem, rüzgâr türbini, hidrojen üretim sistemi ve entegre sistemin
enerji verimliliği için aşağıdaki gibi yazılabilir:

veya

T0

) (5,7+3,8VPV)A(TPV₋T0)] (W)(39)
TPV

Termodinamiğin I. Yasasına göre enerji verimliliği aşağıda verildiği gibi tanımlanmıştır.

Fotovoltaik sisteminin elektrik ekserjisi aşağıdaki gibi hesaplanabilir.

Exısı = (1 ₋

T0

3.2. Enerji ve Ekserji Verimlilikleri

3.1.2 Fotovoltaik Sistem

St = [1 + 0,33 · cos(

Burada VPV fotovoltaik sistemin hemen üzerindeki rüzgâr hızıdır. Denklem (34) ve (38) arasındaki ifadeleri kullanarak fotovoltaik sistemin
ekserjisi aşağıdaki gibi hesaplanabilir.

Elde edilmek istenen ekserji
Sağlanan ekserji

(44)

ExD 			
Exç
=1₋
Exg
Exg

(45)

Bu tanımlamalara bağlı olarak fotovoltaik sistem, rüzgâr türbini, hidrojen üretim sistemi ve
entegre sistemin ekserji verimliliği aşağıdaki
gibi yazılabilir.
			
ExPV
(46)
ψ=
Exgüneş-PV
ExRT 			
Exgirdi

(47)

Exnet,PV + Exnet,WT 		
Exgüneş-PV + Exgirdi

(48)

ψrüzgar-türbini =
Exg
ψsistem =

Q
P
Tr2
) ₋ R ln( r2 ) ₋ kayıp
Pr1
T0
Tr1

(31)
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4. UYGULAMA
4.1. Binanın Tanıtılması
Yeşil’’ tasarım için başlangıç noktası, rahat, eğlenceli, sağlıklı, çalışma ve dinlenme koşulları sunan bir yapıda artan verimliliğin farkında
olunmasıdır. Rahat bir ortamda faaliyet gösteren bireylerde daha dikkatli çalışabilmekte, işe,
derse, vs. daha iyi odaklanıp çalışan kontrolü ve
termal rahatlığın fizyolojik etkilerinden yararlanabilmektedirler.
Bu tasarım yapı ile ilgili imar kurallarına ve yönetmeliklerine uygun, amaç ve ihtiyaçlarına cevap verebilen özellikle de çevre ve iklim şartları
ile enerji ekonomisine duyarlı bir anlayışla tasarlanmış bir mimari yapıdır.
Yeşil binanın toplam kapalı alanı 80 m 2 müstakil bina olup içeresinde mutfak lavabo ve oturma

Şekil 1. Hibrid sistem (rüzgâr ve güneş enerjisi) ve
yeşil bina

alanları bulunmaktadır. Uygulama binası Şekil 1
de gösterilmiştir.
Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğünün
yayınladığı enerji tüketim değerlerine göre ev içi
elektrik tüketim paylarına bakıldığında, ilk sırayı %30 payla buzdolabı almaktadır. Buzdolabını
%28 oranla aydınlatma takip ederken, %10 ile

Tablo 1. Bir Dairenin Günlük, Haftalık Ve Aylık Ortalama Elektrik Tüketim Değerleri
Saat
0-1
1-2
3-4
4-5
5-6
6-7
7-8
8-9
9-10
10-11
11-12
12-13
13-14
14-15
15-16
16-17
17-18
18-19
19-20
20-21
21-22
22-23
23-24
Toplam

Buzdolabı Aydınlatma Ütü, Bulaşık ve Çama(Watt)
(Watt)
şır Makineleri (Watt)
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
720

15
15
15
15
15
15

100
100
75
75
50
505

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
800
500
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
1300

Mutfak
(Watt)

Televizyon Bilgisayar (Watt)

100

100

100
100

400

200
200
200

200
200
400
400
200
100
2100

Toplam
(Watt)
45
45
45
45
45
45
130
30
30
230
1030
730
130
30
30
30
30
330
430
530
505
305
180
5025
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elektrikli fırınlar üçüncü sıraya yerleşiyor. Televizyon, ailenin elektrik tüketiminde %10, çamaşır makinesi %7, bulaşık makinesi %6, ütü %4,
elektrikli süpürge %3 ve saç kurutma makinesi
%2 paya sahiptir.
Bir evin günlük, enerji tüketim miktarları Tablo
1 de gösterilmiştir. Buradaki değerler belirlenirken orta büyüklükte bir aile ve ev düşünülmüş,
değerler bu şartlara göre hesaplanmıştır. Ayrıca
düşünülen bu evde tüm elektrikli aletlerin olduğu ve aktif olarak kullanıldığı varsayılarak bir
evde tüketilebilecek enerji miktarı belirlenmeye
çalışılmıştır.
4.2. Sistem Bileşenlerinin İncelenmesi
Yaptığımız bu çalışmada, İstanbul iklim şartlarında Yeşil bir binanın elektrik ihtiyacını güneş
ve rüzgâr enerjisi kullanılarak karşılanması incelenmiştir. Sistem oluşturulurken kullanılan
bileşenler aşağıda sıralanmıştır;
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

4*100 Watt gücünde Polikristal Fotovoltaik
Panel
1 adet 1 kW gücünde Rüzgâr türbini
Rüzgâr regülatörü
Solar Regülatör
Alüminyum Alt Konstrüksiyon
AC ve DC Kablo
Aküler
İnverter kullanılmıştır.

4.2.1. Güneş ve kollektörlerin incelenmesi
Güneş enerjisini elektrik enerjisine çeviren sistemlere “Fotovoltaik Sistemler” denir. Verimleri panel tipine göre değişmekle birlikte %1520 arasındadır Türkiye şartlarında güneşlenme
süresi; kışın 7 saat, sonbaharda 9 saat ve yazın
11 saattir. Panel camının kirli olması, güneş
ışınlarının geliş açısının dik olmaması, havanın
çok sıcak veya çok soğuk olması panel verimini
düşürecektir. Uygulama bölgesinin Güneş enerjisinin aylara göre ışınım değerleri Tablo 3'de
gösterilmiştir.
Sistemimizde 4 tane 100 W değerinde panel
kullanılmaktadır. Bu uygulama için polikristal
silikon hücre tipli SL100CE-18P modeli güneş
paneli seçilmiş ve Şekil 2'de gösterilmiştir.

Şekil 2. Sistemde kullanılan güneş panelleri [1].

Tablo 2. Uygulama Bölgesinin Güneş Enerjisinin Aylara Göre Işınım Değerleri (cal/cm2.h) [8].
4
5

7
AYLAR
8
OCAK
1
ŞUBAT
3
2
MART
8
NİSAN
1
7
15
MAYIS
4,5 13 22
1
HAZİRAN
6
15 26
TEMMUZ
14,5 25
5
20
AĞUSTOS
9
2,5
16
EYLÜL
6
EKİM
9
KASIM
2
4
ARALIK
2

40

5
6

6
7

8
9
5
7,5
16
24,5
32,5
36
35
29
26,5
17
10,5
5,5

SAATLİK ORTALAMA TOPLAM IŞINIM
9
10 11 12 13 14 15
10 11 12 13 14 15 16
11 16 18,5 18,5 17 13,5 8,5
13 19 22 24 23 29 13,5
23 30 35,5 36 33 33 21
32,5 40,5 43 42,5 40 34 26,5
42,5 47,5 52 53 50 43,5 35
45 51 55 55 52 47 39
44 50 54 54,5 52 48 40
36 43 48 50 47 43 35
34 40 43 43 41 36 27
24 28 30,5 30,5 27 21 14
16,5 21 23,5 23 20 15
9
11,5 17 19 19 16,5 12,5 7
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16 17 18 19 GÜNLÜK
17 18 19 20 TOPLAM
3
112
6,5 1,5
152
1
13
5
253
336
18
9
2
5
438
24,5 14
2
487
29,5 18,5 8,5
30,5 19
8
481
24 13
4 1
404
16
6
1
336
6
210
3
1
146
2
111
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Üretilecek enerji miktarı mevsimlere göre değişecektir. Panellerin teknik özellikleri ise Tablo 3
de verilmiştir.
Tablo 3. Sistemde Kullanılan Güneş Panelinin
Teknik Özellikleri [1]

Güneş Paneli Teknik Bilgileri
Maksimum Güç:
100 W
Günlük Çıkış Değeri:
220 W
Maksimum Güç Voltajı:
19,12 V
Açık Devre voltajı:
22,68 V
Maksimum Güç Akımı:
5,23 A
Kısa Devre Akımı:
5,6 A
Modül Boyutu:
1005x 668x35 mm
Ağırlık:
8 kg
Hücre adedi
4x9

4.2.2. Rüzgâr Türbin Sisteminin İncelenmesi
Sistemimizde 1 kW'lık rüzgâr türbini kullanılmıştır. Yeni nesil Fiber katkılı ABS yapılı 2,3
metre çapında 3 kanadı sayesinde 3 m/sn rüzgâr
hızında çalışmaya başlar. Kuyruk kısmı sayesinde rüzgârı her yerden yakalayabilmektedir. Türbin çıkışı 3 faz olduğu için kablo kayıplarını en
aza indirger. Rüzgâr kanatları özel tasarım sayesinde gürültü kirliliği en az seviyededir.

Şekil 3. Temiz enerji sisteminde kullandığımız rüzgâr
türbini [1]

Elektrik üretim sisteminde kullanmış olduğumuz rüzgâr türbinine ait görüntü Şekil 3. üzerinde, teknik detaylar Tablo 4 üzerinde gösterilmiştir.
Tablo 4. Sistemde Kullandığımız Rüzgâr
Türbini Teknik Özellikleri [1]
Rüzgâr Türbini Teknik Özellikleri
Gövde Yapısı
Döküm Alüminyum
Kanatlar
Fiber katkılı ABS
Kanat kolları
Blok Alüminyum
Kanat çapı
2,30 m
Kanat sayısı
3
Başlangıç hızı
3 m/s
Anılan rüzgâr hızı
10 m/s
Maksimum rüzgâr hızı
35 m/s
Akü koruma voltaj eşiği
28,4 V DC
Frenleme
Elektromanyetik

5. BULGULAR VE TARTIŞMA
Yaptığımız bu çalışmada, İstanbul iklim şartlarında Yeşil bir binanın elektrik ihtiyacını güneş
ve rüzgâr enerjisi kullanılarak karşılanması incelenmiştir. Dolayısıyla özellikle kış aylarında
güneş panellerinden gelen enerjinin yetersiz olduğu durumlardaki enerji açığını kapatmak ve
sadece güneş panelleriyle kurulacak bir sistem
yerine, sisteme dâhil edilen bir rüzgâr türbini ile
birlikte oluşan hibrid sistem üzerinden daha iyi
sonuçlar alınmaktadır.
Yeşil binaya kurduğumuz bu sistem üzerinde,
güneş enerjisinden elektrik üreten 100 Watt değerinde 4 adet güneş paneli ve 1 kW gücünde bir
adet rüzgâr türbini kullanılmıştır. Bu iki sistemden üretilen elektriği depolamak için 4 adet 105
Ah 12 V akü grubu ile desteklenmiştir. Paneller
den ve rüzgâr türbinin den gelen akımları depolamak için bir adet güneş regülatörü ve bir adet
rüzgâr türbini invertörü kullanılmıştır. Regülatör gelen akımı düzenleyerek akülerin tam dolmasını veya tam boşalmasını önleyen cihazdır.
Rüzgâr türbini invertör’ü ise türbinin ürettiği alternatif akımı (AC), doğru akıma (DC) çevirerek
aküye besleme yapan cihazdır.
Bu sistem ile yeşil binanın günlük enerji ihtiyaTesisat Mühendisliği - Sayı 160 - Temmuz/Ağustos 2017
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cı yapılan araştırmalarda Türkiye’de orta ölçekli
bir ailenin günlük ortalama elektrik tüketimi 5
kWh olarak bulunmuştur. Günde Rüzgâr türbininden 8 m yükseklikte ortalama 3,42 m/sn
hızla 9 saat çalışması durumunda ve 4 adet 100
W'lık güneş panellerinin 9 saat güneşlendiğini
varsayarsak gereken enerji ihtiyacının 0,42'sini
oluşturduğumuz bu hibrid sisteminden sağlamış
oluruz.

entegre sistemin ekserji yıkımının 304,09 W
olduğu ve en yüksek ekserji yıkımının rüzgâr
türbini sisteminde olduğu görülmektedir. Aynı
zamanda, en yüksek enerji ve ekserji verimliliğine rüzgâr türbini alt sisteminin sahip olduğu
görülmektedir. Bu veriler bize sistem performans geliştirme çalışmalarının özellikle rüzgâr
türbini üzerine yoğunlaştırılması gerektiğini
göstermektedir.

Yapılan çalışmada, yenilenebilir enerji kaynaklarından faydalanılarak yeşil bina uygulamasının elektrik ihtiyacının yukarıda detaylı olarak
verilen termodinamik eşitliklerin evsel kullanım
için önerilen rüzgâr-güneş alt sistemlerine uygulanmasıyla bütünleşmiş sistemin enerji ve ekserji
analizleri yapılmıştır. Entegre sistemin analizini
yapmak için aşağıda verilen kabuller yapılmıştır.

Entegre sistem ve bileşenlerinin ekserji değerleri, ekserji ifadesinin tanımından da görüleceği
gibi referans noktası şartlarına bağımlıdır. Enerji üretim, taşınım ve iletim sistemlerine ekserji
yıkım analizi yapılmadan önce mutlaka referans
noktası şartları belirlenmeli sonra sistem analizine geçilmeli.

a.

Tablo 6. Entegre Sistemin Haricinde Güneş
Enerjisinin Bir Günlük Verileri İncelendiğinde
Saatlik Güneş Işınım Değerlerinin Panele
Düşme Açıları Doğrultusunda Ekserji
Verimliliği Bulunmuştur

Tüm prosesler kararlı haldedir.

b. Kinetik, potansiyel ve kimyasal enerji ve ekserjiler ihmal edilmiştir.
c.

Dış ortam sıcaklığı 25 °C ve basıncı 101,3
kPa olarak alınmıştır.

d. Analizler aralık ayı verileri kullanılarak yapılmıştır.
e.

Rüzgâr hızı 3,42 m/s ve güneş ışınım değeri
1367 W/m2 için yapılmıştır.

f.

2400 Watt kapasiteli çevirici kullanılmıştır

Yukarıda verilen kabuller kullanılarak yapılan
analizlere bağlı olarak Tablo 5’de birinci kanun
verimi, ekserji verimi ve ekserji kayıpları sistem
bileşenleri verilmiştir.
Tablo 5. Hibrid Sistemin Ekserji Yıkımları ve
Enerji, Ekserji Verimleri
Sistem

ĖxD (W)

η

Fotovoltaik Sistem 144,72

0,1286

Rüzgâr Türbini

160,18

0,5899

Entegre Sistem

304,09

0,3592

ψ
0,1024
0,2180
0,1420

Analizler sonucunda, termodinamiğin ikinci
yasasının bir göstergesi olarak rüzgâr ve güneş
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Güneş
08:00-09:00
09:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00

St
Güneş Açısı EXPV
ψ
(W/m2)
(°)
(W)
63,96
-60
133,65
-45
197,57
-30
220,82
-15
220,82
0
144,72 0,1131
191,77
15
145,28
30
81,35
45
23,24
60

6. SONUÇ
Yüksek verimlilikleri, düşük maliyetleri ve çevre dostu olmaları nedeniyle entegre enerji üretim sistemleri son dönemde giderek artmaktadır.
Ancak alternatif enerji sistemlerinin farklı çıktı
ürünleri sağlamak amacıyla entegre halde kullanımı fosil yakıt kökenli sistemlere göre daha yeni
oldukları için hala gelişim aşamasındadır. Çağımızın en büyük sorunlarından biri olan enerji
problemini azaltmanın yolu enerji tasarrufu sağlamak, enerjiyi verimli kullanmak ve enerjiyi temiz kaynaklardan elde etmektir. Türkiye’de orta
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ölçekli bir ailenin günlük ortalama elektrik tüketimi 5 kWh olarak bulunmuştur. Bu enerjinin,
rüzgâr türbininden 8 m yükseklikte ortalama
3,42 m/sn hızla 9 saat çalışması durumunda ve 4
adet 100 W'lık güneş panellerinin 9 saat güneşlendiğini varsayarsak gereken enerji ihtiyacının
%42'sini oluşturduğumuz bu hibrid sisteminden
sağlamış oluruz.

[3] Öztürk, M., Elbir, A., Özek, N., “Akdeniz
Bölgesine Gelen Güneş Radyasyonunun Ekserji Analizi”, International Advanced Technologies Symposium (IATS’11), 2011.
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ÖZ
Uygulamada bir sistemin enerji analizini gerçekleştirmek oldukça zaman gerektiren
ve maliyetli işlemlerdir. Sistemin tasarımı, testleri, üzerinde yapılan değişiklikler ve
bu değişimlerin her defasında sisteme uyarlanması, maliyetli ve zaman açısından elverişsizdir. Zaman kaybını önlemek ve maliyeti düşürmek amacıyla çoğu zaman simülasyon programlarından yararlanılır. Bu çalışmada İzmir şartları için geleneksel
bir güneş enerjili su ısıtma sistemine (SDHW) ısı pompası ilave edilerek geliştirilen
güneş enerjisi ve ısı pompası destekli (HP_SDHW) bir su ısıtma sistemi TRNSYS (Zaman bağlı simülasyon programı) kullanılarak modellenmiştir. Yıl boyunca, her iki sisteme ait sıcaklık değişimleri, güneşten sağlanan enerji miktarları, toplam yükteki güneşin etkisi (güneş fraksiyonu), tank içerisinde mevcut yardımcı ısıtıcıların harcadığı
enerjiler, yıl boyunca toplam harcanan enerji tüketim miktarları hesaplanmış ve her
iki sistemin performansları karşılaştırılmıştır. Yıllık analiz sonucunda, HP_SDHW
sisteminin, geleneksel SDHW sistemine göre %38 daha az elektrik tükettiği tespit edilmiştir. Suyu ısıtmak için harcanan toplam enerjiye güneş enerjisinin katkısının (güneş
fraksiyonu) HP_SDHW sistemi için %75, SDHW sistemi için ise daha düşük (%60)
olduğu tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler
Simülasyon, Güneş Enerjisi, Su Isıtıcı, TRNSYS.

Simulation of a Water Heating System
Supplying Hot Water with Solar Energy and
Heat Pump System
ABSTRACT
Performing an energy analysis of a system in practice is a time consuming and costly process. The system’s design, testing, modification and adaptation are costly and
time-unfit every time. Simulation programs are often used to prevent time loss and reduce costs. In this study, a solar water heating system (HP_SDHW) with solar energy
and heat pump developed by adding a heat pump to a traditional solar water heating
system (SDHW) for İzmir conditions is modeled using TRNSYS (Time dependent simulation program).Throughout the year, the amount of energy consumed during the
year was calculated and the performances of both systems were compared, including
the temperature changes of both systems, the amount of solar energy, the total solar
energy effect (solar fraction), the energy consumed by auxiliary heaters in the tank.
As a result of the annual analysis, it was found that the HP_SDHW system consumes
38% less electricity than the conventional SDHW system. The solar fraction of the
HP_SDHW (%75) was found higher than the SDHW system (%60).
Keywords
Simulation, Solar Energy, Water Heater, TRNSYS.
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1. GİRİŞ
Binaların birçoğunda iki ana termal yük oluşur.
Bunlar konut ısıtma ve kullanım sıcak suyu ısıtma yükleridir. Kullanım sıcak su sistemleri için
harcanan termal enerji, binadaki toplam enerji
ihtiyacına oranla az olmasına karşın, sistemin
sebep olduğu enerji kayıpları bu oranı yükseltir.
Binalardaki termal enerjinin yaklaşık %15-20’si
kullanım sıcak suyu elde etmek için kullanırken
son yıllarda özellikle kent hayatındaki insanların
yaşam standartları ve buna bağlı olarak hijyen
ihtiyaçlarının artması bu oranı biraz yükseltmiştir. Hatta binalardaki dış yalıtım metotlarının yaygınlaşması ile konut ısıtma için harcanan
enerji miktarı azalınca bu oran yaklaşık %25
olmuştur [1].
Günümüzde kullanım suyu ısıtmak için dünyada
ve ülkemizde birçok farklı tasarım ve uygulamaya sahip sistemler giderek artmaktadır. Bunun
en önemli sebebi, artan konfor ve hijyen ihtiyaçları dışında enerji ve su tasarrufu sağlamaktır.
Türkiye’de de son dönemlerde enerji tasarrufu
konusunda yapılan düzenlemeler doğrultusunda,
geleneksel sistemlerin yerini birçok yeni teknolojili sistem ve cihazlar almıştır. Enerji verimliliği açısından daha verimli enerji sistem tasarımları üzerinde çalışmalar gerçekleştirilmektedir.
Bu yönde yapılan çalışmalar ya deneysel test
sistemleri ya da enerji sistemleri ile ilgili yazılım programları yardımıyla gerçekleştirilmektedir. Deneysel test sistemleri üzerinde yapılan
çalışmalar uzun süreçli ve maliyetli çalışmalar
olup, enerji yazılım programlarını kullanmak bu
süreçleri kısaltmakta ve maliyeti düşürmektedir.
Ayrıca sistem üzerinde gerçekleştirilmesi düşünülen değişikliklerin kolay ve hızlı bir şekilde
yapılmasını sağlamaktadır. Daha hızlı ve esnek
bir çözüm sunmaktadır.
Bu çalışmada TRNSYS programı yardımıyla
güneş enerjisi ve ısı pompası destekli bir su ısıtma sistemi (HP_SDHW) tasarlanmıştır. Yapılan
çalışmada, İzmir için gün içerisinde belirli saatlerde (saat 06:00, 08:00, 20:00 ve 22:00) 15’er
dakikalık 600 lt/h debisinde ve 55 °C sıcaklıkta
kullanım suyu istenen evsel bir uygulama esas
alınmıştır. Sistemin yıl boyunca ısı yük deği-

şimleri, sıcaklık değişimleri ve debi değişimleri incelenmiştir. Aynı giriş şartları altında yine
TRNSYS programı yardımıyla analizi gerçekleştirilen geleneksel güneş enerjili su ısıtma sistemiyle (SDHW) enerji tüketimi ve maliyetleri
açısından karşılaştırılmıştır.
2. TRNSYS PROGRAMI VE
ÖZELLİKLERİ
TRNSYS; ‘Transient Simulation Program'kelimelerinin kısaltılmışıdır. 1972-73 yıllarında University of Wisconsin Madison Solar Energy Lab.
ve University of Colorado Solar Energy Applications Lab. tarafından geliştirilmiş ve 1975 yılında kullanılmaya başlanmıştır. TRNSYS programı FORTRAN diliyle yazılmış bir programdır.
TRNSYS, grafiksel bir ara yüze ve geniş bir bileşen kütüphanesine sahiptir. Program, modüler
yapılı bir sistem olması ile bütün aktif ve pasif
sistemlere ait detaylı analizleri gerçekleştirebilmektedir. TRNSYS programında kullanıcı ara
yüzüne önem verilmiştir. Kullanıcılar, tasarımı
alt sistemlere bölebilir, farklı sistemleri birleştirebilir, malzeme yapısını inceleyebilir. 1000‟e
yakın bölgenin meteorolojik bilgilerine ulaşabilir ve enerji uygulamalarında bunun gibi birçok
işlemi gerçekleştirebilirler. TRNSYS genellikle
binaların ısıtma, soğutma, enerji giderleri, yenilenebilir enerji teknolojileri ve HVAC sistemleri
için kullanılmaktadır.
Simülasyonu oluşturan her bileşen FORTRAN
diliyle tanımlanmış bir TYPE numarası ile ifade edilir ve bu numara bileşenin fonksiyonunu
tanımlar ve diğer bileşenlerden ayırt edilmesini
sağlar. TRNSYS programında yeni bileşenlerde
tanımlanabilir. Kullanıcı FORTRAN dilini kullanarak yeni bileşene ait matematiksel tanımlamayı formüle edebilir. Simülasyonun doğru
sonuçlar vermesi simülasyonun bileşenlerinin
doğru tanımlanmasına, girdi ve çıktı dosyalarının doğru eşleştirilmesine bağlıdır. Kullanıcının, mevcut bileşenleri bir projeye eklemesi ve
istenilen sistemi oluşturmak için etkileşimde
bulunduğu diğer bileşenlere bağlamasına olanak
tanıyan bir programdır. Her bileşen, kullanıcı tarafından belirtilen çeşitli parametreleri ve sisteTesisat Mühendisliği - Sayı 160 - Temmuz/Ağustos 2017
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min etkileşimde bulunduğu diğer bileşenlerden
gelen girdileri okuyan bir matematik modeli
temel alır. Tüm matematiksel modeller, her bir
bileşenin çeşitli çıktılarını üretmek için parametrelerini ve girdilerini kullanarak sistemi bir
araya getirir. Çıktılar, kullanıcı tarafından analiz
edilmesi için harici bir dosyaya veya bir grafik
bileşenine gönderilebilir. TRNSYS geçici (zamana bağlı) sistemler ile ilgilenir, böylece kullanıcının simülasyon hesaplamaları için kullanılacak olan zaman periyodunu ve zaman adımını
ayarlaması gerekmektedir. Her bileşen zaman
adımının başlangıcında çeşitli girdileri okur ve
bu koşullarda belirtilen zaman periyoduna dayanan çıktılar üretir. Bu zaman adımı hesaplandıktan sonra girdiler ve çıktılar güncellenir ve
simülasyon bir sonraki zaman adımına geçer. Bu
işlem, belirlenen zaman periyoduna erişilinceye
kadar devam eder [2].
3. SİSTEMLERİN TRNSYS
PROGRAMINDA MODELLENMESİ
Geleneksel güneş enerjili sistemler sıcak su elde
etmek için yaygın olarak kullanılmaktadır. Güneşin yetersiz olduğu günlerde bu sistemlerin
verimi düştüğünden dolayı gereken enerji, tank
içine yerleştirilen elektrikli su ısıtıcıları yardımıyla sağlanmaktadır. Bu ise enerji tüketimini
arttırmaktadır. Bu çalışmada geleneksel güneş
enerjili sistemin bu dezavantajını avantaja çevirmek amacıyla bu sisteme ilave yardımcı bir
tank ve ısı pompası eklenmiştir. Bu iki sistem
TRNSYS programı yardımıyla modellenerek
analiz edilmiştir.
Çalışmada yer olarak İzmir, Çiğli seçilmiştir. Bir
yıl boyunca (8760 saat) yapılan analiz sonucunda sistem performansları incelenmiştir. Hassas
sonuçlar elde etmek amacıyla simülasyon zaman
adımı 0,015 saat (54 sn) olarak ayarlanmıştır. Her
iki sistemde de su çekim kontrol elemanı kullanılıp daha önce bahsedildiği gibi gün içerisinde
dört ayrı zamanda, on beş dakikalık 600 kg/h su
çekimi için evsel su tankında 55 °C sıcaklıkta
kullanım suyu elde edilmesi hedeflenmiştir.
Her iki sistemde de doğru karşılaştırma yapabilmek için, aynı özelliklere sahip evsel su tankı,

46

Tesisat Mühendisliği - Sayı 160 - Temmuz/Ağustos 2017

güneş kollektörü, güneş döngüsündeki otomasyon şartları vb. kullanılmıştır.
Her iki sistemdeki güneş döngüsünde alanı 4 m 2
olan, eğim açısı 45° ve azimutu 0° olup güneye
konumlandırılan düz plakalı bir adet güneş kollektörü seçilmiştir [3]. Sistemlerdeki pompalar
çalışma sırasında 60 kj/h elektrik enerjisi tüketerek, pompa debisi 100 kg/h olarak seçilmiştir.
Pompalar çalışma esnasında sabit bir akış oranı
sağlamak için her zaman %100 güç ile çalıştırılmıştır.
Her sistemde evsel su tankı 350 L hacminde ve
1,2 m boyunda olup ısıl tabakalaşmayı sağlamak
için on eşit katmana bölünmüştür. Bu tankta ısıl
tabakalaşma suyun yoğunluk farkından faydalanan bir yöntemdir. Isınan suyun yoğunluğu az
olduğu için tankın üstüne gider ve böylece suyun
sıcaklığına göre katmanlar oluşur [4].
Yük gereksinimlerini sağlamak için tüm sistemlerde evsel su tankına 2 kW’lık iki tane yardımcı ısıtıcı yerleştirilmiştir. Üst ısıtıcı ve termostat
ikinci katmana, alt ısıtıcı ve termostatı sekizinci
katmana konumlandırılmıştır.
Her iki sistemde bulunan dağıtım vanası evsel
su tankından eksilen hacmi tamamlamaktadır.
Ayrıca evsel su tankından ayar noktası sıcaklığından daha yüksek sıcaklıkta su geldiğinde,
dağıtım vanası şebekeden çektiği suyu (15 °C),
soğutmak için karışım vanasına göndermektedir.
Kullanım suyu ayar noktası sıcaklığından daha
düşük elde edildiği takdirde, istenilen kullanım
suyu sıcaklığını elde etmek için karışım vanasından sonra ilave birer harici ısıtıcı (2 kW) her iki
TRNSYS modeline eklenmiştir. Bu harici ısıtıcıların kayıplarının olmadığı varsayılmıştır [5].
Tüm TRNSYS modellerinde; düz çizgiler akışkanın güzergâhlarını, kesikli ve noktalı çizgiler
ise ana bileşenleri otomasyon, işlemci, yazıcı ve
grafik çıktısı gibi diğer bileşenlere bağlamak
için kullanılmıştır.
3.1. Geleneksel Güneş Enerjili Su Isıtma
Sisteminin Modellenmesi
Güneş enerjisinden yararlanılan bu sistem; düz
plakalı bir güneş kollektöründen, güneş ve hava
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Şekil 1. SDHW sisteminin TRNSYS modeli

verilerini okumak için bir veri okuyucudan, bir
sirkülasyon pompasından, güneşten gelen enerjiyi evsel su tankı tarafına aktarmak için bir ısı
eşanjöründen ve güneş döngüsü otomasyonu için
bir kontrol elemanından oluşmaktadır (Şekil 1).
Bu sistemde sıcak su taleplerini karşılamak için
güneş enerjisi kullanılmıştır. Güneş enerjisinin
yeterli olmadığı özellikle kış aylarında tank içindeki ısıtıcılar devreye girmiştir. Ayrıca soğuk
günlerde donmayı önlemek için güneş döngüsünde glikol-su karışımı dolaştırılmıştır.
Güneş enerjisinin fazla olduğu zamanlarda evsel su tankında istenilen 55 °C sıcaklıktan daha
yüksek sıcaklıklarda su depo edilmiştir. Çünkü
mevcut bir enerji olan güneş enerjisini depolayıp
ihtiyaç halinde kullanmak, enerji tasarrufu sağlanmasına neden olmuştur. Enerjiyi depolamak
güneş olmadığı zamanlarda ısıtıcıların yükünü
hafifletmiştir. Bu yüksek sıcaklıkta suyun depolanmasından dolayı, dağıtım vanası kullanım
suyunu soğutmak amacıyla sıklıkla devreye girmiştir.
Güneş döngüsü otomasyonu kontrol elemanı,
toplanacak güneş enerjisinin olup olmadığını belirlemek için evsel su tankının altındaki soğuk su
sıcaklığını ve güneş kollektörünün çıkış sıcaklığını gözlemleyerek ikisi arasındaki farkı kontrol

eder. Kollektör çıkışındaki glikol-su karışım sıcaklığı ile tankın altındaki suyun sıcaklığı arasındaki fark 5 °C veya 5 °C’den fazla olduğunda,
güneş enerjisini toplamak için pompaları devreye sokar. Pompalar, bu sıcaklık farkı 2 °C’nin
altına düşene kadar çalışmaya devam eder. Kontrol elemanı aynı zamanda, evsel su tankının üst
kısmındaki suyun sıcaklığını izleyerek, suyun
kaynama sıcaklığına yaklaşmasını önler. Bu sıcaklık 90 °C olarak belirlenmiştir. Böylece çalışma sırasında bu sıcaklığa ulaşıldığında, pompalar durup tanktaki suyun kaynaması önlenir [6].
3.2. Güneş Enerjisi ve Isı Pompası Destekli Su
ısıtma Sisteminin Modellenmesi
Bu sistem geleneksel güneş enerjili sisteme,
enerji depolamak amaçlı yardımcı bir tank, sudan suya bir ısı pompası ve ısı pompasını kontrol
edecek bir diferansiyel kontrol elemanı eklenerek oluşturulmuştur. Sistemin TRNSYS modeli
Şekil 2’de görülmektedir.
Bu sistemde güneş döngüsü tarafı, SDHW sistemi ile benzer şekilde çalışmakta olup, evsel su
tankı yerine yardımcı tanka bağlanıp termal depolama yapılmıştır. Ayrıca, evsel su tankından
farklı olarak, yardımcı tankın nispeten yüksek
termal kapasiteye ihtiyacı olduğu göz önüne
alınarak 500 L olarak boyutlandırılmıştır. Bu
Tesisat Mühendisliği - Sayı 160 - Temmuz/Ağustos 2017
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Şekil 2. Çift tanklı HP_SDHW sisteminin TRNSYS modeli

sistemde evsel su tankı enerji ihtiyacı, içerisindeki yardımcı ısıtıcılar yerine ısı pompası veya
eşanjör by-pass döngüsü kullanılarak yardımcı
tanktan sağlanmıştır. TRNSYS modelinde kullanılan sudan suya ısı pompası için Trane EXW
060 modeli seçilmiştir [7].
Sistemdeki her iki tank içerisinde 2 kW kapasiteli yardımcı ısıtıcılar mevcuttur. Evsel su tankında olduğu gibi yardımcı tankta da ısıtıcılar ikinci
ve sekizinci katmanda konumlandırılmıştır. Yardımcı tanktaki üst ısıtıcı, ikinci katmandaki su
sıcaklığı -10 °C’e düştüğünde devreye girmektedir. Alt yardımcı ısıtıcı, sekizinci katmandaki
su sıcaklığı -15 °C’e düştüğü zaman da devreye
girmektedir. Alt ısıtıcının devreye girme ön koşulu, üst ısıtıcı şartlarının sağlanmasıdır. Aksi
takdirde devreye girmez.
Bu sistemde yardımcı tankta depolanan güneş
enerjisinin, evsel tanka aktarılması esnasında
ısı pompası iki şekilde çalışmaktadır. Birincisi,
yardımcı tank en üst sıcaklık değeri 55 °C’nin
altındaysa ısı pompası, düşük sıcaklıktaki kaynaktan çektiği enerjiyi yüksek sıcaklıktaki ısı
kaynağına atma özelliğini kullanarak, devreye
girerek, yardımcı tanktaki enerjiyi evsel su tankına aktarmaktadır. İkincisi, güneşin etkinliği-
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nin yüksek olduğu yaz aylarında, yardımcı tank
en üst sıcaklık değeri 55 °C'in üzerine çıktığında
ise, ısı pompası kompresörü devreden çıkarak ısı
pompası bir ısı eşanjörü mantığında çalışmaktadır. Böylece yardımcı tanktaki enerji, ısı pompası sirkülasyon pompaları yardımıyla evsel tanka
by-pass edilmektedir. Bu durumda harcanan güç
tüketimi azalmaktadır, çünkü enerjiyi aktarmak
için sadece pompa gücü kullanılmaktadır. Bilindiği üzere pompanın harcadığı güç, kompresörün harcadığı güce oranla oldukça düşüktür.
Kontroller, bu sistemin etkin çalışmasını sağlamak için çok önemlidir. Kontrol edilmesi gereken
güneş döngüsü ve ısı pompası döngüsü olmak
üzere iki ayrı döngü vardır. Bu sistemde de güneş döngüsü, sadece güneş kullanılan sistemde
olduğu gibi tamamen aynı şekilde kontrol edilmiştir. Toplanan güneş enerjisi yardımcı tankta
depolanmıştır. Kontrol edilen ikinci döngü, evsel su tankına enerji sağlamak için kullanılan ısı
pompasıdır. Kontrol elemanı 55 °C sıcaklık ile
evsel su tankının üstündeki sıcaklık arasındaki
farkı gözlemlemiştir. Yani, evsel su tankının üstündeki su sıcaklığı 52 °C altına düştüğünde ve
55 °C sıcaklığa ısıtılana kadar ısı pompası devreye girmemiştir. Tank içindeki elektrikli ısıtıcıların görevini ısı pompası üstlenmesinden dolayı,
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bu ısıtıcılar devreye girmemişlerdir. Ayrıca evsel
su tankında su sıcaklığı, 55 °C’nin üzerine çıkmadığından dolayı da, dağıtım vanası devreye
girmemiştir.
4. SİMULASYON SONUÇLARI
Her bir sistem için simülasyon sonuçları ve yıllık
performans değerleri, sistemlerin toplam enerji
dengesi bu bölümde anlatılmıştır. Sistemlerin
yıllık yükleri hesaplanıp karşılaştırılmıştır. Tüm
sistemlerde Şekil 3'de gösterildiği gibi 55 °C sıcak su talebini karşılamak için sabah saat 6:00,
8:00 ve akşam 20:00, 22:00’de on beşer dakika
süreyle 600 kg/h debi ile su çekimleri gerçekleştirilmiştir.
Sistemlerde kullanılan evsel su tankı suyun çeşitli sıcaklıklardaki yoğunluk farkından faydalanılarak sıcaklık katmanları ile tabakalandırılmıştır. Sıcak su, tankın tepesine kadar yükselir.
Çünkü yoğunluğu tankın altındaki soğuk suya
göre daha azdır. Böylece sıcak kullanım suyu
tankın üstünden çekilir ve tankta eksilen su,
dağıtım vanası yardımıyla şebekeden alınarak,
tankın alt kısmından ilave edilir. Tankın üstünden çekilen suyun sıcaklığı 55 °C den fazla ise
yine dağıtım vanası devreye girerek by-pass hattı oluşturup suyu istenilen sıcaklığa getirir.

4.1. Geleneksel Güneş Enerjili Sisteminin
Simülasyonu
Bu sistemde suyun ısınmasına yardımcı olmak
amacıyla güneş enerjisi kullanılmıştır. Güneş
enerjisi birinci pompa yardımıyla ısı eşanjörüne aktarılırken, ikinci pompa yardımıyla da ısı
eşanjöründeki enerji evsel su tankına aktarılmaktadır. Bu sistemin performansı dış ortamdan
büyük ölçüde etkilenmektedir. Bu durum göz
önüne alındığında, yıl boyunca günden güne
sıcaklıkların, güneş döngüsünün ve ısıtıcıların
değişken olacağı aşikârdır. SDHW sisteminin
enerji dengesi eşitlik (1) yardımıyla hesaplanmaktadır.
Qdtank_Aux + QAux + Qsun + Wpump = Eload + Qdtank_loss
(1)
Şekil 4'de görüldüğü gibi Şubat ayında bir kış
gününde, sabah saat 06:00 ve 08:00 civarlarındaki su çekiminde güneş etkisi tam anlamıyla
olmadığı için tank içindeki su, tank ısıtıcıları ve
harici ısıtıcı yardımıyla ısıtılmıştır. Şubat ayında güneş etkisi az olmasına rağmen bir miktar
güneş enerjisi ısı eşanjörü vasıtasıyla evsel su
tankına aktarılıp depolanmıştır. Depolanan bu
güneş enerjisi akşam saat
20:00'deki su çekimi esnasında kullanılmış olup,

Şekil 3. Gün içerisinde planlanan saatlerde çekilen su debisi ve sıcaklığı
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Şekil 4. Bir gün içerisinde (Şubat ayı) SDHW sistemi üzerindeki sıcaklık ve ısıl yük dağılımları

Şekil 5. Bir gün içerisinde (Temmuz ayı) SDHW sistemi üzerindeki sıcaklık ve ısıl yük dağılımları

suyu 55 °C'de tutmak için yeterli olmadığından
tank içindeki ısıtıcılar ve harici ısıtıcı az da olsa
devreye girmiştir. Saat 22:00'deki su çekiminde
ise yine ısıtıcılar devrededir.
Bunun aksine Temmuz ayında bir yaz günü güneş etkinliği daha erken saatlerde başlamış ve
daha fazla güneş enerjisi toplanmıştır (Şekil 5).
Sabah saat 06:00'daki su çekiminde güneş ol-
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madığı için yine sistemdeki ısıtıcılar devrededir.
Şubat ayına göre sabah saat 08:00'deki su çekiminde güneşin etkisi az da olsa görüldüğü için
ısıtıcılar bir miktar devreye girmiştir. Öğle saatlerinde artan güneş enerjisi Şubat ayına göre
çok daha fazladır ve suyu ısıtmak için toplanıp
depo edilir. Güneş enerjisi sayesinde tankın üstündeki su sıcaklığı yaklaşık 65 °C’dir. Depo
edilen bu 65 °C sıcaklıktaki su akşam saat 20:00
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ve 22:00’deki su çekimlerinde kullanılmıştır.
Isıtıcılar saat 20:00'de devreye hiç girmeyip,
22:00’de az miktarda girmiştir. Hatta kullanım
suyunu bir miktar soğutup 55 °C sıcaklığa getirmek için dağıtım vanası devreye girerek şebekeden soğuk su by-pass'ı yapmıştır. Ayrıca dağıtım
vanası, tankta eksilen suyu tamamlamak içinde
şebekeden soğuk su çekmiştir.
Güneş enerjisi sayesinde ısıtıcılar daha az devreye girmiş ve elektrikten tasarruf sağlanmıştır.
Toplam enerjinin ne kadarının güneş enerjisinden karşılandığı güneş fraksiyonu (SF) (2) nolu
eşitlik ile belirlenmiştir.
SF =

Qsun

(2)

Qsun + ET

Burada, Qsun, güneşten gelen enerjiyi, ET ise suyu
ısıtmak için tüketilen toplam enerji miktarıdır.
SF değeri, karşılaştırma yapmak ve güneş destekli sistemlerin performansını değerlendirmede yardımcı olmak için kullanılan bir ifadedir.
İzmir için SDHW sistemi üzerinde yıl boyunca
yapılan analiz sonucu,
55 °C sıcaklıkta kullanım suyu sağlamak için
gereken toplam enerjinin yaklaşık % 60’ını
toplanan güneş enerjisi sağlamıştır. Yani güneş
fraksiyonu %60/dır. Tüm simülasyon periyodu
için toplam elektrik tüketimi, toplanan faydalı
güneş enerjisi, güneş fraksiyonu, tank kayıpları, ısıtıcı ve pompaların tükettikleri güçler Tablo
1'de verilmektedir.
Tablo 1. SDHW Sisteminin Yıllık Analiz
Sonuçları
Tank ısıtıcıları
Harici ısıtıcılar
Pompalar
Toplam tank kayıpları
Toplam elektrik tüketim
Toplanan güneş enerjisi
Güneş fraksiyonu (SF)

8594 MJ
887 MJ
388 MJ
1607 MJ
9869 MJ
14907 MJ
0,60

4.2. Güneş Enerjisi ve Isı Pompası Destekli Su
Isıtma Sisteminin Simülasyonu
Bu sistem, SDHW sistemine ilave olarak yardımcı bir tank ve ısı pompası eklenerek oluşturulmuştur. SDHW sistemi gibi dış ortam koşulları,
çift tanklı HP_SDHW sisteminin performansını
ve durumunu büyük ölçüde etkilemiştir. Simüle
edilen yıl için HP_SDHW sisteminin enerji dengesi eşitlik (3) yardımıyla hesaplanmaktadır.
Qftank_Aux + Qdtank_Aux + QAux + Qsun + WHP + Wpump
= Eload + Qftank_loss + Qdtank_loss

(3)

Çift tanklı HP_SDHW sistemi iki kontrol döngüsünden oluşmaktadır: Güneş döngüsü ve ısı
pompası döngüsü. Sistemde yardımcı tankın en
üstündeki su sıcaklık değeri 55 °C'i aştığında ısı
pompası kompresörü devreden çıkmakta ve ısı
pompası sirkülasyon pompaları devreye girerek,
yardımcı tanktaki ısı enerjisini bir eşanjör gibi
davranarak evsel su tankına by-pass etmektedir.
Bu by-pass işleminin daha çok yaz aylarında artan güneş enerjisine bağlı olarak Mayıs ile Eylül
arasında gerçekleştiği gözlenmiştir. Bu by-pass
işleminin yaklaşık % 90'ı, saat 08.00'de on beş
dakika su çekilmesinin bitmesinden hemen
sonra gerçekleşmiştir. Bunun nedeni, güneş etkisinin saat 8:00'dan sonra artmasıdır. Böylece
güneşin etkisiyle yardımcı tanktaki su sıcaklık
değeri 55 °C’nin üstüne yükseltilip gün boyunca, evsel tankın ihtiyacı için gerekli enerji depo
edilmiştir. Su çekme işleminden sonra evsel su
tankının üstündeki sıcaklık 52 °C’nin altına düştüğü zamanlarda ise bu tanktaki suyu 55 °C’e çıkarana kadar ısı pompası devreye girmiştir.
Şekil 6’dan görüldüğü gibi Şubat ayında bir günde güneş döngüsünün çalışma süresi yaklaşık
yedi saattir. Grafikten görüldüğü gibi su çekimleri sırasında kullanım suyu sıcaklığı düşmüş ve
ısı pompası genelde bu vakitlere denk gelecek
şekilde devreye girmiştir. Sabah saat 06:00'daki
su çekiminde güneş olmadığı için harici ısıtıcı ve
ısı pompası devreye girerek istenilen su sıcaklığını muhafaza edip evsel su tankına aktarmıştır. Sabah saat 8:00'deki su çekiminde ise evsel
su tankındaki sıcaklık az miktarda düştüğü için
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Şekil 6. Bir gün içerisinde (Şubat ayı) HP_SDHW sistemi üzerindeki sıcaklık ve ısıl yük
dağılımları

Şekil 7. Bir gün içerisinde (Temmuz ayı) HP_SDHW sistemi üzerindeki sıcaklık ve ısıl yük
dağılımları

yalnızca harici ısıtıcı devreye girmiştir ve ısı
pompasına ihtiyaç duyulmamıştır. Çünkü evsel
su tankındaki sıcaklık otomasyonda belirtilen 52
°C’nin altına düşmemiştir. Bu saatlerden sonra
güneşin etkinliğinin artmasıyla birlikte sağlanan enerji yardımcı tanka aktarılmıştır. Su çekimleri olmadığı süre içerisinde bu enerji depo
edilmiştir. Bu sırada evsel su tankındaki sıcaklık
52 °C’nin altına düştüğünde ısı pompası devreye
girerek yardımcı tankta depo edilen güneş enerjisini evsel su tankına aktarmıştır. Böylece evsel
tanktaki kullanım su sıcaklığı istenilen 55 °C sıcaklığa getirilmiştir. Akşam saatlerindeki su çe-
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kiminde sıcaklık düştüğü için ısı pompası ve harici ısıtıcı bir miktar devreye girerek istenilen su
sıcaklığı muhafaza edilmeye devam edilmiştir.
Daha önce belirtildiği gibi yaz aylarında güneş
radyasyonun yoğunluğu yüksektir. Bu durum
yardımcı tank sıcaklıklarına daha fazla yansımıştır. Yardımcı tank sıcaklığı Temmuz ayında daha yüksek olduğu için enerji, ısı pompası
vasıtasıyla daha yüksek bir oranda aktarılır ve
daha yüksek sıcaklıklar elde edilir. Böylece yaz
aylarında ısı pompası daha az elektrik tüketimiyle çalışır.
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Şekil 7’de görüldüğü gibi Temmuz ayındaki bir
günde güneş radyasyonu beklenildiği gibi fazla olup yaklaşık on saattir. Sabah saat 06:00 ve
08:00’deki su çekimlerinde güneş olmadığı için,
sistem bu saatlerde yine Şubat ayındaki belirttiğimiz güne benzer çalışmıştır. Bu saatlerden
sonra güneş radyasyon etkisinin artmasından
dolayı güneşten gelen enerji ile kaynak sıcaklığı
55 °C'nin üzerinde olması sebebiyle, yardımcı
tankta depolanan bu enerjiyi ısı pompası eşanjör
gibi davranarak (sadece pompalar devrede) evsel
su tankına by-pass eder. Şubat ayındaki günden
farklı olarak akşam saatlerindeki su çekimlerinde depolanan bu güneş enerjisi ve harici ısıtıcı
ile istenilen sıcaklık muhafaza edilmiştir. Sadece akşam 08:00'deki su çekiminde evsel su tankındaki sıcaklık 52 °C’nin altına düştüğü için ısı
pompası çok az devreye girmiştir.
HP_SDHW sisteminin Temmuz ayında çalışması sırasında, yardımcı tanktaki ısıtıcılar çok
az devreye girmiştir. Çünkü yardımcı tanka ait
ikinci ve sekizinci katmandaki su sıcaklıkları
sadece kış aylarında bu katmanlar için belirltilen
ayar noktası sıcaklık değerlerine nadiren düşmüştür. Evsel su tankında kullanım su sıcaklık
değerinin sağlamnamadığı zamanlarda, harici
ısıtıcıların devreye girdiği görülmüştür.
Tüm simülasyon periyodu için toplam elektrik
tüketimi, toplanan faydalı güneş enerjisi, güneş fraksiyonu, tank kayıpları, tank ısıtıcıları
ve pompaların harcadığı güçler Tablo 2'de verilmektedir.
Tablo 2. HP_SDHW Sisteminin Yıllık
Simülasyon Sonuçları
Evsel su tankı ısıtıcıları
Yardımcı tank ısıtıcıları
Harici ısıtıcı
Pompalar
Isı pompası
Toplam tank kayıpları
Toplam elektrik tüketim
Toplanan güneş enerjisi
Güneş fraksiyonu (SF)

0 MJ
30 MJ
1060 MJ
445 MJ
4600 MJ
2125 MJ
6135 MJ
18411 MJ
0.75

Güneş döngüsüne eklenen yardımcı tank ve ısı
pompası güneşin etkinliğini artırıp daha fazla
faydalı güneş enerjisi elde edilmesini sağlamıştır. Her iki sistemin performans değerlerinin karşılaştırılması Tablo 3'de verilmektedir.
Tablo 3. Güneş Enerjili Ve Güneş Enerji Ve
Isı Pompası Destekli Su Isıtma Sisteminin
Karşılaştırılması
Güneş
enerjili
sistem
Tank ısıtıcıları
8594 MJ
Harici ısıtıcı
887 MJ
Pompalar
388 MJ
Isı pompası
Toplam tank kayıpları 1607 MJ
Toplam elektrik
9869 MJ
tüketim
Toplanan güneş
14907 MJ
enerjisi
Güneş fraksiyonu (SF)
0.60

Güneş enerjisi ve ısı
pompası destekli sistem
30 MJ
1060 MJ
445 MJ
4600 MJ
2125 MJ
6135 MJ
18411 MJ
0.75

5. SONUÇ VE TARTIŞMA
Yapılan analizler sonucunda HP_SDHW sistemindeki toplam elektrik tüketiminin, SDHW
sistemine kıyasla yaklaşık %38 daha az olduğu
tespit edilmiştir.
SDHW sisteminde güneşten gelen enerji, doğrudan evsel su tankına gönderilir. Bu tank içindeki
üst ve alt ısıtıcıların ayar noktası sıcaklık değerlerinden dolayı, ısıtıcılar devreye girerek düşük
sıcaklıklarda çalışmasına izin vermemektedir.
Fakat HP_SDHW sisteminde güneş enerjisi önce
yardımcı bir tanka depolanmakta ve buradan ısı
pompasının düşük kaynak sıcaklığından yüksek
kaynak sıcaklığına enerjiyi taşıyabilme özelliği
sayesinde evsel su tankına iletilmektedir. SDHW
sistemin aksine yardımcı tank içindeki ısıtıcılar
daha düşük sıcaklıklarda çalışmaya izin vermektedir.
HP_SDHW sistemi için toplam elektrik tüketiminin yaklaşık %75’i sadece ısı pompası tarafından tüketilirken, SDHW sisteminde ise istenen
sıcaklıkta su elde etmek için gereken enerjinin
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%87'si devreye giren elektrikli ısıtıcılar tarafından tüketilmiştir.

teminin Karşılaştırmalı Analizi, Tesisat Mühendisliği, Sayı 129, Mayıs/Haziran 2012.

HP_SDHW sisteminin kayıpları, SDHW sistemine kıyasla yaklaşık %24 daha fazladır. SDHW
sisteminde yaz aylarında çevre sıcaklığına göre
tankta depolanan yüksek su sıcaklıklarından dolayı kayıplar meydana gelse de, HP_SDHW sisteminde daha fazla kayıp vardır. Çünkü çevreye
kaybı olana çift tank mevcuttur. Ayrıca SDHW
sistemin aksine evsel su tankındaki su sıcaklığının 55 °C’nin altına düşmesine izin vermeyen,
sürekli yüksek sıcaklıklarda tutmaya çalışan bir
ısı pompası vardır.

[2] University of Wisconsin, Solar Energy Laboratory, TRNSYS: A Transient Simulation
Program, Madison, 2006.

Isı pompası, toplam elektrik tüketimini düşürürken sistemin güneş döngüsü tarafından elde
edilen çalışma sürelerini ve verimliliklerini artırarak daha fazla güneş enerjisi toplamasına izin
vermiştir.
Sonuç olarak geleneksel güneş enerjili su ısıtma
sistemlerine ısı pompası adapte edilmesi İzmir
şartları için oldukça uygun olduğu tespit edilmiştir.
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Kapalı Yüzme Havuzlarının Klima Dizaynı
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Ülkemizdeki ekonomik gelişmeye ve turizm sektöründeki ilerlemeye paralel olarak kapalı yüzme havuzu sayısı hızla artmıştır. Büyük kapasiteli otellerin yüzde doksanında
kapalı havuz mevcuttur. Ayrıca ülkemizin jeolojik yapısı itibariyle termal tesislerde
hızla yaygınlaşmaktadır. Bu termal tesislerde farklı havuz suyu sıcaklığına sahip birçok açık ve kapalı havuz mevcuttur. Bu kapalı havuzların su sıcaklığına ve ortam sıcaklığına bağlı olarak klima edilmesi gerekir. Buharlaşmanın, dolayısı ile gizli ısının
fazla olduğu hacimlerde nemi ve kuru termometre sıcaklığını istenilen seviyede tutmak oldukça zordur. Buharlaşan su miktarını hesaplamak birçok fiziksel parametreye
bağlıdır. Ortam sıcaklığı, su sıcaklığı, su yüzeyindeki hava akış hızı, havuz ölçüleri
hesaplarda temel verileri oluşturmaktadır. Bu makalede kapalı yüzme havuzlarında
nem kontrolü ve klima yöntemleri analiz edilecektir.
Anahtar Kelimeler
Kapalı Havuz, Konfor Şartları, Nem Kontrolü, Hava Dağıtımı.

Air Conditioning Design of Indoor Pools
ABSTRACT
Caused by speedy grow up of tourism sector, raised the investments of tourist type
hotels. Also economic situation of our people had improved and parallels of these
improvements increase the business type meeting and journeys. This increases the
need for more hotels.
At the recent years buildings of hundreds of hotels, open and closed type swimming
pool, which play now major role. Especially wintertime closed type swimming pools
have become an important fun center. In this paper I will discuss that how to arrange
control of humidity ratio, feasibility of precaution for building components and the
comfort condition at the closed type swimming pools.
Keywords
Close Type Pool Area, Comfort Condition, Humidity Ratio, Air Distribution.
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1. GİRİŞ
Kapalı havuzlardaki klima sistemlerinde yapılacak olan hatalar konfor şartlarını bozacağı gibi,
duvar ve asma tavanların zarar görmesine yol
açacaktır. Tatlı su havuz yüzeyinde buharlaşan
su kapalı olan havuz mekânından atılmalı ve içerinin bağıl nemin %60’ın altında tutulmalıdır.
Aksi takdirde havuz iç yüzey inşaatında özel
malzemeler kullanılmalıdır. Bilinçsiz bir inşaat
sonucunda özellikle cam yüzeyleri ve sırasıyla
tavan ve duvarlarda buharlaşan su yoğunlaşacak
ve yapıyı tahrip edecektir. Ancak kapalı termal
havuzlarda havuz yüzeyleri yüksek neme dayanıklı özel seramik, mermer veya benzeri malzemeler ile kaplanmalıdır. Bu tür termal havuzlarda %60 bağıl nem değeri (çoğunlukla havuz
türüne bağlı olarak) aşılmaktadır.
Tatlı su havuzlarında temel amaç, havuz dinlenme alanlarında ve havuz yüzeyinde, rahatsız
edici hava akımları yaratmadan, havuz suyu yüzeyinden ve çevreden buharlaşan suyu ortamdan
uzaklaştırılmasıdır. Mimar ve makine mühendisi beraber çalışmalı ve sonuçta aşağıdaki şartları
sağlamalıdır. [1]
•

Havuzda yüzme için gerekli konforu sağlamalı.

•

Havuz duvar ve cam yüzeylerinde yoğuşmayı önlemeli.

•

Buharlaşan su miktarını minimuma indirmeli.

•

Gereksiz ısı kayıplarını önlemeli

Termal havuzlarda
•

Havuzda bulunan insanlara yeterli miktarda
oksijeni sağlamalı.

•

Havuz ortam sıcaklığını istenilen değerde
tutmalı

•

Termal havuz duvar ve cam yüzeylerinde
aşırı yoğuşmayı önlemeli.

•

Gereksiz ısı kayıplarını önlemeli.
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Yüksek su sıcaklığına sahip (32 ℃’den fazla)
termal havuzların hacmi genelde küçüktür, nem
kontrolü çok zordur ve genel olarak nem kontrolü istenmez. Düşük sıcaklıkta (32 ℃’nin altında)
su bulunduran ve büyük hacme sahip havuzlarda
nem kontrolü yapılabilir.
Bu yazıda genel olarak termal olmayan ısıtılan
tatlı su havuzları dikkate alınacaktır.
2. HAVUZ İÇERİSİNDE HAVA
DAĞILIMI
Cam yüzeylerine kuru ve ılık hava üfleyerek yoğuşma önlenir. Ancak skylights (havuz üstü cam
kaplı) gibi camlara hava üflemek kolay değildir.
Bu nedenle havuzu oluşturan yapı elemanlarının
ısı köprüsü oluşturmamasına ve yapı malzemelerin nemden etkilenmeyecek şekilde dizayn
edilmesine dikkat edilmelidir. Ayrıca havuz yüzeyinde oluşturulacak hızlı bir hava akımının
buharlaşmayı hızlandıracağı unutulmamalıdır.
Eğer yüksek tavana haiz bir yüzme havuzunda
tavan seviyesinde hava durağan kalırsa kaçınılmaz olarak bu bölümlerde, yoğuşma olacaktır.
Bu nedenle dönüş havası olduğunca en yüksek
noktalardan alınmalı, havuz su yüzeyine doğrudan hava üflemekten kaçınılmalıdır.
Şekil 1a/b Havanın su yüzeyindeki sirkülasyonu
büyük oranda engellenmiştir ve buharlaşan suyun dönüşü kanalı ile en yüksek noktadan uzaklaştırılması sağlanmıştır.
Şekil 2’de ise havanın karşı taraftaki cam yüzeyine kadar ulaşması ve kısa devre yapmaması
için hızlı üflenmesi gerekir. Bu ise havuz yüzeyindeki buharlaşmayı hızlandıracaktır.
Şekil 1a ve 1b’deki durumu sağlamak her zaman kolay değildir. Kapalı yüzme havuzlarının
büyük bir çoğunluğunda yaz aylarında camlar
açılır. Bu nedenle üfleme kanallarını yer seviyesinde döşemek çoğunlukla mümkün olmaz. Bu
durumda yaygın olarak Şekil 3a ve b’de tanımlanan hava dağılımı geçerli olur.

MAKALE

Şekil 1a. Tavsiye edilen hava sirkülasyonu 1

Şekil 1b. Tavsiye edilen hava sirkülasyonu 2

Şekil 2. Tavsiye edilmeyen hava sirkülasyonu
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Şekil 3a. Yaygın kullanım şekli 1

Şekil 3b. Yaygın kullanım şekli 2

3. NEM KONTROLÜ VE KLİMA
SİSTEMİ SEÇİMİ
Ortam sıcaklığı 29 ℃ ve bağıl nem oranı %50
olan bir havuzda çiy noktası psikrometrik diyagramda görüleceği gibi 17,5 ℃’dir (Şekil 4.).

örneğe göre 17,5 ℃’nin altında bir sıcaklığa sahip olan yapı elemanı yüzeyinde yoğuşma başlayacaktır.

Havuz içerisinde her hangi bir yüzeydeki sıcaklığın bu değerin altına düşmesi durumunda, o
yüzeyde yoğuşma başlayacaktır.
Yapılarda büyük zararların çoğu genellikle yoğuşmanın hangi noktada veya duvar katmanın
hangi yüzeyinde oluşacağı hesaplanmadığı için
oluşmaktadır.
Şimdi bir havuz duvarının aşağıdaki yapı malzemelerinden oluştuğunu varsayalım. Yukarıdaki
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Şekil 4. Çiy noktası
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Şekil 5. Havuz duvar kesiti

q=
1
U

=

Ti − Td

(1)

sonra belirli sıcaklığa kadar soğutulması ile hava
içindeki nemin alınması ve tekrar ısıtılmasıdır.

0,02 0,10 0,03 0,01 0,1 0,02 1
+
+
+
+
+
+
+
25 0,22 0,72 0,026 0,19 1,2 0,22 10

İkinci ve daha pratik yöntem ise klima santralinin %100 taze havalı seçilerek dış ortamdan alınan taze havanın iç ortam bağıl nemini gerekli
değerde tutacak ve iç ortam ısı kayıplarını yenecek şekilde ısıtılmasıdır.

ΣR

= U · A (Ti - Td)

1

U = 0,58 W/m2 ℃
q = 0,58 x 1 x [20 − (−10)] = 17,41 W
T1 → yüzeyindeki sıcaklığı kontrol edelim.
q=

T1 − (-10)
1

0,02 0,10 0,03
+
+
= 17,41 W
25 0,22 0,72 0,026
+

T1 = 14,78 ℃
Bu durumda yoğuşma bariyerin iç kısmında
kalan beton içerisinde oluşacaktır. Yapılması
gereken izolasyon kalınlığını artırmaktır. Su yalıtımını sağlayan mebranın soğuk tarafını 18 ℃
olarak düşünecek olursak.
q=
R=

18 − (-10)
R
1
25

+

0,02
0,22

⇒ R = 1,60 ℃/W
+

0,1

+

izole

0,72 0,026

Şekil 6. %100 Taze havalı sistem

= 1,60

Lizoler = 3,34 ~ 3,5 cm kalınlığında izolasyon yapılması durumunda yoğuşma mebranın soğuk
tarafında kalacaktır.

Nemi çok düşük olan ısıtılmış ve yeterli debideki
taze havanın iç ortamda dolaştırılıp tekrar dışarıya atılması ile ortamdaki nem alınarak yapıdan
uzaklaştırılır. Şekil 7.

Havuz ortamından klima santrali ile nemi almanın iki yöntemi vardır. Birincisi klima santralinin karışımlı seçilerek insanlar için gerekli taze
havanın resirkülasyon havasına ilave edildikten

Dış ortam sıcaklığı çok düşük olan yerlerde Taze
hava klima santrallerinde havadan havaya ısı
geri kazanım eşanjörü kullanılarak enerji tasarrufu sağlanabilir (Şekil 8, Şekil 9).
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Şekil 7. %100 Taze Havalı Sistem psikrometrik diyagramı

Şekil 8. %100 Taze havalı, havadan havaya ısı geri
kazanımlı sistem

Şekil 9. %100 Taze havalı havadan havaya Isı geri
kazanımlı sistem pisikometrik diyagramı
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Şekil 10. Nem alma cihazı ile nem alma ve havuz suyu
ısıtılması kapalı devre enerji çevrimi

Diğer bilinen bir yöntem ise nem alma cihazı ile
havuz ortamındaki nemin alınmasıdır. Isı pompası esasına göre çalışan bu cihazlardan nem
alma esnasında kondanserlerinde açığa çıkan ısı
havanın ve havuz suyunun ısıtmasında kullanılmaktadır. Bazı firmalar klima santralleri ile bu
cihazları birleştirerek kapalı yüzme havuzları
için kompakt klima santralleri üretmişlerdir. Bu
santraller ile nem alma, ısı geri kazanım, havuz
suyu ısıtma, taze hava sağlama gibi tüm işlemler
yapılabilmektedir.

MAKALE

Nem alma cihazı ile nemin ortamdan alınması
ve enerji kaybı olmadan ısının havuza aktarılması sağlanabilmektedir. (Şekil 10)
Bu makalenin amacı havuz yüzeyinden buharlaşan su miktarının hesabı ve bu hesaba bağlı olarak bir kapalı yüzme havuzunun klima ve nem
kontrolünün pratikte nasıl yapılacağıdır. Pratik
bilgi olarak havuz mekan hacminin bir saatte en
az 4-6 defa değiştirilmesi yeterli olacaktır.
3. DİZAYN KRİTERLERİ
Kapalı yüzme havuzlarının klima-havalandırma
sistemlerinin projelendirilmesinde hesaplanan
ısı, nem ve hava miktarları, havuzda yüzen ve
havuz dışında dinlenen kişilerin kendilerini rahat hissetmelerini sağlamalı ve yapı elemanlarına zarar vermemelidir.
Bunun için klima sistemi;
En iyi konfor ve sağlık koşullarını sağlayacak bir
hava sıcaklığı ve hava nemini istenilen değerde
sağlamalıdır. Yapı elemanlarına zarar verici aşırı
bir nem oluşturmamalıdır.
Kapalı yüzme havuzundaki insanların çıplak
vücudu ile iç ortam havası arasında ısı alış-verişi olmakta ve bu ısı alış-verişinde, iç ortam
havasının sıcaklığı ve nem oranı büyük rol oynamaktadır. Çıplak bir insan vücudundaki “Termik
Rahatlık Duygusu”; havanın sıcaklığı, bağıl nem
oranı ve hava hızına bağlıdır. Şekil 11’deki eğride kapalı yüzme havuzu gibi bir yerdeki havanın
harekesiz bir insan üzerindeki etkisini göstermektedir. [3]
Eğrinin üst kısmındaki hava insana bunaltıcı ve
psikolojik olarak rahatsız edici bir etki yapmaktadır.
Tatlı su kapalı yüzme havuzlarında hava sıcaklığı genellikle 26 ile 29 °C arasında seçilir.
Havanın bağıl nemi ise %30 ile %60 arasında
olmalıdır. Camlarda, duvarlarda ve tavanda kondensasyon oluşmasına izin vermemek için ortam
bağıl neminin max. değerini hesaplamak gerek-

Şekil 11. Cartens-Lancester-Rugenin Bunaltıcı hava
eğrisi

mektedir. Klima dizaynı yapılırken en önemli
kriter budur. Havuz suyu sıcaklığı da 20 ile 28
°C arasında seçilir.
Termal havuzlarda durum çok farklıdır, havuz
suyu sıcaklığı ve havuz hacmine bağlı olarak
sistem dizaynı değişmektedir. [2]
3.1. Kondenzasyon
Kapalı yüzme havuzu mekânlarında toplam
alanın %60’ı su ile kaplıdır. İnsanların havuzdan çıkınca üşüme hissi duymaması için ortam
sıcaklığının havuz sıcaklığından daha yüksek
olması gerekmektedir. Bundan dolayı havadan
su yüzeyine ısı transferi olacak ve buharlaşma
meydana gelerek sudan havaya kütle transferi
olacaktır. Eğer klima sistemi doğru dizayn edilmez ise iç ortam havasının bağıl nemi artacak
ve en soğuk yapı elemanları olan pencere cam
ve çerçevelerinde, duvarlarda, hatta tavanlarda
kondenzasyon (yoğuşma) meydana gelerek yapı
malzemeleri zarar görecek ve kötü bir görüntü
oluşacaktır. [6]
3.2. Cam Yüzey Sıcaklığı Hesabı
Kış kliması için; mekânda en yüksek ısı transfer katsayısına sahip dış cephe elemanının yüzey sıcaklığını hesaplamak gerekiyor. Genellikle
bu mekânların dışarıya bakan penceresi ve/veya
çatısında şeffaf aydınlıklar bulunur. Kondensasyonun en kolay oluşacağı yüzeyler bunlardır. [7]
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Şekil 12. Camın iç yüzey sıcaklığının hesaplanması

Fourier Kanunu'ndan
Qׄ = k · A dT
dx

(2)

Tci : Cam iç yüzey sıcaklığı [℃]
Ti : İç ortam kurutermonte sıcaklığı [℃]
Td : Dış ortam kurutermonte sıcaklığı [℃]
hi : İç yüzey ısı taşınım katsayısı = 8 [W/m2 ℃]
hd : Dış yüzey ısı taşınım katsayısı = 25 [W/m℃]
Lc : Cam kalınlığı [m]
kc : Cam ısı iletim katsayısı [W/m ℃]
q=

Ti − Ti
1
hiA

+

Lc
kcA

+

1
hdA

q = hi · A · (Ti - Tci)
Tci = Ti

q
hiA

Denkleminden cam iç yüzey sıcaklığı bulunur.
Yukarıdaki hesaplarla bulunan Tci sıcaklığındaki cam iç yüzeyinde kondenzasyon oluşması
için bu yüzeydeki bağıl nemin %100’e ulaşması
gerekmektedir. Yani iç ortam havasındaki mutlak nem miktarının doymuş Tci sıcaklığındaki
mutlak nem miktarından daha az tutulması ile
yüzeydeki kondenzasyon önlenmiş olur. Sonuç
olarak iç ortam havasının çiy noktası Tci sıcaklığının altında tutulması gerekmektedir.
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Şekil 13. Psikrometrik diyagramda görüldüğü gibi
iç ortam şartlarının Ti kuru termometre sıcaklığında
ve Xmin – Xmax arasında mutlak neme sahip olması
gerekiyor.

3.3. Kütle Transferi
Kapalı yüzme havuzunda, havuz yüzeyinden ve
çevresinden suyun buharlaşmasından dolayı iç
ortam havasına kütle transferi olmaktadır. Hava
içine geçen su buharı da havanın bağıl nemini
yükseltmekte ve havanın çiy noktası sıcaklığını
arttırmaktadır. İç ortam havasının kuru termometre sıcaklığını sabit tutacak ve nem miktarını
da kontrol altında tutabilecek şekilde klima santralinin hava (taze hava) debisi hesaplanmalıdır.
Önce havuz yüzeyinden iç oram havasına geçen
kütle transferini hesaplayalım; Bu hesap için
üretilmiş birçok ampirik formül yaygın olarak
kullanılmaktadır. Bu formüller ile yapılan hesaplamalarda çok fazla miktarda su buharlaştığı
saptanmaktadır ve uygulamalarda hesaplamaların yanlış olduğu izlenmiştir. Bu formüllere göre
daha doğru sonuç vereceğini düşündüğümüz
yöntem aşağıda özetlenmiştir. [8]
Bir örnek havuz için yapılarak bir metrekare havuz yüzeyinden buharlaşan su miktarı bulunmuş
ve buradan hareketle klima santrali boyutlandırılmıştır.
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Örnek:

Re : Reynolds katsayısı

Seçilen havuz 10×12 (mxm) boyutlarında,
İzmir’de bir tesis. Havuz iç ortam sıcaklığı: 28
°C ve maksimum %60 bağıl nem.

U : Su yüzeyindeki hava hızı [m/s]

Havuz suyu sıcaklığı: 25 °C

Re > 5x105 ise; (Sh= 0,037·Re0,8·Sc1/3)

Havuz yüzeyini yalayan hava hızı: 0,5 m/s

Re < 5x105 ise ; (Sh= 0,664·Re0,5·Sc1/3)

İstenen: Havuz su yüzeyinden (bir m2 havuz yüzeyinden) buharlaşan su miktarı ne kadardır?
Çözüm:

L : Havuzun uzunluğu [m] (*Not: Rüzgarın, havuz boyunca estiği kabul edilmiştir.)

Sh : Sherwood sayısı
Sc : Schmidt sayısı
U·L
0,5 x 12
⇒ Re =
= 380.832 < 5x105
υ
1,5755 x 10 -5

25 °C için su buharının doyma basıncı...3,169 kPa
28 °C için su buharının doyma basıncı...3,815 kPa
Su yüzeyinde kuru hava içerisindeki su buharı
miktarı (Xsu yüzeyi)
x = 0,622 ·

Ps
Pa

⇒ x = 0,622 ·

Ps
(Patm - Pa)

Bu durumda ;
Re < 5x105 ise; (Sh= 0,664·Re0,5·Sc1/3)
Sc =

(4)

Patm : Atmosfer basıncı [kPa]

υ
1,5755 x 10 -5
⇒ Sc =
DAB
2,527 x 10 -5

Sh = 0,664 x (380.832)0,5 x (0,6235)1/3
Sh = 350

Ps : Su buharı kısmi buhar basıncı [kPa]
Pa : Kuru hava kısmi buhar basıncı [kPa]

Sh =

h kütle x L
DAB

3,169
xsuyüzeyi = 0,622 ·
= 0,020 [kgnem/kgkuruhava]
(101,350 − 3,169)

h kütle : Kütle taşınım katsayısı [m/h]

0,6 x 3,815
xhava = 0,622 ·
= 0,01437 [kgnem/kgkuruhava]
(101,350 − 0,6 × 3,815)

DAB : Kütle yayınım sayısı [m /s]

Hava için bazı fiziksel değerler
ρ
υ
DAB

25 °C
1,184
1,562x10 -5
2,5x10-5

= 0,6235

28 °C
1,176
1,589x10-5
2,554x10-5

(6)

L : Havuzun uzunluğu [m]

Sh =

12 x h kütle
h kütle x L
⇒ 350 =
DAB
2,527 x 10-5 x 3600

h kütle = 2,653 m/h
mB = h kütle · ρ · (xsuyüzeyi – xhava)
m : Bir metre havuz yüzeyinden bir saatte buharlaşan su miktarı. [kg/m2h]

ρ : Havanın yoğunluğu [kg/m3]

m B = 2,653 · 1,18 · (0,020 – 0,01437)

υ : Kinematic viskozite [m2/s]

m B = 0,0176 kg/m2h

D : Kütle yayınım sayısı [m2/s]

Wsu = mB · havuz alanı

Aşağıdaki hesaplamalarda, havanın yukarıdaki
sıcaklıklara ait fiziksel değerlerinin ortalamaları
alınmış ve kullanılmıştır.
U .L
Re =
(5)
υ

Wsu : Havuz yüzeyinden bir saatte buharlaşan
toplam su miktarı. [kg/h] Wsu = 0,0176 · 120
Wsu = 2,115 kg

Tesisat Mühendisliği - Sayı 160 - Temmuz/Ağustos 2017

63

MAKALE

3.4. Hava Debisi

4. SONUÇ

Klima santralinin hava debisi kış işletmesi ve yaz
işlemesi olarak iki kez hesaplanmalıdır. Ayrıca
kişi başına verilmesi gereken taze hava miktarı,
iç ortam havasının bağıl nem sınırı göz önüne
alınmalı ve iç yüzelerde kondensasyon oluşması
önlenmelidir.

Kapalı yüzme havuzlarında klima ve nem alma
işleminin önemi çok açık olarak görülmektedir.
Kapalı havuz için alınması gereken karaların mimar ve makine mühendisinin yapacağı koordineli çalışmalar sonucunda alınması gerekmektedir.
Havuz ortamında konforu sağlamanın yanında
buharlaşan su miktarının kontrolü ve bu buharın
ortamdan uzaklaştırılması çalışmaları çok hassas olup, yanlış dizayn edilen sistemlerde; enerji
kaybının yanında kapalı havuzu oluşturan yapı
yüzeylerinde yoğuşmaya bunun sonucunda da
onarılması zaman ve maliyet gerektiren tahribatlara sebep olacaktır.

Kondensasyonun önlenmesi için gerekli hava
debisi;
Wsu
V=
(7)
ρ .(Xiç − Xs )
V : Kondensasyonu önlemek için gerekli minimum taze hava debisi [m3/h]
ρ : Havanın yoğunluğu = 1,2 [kg/m3]
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Yapılan çalışmalar, iklimlendirme sistemlerinin uygun şekilde kontrol edilmemesi nedeniyle kullanıcıların gün boyunca konforsuz ortamlarda kalmak zorunda olduğunu
göstermektedir. Bu durum kullanıcıların performansını ve sağlığını olumsuz yönde
etkilemektedir. Yaşanan bu problemin önüne geçmek için iklimlendirme sistemleri değişen iç ortam koşullarını ve kullanıcıların ısıl konfor ihtiyaçlarını göz önüne alarak
gün boyunca dinamik bir şekilde kontrol edilmelidir. Bu amaçla birçok çalışma gerçekleştirilmiş olup bu çalışmada birçok çalışmada kullanılmaya başlayan bir metot
olan “Kullanıcı Etkileşimli Yaklaşım” incelenecektir.
Bu çalışmada, ısıl konforu basit ve doğru bir şekilde optimize edebilecek bir kullanıcı
etkileşimli optimizasyon metodu incelenmiştir. İstanbul Teknik Üniversitesinde bulunan bir açık plan ofiste seçili yöntem uygulanmış ve yöntemin performansı Design
Builder ve EnergyPlus programları kullanılarak incelenmiştir.
Anahtar Kelimeler
Isıl Konfor, Dinamik Konfor Anketi, Sıcaklık Ölçümü, Isıl Simülasyon, Enerji Tüketimi Analizi.

User-Interactive Dynamic Thermostat Control
to Achieve Thermal Comfort
ABSTRACT
Studies show that most of the occupants have to stay at uncomfortable environments
during the day because of the lack of proper control in building HVAC systems. It
causes a decrement in performance and well-being of occupant. To overcome this
issue, HVAC system should be operated dynamically based on time-varying temperature requirement of space and occupant thermal comfort conditions. In order
to control HVAC system based on occupant requirement, a large number of studies
have been conducted. In this study, “The Occupant Participating Approach”, which is
started to utilize and growing number of studies, is selected to evaluate.
In this study, thermal comfort optimization method, which using the occupant participating approach, was examined to find simple and accurate optimization models.
Selected optimization method was applied in an open office building, which is located
in Istanbul Technical University, and performance of this method was evaluated via
Design Builder and EnergyPlus simulation tools.
Keywords
Thermal Comfort; Dynamic Comfort Survey, Temperature Measurement, Thermal
Simulation, Energy Consumption Analysis.

Geliş Tarihi		
Kabul Tarihi

: 03.03.2017
: 10.08.2017

Aker, T., Eskin, N., Kullanıcı Etkileşimli Dinamik Termostat Kontrolü İle Isıl Konforun Sağlanması, MMO Tesisat Mühendisliği Dergisi, s.
160, sf. 65-76, 2017.
Tesisat Mühendisliği - Sayı 160 - Temmuz/Ağustos 2017

65

MAKALE

1. GİRİŞ

2. ISIL KONFOR

Gelişen iklimlendirme ve kontrol sistemleri ile
iç ortam koşullarını tam anlamıyla kontrol etmek
mümkün hale gelmiş ve konfor, Çevre Koruma
Ajansı (EPA)’nın verilerine göre zamanlarının
%90’ınını kapalı ortamlarda geçiren insanlar
için daha da önem kazanmıştır [1].

Isıl konforun tayini için birçok farklı yöntem
geliştirilmiştir. Bu modellerin içerisinde en yaygın olarak kullanılan metot Fanger tarafından
geliştirilen Isıl Denge Metodu’dur. Isıl denge
metodu ile bir ortamın konforlu olarak algılanıp
algılanmadığı belirlenebilmektedir. Isıl konfora
etki eden altı parametrenin (hava sıcaklığı, ortalama ışınım sıcaklığı, bağıl hava hızı, havanın
nemi, aktivite düzeyi, kıyafet ısıl direnci) Fanger
tarafından geliştirilen matematiksel model içinde kullanılması ile ortamın Tahmini Ortalama
Oy (PMV) değeri belirlenebilmekte ve bu değer
ile 7 noktalı ısıl duyum ölçeği karşılaştırılarak
kullanıcıların ortam ile ilgili nasıl hissettiklerini
belirlenebilmektedir. Hesaplanan PMV değerinden yola çıkarak ortam koşulları nedeniyle kendini rahatsız hisseden insan sayısını tahmin etmek için Öngörülen Memnuniyetsizlik Yüzdesi
(PPD) değeri de hesaplanabilmektedir [6].

Isıl konforun öneminin aksine yapılan çalışmalar göstermektedir ki yetersiz kontrol sistemleri
nedeniyle uygun termostat sıcaklığı ayarlanamayan ortamlarda birçok kullanıcı gün boyunca konforsuz koşullara maruz kalmaktadır [2,
3]. Bu durum ortamda kalan kullanıcıları farklı
aksiyonlara yönlendirmektedir. Genel itibari ile
insanlar rahatsız hissedilen bir ortamda kıyafet
değişikliği, pozisyon değişikliği, rahatsız hissedilen hacimden ayrılmak ya da pasif veya aktif
kontroller ile ortam koşullarını değiştirerek bu
durumu düzeltmeye çalışmaktadır. Ofis gibi
alanlarda kullanıcılar bu duruma çözüm olarak
ek ısıtıcılar ya da soğutucu sistemleri kullanmaktadırlar. Fakat bu durum hem enerji tüketimini
arttırmakta hem de ortamda ısıl dengesizliklere
yol açmaktadır [4]. Bu durumun enerji tüketimi
dışında çalışanların performansını ve sağlığını
da önemli ölçüde etkilemekte olduğu yapılan
farklı çalışmalarda ortaya konulmuştur [5].
Tüm dünyada yapılan farklı çalışmalar konforsuz ortamların iyileştirilmesi için gerçek zamanlı ve dinamik kontrol sistemlerinin kullanımı bir
çözüm olabileceğini göstermektedir. Bu kontrol
metotları iç ortam koşulları gerçek zamanlı olarak takip edilerek kullanıcıların ihtiyaçlarına
anında cevap verilecek sistemlerin geliştirilmesini ve kullanıcılarının çoğunluğu için optimum
iç ortam koşulları sağlanması amaçlanmaktadır.
Bu çalışmada ise kullanıcıları kontrol sisteminin
bir parçası haline getiren kullanıcı etkileşimli
dinamik optimizasyon sistemlerinin incelenmesi ve seçilmiş bir ofis içerisinde belirlenen
yöntemin uygulanması amaçlanmıştır. Dinamik
termostat kontrolü metodunun ısıl konfor, kullanıcı performansı ve iklimlendirme sistemi enerji tüketimine olan etkisi bina enerji simülasyon
programı kullanılarak incelenmiştir.
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2.1. Standartlar
Isıl konfor ile ilgili Avrupa’da ISO 7730 standardı kullanılırken Amerika’da ASHRAE 552010 kullanılmaktadır. İlgili standartlarda da
Isıl Denge Modelinin çıktısı olan PMV ve PPD
değerleri kullanılarak konfor tanımı yapılmaktadır. ASHRAE 55-2010’a göre bir ortamın konforlu kabul edilebilmesi için ortamda bulunan
insanların %90’nın koşullardan memnun olması
gerekmektedir. PMV değerinin +0,5 ile -0,5 arasında kalması gerektiği belirtilmiştir [7].
Tablo 1. ISO 7730’a Göre Isıl Ortam
Kategorileri
Kategori
A
B
C

PMV
-0,2<PMV<+0,2
-0,5<PMV<+0,5
-0,7<PMV<+0,7

PPD (%)
<6
<10
<15

ISO 7730’da ise daha detaylı bir gösterim yapılmıştır. Buna göre Tablo 1’de verildiği gibi üç
farklı kategori belirlenmiş ve her bir kategori
için PMV, PPD limit değerleri belirlenmiştir.
Bu kategoriler bina iç ortam kalitesi düzeylerine
göre üçe sınıfa ayrılmıştır [6].
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2.2. Isıl Konfor Optimizasyonu
İnsan vücudunun dış ortam ile ısıl dengesini
ve dolayısıyla termal konforu etkileyen ana altı
parametre olan; iç ortam sıcaklığı, bağıl nem,
hava hızı, yüzey sıcaklığı, aktivite tipi ve seviyesi ve giysilerin yalıtım özelliği değerlerinin her
birinin belirlenmesi ile PMV ve PPD değerleri
kolaylıkla hesaplanabilmektedir. Fakat iç ortam
sıcaklığı ve bağıl nem hariç geri kalan dört parametrenin ölçülmesi ve dinamik olarak takip
edilmesi mevcut sensörlar ve bina otomasyon
sistemleri için mümkün olmamaktadır. Bu da
gerçek zamanlı konfor tayinini ve optimizasyonunu zorlaştırmaktadır. Yaşanan bu problemin
çözümü için geliştirilen yöntemlerden birisi kullanıcı etkileşimli yaklaşımdır. Birçok farklı çalışmada kullanılan bu yöntem ile kullanıcıların
bulundukları ortam ile ilgili sübjektif geribildirimlerinin toplanması ve bu verilerin kullanılarak ölçüm ve kontrol metotlarının doğruluğunun
arttırılması sağlatılmaya çalışılmaktadır. Yöntemin ana mimarisi Şekil 1’de verilmiştir.

Şekil 1. Optimizasyon yönteminin mimarisi

Erickson ve Cerpa (2012) gerçekleştirdikleri çalışmada kullanıcı etkileşimli metodu kullandıkları bir sistem tasarlamış ve seçtikleri ofislerde
bu sistemin uygulamasını gerçekleştirmişlerdir.
Bu çalışmada ortamın sıcaklık ve nem değerleri
sensörlerden okunurken, geri kalan dört parametre ölçümde yaşanan zorluklar nedeniyle sabit
kabul edilmiştir. Bu durum PMV hesabındaki
hata payını arttırmakta ve optimum termostat
sıcaklığının bulunmasını zorlaştırmaktadır. Modelin doğruluğunu arttırmak için cep telefonları
için bir uygulama geliştirilerek kullanıcılardan
anlık olarak ısıl duyarlılık bilgilerinin Fanger 7

noktalı ısıl duyum ölçeğine uygun olarak toplanması sağlanmıştır. Toplanan geribildirimler
ve sensörlerden hesaplanan PMV değeri ile optimum termostat sıcaklığı belirlenerek iklimlendirme sisteminin çalışması kontrol edilmiştir [8].
Murakami (2007) tarafından gerçekleştirilen
çalışmada ise herhangi bir sensör ve ölçüm kullanılmadan doğrudan kullanıcılardan toplanan
geribildirimler ile iklimlendirme sisteminin
kontrolünün sağlandığın bir sistem oluşturulmuştur. Oluşturulan web sitesi ile kullanıcıların
geribildirimleri 7 noktalı ısıl duyum ölçeğine
uygun olarak toplanmakta ve bu veriler işlenerek termostat sıcaklığı kontrol edilmektedir [9].
Purdon (2013) tarafından gerçekleştirilen çalışmada ise Murakami’nin çalışmasına benzer
şekilde herhangi bir ölçüm aleti kullanılmadan
doğrudan kullanıcılardan toplanan geribildirimler ile iklimlendirme sisteminin kontrolünün
sağlandığı bir sistem oluşturulmuştur. Diğer uygulamadan farklı olarak bu çalışmada cep telefonu uygulaması ile kullanıcıların üç noktalı ısıl
duyum ölçeği (+1: Sıcak, 0: Normal, -1: Soğuk)
ile geri bildirimler toplanmaktadır. Gelen geribildirimler işlenerek termostat sıcaklığı kademeli olarak düşürülmekte ya da arttırılmaktadır
[10].
Bu çalışmada da Purdon ve Murakami’nin çalışmasına benzer şekilde doğrudan kullanıcılardan
gelen bildirimler ile termostat sıcaklığının optimize edilmesi sağlayan bir sistemin incelenmesi
amaçlanmıştır.
2.3. Isıl Konfor ve Performans İlişkisi
Yapılan çalışmalar iç ortam sıcaklığının sadece
ısıl konfora değil iç hava kalitesi ve kullanıcıların performansı ile de direkt bağlantılı olduğunu
göstermiştir. Isıl konforun sağlanamadığı ortamlarda çalışanların dikkatlerinin dağıldığı, işleri
yerine ortam koşullarına konsantre oldukları ve
bu durum nedeniyle performanslarında %2 ila
%20 arasında düşüş oluşabileceği yapılan çalışmalarla belirlenmiştir [11].
Seppänen ve Fisk (2005), tarafından yapılan çalışmada iç ortam sıcaklığı ve performans arasınTesisat Mühendisliği - Sayı 160 - Temmuz/Ağustos 2017
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daki ilişkiyi inceleyen birçok farklı çalışmanın
sonuçları incelenmiştir. Bu çalışma maksimum
performans için optimum iç ortam sıcaklığının
21 °C ile 25 °C arasında değişmesi gerektiğini
göstermiştir [12].
Kosonen ve Tan tarafından yapılan çalışmada ise
PMV ve performans kayıpları arasındaki ilişki
gerçekleştirilen deneyler sonucunda oluşturulan
formüllerle ifade edilmiştir. Bu yöntem ile performans kayıpları PMV değerinin bir fonksiyonu
olarak hesaplanabilmektedir. Buna göre yazma
ve düşünme aktivitelerindeki performanslarındaki kayıplarını hesaplamak için sırasıyla (1) ve
(2) numaralı formüller kullanılabilmektedir [13].

3. OFİS BİNASININ TANITIMI
Çalışma İstanbul Teknik Üniversitesi Ayazağa
Kampüsü'nde yer alan ARI-6 Teknokent binasındaki bir ofis içinde gerçekleştirilmiştir. 2014
yılında inşa edilen bina 36 ofis, 1 adet konferans
salonu, kafeterya, teknik ve idari bölümlerden
oluşmakta olup 4.000 m2 alana sahiptir. Şekil
2’de binanın kampüs içerisindeki konumu verilmiştir.
Çalışma için seçilen ofis binanın kuzey cephesinde ve ikinci katta yer almaktadır. Şekil 3’de
binanın bulunduğu konum ve kat planı görülmektedir. Toplamda 108 m 2 kapalı alana sahip
olan ofisin 36 m2'si toplantı odası olarak kullanılırken geriye kalan 72 m 2 ise açık ofis şeklinde
kullanılmaktadır.
Bu çalışma kapsamında sadece açık ofis olarak
kullanılan alan üzerinde kullanıcı etkileşimli dinamik kontrol metodu test edilmiştir.

y = ₋60,543PMV6 + 198,41PMV5 ₋ 183,75PMV4 ₋ 8,1178PMV3 + 50,24PMV2 + 32,123PMV + 4,8988 (1)
y = 1,5928PMV5 ₋ 1,5526PMV4 ₋ 10,401PMV3 ₋ 19,226PMV2 ₋ 13,389PMV ₋ 1,8763

Şekil 2. Binanın konumu

Şekil 3. Kat planı ve seçili ofisin yerleşimi
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3.1. Bina Modelinin Oluşturulması
Çalışmada incelenmek üzere seçilen bina Design Builder (v.4.6.0.015) programı kullanarak
modellenmiştir, detaylı enerji ve ısıl konfor analizleri EnergyPlus 7.0 programı kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda binanın mimari,
mekanik, elektrik projeleri ile yapı malzemesi
bilgileri toplanmış ve bunlara uygun olarak model oluşturulmuştur. Binaya ait Design Builder
modeli Şekil 4’de verilmiştir.
Ofisin kuzey cephesi tamamen camla kaplı olup
açılabilen camlara sahiptir. Binada yer alan taze
hava santralleri ile ofislere taze hava sağlanırken, VRV sistemi ile de iç ortam havası şartlandırılmaktadır. Her ofisin kendine ait termostatı
bulunmakta ve termostat kontrolünün kullanıcılar tarafından yapılabilmektedir. Bunun yanında
binada yer alan otomasyon sistemi ile de uzaktan
kontrol mümkündür.
Modelin gerçeğe uygunluğunu sağlamak adına,
binada yer alan kartlı giriş sisteminden alınan
kullanıcı giriş-çıkış bilgileri, ofis içerisinde yer
alan ekipmanlar ve dış ortam iklim verileri modele entegre edilerek gerçek koşulların bilgisayar ortamında modellenmesi sağlanmıştır.

4. İÇ ORTAM KONFOR
KOŞULLARININ ANALİZİ
4.1. Sıcaklık ve Nem Ölçümü
İç ortam koşullarının gün içindeki dinamik değişimini takip edebilmek için HOBO UX100003 datalogger kullanılarak 10 dakikalık zaman
aralıkları ile ölçümleme yapılmıştır. Tablo 2’de
datalogger’a ait teknik detaylar verilmiştir [14].
Tablo 2. Datalogger Özellikleri
Sıcaklık
Bağıl Nem

Çalışma Aralığı
-20 °C ile 70 °C
%25 ile %80

Hata Payı
±0,21 °C
±%3,5

Bu çalışma için gerçekleştirilen ölçümlerin Kış,
Bahar ve Yaz dönemlerini kapsayacak şekilde
mevsimsel olarak incelenmesine karar verilmiştir. Fakat bildiri içerisinde 14-29 Nisan tarihleri
arasında yapılan uygulamalar incelenmiştir. Şekil 5’te “Gözlem Periyodu” olarak adlandırılan
14-20 Nisan tarihleri arasında bina ve kullanıcıların doğal davranışları gözlemlenirken kaydedilen sıcaklık ve nem değerleri verilmiştir.

Şekil 4. Design Builder ile oluşturulan bina modeli
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Bir sonraki hafta ise termostat değeri 24 °C’de
sabit tutularak kullanıcıların ofiste bulunduğu
mesai saatlerindeki değişim incelenmiştir. “Oylama Periyodu” olarak adlandırılan bu zaman
diliminde de sensör 10 dakika aralıkla sıcaklık
ve nem ölçümü almaya devam etmiştir. Oylama
periyoduna ait ölçüm sonuçları Şekil 6’da verilmiştir.
İki farklı periyot içerisinde gerçekleştirilen ölçüm sonuçlarına ait istatistiksel değerler tablo
3’de verilmiştir. Buna göre gözlem periyodunda
iç ortam sıcaklığı 22,8 °C ile 26,9 °C arasında

değişirken, ortalama sıcaklık değeri 24,9 °C ve
standart sapma değeri (STS) 0,67 olarak belirlenmiştir. Oylama periyodu içerisinde de değerler
bir önceki periyot ile benzer şekilde değişmektedir. Gözlem periyodundaki bağıl nem değeri ise
%29,1 ile %49,1 arasında değişirken, ortalama
değer %36,7 ve standart sapma değeri (STS) 3,23
olarak hesaplanmıştır. Oylama periyodunda ise
gözlemlenen minimum ve maksimum değerler
sırasıyla %23,5 ve %41,5 olarak ölçülürken, ortalama değer %32,9 STS ise 4,45 olarak hesaplanmıştır.

Şekil 5. Sıcaklık ve nem ölçüm sonuçları

Şekil 6. Sıcaklık ve nem ölçüm sonuçları
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Tablo 3. Ölçülen İç Ortam Koşullarının
İstatistiksel Analizi
Ölçülen
Veriler
İç Ortam
Sıcaklığı (°C)

Bağıl Nem
(%)

Gözlem
Periyodu
Minimum 22,8
Maksimum 26,9
Ortalama 24,9
STS
0,67
Minimum 29,1
Maksimum 49,1
Ortalama 36,7
STS
3,23

Oylama
Periyodu
22,7
26,1
24,3
0,85
23,5
41,5
32,9
4,45

4.2. Isıl Konfor Anketi
Kullanıcıların bulundukları ortam ile ilgili sübjektif değerlendirmelerini almak için ASHRAE
55-2010’da yer alan anket uygulanmıştır. Ankette yer alan soruların kullanıcıların, bulundukları
ortam ile ilgili genel memnuniyetlerini ve karşılaştıkları problemleri tespit etmek amacıyla sorulmuş sorulardan oluşmaktadır. Bunun yanında
kullanıcıların fiziksel özellikleri (kilo ve boy) ile
aktivite düzeyleri ve kıyafetlerinin ısıl dirençlerini belirlemek için de sorular sorulmuştur [7].

nuniyetsizliğin nedenleri içinde %38 oranla en
büyük pay termostat ayarının uygun yapılamaması nedeniyle ortama verilen çok sıcak ya da
çok soğuk hava olarak belirlenmiştir.
4.3. Kullanıcı Geri Bildirimlerinin
Toplanması
Çalışma için hazırlanan bir web sitesi üzerinden
kullanıcılara gerçek zamanlı olarak ısıl duyumları ile ilgili geribildirimlerini gönderebilecekleri bir ara yüz hazırlanmıştır. Şekil 8’de sitede
yer alan oylama ekranı verilmiştir. Bu siteye
kullanıcı adı ve şifreleri ile giriş yapan katılımcılar anlık olarak ısıl konfor durumları ile ilgili
olarak geri bildirim verebilmektedirler. Oylama
Fanger’ın 7 noktalı ısıl duyum ölçeğine göre hazırlanmıştır.

Toplamda 8 kullanıcının katıldığı ankette 104
cevap toplanmıştır. Ankete katılan kullanıcıların
1’i kadın olmak üzere 7’si erkektir. Katılımcıların yaş aralığı 25 ile 29 arasındadır.
Anket sonuçlarına göre katılımcıların %50’si
bulundukları ortamın konforsuz olduğunu belirtmiştir. Şekilde 7’de görüldüğü gibi ısıl memŞekil 8. Oylama uygulamasının ara yüzü

Şekil 7. Anket sonuçlarına göre memnuniyetsizlik nedenleri
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Şekil 9. Kullanıcılardan gelen oyların dağılımı

Şekil 10. İç ortam sıcaklığı ile kullanıcılardan gelen gerçek ortalama oy değerlerinin
karşılaştırılması

21-29 Nisan tarihleri arasındaki dört gün süresince gerçekleşen oylama sonucunda toplanan
veriler şekil 9’da gösterilmektedir. Bu süre zarfında 8 kullanıcıdan 83 geri bildirim toplanmıştır.
Geri bildirimler incelendiğinde kullanıcıların
%57’sinin konforsuz hissettiği belirlenmiştir. Oy
dağılımlarının detayları Tablo 4’te verilmiştir.
Tablo 4. Kullanıcılardan Toplanan
Geribildirimlerinin Dağılımı
Isıl Duyum
Çok Soğuk
Soğuk
Biraz Soğuk
Normal

72

Dağılım
(%)
%1,2
%4,8
%16,9
%43,3

Isıl Duyum
Biraz Sıcak
Sıcak
Çok Sıcak

Dağılım
(%)
%20,6
%8,4
%4,8
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5. OPTİMİZASYON MODELİNİN
UYGULANMASI
21, 22, 27 ve 29 Nisan tarihleri arasında kullanıcılardan toplanan geribildirimler ile optimizasyon çalışması yapılmıştır. Bunun için öncelikle
termostat sıcaklığı 24 °C’ye ayarlanarak gün
içinde değişen iç ortam koşullarına göre kullanıcı geribildirimleri anlık olarak toplanmıştır.
Gelen oylara uygun olarak set değeri değiştirilerek dinamik optimizasyon yapılması amaçlanmıştır. Şekil 10’da ortam sıcaklıklarına karşılık
kullanıcılardan gelen gerçek ortalama oy (AMV)
değerleri görülmektedir. Isıl konfor sübjektif bir
kavram olduğundan her bir kullanıcıdan gelen
bildirimler farklılık göstermekte olup gün içinde
sürekli değişen bir grafik oluşturmaktadır.

MAKALE

Şekil 11’de gelen bildirimler ile yeniden belirlenen set değerleri verilmiştir, kırmızı sütunlar
optimum termostat set değerlerini gösterirken
Siyah çizgi baz durumdaki 24 °C’de sabit tutulan termostat değerini göstermektedir. Termostat değeri kullanıcı geri bildirimlerine göre 1 °C
aşağı ya da yukarı yönde değiştirilmiştir.
6. ANALİZ SONUÇLARI
Kullanıcı etkileşimli dinamik termostat set değeri optimizasyonu metodu seçilen bir ofiste
uygulanmıştır. Çalışmanın sonuçları ısıl konfor,
kullanıcı performansı ve enerji tüketimi olmak
üzere üç ana başlık altında bina enerji simülasyon programı olan EnergyPlus kullanılarak incelenmiştir.

Analiz sonuçlarına göre dinamik termostat kontrolü ile sabit tutulan termostat değerinin PMV
üzerindeki etkisi incelendiğinde Şekil 12’de de
görülebileceği gibi genel bir iyileştirme sağlanmış ve ISO 7730’a göre iç ortam kalitesi A kategorisi limitleri olan ±0,2 aralığına çekilmiştir.
Isıl konforun kullanıcıların düşünme ve yazma performansına olan etkisini incelemek için
Kosonen ve Tan tarafından tanımlanan yöntem
kullanılmıştır. Buna göre kullanıcıların düşünme aktivitesindeki performansı baz duruma göre
artış gösterdiği Şekil 13 üzerinden görülebilmektedir. Kullanıcıların düşünme aktivitesindeki performans artışının oranı ise ortalama %4
olarak hesaplanmıştır.

Şekil 11. Optimizasyon senaryosuna göre belirlenen termostat sıcaklıkları

Şekil 12. Saatlik PMV değerlerinin karşılaştırılması
Tesisat Mühendisliği - Sayı 160 - Temmuz/Ağustos 2017

73

MAKALE

Yazma aktivitesi için performans kayıpları incelendiğinde ise optimizasyon senaryosu ile bir
iyileşme yaşandığı Şekil 14’de açıkça görülebilmektedir. Optimizasyon metodunun kullanıcıların yazma performansını ortalama %8 oranında
arttırdığı belirlenmiştir.

Termostat ayarlarında yapılan değişikliğin mahalde yer alan VRV enerji tüketimine olan etkisi
ısıtma ve soğutma tüketimi bazında Şekil 15’de
görülebilmektedir. Kullanıcı etkileşimli dinamik
kontrol sistemi ile optimize edilen set değerleri
kullanıldığında toplam enerji tüketiminde %6,8
oranında artış gerçekleştiği tespit edilmiştir.

Şekil 13. Düşünme aktivitesindeki performans kayıplarının karşılaştırılması

Şekil 14. Yazma aktivitesindeki performans kayıplarının karşılaştırılması

Şekil 15. VRV Sistemi enerji tüketimlerinin karşılaştırılması
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7. SONUÇ
Gün içinde değişen dış ortam koşulları, mahaldeki insan yoğunluğu, ekipmanların çalışması
gibi birçok etken iç ortam koşullarının sürekli
değişmesine neden olmaktadır. Tüm bu değişimler ise kişilerin ısıl duyumlarında ve dolayısı ile
ortamın ısıl performansı üzerinde değişimlere
neden olmaktadır.
Bu çalışmanın amacı kullanıcı etkileşimli dinamik termostat kontrolü sağlayacak bir sistem
oluşturarak kullanıcıların gün boyu değişen
ihtiyaçlarına gerçek zamanlı olarak müdahale
ederek kullanıcılara optimum iç ortam koşulları
sağlayacak sistemlerin performanslarını incelemektir. Bunu yaparken de uygulamada en az
cihaz ihtiyacı ile problemi çözebilecek bir kontrol sisteminin olmasına da dikkat edilmiştir. Bu
amaçla incelenen sistemler içerisinde herhangi
bir sensör gereksinimi duymayan sadece kullanıcılardan gelen anlık geribildirimler ile iklimlendirme sisteminin termostat ayarını optimize
edecek bir metodun incelenmesine karar verilmiştir. Bu kapsamda İstanbul Teknik Üniversitesi, Arı-6 Teknokenti'nde yer alan bir ofis seçilmiş
ve analizler bu ofis üzerinde gerçekleştirilmiştir.
Çalışma sonucunda kullanıcı etkileşimli dinamik kontrol sistemi ile ısıl konforda iyileşme
sağlanacağı görülmüştür. Optimizasyon senaryosu ile ISO 7730’da belirtilen üç ana iç ortam
kalitesi kategorisinden A kategorisinin şartlarını sağlayabilecek bir ortam oluşturulabileceği
belirlenmiştir. Isıl konforda yapılan iyileştirme
ile performans arasındaki ilişki de incelenmiş
ve kullanıcıların düşünme aktivitelerindeki performansında %4, yazma aktivitelerindeki performanslarında ise %8 iyileşme sağlanabileceği
tespit edilmiştir. Termostat kontrolü ısıl konfor
ve performansın yanında enerji tüketimine de
direkt etki eden bir parametredir. Bu kapsamda
kontrol senaryosunun mahalde yer alan VRV sisteminin enerji tüketimini nasıl etkileyeceği de
incelenmiş ve enerji tüketiminde %6,8’lik artış
meydana geleceği hesaplanmıştır.
Kullanıcı etkileşimli dinamik kontrol sistemleri
ile daha konforlu ve sağlıklı ortamlar oluşturula-

bileceği ve gün boyunca bu durumun korunabileceği belirlenmiştir. Böylece çalışanların daha
memnun ve yüksek performansta çalışabileceği
alanlar oluşturulabilir. Bu sistemin özellikle birden fazla kullanıcının paylaştığı açık plan ofis
gibi mahallerde kullanılmasının kullanıcılar
üzerinde önemli bir etki yaratacağı belirlenmiştir.
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ÖZ
Bu çalışmada bir oda içerisinde bulunan klimanın hava üfleme hızı değiştirilerek,
farklı hızların ısıl konfora etkisi nümerik olarak incelenmiştir. Analizlerde kullanılmak üzere üç boyutlu klima ve oda geometrisi oluşturulmuştur. Gerçek çalışma şartları üzerinden alınan ölçümler simülasyonda sınır şartı olarak tanımlanmıştır. Hesaplamalar sonlu hacim yöntemi kullanılan bir paket program kullanılarak sürekli rejim
şartları kabulünde yapılmıştır. Analizlerde türbülans modeli olarak RNG k-ε, duvar
yaklaşımı olarak ise Standard Wall Function kullanılmıştır. Yüzde memnuniyetsizlik
(PD) değeri program içerisinde tanımlanarak oda içindeki ısıl konfor, sayısal olarak
hesaplanmıştır. Bunun dışında klima cihazının farklı üfleme hızları için sıcaklık ve hız
dağılımları elde edilmiş, mahal içindeki yerel konforsuzluklar tespit edilmiştir.
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Investigation of Effect of Vent Outlet Velocity
on Thermal Comfort Conditions in a Room
ABSTRACT
In this study, while changing the blowing velocity of the air conditioner which is
located in a room, the effect of the blowing velocity into the thermal comfort was
invastigated numerically. Three dimensional air conditioner and room geometry have
been created for analysis. Measurements which were taken on actual operating conditions, are defined as boundary condition in simulation. Calculations were made using
a packet program using the finite volume method with assumption of steady state
conditions. RNG k-ε was used as the turbulence model and Standard Wall Function
was used as the wall approach in the analyzes. Percent dissatisfaction (PD) is defined
in the program and thermal comfort in the room was calculated numerically. Besides,
temperature and velocity distributions were obtained for different blowing velocity of
the air conditioner and local uncomfortable zones was detected in the room.
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Computational Fluid Dynamics, Thermal Comfort, Percent Dissatisfaction, Air Conditioning.
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1. GİRİŞ
Binaların iç ortam havalandırmasında, hava sıcaklığı, hava hızı ve hava kirliliği iç ortam konfor koşullarının ve hava kalitesinin tespit edilmesinde önemli parametrelerdendir. Ortamların
ısıl konfor parametreleri hesaplamalı akışkanlar
dinamiği (CFD) ile nümerik olarak tespit edilebilmektedir. Son 15 yılda literatürde deneysel veriler ile birlikte CFD uygulamalarına ait oldukça
fazla çalışma yapılmıştır. Akış alanına ait Navier
Stokes denklemlerinin çözülebilmesi için CFD
hesaplamalarında farklı türbülans modelleri kullanılmaktadır. Bunlardan bazıları standart k-ε,
RNG k-ε, standart k-w ve benzerleridir. Bunlar
içerisinde mühendislik uygulamalarında standart k-ε modeli başarılı bir şekilde uygulanmaktadır. Ancak iç akış problemlerinde düşük hız
ve düşük reynolds sayılarında duvar sınırlarına
yakın bölgelerde daha etkili yaklaşımlara ihtiyaç
duyulmaktadır. Bu yeni yaklaşım modelleri düşük reynolds sayılı k-ε ve RNG k-ε modelleridir
[1]. Rouaud ve Havet [2] yaptıkları çalışmada iç
oda akış karakteristiklerinin tespit edilmesinde
hem standart k-ε hem de RNG k-ε modellerini
kullanmışlardır. RNG k-ε modelinin türbülanslı
koşullarda çok daha iyi sonuçlar verdiğini göstermişlerdir. Posner ve ark. [3] modelledikleri
bir odada akış performansını test edebilmek için
laminer, standart k-ε ve RNG k-ε modellerini
kullanmışlardır. Fluent programını kullanarak
analizlerini gerçekleştirmişlerdir. RNG k-ε türbülans modeli ve laminer akış türü için elde ettikleri sonuçların deneysel verilere daha yakın
olduğunu göstermişlerdir. Kumlutaş ve ark. [4]
çalışmalarında iç ortam klimasını 3 boyutlu modellemişlerdir. Cihazın karakteristiğini araştırmak için hava akış ve ısı transferi analizi gerçekleştirmişlerdir. Oluşturdukları modeli nümerik
olarak çözüp sonuçlarını deneysel veriler ile karşılaştırmışlardır. Gabi ve Klemm [5] klimadaki
fanın akışının aerodinamik analizini deneysel ve
nümerik olarak incelemişlerdir. Liu ve ark. [6]
yaptıkları çalışmada farklı geometrilerde klima iç yapısını modelleyerek akış ve ısı transferi
karakteristiğini incelemişlerdir. Split klimanın
içini Ansys CFX programında 3 boyutlu olarak
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modellemişlerdir. Model doğrulamasını nümerik
ve deneysel çalışmalar ile sağlamışlardır. Stamou
ve Katsiris [1] yaptıkları çalışmada ofis odasını
nümerik olarak modelleyip hava sıcaklığı ve hızının değişimini incelemek için SST k-ε modelini kullanmışlardır. Çalışma sonuçlarını deneysel
çalışmanın yanında, standart k-ε, RNG k-ε ve
laminer akış durumları için nümerik olarak da
karşılaştırmışlardır. 3 farklı türbülans modelinin
oda sıcaklığı ve hızının tahmin edilmesinde uygun sonuçlar verdiğini göstermişlerdir. SST k-ε
modeli ile yapılan çalışma sonuçlarının deneysel
verilere en yakın değerleri verdiğini tespit etmişlerdir. Bhuiyan ve ark. [7] ısı değiştiricisinin
farklı geometrik parametrelerinin ısı transferi ve
basınç karakteristikleri üzerindeki etkisini incelemişlerdir. Hu ve ark. [8] 4 farklı geometriye
sahip klimadan çıkan havanın sesini ve akış hacmini incelemişlerdir. Öngel ve Mergen [9] yaptıkları çalışmada ısıl konfor parametrelerinin insan sağlığı üzerindeki etkilerini araştırmışlardır.
Binaların ısıl konfor standartları olan ISO 7730
ve ASHRAE standartlarına uyması gerektiğini
tespit etmişlerdir. Başkaya ve Eken [10] Phoenics
yazılımını kullanarak türbülanslı koşullarda ortam içerisindeki hava akışını 2 boyutlu olarak
araştırmışlardır. Chen ve Srebric [11] oda için
hava akış durumunu incelemişlerdir. Standart
k-ε ve RNG k-ε modellerinin diğer modeller arasında daha uygun sonuçlar verdiğini görmüşlerdir.
Bu çalışmada ise, bir oda içerisinde var olan
klima cihazının farklı üfleme hızları için, oda
içindeki ısıl konfor durumu nümerik olarak incelenmiştir. Bunun yanı sıra oda içerisindeki sıcaklık ve hız dağılımları ve akış çizgileri de elde
edilmiştir.
2. MODELLEME VE ÇÖZÜM YÖNTEMİ
2.1. Geometrik Model
Yapılan çalışmada 3x3x4 metre boyutlarındaki
oda ve oda içerisinde bulunan klima SolidWorks
katı modelleme programında oluşturulmuştur
(Şekil 1).
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Oda 2 adet penceresi ve 1 adet kapısı olacak
şekilde modellenmiştir. Analizlerin yapıldığı
odanın bir apartmanın ara katında olduğu varsayılmış buna bağlı olarak pencerenin olduğu
duvarlar dış duvar, diğer duvarlar ise iç duvar
olarak tanımlanmıştır. Klima üfleme hızları
0.25, 0.50, 0.75 ve 1 m/s olacak şekilde 4 farklı
senaryo denenmiştir.
2.2. Ağ Yapısı

Şekil 1. İçerisinde klima bulunan odanın katı modeli

Ağ yapısı tetrahedral eleman yapısıyla oluşturulmuştur (Şekil 2). Meshten bağımsızlık çalışması
yapılmış ve son olarak 378205 eleman sayısına
sahip ağ yapısında ısı transferinin yoğun olduğu
bölgeler daha fazla elemana bölünmüştür. (Şekil
3).

Şekil 2. Ağ yapısı

Şekil 3. Klimanın olduğu bölgedeki sık mesh
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2.3. Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği
Yöntemi İle Çözüm Yöntemi
Bu çalışmada hesaplamalı akışkanlar dinamiği
yazılımı olan Ansys’in Fluent modülü kullanılarak sistem çözülmüştür. Yapılan analizlerde akışın sıkıştırılamaz, üç boyutlu ve sürekli rejimde
olduğu kabul edilmiştir. Çalışmada, oda içindeki
hava akışı üç boyutlu Reynolds Ortalamalı Navier-Stokes (RANS-Momentum), enerji ve süreklilik denklemlerini sayısal yöntemlerle çözen
ANSYS Fluent 16 kullanılmıştır. Bu denklemler
aşağıda gösterilmiştir.
Kütlenin Korunumu Denklemi
∂
(ρui) = 0
∂xi
Türbülanslı Momentum Denklemi
∂
∂u
∂P ∂
∂u
(ρuiuj) = ₋
₋
[μef( i + j )] - gi (ρ ₋ ρref )
∂xi ∂xj
∂xj
∂xi
∂xj

Tablo 1. Yakınsama Kriterleri
Parametreler
Süreklilik
x-yönündeki hız
y-yönündeki hız
z-yönündeki hız
Enerji
k
Epsilon (ε)

Yakınsama Kriteri
1.10-5
1.10-5
1.10-5
1.10-5
1.10-6
1.10-5
1.10-5

2.4. Doğrulama Çalışması
Analizlere başlamadan önce sonuçların güvenilirliğini göstermek için literatürde varolan başka bir çalışma ile validasyon işlemi yapılmıştır.
Rong ve Nielsen [15] nin IEA Annex20 odasında yaptığı çalışmanın sonuçları ile bu çalışmada yapılan analizler sonuçları karşılaştırılmıştır.
Şekil 4’de görüldüğü gibi deneysel sonuçlar ile
nümerik çalışmanın sonuçları oldukça uyumlu
çıkmıştır.

Türbülanslı Enerji Denklemi
∂
∂
∂T
(ρujT) =
Γef(
)
∂xj
∂xj
∂xj
Türbülans Kinetik Enerjisi Denklemi
∂
∂ μef ∂k
(ρuik) =
] + GK + GB ₋ ρ
[
∂xi σk ∂xj
∂xj

Şekil 4. Doğrulama çalışması

2.4. Başlangıç ve Sınır Koşulları
Analizlerde RNG k-ε modeli türbülans modeli
olarak seçilmiştir. Literatürde k-ε modelinin geniş bir uygulama yelpazesi olduğu görülmekte ve
oda içi havalandırmada da sıklıkla kullanıldığı
görülmektedir. Yapılan çalışmalarda bu modelin
deneysel çalışmalara çok benzer sonuçlar verdiği
görülmüştür. [13] RNG k-ε türbülans modelinde
kullanılan sabitler şu şekildedir: Cµ = 0,0845, C1ε
= 1,42, C2ε = 1,68, Pr wall = 0,85. Analizde kabul
edilen yakınsama kriterleri aşağıdaki tabloda
gösterilmiştir.
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Çalışma senaryosunda yaz ayında sıcak çevre
koşulları altında klima cihazı ile soğutma yapılmak istenmiştir. Dış ortam sıcaklığı 32 °C, klima üfleme sıcaklığı ise 19 °C olarak seçilmiştir.
Analizlerde pencerelere cam, kapıya tahta, duvarlara ise alçı malzemesi tanımlanmıştır. Bu
malzemelerin termofiziksel özellikleri Tablo
2’de gösterilmiştir. Kapı kalınlığı 10 cm, pencerelerdeki cam kalınlıkları 15 cm, duvar kalınlıkları ise 35 cm kabul edilmiştir.
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3. HESAPLAMALAR VE BULGULAR

Tablo 2. Malzemelerin Termofiziksel
Özellikleri
Yoğunluk (kg/m3)
Cam 2500
Alçı
2320
Tahta 700

Özgül Isı
(J/kgK)
800
1138
2310

3.1. Yüzde Memnuniyetsizlik

İletkenlik
(W/mK)
0,8
0,5
0,178

Klima alt kısmından hava çıkışı, üst kısmında ise
hava emiş menfezi olacak şekilde modellenmiştir (Şekil 5). Pencere, kapı, iç duvar, dış duvar,
hava girişi ve hava çıkışı ile ilgili sınır koşulları
Tablo 3’de gösterilmiştir.

Bulunduğu ortamın sıcaklığı kişinin dilediği
konforun üzerinde ise kişi cereyanı (hava akımı)
hoş bir esinti olarak algılayabilirken, üşüyen bir
kişi ise aynı şartlarda cereyan çok rahatsız edici
bulabilir.
Cereyan literatürde yüzde memnuniyetsizlik ya
da cereyan oranı şeklinde ifade edilen ve 1. nolu
eşitlikte gösterilen bir formül ile matematiksel
olarak tanımlanabilmektedir. Fanger 1989 yılında yayınladığı makalesinde cereyanı aşağıdaki
gibi ifade eder; [14]
PD = (34 ₋ T)(V ₋ 0,05)0,62(0,37V Tu + 3,14)

(1)

PD = Memnuniyetsizlik yüzdesi (%)
Tu = Türbülans şiddeti (%) (%10-60)
T = Hava sıcaklığı (℃) (20-26)
V = Lokal ortalama hava hızı (m/s)

Şekil 5. Giriş, çıkış menfezlerinin, pencerelerin ve
kapının model üzerinde gösterimi

Tablo 3’deki sınır koşulları sabit olmak koşuluyla
4 farklı menfez çıkış hızı için analizler yapılmış
ve oda içerisindeki yüzde memnuniyetsizlik,
sıcaklık ve hız dağılımları elde edilmiştir. Hız
ölçümleri gerçek bir klimanın menfez çıkışından
bir anemometre ile yapılmıştır.

(1) nolu denklemde ifade edilen eşitliğin kullanımı bazı durumlarda kısıtlıdır. Daha açık bir
ifade ile hava hızının 0,05 m/s den küçük ise bu
hız 0,05 m/s’ye eşitlenmelidir. Ayrıca sıfırın altında çıkan PD değerleri de sıfıra eşitlenir. PD
%100'ün üzerine çıktığında ise değer %100'de
sabitlenir. ASHRAE standardına göre PD değeri
%15 ve altı için konforlu kabul edilmiştir.
0,25, 0,50, 0,75 ve 1 m/s menfez çıkış hızları için
YZ düzleminden, baş hizasından, farklı XY kesitlerinden elde edilen yüzde memnuniyetsizlik
(PD) dağılımları sırasıyla Şekil 6, Şekil 7 ve Şekil
8’de gösterilmiştir. Bundan sonra verilen şekillerde sol üst; 0,25, sağ üst; 0,50, sol alt; 0,75, sağ
alt; 1 m/s için olan dağılımları ifade etmektedir.

Tablo 3. Sınır Koşulları
Sıcaklık (°C) Hız (m/s)
Giriş menfezi

19

Çıkış menfezi
Dış ortam (pencerelerin dışı)
Kapının Dışı
İç ortama bakan duvarların dışı
Dış ortama bakan duvarların dışı

32
25
25
32

0,25-0,50
0,75-1
-

Basınç (Pa)

Isı Taşınım Katsayısı (W/m2K)

-

-

0
-

25
8
8
25
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Şekil 6. Oda içerisinde farklı menfez çıkış hızları (0,25, 0,50, 0,75 ve 1 m/s) için elde edilen PD dağılımları (YZ düzlemi)

Şekil 7. Oda içerisinde farklı menfez çıkış hızları (0,25, 0,50, 0,75 ve 1 m/s) için elde edilen PD dağılımları (Baş hizası)

Şekil 8. Oda içerisinde farklı menfez çıkış hızları (0,25, 0,50, 0,75 ve 1 m/s) için elde edilen PD dağılımları (XY kesitleri)
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Şekil 9. Oda içerisinde farklı menfez çıkış hızları (0,25, 0,50, 0,75 ve 1 m/s) için elde edilen sıcaklık dağılımları
(YZ düzlemi)

Şekil 10. Oda içerisinde farklı menfez çıkış hızları (0,25, 0,50, 0,75 ve 1 m/s) için elde edilen hız dağılımları (YZ
düzlemi)

Şekil 11. Oda içerisinde farklı menfez çıkış hızları (0,25, 0,50, 0,75 ve 1 m/s) için elde edilen akış çizgileri (YZ
düzlemi)
Tesisat Mühendisliği - Sayı 160 - Temmuz/Ağustos 2017
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3.2. Sıcaklık ve Hız Dağılımları
0,25, 0,50, 0,75 ve 1 m/s menfez çıkış hızları için
YZ düzleminden elde edilen sıcaklık ve hız dağılımları sırasıyla Şekil 9 ve Şekil 10’da gösterilmiştir. Ayrıca yine YZ düzleminden akış çizgileri de elde edilip Şekil 11’de gösterilmiştir.
4. SONUÇLAR
Yapılan bu çalışmada 4 farklı menfez çıkış hızı
için yüzde memnuniyetsizlik değerleri nümerik
olarak hesaplanmıştır. Sıcaklık ve hız dağılımları, cereyan değerleri ve akış çizgileri seçilen
farklı düzlemlerde gösterilmiştir. Ortalama bir
insanın baş hizası civarında, oda boyunca (4 m)
cereyan değerinin değişimi elde edilmiştir ve
bu değerler aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. Z
ekseninin 0 olduğu nokta klimanın bulunduğu
duvarı temsil etmektedir.
Daha önce bahsedildiği üzere ASHRAE Standardına göre PD değeri %15 ve altı konforlu
kabul edilmektedir. Buna göre grafikten oda
boyunca hangi bölgelerin hangi üfleme açısında
konforlu veya konforsuz olduğu anlaşılmaktadır.
PD=15 çizgisinin üzerinde kalan bölge ısıl konfor açısından yetersizdir. Buna göre grafikten 1
m/s üfleme hızında konforsuz bölgenin (0,2-0,8
m arası) daha çok olduğu gözükmektedir. Buna
karşın 0,25 m/s üfleme hızında ise 0,1-0,3 m
dışında kalan bölgede cereyan oluşmadığı görülmektedir. Fakat sadece bu bilgiye bakılıp en

uygun hızın 0,25 m/s olduğunu söylemek doğru
olmaz. Ortalama bir insanın baş hizasından alınan oda içindeki hava hızı ortalamaları aşağıda
gösterilmiştir.
Tablo 4. Baş Hizasındaki Ortalama Hava
Hızları
Baş Hizası Ortalama
Hız (m/s)
0,012
0,062
0,083
0,138

Bir odadaki hava hızı 0,05 m/s'den daha düşük
ise o odadaki havalandırmanın yeteri kadar iyi
olmadığı söylenebilir. Buna göre klima üfleme
hızı 0,25 m/s olduğunda baş hizasında ölçülen
ortalama hava hızının 0,012 olduğu görülmektedir ki bu da yukarıda bahsedilen oda içi havalandırma için yeterli değildir. Oda içerisinde
farklı menfez çıkış hızlarında (0,25, 0,50, 0,75
ve 1 m/s) farklı XY kesitleri için elde edilen PD
dağılımlarına bakıldığında 0,75 ve 1 m/s klima
üfleme hızlarında 0,50 m/s ye göre daha fazla
bölgede cereyan oluştuğu görülmektedir. 0,5 m/s
klima üfleme hızında ise 0,2-0,6 m dışında kalan
bölgede cereyan oluşmadığı ayrıca havalandırma
açısından da bir sıkıntı oluşmadığı görülmektedir. Dolayısıyla bu şartlarda en uygun klima üfleme hızının 0,5 m/s olduğu görülmektedir.

Şekil 12. Baş hizasında, oda boyunca PD değerinin değişimi
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Klima Üfleme Hızı
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ÖZ
Bu çalışmada, aydınlatma lambalarından gelen ışınım etkisi altında bağıl nemin ısıl
konfor üzerine etkisi incelenmiştir. Bağıl nemin ısıl konfor üzerinde etkisini belirleyebilmek için iki bölmeli anlık enerji dengesi modeli (Gagge modeli) kullanılmış olup,
model üzerinde bazı değişiklikler yapılmıştır. Sonuç olarak, bağıl nemin deri ıslaklığı
üzerine etkisi deri sıcaklığı üzerine olan etkisinden daha fazla olduğu görülmüş olup,
yüksek operatif sıcaklıklarda bağıl nemin artmasıyla deri ıslaklığında ciddi artışlar
görülmüştür.
Anahtar Kelimeler
Bağıl Nem, Işınım, Isıl Konfor.

The Investigation of Relative Humidity Effect
on Thermal Comfort Under Radiation
ABSTRACT
In this study, the effect of the relative humidity on the thermal comfort under the
radiation from the lighting lamps was investigated. To determine the relative humidity effect on skin temperature and skin wettedness under radiation heat transfer, a
simulation model based on the Gagge model with some innovations was developed.
Consequently, the effect of relative humidity on the skin wettedness is more than its
effect on skin temperature. Significant increases in skin wettedness were observed
with increasing relative humidity at high operative temperatures.
Keywords
Relative Humidity, Radiation, Thermal Comfort.
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1. GİRİŞ
İç ortamlarda nem koşullarını incelemek ısıl
konfor açısından önemlidir. Bağıl nem iki nedenden dolayı ısıl konforsuzluğa neden olabilir;
birincisi yüksek seviyelerde deri ıslaklığı, diğeri
sıcak ve nemli havanın teneffüs edilmesidir [1,
2]. Toftum ve Fanger [3] ısıl konfor için üst sınır nem seviyelerini belirlemişlerdir. Atmaca ve
ark. [1] farklı operatif sıcaklıklarda bağıl nemin
deri ıslaklığı ve sıcaklığı üzerine etkisini incelemişlerdir. Kaynaklı ve arkadaşları insan vücudunda nemin ısı ve su dengesi üzerine etkisini
incelemişlerdir [2]. Jing ve ark. [4] bağıl nemin
sıcak ortamlarda yolcuların ısıl tepkisini nasıl etkileyebileceğini araştırmıştır. Sezgin [5] ve ark.
müşterilerin karakteristiklerine göre mağazalardaki aydınlatma sistemlerinden nasıl etkilendiğini incelemişlerdir. Ahn ve ark [6] Led aydınlatmanın iç soğutma ve ısıtma yükleri üzerine olan
etkisini incelemişlerdir. Sonuç olarak, iç yükleri
azaltmak için Led aydınlatma kontrol stratejisi
önermişlerdir. Yu ve ark. [7] iki farklı hava dağıtım sisteminde aydınlatma yüklerinin ısıl konfor
üzerine etkisini incelemişlerdir. Ahn ve ark.[8]
led aydınlatma sistemlerinde atık ısıyı taşımak
için bir termal sistem geliştirmişlerdir. Kharseh
ve ark. [9] sıcak iklimlerde yaz aylarında soğutma yüklerini azaltmak için yeni gelişmelerin
etkisini incelemişlerdir. İncelenen parametreler
dış duvarın toplam ısı transfer katsayısı, iç ortam
sıcaklığı ve aydınlatma verimliliğidir. Guan [10]
sıcak iklimlerde, iç yük yoğunluğunun iklimlendirme sisteminin termal performansı üzerine
etkisini incelemiştir. Jung and Lee [11] yüksek
verimlilikte LED sistemler geliştirmişlerdir.
Literatürde, bağıl nemin ısıl konfor üzerindeki etkisini araştıran birçok çalışma mevcuttur.
Fakat aydınlatma sistemlerinden gelen ışınımın
etkisi altında bağıl nemin ısıl konfor üzerine etkisini inceleyen hiçbir çalışma mevcut değildir.
Bu çalışmada, simülasyon modeli kullanarak
değişik bağıl nem değerlerinde deri ıslaklığı ve
sıcaklığı hesaplanmıştır. Isıl konfor veya konforsuzluk durumu deri sıcaklığı ve ıslaklığı üzerinden tartışılmıştır. Simülasyon modeli olarak

üzerinde bazı değişiklikler yapılmış 2 bölmeli
anlık enerji dengesi modeli (Gagge) [12-14] kullanılmıştır.
2. MATEMATİKSEL MODEL
Matematiksel modelde kullanılan denklemler, Matlab programına aktarılarak simülasyon
programı oluşturulmuştur. Simülasyonda, insan
vücudu ve çevresi arasında ısı ve kütle transferi
hesaplanabilir ve istenilen süre sonunda deri ıslaklığı, kor ve deri sıcaklığı elde edilebilir. Literatürde Gagge modeli tüm vücuda uyarlanmıştır,
bu simülasyon modelinde ise vücut 16 parçaya
ayrılmıştır. Her bir parça kor ve deri, giysi tabakasından oluşmaktadır. Kor ve deri tabakası için
kullanılan ısı depolama denklemleri aşağıdaki
gibidir [14].
Skor(i,θ)=M₋W₋[Csolunum(i,θ)+Esolunum(i,θ)]₋θkor,deri(i,θ)
(1)
Sderi(i,θ)=Qkor,deri(i,θ)₋[C(i,θ)+R(i,θ)+Ederi(i,θ)]

(2)

Burada M metabolik ısı üretimini, W yapılan
işi, C taşınım ile ısı transferini, E buharlaşma ile
olan ısı transferini, Q kordan deriye ısı transferini, R ışınım ile ısı transferini ifade etmektedir.
Gagge modelinde yapılan diğer bir değişiklik,
simülasyon modeline ışınım ısı akısının dahil
edilmesidir. Bu çalışmada ışınım ısı akısının sadece deri tabakasını etkilediği düşünülmüştür.
Işınım ısı akısı simülasyona aşağıdaki gibi dahil
edilmiştir.
Işınım ısı akısı değerleri deneysel olarak elde
edilmiş ve simülasyona dâhil edilmiştir.
Sderi(i,θ) =
Qkor,deri(i,θ)+Qışınım,deri(i)₋[C(i,θ)+R(i,θ)+Ederi(i,θ)] (3)
Deneyler, laboratuvarda mevcut ısıl konfor odasında gerçekleştirilmiştir. Isıl konfor odasında 1
adet klima, nem alıcı ve nemlendiricisi mevcuttur. Isıl konfor odasının tavanına, halojen lambalar yerleştirilmiştir. Deneklerin üzerine açık
lambalardan gelen ışınım ısı akı değerleri piranometre ile ölçülmüş ve Tablo 1’de verilmiştir.

Tesisat Mühendisliği - Sayı 160 - Temmuz/Ağustos 2017

87

MAKALE
Tablo 1. Vücut Parçalarına Gelen Işınım Isı
Akısı Değerleri [15]
Vücut Parçası
Sol ayak
Sağ ayak
Sol diz altı
Sağ Diz altı
Sol bacak
Sağ bacak
Pelvis
Baş
Sol el
Sağ el
Sol dirsek altı
Sağ dirsek altı
Sol kol
Sağ kol
Göğüs
Sırt

Işınım ısı akısı
değerleri (W/m2)
25
25
16
16
16
16
18
80
12
12
14
14
40
40
50
50

Tablo 2. Vücut Parçaları ve Numaraları
i
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
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Vücut Parçası
Sol ayak
Sağ ayak
Sol diz altı
Sağ diz altı
Sol bacak
Sağ bacak
Pelvis
Baş
Sol el
Sağ el
Sol dirsek altı
Sağ dirsek altı
Sol kol
Sağ kol
Göğüs
Sırt
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Kor ve deri tabakasında depolanan ısı, her iki tabakada anlık sıcaklık değişimlerine neden olur
ve aşağıdaki gibi ifade edilir [14].
Skor(i,θ) = [1₋α(θ)]·m(i)·cp,b·[dTkor(i,θ)/dθ]/A(i) (4)
Sderi(i,θ) = α(θ)·m(i)·cp,b·[dTderi(i,θ)/dθ]/A(i)

(5)

Burada α deri bölgesinde bulunan vücut kütlesini, m vücut parçalarının kütlesini, vücudun
özgül cp,b ısısını göstermektedir, i her bir vücut
parçasını, θ ise zaman adımını ifade etmektedir.
Deri ıslaklığı (w) aşağıdaki gibi hesaplanmıştır
[14].
E (θ)
w(i,θ) = 0,06 + 0,94 · rsw
Emax(i,θ)
Ersw terin buharlaşması ile olan ısı kaybıdır. Emax
ise insan vücudundan maksimum buharlaşma ile
olan ısı kaybıdır. Simülasyonda kullanılan denklemlerin detaylarına literatürden [15] ulaşabilirsiniz. Tablo 2’de simülasyonda kullanılan vücut
parçaları numaralandırılmıştır.
3. SONUÇLAR VE TARTIŞMA
Bu çalışmanın amacı, bağıl nemin, iklimlendirilmiş ortamda ışınım ısı transferi altındaki deri
sıcaklıkları ve deri ıslaklığına etkilerini sunmaktır. Simülasyonda iç ortam hava hızı 0,2 m/s
alınmıştır. İç ortam sıcaklıkları 24 °C, 26 °C, 30
°C, bağıl nem ise 10%, 50%, %90 değerlerinde
çalışılmıştır.

MAKALE

Şekil 1. 24 °C operatif sıcaklık için ışınım etkisi altında bağıl nemin deri sıcaklığı ve ıslaklığı üzerine
etkisi

Şekil 1’de 24 °C operatif sıcaklıkta bağıl nemin deri sıcaklığı ve ıslaklığı üzerine etkisi
görülmektedir. Aydınlatma lambalarının yaydığı ışınım ısı akısı altında, vücut parçalarının
sıcaklıklarının bağıl neme göre değişmediği
görülmektedir. Baş sıcaklığı 90% bağıl nemde

33,88 °C'ye ulaşmaktadır. Aydınlatma lambaları
kapalı olduğu durumda, bütün bağıl nem değerlerinde vücut parçalarının deri ıslaklığı değeri
0,15’i geçmemiştir. Lambalar açıkken pelvisin
deri ıslaklığı değeri 90% bağıl nemde 0,34’e
yükselmektedir.
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Şekil 2. 26 °C operatif sıcaklık için ışınım etkisi altında bağıl nemin deri sıcaklığı ve ıslaklığı üzerine etkisi

Şekil 2’de 26 °C operatif sıcaklıkta bağıl nemin
deri sıcaklığı ve ıslaklığı üzerine etkisi görülmektedir.
90% bağıl nemde lambalar açıkken, pelvisin
deri ıslaklık değeri 0,5'i geçmiş, baş sıcaklığı da

90
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34,52 °C’ye ulaşmıştır. Lambalar açıkken, 10%
ve 50% bağıl nem değerinde deri ıslaklık değerleri 0,13 ile 0,31 arasında değişmektedir. Lambalar kapalı iken maksimum deri ıslaklığı değeri
90% bağıl nem değerinde pelvis için 0,29’dur.

MAKALE

Şekil 3. 30 °C operatif sıcaklık için ışınım etkisi altında bağıl nemin deri sıcaklığı ve ıslaklığı üzerine
etkisi

Şekil 3, 30 °C operatif sıcaklık için ışınım etkisi altında bağıl nemin deri sıcaklığı ve ıslaklığı
üzerine etkisini göstermektedir.
Şekil 3’de lambalar açıkken, baş sıcaklığı 90%

bağıl nem değerinde yaklaşık 35,71 °C’dir, deri
ıslaklığı değeri ise pelvis için maksimum değer
olan 1’e ulaşmaktadır. Deri ıslaklığındaki önemli artışlar, yüksek operatif sıcaklıklarda bağıl nemin artmasına bağlı olmaktadır.
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Simülasyon sonuçları incelendiğinde, baş sıcaklığındaki artış diğer vücut parçalarından daha
fazladır. Bunun sebebi aydınlatma lambalarına
en yakın olan dolayısıyla ışınımdan en çok etkilenen vücut parçası olmasıdır. Giysi direncinin
deri ıslaklığını artırıcı bir etkisi vardır. Pelvisin
giysi direnci diğer vücut parçalarına göre daha
yüksek olduğu için deri ıslaklık değerleri daha
yüksektir. Ellerin sıcaklığının düşük olmasının
sebebi, deneklerin ayakta kollar aşağı doğru
kapalı bir şekilde durmasından kaynaklanmaktadır. Bundan dolayı eller, daha az bir ışınıma
maruz kalmaktadır. Başın deri ıslaklık değerinin düşük olmasının sebebi giysi direncine sahip
olmamasıdır.
Bağıl nem deri ıslaklığı üzerinde etken bir parametredir. Deri sıcaklığı üzerinde etkisi deri
ıslaklığına göre daha azdır. Bağıl nemin artmasıyla, insan vücudu ve çevresi arasındaki su buharı kısmi basıncı farkı azaldığından, vücudun
büyük bir kısmı ter ile kaplanır. Bundan dolayı
bağıl nem arttıkça, deri ıslaklığı artar. Yüksek
operatif sıcaklıklarda vücut deri ıslaklığı değerleri, lambaların kapalı olması durumda ve yüksek bağıl nem değerlerinde, lambaların açık olması durumda ve düşük bağıl nem değerlerinde
karşılaştırıldığında daha fazladır.
4. SONUÇ
Bu çalışmada, ışınım ısı transferi altında bağıl
nemin deri sıcaklığına ve ıslaklığına etkisini
araştırmak için 2 bölmeli 16 parçaya ayrılmış
anlık enerji dengesi modeli (Gagge Modeli) geliştirilmiştir. Aydınlatma lambalarından gelen
ışınım ısı akısı insan vücudunda lokal sıcaklık
ve deri ıslaklık farklılıkları meydana getirir. Bu
da ısıl konforsuzluğa neden olur. Işınım etkisi
altında bağıl nem deri ıslaklığını, deri sıcaklığından daha çok etkilemektedir. Işınım etkisi,
yani lambaların açık olması deri sıcaklığını ve
ıslaklığını artırmaktadır.
Sonuç olarak bu simülasyon modeli özellikle aydınlatma sistemlerinin yoğun olarak kullanıldığı
binalarda ısıl konfor durumunu belirlemek için
güvenle kullanılabilir.
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TEŞEKKÜR
Bu çalışma TÜBİTAK tarafından desteklenen
213M661 nolu TÜBİTAK projesi kapsamında
gerçekleştirilmiştir.
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MTMD Kuruluşunun 10. Yılında 6. Olağan
Kurulunu Tamamladı
Mekanik Tesisat Müteahhitleri Derneği (MTMD), 6.
Olağan Genel Kurulu'nu 27 Mayıs 2017 tarihinde Radisson Blu Hotel, İstanbul Asia’da gerçekleştirdi.
Genel Kurul, 2015-2017 Dönemi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Bilge’nin açılış konuşmasıyla başladı.
Genel Kurula katılan sektörel dernek temsilcileri yaptıkları konuşmalarda Genel Kurul için iyi dileklerini
sundular.
MMO İstanbul Şube Yönetim Kurulu Üyesi Cemal Ahmet Akçakaya; “MMO İstanbul Şube Başkanı ve tüm
Yönetim Kurulu üyeleri adına Genel Kurulu saygı ve
sevgi ile selamladığını, sektör derneklerini önemsediklerini ve desteklediklerini belirterek genel kurulun
başarılı geçmesi dileklerini” iletti.
ISKAV Yönetim Kurulu Başkanı Vural Eroğlu;
“MTMD’ye kişisel olarak yakınlık duyuyorum. Bu dernek, sektörümüzün önemli mozaiklerinden biri. ISKAV
ve MTMD arasında her zaman çok sıcak ve verimli
ilişkiler kurulmuştur. Birlikte yaptığımız çalışmalarla
bugün TAD konusunun Türkiye’ye armağan ediyoruz.
Yeni yönetimin seçilmesi ile birlikte yeni projeler gerçekleştirme umuduyla tüm yönetim kurulumuz adına
Genel Kurulunuzu sevgi ve saygıyla selamlıyorum”
diye sözlerini tamamladı.
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MTMD Kurucu Üyelerinden, 2. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı, 5. Dönem Onur Kurulu Üyesi İsmet Mura,
Divan Başkanlığına seçilmesinden sonra yaptığı teşekkür konuşmasının ardından sözlerine şu şekilde
devam etti:
“Size bir belge okumak istiyorum. Bugün ayın 27’si.
Tam 15 gün sonra bu derneğin 10. Kuruluş Yıl Dönümü. Şimdi bu derneğin başlangıcına esas teşkil eden
belgeyi okuyacağım. Bu belge 24 Şubat 2007 tarihinde yapılan toplantının davet mektubu.
TTMD İSTANBUL TEMSİLCİLİĞİ
Müteahhitler Komisyonu Üyeleri olan bizler;
2006 yılında yapılan Çalıştay sonuç bildirgesinde yer
alan karar ve TTMD’nin geleneksel felsefesinde bulunan “Uzman grupların bir araya gelerek dernekleşme”
fikirleri doğrultusunda “MEKANİK TESİSAT MÜTEAHHİTLERİ DERNEĞİ” kurulması için girişimlere başladık.
Bu çalışmanın olgunlaşması, yaygınlaşması ve hepimizin ortak ürünü olması için ekte isimleri bulunan
firma yetkilileri ile bir araya gelerek tartışmayı uygun
bulduk dolayısıyla bir toplantı düzenlemenin gerekliliğine inandık. Bu toplantıda sizleri de aramızda görmekten mutluluk duyacağız.
Saygılarımızla,

SEKTÖRDEN

Bu metin TTMD Müteahhitler Komisyonu'nun 9 üyesinin imzasıyla 26 Mekanik Müteahhit Firmaya gönderildi. Toplantıya 17 firma temsilcisi katıldı ve 17 firma
temsilcisi ile 12.06.2007’de tüzüğümüzün kabul edilmesiyle derneğimiz resmen kurulmuş oldu. O günden
bu yana 10 yıl süre geçti. Arkadaşlarımızın çoğu biliyor.
Dernek kurulduğu zaman yerimiz yoktu, çalışanımız
yoktu. Hiçbir şeyimiz yoktu. Bugün geldiğimiz noktada böyle bir otelde genel kurul yapabiliyoruz, yerimiz
var, profesyonel çalışanlarımız var. Bu süre zarfında
azımsanmayacak çalışmalar yapılmıştır. Kitaplar yayınlanmıştır. Çok güzel Çalıştaylar yapılmıştır. En azından birbirimizi tanıma fırsatımız olmuştur. Bunun için
diyorum ki bugüne kadar dernek yönetiminde görev
alan ya da yönetimde görev almasa bile katkı koyan
tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Yeni seçilecek
arkadaşların derneği bir adım daha ileri götüreceğine
inanarak hepinizi saygı ve sevgi ile selamlıyorum.”
MTMD Genel Kurulu’nda Divan Kurulu’na tek liste
verilerek aşağıdaki dernek kurul üyeleri oy birliği ile
seçildi.
Yönetim Kurulu Asıl Üyeleri:
1.
2.

İrfan Çelimli Yön. Kur. Başkanı
İbrahim Biner Yön. Kur. Başkan Yrd.

3.
4.
5.
6.
7.

Barış Şevketbeyoğlu Yön. Kur. Gen. Sek.
Gürkan Arı Yön. Kur. Saymanı
Mustafa Bilge Yön. Kur. Üyesi
Önder Boyalıklı Yön. Kur. Üyesi
C. Çetin Yıldırım Yön. Kur. Üyesi

Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri:
1.
2.
3.
4.
5.

Emel Mutlu
Mehmet Uzel
Cihan Akbulut
Maksut Baltacı
Murat Suiçmez

Yeni Yönetim Kurulu adına söz alan İrfan Çelimli;
“Çok teşekkür ederim. Görevi layıkıyla yapmaya çalışacağız. Son 10 yıl içinde Derneğimizde güzel işler
yapıldı. Önümüzdeki dönemde dernek etkinliğini arttırmayı hedefliyoruz. Yayın, kurumsallaşma, tanıtım,
eğitim, talep yönetimi, sözleşmeler, URGE, yurt dışı
Pazar araştırmaları konularında çalışmalar yapmayı
hedefliyoruz. Bu görevi bize layık görmenizden dolayı
teşekkür ediyoruz. Derneğimizin 10. yılında tüm sektör
ile bir araya gelerek sorunları aşmayı planlıyoruz” diye
konuştu.
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