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SUNUŞ
Değerli Meslektaşlarımız Merhaba,

Mühendis ve Makina dergimizin bu sayısındaki ilk makale Ali Haydar Gündüz, Canan Cimşit’in 
“Güneş Enerjisi Kaynaklı Absorbsiyonlu Soğutma Sisteminin Farklı Eriyik Çiftleri ile Termodinamik 
Analizi” başlıklı makalesidir. Absorbsiyonlu soğutma sistemlerinde kullanılan soğutucu akışkan çift-
lerinin küresel ısınmaya ve ozon tabakasına zararlı etkilerinin olmamaları absorbsiyonlu soğutma 
sistemlerini buhar sıkıştırmalı soğutma sistemlerine göre avantajlı kılar. Bu çalışmada LiCl-H2O, 
LiBr-H2O ve NH3-H2O eriyik çiftleri ile çalıştığı kabul edilen absorbsiyonlu soğutma sisteminin 
sistem elemanlarının farklı çalışma sıcaklıklarına göre Termodinamiğin 1. ve 2. kanunu kapsamında 
karşılaştırmalı analizi yapılmıştır. Ayrıca çalışmada Antalya ili için absorbsiyonlu soğutma sistem-
inin güneş enerjisi kaynaklı çalıştığı kabul edilerek aylara göre gelen güneş ışınımı değerleri hes-
aplanmıştır. Çalışmada üç farklı vakum tüplü kolektörü ve LiCl-H2O çifti ile çalışan absorbsiyon-
lu soğutma sisteminin analizi yapılmıştır. Analizde kolektör verimleri, gerekli kolektör alanları ve 
ekonomik olarak çalışabilmesi için gerekli olan solar fraksiyon değerleri ve kolektör alanları hesap-
lanmıştır. Elde edilen sonuçlar tablolar ve grafikler halinde verilmiştir. 

İkinci makalemiz, Fevzi Balkan, Ayşe Bilgen Aksoy’un “Soğuk Hava Odasında Evaporatör Yerleşi-
minin Depo Ürünlerine Etkisinin CFD Analizi” adlı çalışmasıdır. Soğuk hava depoları, gıdaların 
tazeliklerinin korunması hususunda büyük öneme sahiptir. Gıdaların besin değerlerini koruyabilm-
eleri, oda havasının doğru sıcaklık ve nemde şartlandırılmasına bağlıdır. Sıcaklık ve nem dengesi 
evaporatörlerden ortama sağlanan şartlandırılmış hava ile gerçekleştirilir.  Bu çalışmada; soğuk 
hava depolarında, soğuk havanın depo ortamına dağılımını sağlamak amacıyla kullanılan evapo-
ratörlerin odaya yerleşim yerlerinin, sıcaklık ve hız dağılımlarına hava akışının sebep olduğu ürün 
kayıplarına etkisi incelenmiştir. 

Deneysel çalışma, içerisinde narenciye bulunan soğuk odada gerçekleştirilmiştir. Deneysel çalışma-
larda elde edilen veriler, aynı depo şartları için CFD programında simüle edilerek karşılaştırılmış 
ve sonuçların örtüştüğü ve kullanılabilirliği belirlenmiştir. Çeşitli evaporatör konumlandırmaları 
simüle edilerek, sıcaklıkları ve ürün istifleme şartları belirlenmeye çalışılmıştır. Evaporatörün tek du-
varda konumlandırılması durumunda; ürün istiflenmesi ile şartlandırılmış hava dağılımı ve sıcaklık 
rijit olmamaktadır. Evaporatörlerin dar duvarlarda karşılıklı konumlandırılması durumunda, ürün 
istiflemesinin deponun orta kısmında ve uygun aralıklarda yapılmasının daha uygun olacağı belir-
lenmiştir. Evaporatör yerleşiminin geniş tek duvarlarda olması, sıcaklığın eşit dağılmasını sağlarken 
diğer yandan üründe nem kaybına sebep olabilir. 

Soğuk hava tesisi kurulması esnasında veya mevcut soğuk odalarda, ürün istifleme biçimleri ile 
hava akımlarının ve sıcaklık dağılımlarının öncelikle CFD analiz programıyla simüle edilmesi, 
ürün kayıplarında azalma, enerji tasarrufu, zaman ve işletme maliyetinde kazanımlar elde edileceği 
düşünülmektedir.

Üçüncü makalemiz, Kemal Bilen, Hakan Zafer Kızılkaya, Nazlı Hazal Kızılkaya’nın“Dizel Bir 
Motorun Soğutma Sisteminde Nano-Akışkan Kullanımının Soğutmaya Etkisinin Teorik Analizi” adlı 
çalışmasıdır. İçten yanmalı motorların soğutulması, motor bloğuna zarar verecek seviyedeki yüksek 
sıcaklıklara ulaşılmasını önlemek için gereklidir. Bu nedenle literatürde, içten yanmalı motorların 
daha etkin soğutulabilmesine ilişkin çalışmalara sıklıkla rastlanmaktadır. İçten yanmalı motorun, 
aşırı doldurmalı olması durumunda bu husus daha büyük bir önem kazanmaktadır. Günlük yaşamda 
etilen glikolün donma sıcaklığının, suyun donma sıcaklığına göre nispeten düşük oluşu göz önünde 
bulundurularak motor soğutma sistemlerinde, sadece su yerine, su + etilen glikol karışımı kullanılır. 
Ayrıca, akışkanlara karıştırılan nano-parçacıkların genel olarak akışkanların termofiziksel özelikler-
ini iyileştirdiği bilinir. Bu hususlar göz önüne alınarak bu teorik çalışmada, dizel bir motorun soğut-
ma sisteminde sırasıyla; su, su + Al2O3, su + CuO, etilen glikol, su + etilen glikol, su + etilen glikol 



+ Al2O3 veya su + etilen glikol + CuO akışkan veya nano-akışkanların kullanımının, motor bloğun-
dan çekilen ısı miktarına etkisi incelenmiştir. Böylece bu çalışmada, su + etilen glikol karışımının 
kullanımı ile sadece suyun kullanımı veya çeşitli nano-akışkanların kullanımı ısıl bakımından mu-
kayese edilmiştir. Bunun için öncelikle, karışımlardaki nano-parçacık hacimsel oranının; ilgili na-
no-akışkanın yoğunluk, özgül ısı ve ısı iletim katsayısı gibi termofiziksel özeliklerine etkisi incelen-
miştir. Daha sonra, bu yeni termofiziksel özelikler kullanılarak akışkan veya nano-akışkanın, motor 
bloğundan çekilecek ısı miktarına etkisi incelenmiştir. İncelenen akışkanlar arasında en yüksek 
yoğunluğa sahip akışkan %47.5 su + %47.5 etilen glikol + %5 CuO iken, en yüksek kütlesel özgül 
ısıya su sahiptir. Çeşitli bağıntılar kullanılarak hesaplanan ısı iletim katsayıları arasındaki en yüksek 
değer, Wasp Modeli’ne göre %49.75 su + %49.75 etilen glikol + %0.5 CuO akışkanına aittir. Kütlesel 
debisi en yüksek olan akışkan ise, doğal olarak yoğunluğundan dolayı %47.5 su + %47.5 etilen glikol 
+ %5 CuO akışkanıdır. Bu verilere göre nano-akışkan kullanımı, yoğunluktaki artış nedeniyle motor 
bloğundan çekilen ısı miktarında artış sağlamıştır.

Dördüncü makalemiz, Mustafa Özcan, Sefa Merve Durmuşoğlu’nun  “Yenilenebilir Enerji Yatırım-
larının Finansmanında Yeşil Tahvillerin Kullanımı” adlı makalesidir. Yenilenebilir enerji yatırım-
larının finansmanında kullanılan birçok finansman aracı bulunmaktadır. Banka kredileri, yeşil 
krediler, ihracat kredileri, hibeler, yenilenebilir enerji tedarik anlaşmaları, finansal kiralama, kitle 
fonlaması, yeşil sukuk ve yeşil tahvil yenilenebilir enerji yatırımlarının finansmanında kullanılan 
başlıca finansman araçlarıdır. Yeşil tahviller, içerisinde yenilenebilir enerji projeleri de bulunan yeşil 
projelerin finansmanı için kullanılan sürdürülebilir finansman araçlarıdır. Dünya’da en fazla yeşil 
tahvil ihracı, yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği alanlarındaki yeşil projelerden yapılmıştır. Bu 
çalışmada, yenilenebilir enerji yatırımlarının finansmanı amacıyla kullanılan yeşil tahvillerin kul-
lanımı incelenerek, bu finansman aracının Türkiye’de gerçekleştirilen yenilenebilir enerji yatırım-
larının finansmanı amacıyla kullanımının arttırılması için önerilerde bulunulmuştur. Yeşil tahvil-
ler; yenilenebilir enerjiye yönelimi arttırmaya katkı sağlayacaktır. Türkiye’de yapılan yeşil tahvil 
ihraçlarının yenilenebilir enerji yatırımları için kullanımı yetersizdir. Türkiye’de yeşil tahviller ile 
ilgili dış görüş yapan kurum sayısı yeterli değildir. Dış görüş yapan kuruluşların dış görüş kapsamı-
na giren faaliyetleri net olarak belirtilmemiştir. Yeşil tahvil kullanımının artırılması için, şeffaflık ve 
güven artırıcı düzenlemeler yapılmalıdır.

Beşinci makalemiz, Hevi Gizem Tekdal, Adem Yılmaz, Ayla Durmuş’un “Doğal Yollar ile Anan-
asın Kurutulmasının Deneysel ve Teorik Olarak Araştırılması” isimli makalesidir. Kurutma farklı 
sektörlerde kullanılan enerjisi oldukça yoğun bir işlemdir. Ürünlerin hasat edildikten sonra bile sol-
unumları devam ettiği için çok çabuk bozulabilmektedir. Ürünlerin çürümesini engelleyip daha uzun 
süre kullanımını sağlamak için farklı yöntemler uygulanmakta ve araştırılmaktadır. Kurutmada bu 
yöntemlerden biridir. Kurutma işlemi en temel anlamıyla ürünlerden nemin uzaklaştırılmasıdır. Ge-
leneksel kurutma yöntemi olan tarımsal ürünlerin güneşte kurutulması çok eski dönemlerden beri 
uygulanmaktadır. Ancak kullanılan bu yöntem açık havada olması sebebi ile ürünlerde hijyen sorunu 
oluşturmaktadır. Dolayısıyla ürün kalitesinde ciddi düşüş yaşanmaktadır. Sıcak hava ile tarım ürün-
lerinin kurutulması işlemi düşük enerji verimine ve uzun kuruma süresine sahip bir yöntem olduğun-
dan yeni teknolojiler araştırılmaktadır. Yapılan birçok çalışmalar sonucunda kurutma işleminde en 
çok istenilen özellikler; kuruma süresinin kısa olması, kurutma işlemi boyunca enerjinin daha verimli 
kullanılması, yüksek kalitede ürün üretimine olanak sağlanması, işlem boyunca ihtiyaç duyulan al-
anın az olması olarak belirlenmiştir ve bunlara uygun sistemler tasarlanmıştır. Bu çalışmada aynı 
büyüklüklerde dilimlenen 100gr ananasların 45oC sabit sıcaklıktaki ısıtıcıyla ve ortalama 22.7oC 
oda sıcaklığında kurutma işlemi gerçekleştirilmiştir. İlk günün sonunda 100gr ananastan düzenli 
aralıklarla ölçümler yapılmış olup 5 günün sonunda kurutulan cismin ağırlığının 12.35gr’a düştüğü, 
toplamda 87.65gr azaldığı yapılan deneylerle belirlenmiştir. Veriler doğrultusunda kurutma süresi 
boyunca kurutulan cismin Nem Oranı ve nem içeriği ölçümün yapıldığı her bir saat için ayrı ayrı 
hesaplanıp grafiğe dökülmüştür. 



Altıncı makalemiz, Kerim Sönmez, Yücel Özmen’in “Merkezi Klima Santrallerindeki Plakalı 
Difüzörlerin Akış Alanına ve Basınç Düşümüne Etkisinin Sayısal İncelenmesi” isimli makalesidir. 
Merkezi havalandırma ve iklimlendirme santrallerinde yer alan çeşitli fanların hava üfleme kısmının 
boyutları, santraldeki fan hücresinden sonra gelen, susturucu, ısıtma/soğutma üniteleri, karışım 
hücresi/odası, ısı geri kazanım üniteleri veya filtre vb. klima santrali ünitelerinin kesit boyutların-
dan oldukça küçüktür. Klima santralinin daha etkin çalışabilmesi için, fandan çıkan havanın son-
raki hücrelere mümkün olan en az basınç düşümü ve en düzgün (homojen) hız dağılımı ile yayıl-
ması gerekmektedir. Fanın üfleme ağzından çıkan havayı santral içerisinde yer alan daha büyük 
bir kesit alanına yaymak için içerisinde delikli difüzörler bulunan boş hücreler kullanılmaktadır. Bu 
çalışmada, delikli plakalara sahip difüzörlü boş hücre durumu incelenmiştir. Delik geometrisi üçgen 
ve altıgen olarak tasarlanmış ve sırasıyla tekli plaka, arka arkaya yerleştirilmiş ikili plaka ve üçlü 
plaka belirlenmiştir. Arka arkaya yerleştirilen plakaların delikleri asimetrik olarak düzenlenmiştir. 
Tasarlanan delikli plaka difüzörleri 5 m/s, 10 m/s ve 15 m/s şeklinde üç farklı hızda denenmiş ve 
difüzörler daralmanın bittiği alana yerleştirilmiştir. Yerleştirilen difüzörler için havanın boş hücre-
deki akış dağılımı ve delikli difüzöre sahip boş hücreden kaynaklanan basınç düşümü sayısal olarak 
incelenmiştir. Çalışma sonucunda en düşük basınç düşümü 5 m/s akış hızında tekli altıgen delikli düz 
plakalı difüzörde sağlanmıştır. En yüksek basınç düşümü ise 15 m/s akış hızında üçlü üçgen delikli 
düz plakalı difüzörde elde edilmiştir. Homojen hız dağılımı açısından en uygun durum, 15 m/s akış 
hızında ikili altıgen delikli düz plakalı difüzörde, en olumsuz durum ise yine 15 m/s akış hızında üçlü 
üçgen delikli düz plakalı difüzörde oluşmuştur.

Yedinci makalemiz, Musa Demirci, Mehmet Bağcı’nın “Farklı Bağ Kaplama Uygulamalarının Yük-
sek Sıcaklık ve Katı Partikül Erozyon Aşınmasına Etkisi” isimli makalesidir. Inconel 718 altlık mal-
zeme üzerine iki farklı bağ kaplama (NiCrAlY ve NiCoCrAlY), Atmosferik Plazma Sprey (APS) ve 
Yüksek Hızlı Oksi-Yakıt Püskürtme (HVOF) yöntemleri kullanılarak uygulanmıştır. Enerji dönüşüm 
santralleri, gaz türbinleri, jet motor kanatları vb. uygulamalarda kullanılan bağ kaplamaların yüksek 
sıcaklık altında partikül etkisine maruz kalmasının simüle edilmesi amaçlanmıştır. Kaplama işlemi 
sonunda farklı özelliklere sahip dört numune grubu oluşturulmuştur. Bu numunelerin ortam koşulları 
ve sıcaklık altında katı partikül erozyon aşınma davranışları incelenmiştir. 

Deneylerde, yüksek sıcaklık koşullarında katı partikül erozyon aşınma testlerini yapabilen özel olarak 
tasarlanmış bir test düzeneği kullanılmıştır. Deney test sıcaklığı, 21 °C ve 300 °C tercih edilmiştir. 
Yüzeye çarpan partiküllerin değişken açılara sahip olabileceği varsayılarak 30°, 60° ve 90° olmak 
üzere üç farklı aşındırıcı partikül çarpma açısı seçilmiştir. Bu deneysel parametrelere ek olarak ~97 
m/s partikül çarpma hızı ve ~400 µm boyutunda alümina (Al2O3) aşındırıcı partiküller kullanılmıştır. 

Deneyler sonucunda iki farklı yöntemle kaplanan test numunelerinin karşılaştırmalı erozyon oranı 
grafikleri elde edilmiş ve sonuçları yorumlanmıştır. Ayrıca test numunelerinin gözeneklilik değerleri, 
sertlik ve yüzey pürüzlülük ölçümlerinin detayları da erozyon direnci sonuçlarına dahil edilmiştir. 

Sekizinci makalemiz, Ahmet Kutsal Erdoğan, Oğuz Dalkıran, Mustafa Özdemir’in “UV-C Işınımlı 
Hava Dezenfeksiyon Cihazının Patojenler Üzerine Etkisinin Deneysel Olarak İncelenmesi” isimli 
makalesidir. Bu çalışmada, virüs, bakteri, küf ve mantar gibi insan sağlığına zararlı organizmaları 
yok etmek ve iç ortam hava kalitesinin yükseltilmesi amacı ile, UV-C lamba, EU4, EU9 ve karbon filtre 
içeren hava temizleme cihazı tasarlanmıştır. Tasarımı yapılan deney cihazının, ofis ortamında bulun-
ması muhtemel farklı tip patojenler üzerindeki etkinliği hesaplanmıştır. Cihazın etkinliğinin ölçüle-
bilmesi için deneysel çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Deneyler TS EN ISO/IEC 17025 standartları 
kapsamında gerçekleştirilmiştir. Test içeriği EN ISO 14698-1:2003 standartları kapsamında plan-
lanmıştır. Dezenfeksiyon cihazının 1 saatlik çalışması sonucunda ortamdaki patojen miktarında %23 
oranında bir azalma gözlemlenmiştir. Hesaplanan değerler ile deneysel sonuçlar karşılaştırıldığında 
tutarlı sonuçlar elde edilmiştir.



Dokuzuncu makalemiz, Ahmet Salih Yılmaz, Erol Çifci,  Kemal Demir,  Ahmet Alperen Çakmak, 
Önder Türkan’ın “Ticari Yolcu Otobüsünün Yorulma Ömürlerinin Sanal Analizler ile Belirlenmesi” 
isimli makalesidir. Ticari firmalar, tasarladıkları araçların hizmet süresi boyunca belirli bir km’ de 
müşterilerine ömür garantisi vermektedir. Bu çalışma kapsamında bir ticari aracın yorulma ömür 
hasarları, sonlu elemanlar ve araç dinamiği paket programları kullanılarak hesaplanmıştır. 

Sonlu elemanlar ve araç dinamiği analizleri öncesinde, test aracı ile gerçek yol verileri toplanmıştır. 
Toplanan yol verileri, analizler için girdi olarak kullanılmıştır. Sanal araç modeli ile fiziksel araç 
modeli arasında korelasyon sağlanmıştır. Korelasyonu yapılan sanal araç modelinin analizleri net-
icesinde elde edilen sonuçlar yardımıyla araç geliştirme aşamasında yapılan tasarım değişikliklerine 
yön vermiştir. Bu sayede, araçların arzu edilen çalışma ömrü içerisinde yapısal hasara uğramadan 
hizmet vermesi sağlanmıştır. 

Onuncu makalemiz, Fatih Özen, Erdinç İlhan, Salim Aslanlar’ın “Elektrik Direnç Nokta Kaynak 
Parametrelerinin TWIP/Martenizitik Çeliklerin Kaynağında Porozite Oluşumuna Etkisi” isimli 
makalesidir. Bu çalışmada, AHSS çelik ailesinden iki önemli çelik olan TWIP ve Martenzitik çe-
liklerinin birleştirilmesi esnasında oluşan porozite problemi araştırılmıştır. Kaynak akımı ve kay-
nak süresinin porozite oluşumuna etkisi incelenmiştir. Porozitenin makro ve mikroskopik incelenme-
si yapılmış ve porozitenin alan olarak oluşum miktarı kaynak parametreleri açısından incelenerek 
grafiksel olarak elde edilmiştir. Elde edilen bulgulara göre, kaynak süresi ve kaynak akımı arttıkça 
porozite miktarı artmıştır. En yüksek porozite miktarı 16.2% olarak 30 periyot kaynak süresi ve 12 kA 
kaynak akımında gerçekleşmiştir.

On birinci ve son makalemiz, Şengül Güven’in“Fotovoltaik Panel Yüzey Sıcaklığının Denizli İli için 
Çıkış Gücü ve Verim Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi” isimli makalesidir. Günümüzde sürekli artan 
enerji ihtiyacı ve bu enerji ihtiyacının ülkemizde çoğunlukla dışa bağımlı kaynaklardan karşılan-
ması, hem ekonomik hem de çevresel etkiler açısından olumsuzluklara yol açmaktadır. Yenilenebilir 
enerji kaynaklarından güneş, iyi bir güneş enerji potansiyeline sahip ülkemizde ilk akla gelen kaynak 
olmasına rağmen elektrik üretimindeki kullanım payı oldukça düşüktür. Teknoloji ve malzeme alanın-
daki gelişmelerle birlikte fotovoltaik paneller de sürekli geliştirilmekte ve verimlerinde iyileştirmeler 
yapılmaktadır. Fotovoltaik panel verimine etki eden pek çok faktörden biri de panel yüzey sıcaklığıdır. 
Bu çalışmada, Denizli ili için bir yıllık çevre sıcaklığı ve güneş ışınımı değerlerine bağlı olarak panel 
yüzey sıcaklığı hesaplaması yapılmıştır. Panel yüzey sıcaklığının panel çıkış gücüne ve verime etkisi 
ortaya konmuştur. Panel yüzey sıcaklığının yükselmesiyle verimin doğrusal olarak düştüğü görülmüş 
ve bu düşüşün her 5 ºC’lik sıcaklık artışında yaklaşık %0,3 değerinde olduğu bulunmuştur.  

Dergimize www.mmo.org.tr/muhendismakina ve https://dergipark.org.tr adresinden ulaşabilir; 
makale ve görüşleriniz ile destek olabilirsiniz.

Bir sonraki sayımızda buluşmak üzere...
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PRESENTATION
Dear Colleagues,

The first article published in our journal Engineer and Machinery is the article titled “Thermodynamic 
Analysis of Solar Sourced Absorption Refrigeration System With Different Working Pairs” by Ali 
Haydar Gündüz, Canan Cimşit. The fact that the refrigerant pairs used in absorption refrigeration 
systems do not have harmful effects on global warming and ozone layer makes absorption refrigeration 
g systems advantageous compared to vapor compression refrigeration systems. In this study, a 
comparative analysis of the system elements of the absorption refrigeration system, which is accepted 
to work with LiCl-H2O, LiBr-H2O and NH3-H2O working pairs, according to the different operating 
temperatures within the scope of the 1st and 2nd law of thermodynamics was made. In addition, in 
the study, incoming solar radiation values have been calculated for the province of Antalya, where 
the absorption refrigeration system is assumed to work from solar energy. In the study, the analysis 
of the absorption refrigeration system working with three different vacuum tube collectors and LiBr-
H2O pairs has been made. In the analysis, collector efficiencies, required collector areas and the 
solar fraction values and collector areas required for economical operation have been calculated. 
Obtained results are given in tables and graphs.

The our second article is titled “CFD Analysis of the Effect of Evaporator Placement on Warehouse 
Products In A Cold-Storage Depot” by Fevzi Balkan, Ayşe Bilgen Aksoy. Cold storages are of great 
importance in preserving the freshness of foods. The ability of foods to preserve their nutritional 
value depends on conditioning the room air at the right temperature and humidity. The temperature 
and humidity balance is realized with the conditioned air supplied from the evaporators to the 
environment. In this study; in cold storage rooms, the position of the evaporators in the room, 
which are used to distribute the cold air to the storage environment, on the temperature and speed 
distributions, on the product losses caused by the air flow, has been investigated.

Experimental study was carried out in a cold room with citrus fruits. The data obtained in the 
experimental studies were compared by simulating in the CFD program for the same storage 
conditions, and the overlap and usability of the results were determined. Various evaporator positions 
were simulated and their temperatures and product stacking conditions were tried to be determined. 
In case the evaporator is positioned on a single wall; air distribution and temperature conditioned by 
product stacking are not rigid. In case the evaporators are positioned opposite each other on narrow 
walls, it has been determined that it would be more appropriate to stack the product in the middle of 
the storage and at appropriate intervals. The position of the evaporator on wide single walls provides 
the temperature to be evenly distributed, but on the other hand, it may cause moisture loss in the 
product.

During the establishment of a cold air facility or in existing cold rooms, it is thought that product 
stacking forms, air flows and temperature distributions firstly simulating with CFD analysis program 
will reduce product losses, energy savings, and gains in time and operating costs.

The our third article is titled “Theoretical Analysis of the Effect of Nano-Fluid Usage on Cooling in the 
Cooling System of a Diesel Engine” by Kemal Bilen, Hakan Zafer Kızılkaya, Nazlı Hazal Kızılkaya. 
Cooling of internal combustion engines are necessary to prevent reaching high temperatures that 
would damage the engine block. For this reason, studies on more efficient cooling of internal 
combustion engines are frequently encountered in the literature. This becomes even more important 
if the internal combustion engine is supercharged. Considering this point, in this theoretical study, 
effect of using of water, water + Al2O3, water + CuO, ethylene glycol, water + ethylene glycol, water 
+ ethylene glycol + Al2O3 or water + ethylene glycol + CuO in the cooling system of a diesel engine 
on the amount of heat removed is investigated, respectively. In daily life, considering that the freezing 
temperature of water is relatively higher than the freezing temperature of ethylene glycol, water + 



ethylene glycol mixture is used instead of single water in engine cooling systems. Considering this 
situation, in this study, usage of water-ethylene glycol mixture and usage of single water or usage 
of various nano-fluids are thermally compared. For this aim, primarily, the effect of nano-particle 
volumetric ratio in the mixtures on the thermophysical properties such as density, specific heat, and 
thermal conductivity of the related nano-fluid is investigated. Then, using these new thermophysical 
properties, the effect of fluid or nano-fluid on the amount of heat to be removed from the engine 
block is investigated. . In the result of examined fluids, the fluid with the highest density was 47.5% 
water + 47.5% ethylene glycol + 5% CuO, while water had the highest specific heat. In the thermal 
conductivity, the highest value among the thermal conductivity values that calculated using various 
relations belongs to 49.75% water + 49.75% ethylene glycol + 0.5% CuO fluid according to the Wasp 
Model. The maximum mass flow rate occurs at the 47.5% water + 47.5% ethylene glycol+ 5% CuO 
fluid because of its high density value. According to these data, the usage of nano-fluid provided an 
increase in the amount of heat removed from the engine block due to the increase in density.

The our fourth article is titled “Use of Green Bonds in the Financing of Renewable Energy Investments” 
by Mustafa Özcan, Sefa Merve Durmuşoğlu. The wide range of financial mechanism used to finance 
investments in renewable energy. Bank loans, green credit, export credit, renewable power purchase 
agreement, leasing, crowdfunding, green sukuk and green bond are the most commonly used financing 
mechanisms investments in renewable energy. Green bonds are sustainable financing tools used to 
finance green projects that include renewable energy projects. The largest green bond issuance in the 
world was made from green projects in the fields of renewable energy and energy efficiency. In this 
study, by examining the use of green bonds used to finance renewable energy investments, suggestions 
have been made to increase the use of this financing mechanism for the financing of renewable energy 
investments in Turkey. Green bonds will contribute to increase the trend to renewable energy sources. 
The use of green bond issues in Turkey for renewable energy investments has been insufficient. The 
number of institutions making external opinions on green bonds in Turkey is not sufficient. Making of 
external opinions institutions that fall within the scope of external opinion are not clearly specified. 
Transparency and confidence-building regulations should be made to increase the use of green bonds.

The our fifth article is titled “Experimental and Theoretical Investigation of Drying Pineapple By 
Natural Means” by Hevi Gizem Tekdal, Adem Yılmaz, Ayla Durmuş. Drying, used in various sectors, 
is a process, which needs quite a high amount of energy. Agricultural products can deteriorate quite 
rapidly as their respiration continues after the harvest. A number of different methods have been used 
and searched to prevent the products to deteriorate and make them be used for a long time after the 
harvest. Drying is one of these methods. With basic meaning, drying process is removing the moisture 
from the agricultural products. Drying the agricultural products under the sun, a conventional drying 
method, has been used since ancient times. However, when this method is conducted in the open air, 
hygiene problems with the products emerge. Thus, it leads to serious quality loss in the products. New 
technologies have been searched to dry the agricultural products with the help of hot air because 
this method has low energy needs and long drying period. At the end of many investigations carried 
out, the mostly preferred properties in drying process have been revealed to be short drying period, 
efficient energy use, providing high quality dried products, small area needed during process; 
therefore, systems compatible with these properties have been designed. In this study, the drying 
process of 100g pineapple pieces sliced in the same sizes was performed with the help of a heater at 
constant temperature of 45oC and at average room temperature of 22.7oC. From the first day until 
the last day of experiment, measurements of pineapple slices were carried out at regular intervals; 
and at the end of the fifth day, it was determined that the total weight of 100g pineapple dropped to 
12.35gr, which meant that the weight of the product decreased 87.65g in total. In accordance with the 
data obtained, the moisture rate and moisture content of the dried product were measured at every 
hour during drying and calculated and shown on the graphs.

The our sixth article is titled “Numerical Investigation of the Effects of Plate Diffusers in Central 
Air Handling Units on Flow Field and Pressure Drop” by Kerim Sönmez, Yücel Özmen. The cross-



sectional area of the blowing nozzles of various fans in the central ventilation and air conditioning 
plants, after the fan in the plant, silencer, heating / cooling units, mixing room, heat recovery units 
or filter, etc. is considerably smaller than the cross-sectional area of the cells. In order for the air 
handling unit to operate more effectively, the air leaving the fan must be spread to the subsequent 
cells with the least possible pressure drop and the most homogeneous velocity distribution. Empty 
cells with a perforated diffuser are used to spread the air exiting the blower of the fan to a larger 
cross-sectional area. In this study, the case of empty cells with diffusers with perforated plates was 
investigated. The holes geometries were designed as triangle and hexagon and respectively, single 
plate, double plate placed back to back and triple plate were determined. The holes of the plates 
placed one behind the other are arranged asymmetrically. The designed perforated plate diffusers 
were tested at three different velocities as 5 m/s, 10 m/s and 15 m/s, and the diffusers were placed in 
the area where the contraction ended. For the installed diffusers, the flow distribution of the air in the 
empty cell and the pressure drop caused by the empty cell with a perforated diffuser were numerically 
investigated. As a result of the study, the lowest pressure drop was achieved in a single hexagonal 
perforated flat plate diffuser at flow velocity of 5 m/s. The highest pressure drop was obtained in a 
triple triangular perforated flat plate diffuser at flow velocity of 15 m/s. The most favorable situation 
in terms of homogeneous velocity distribution occurred in the double hexagonal perforated flat plate 
diffuser at flow velocity of 15 m/s, and the most unfavorable situation occurred in the triple triangular 
perforated flat plate diffuser at flow velocity of 15 m/s.

The our seventh article is titled “The Effect of Different Overlay Coating Applications on High 
Temperature and Solid Particle Erosion Wear” by Musa Demirci, Mehmet Bağcı. Two different 
metallic coating processes (NiCrAlY and NiCoCrAlY) were applied on Inconel 718 substrates using 
Atmospheric Plasma Spray and High-Speed Oxy Fuel Spray methods. Energy conversion plants, 
gas turbines, jet engine blades, etc. It was aimed to simulate exposure to particle impact under high 
temperature in applications. At the end of the coating process, four sample groups with different 
properties were deposited. Solid particle erosion wear behavior of these samples under ambient 
conditions and temperature were investigated. 

A specially designed test rig that can perform solid particle erosion wear tests under high 
temperature conditions was used in the experiments. In the experiments, 300°C was preferred as the 
air temperature. Assuming that the particles impacting the surface may have variable direction, three 
different erosive particle impingement angles were selected as 30°, 60° and 90°. In addition to these 
experimental parameters, particle impact velocity of ~97 m/s using the double disk method and Al2O3 

erosive with a size of ~400 µm were determined. 

As a result of the experiments, the comparative erosion rate graphs of the test samples coated with 
two different methods were obtained and the results were interpreted by using the SEM, XRD and 
EDX elemental analyses. In addition, the details of the porosity values of the coatings, hardness and 
surface roughness measurements of the test specimens were also included in the results of erosion 
resistance.

The our eighth article is title “Experimental Investigation of the Effects of UV-C Irradiation Air 
Disinfection Device on Pathogens” by Ahmet Kutsal Erdoğan, Oğuz Dalkıran, Mustafa Özdemir. In 
this study, an air purification device was designed by using UV-C lamp, EU4, EU9 and carbon filter 
in order to eliminate organisms that harmful to human health such as viruses, bacteria, mold and 
fungi and to increase indoor air quality. The efficiency of the experimental device on different types of 
pathogens likely to be found in the office environment has been calculated. Experimental studies have 
been carried out to measure the effectiveness of the device. The tests were carried out within the scope 
of TS EN ISO / IEC 17025 standards. Test content is planned within the scope of EN ISO 14698-1: 
2003 standards. As a result of the 1 hour operation of the device, a 23% reduction in the amount of 
pathogens in the environment was observed. Consistent results were obtained when the calculated 
values were compared with the experimental results.



The our ninth article is title “Determining The Fatigue Life of Commercial Passenger Bus With 
Virtual Analysis” Ahmet Salih Yılmaz, Erol Çifci, Kemal Demir, Ahmet Alperen Çakmak, Önder 
Türkan. Commercial companies provide a life guarantee to their customers at a certain mileage 
during the service life of the vehicles they have designed. Within the scope of this study, fatigue life 
damages of a commercial vehicle were calculated using finite element and vehicle dynamics package 
programs. 

Before the finite element and vehicle dynamics analyses, real road data was collected with the test 
vehicle. The collected road data was used as input for the analyses. The correlation between the 
virtual vehicle model and the physical vehicle model has been provided. As a result of the analysis 
of the correlated virtual vehicle model, the results obtained guided the design changes made at the 
vehicle development stage. In this way, it is ensured that the vehicles serve within the desired working 
life without structural damage.

The our tenth article is title “Effect of Resistance Spot Welding Parameters on Porosity Formation 
of the TWIP/Martensitic Steel Joints” by Fatih Özen, Erdinç İlhan, Salim Aslanlar. In this study, 
the porosity problem that occurs during the joining of TWIP and Martensitic steels, which are two 
important steels from the AHSS steel family, was investigated. The effects of welding current and 
welding duration on the formation of porosity were investigated. Macro and microscopic examination 
of the porosity was made and the amount of formation of the porosity as an area was graphically 
created in terms of welding parameters. According to the results, the amount of porosity increased as 
the welding time and welding current increased. The highest porosity amount was 16.2% in 30 period 
welding time and 12 kA welding current.t.  

The our eleventh and final article is title “Investigation of the Effect of Photovoltaic Panel Surface 
Temperature on Output Power and Effıcıency in Denizli” by Şengül Güven. Today, the increasing 
energy need in Turkey is mostly met from imported energy sources. The disadvantages of imported 
energy sources are also known as economic and ambient impacts. Although the solar energy potential 
of our country is high, its share in electricity production is quite small. Along with the developments in 
the field of technology and materials, there are innovations in photovoltaic panels and improvements 
in their efficiency. One of the many factors affecting the efficiency of photovoltaic panels is the surface 
temperature. In this study, the surface temperature was analyzed depending on the annually ambient 
temperature and the solar radiation values in Denizli province. The effect of surface temperature on 
panel output power and efficiency has been revealed. The efficiency decreases linearly as the surface 
temperature rises, and this decrease is approximately 0.3% with a temperature increase of 5 ºC. 

You can also view the journal on the web page www.mmo.org.tr/muhendismakina, https://dergipark.
org.tr and support us with your articles and comments.

Best regards until our next issue...

  UCTEA CHAMBER OF MECHANICAL ENGINEERS
  Board of Directors
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Güneş Enerjisi Kaynaklı Absorbsiyonlu Soğutma 
Sisteminin Farklı Eriyik Çiftleri İle Termodinamik 
Analizi
Ali Haydar Gündüz1, Canan Cimşit2*

ÖZ
Absorbsiyonlu soğutma sistemlerinde kullanılan soğutucu akışkan çiftlerinin küresel ısınmaya ve ozon 
tabakasına zararlı etkilerinin olmamaları absorbsiyonlu soğutma sistemlerini buhar sıkıştırmalı soğutma 
sistemlerine göre avantajlı kılar. Bu çalışmada LiCl-H2O, LiBr-H2O ve NH3-H2O eriyik çiftleri ile çalıştı-
ğı kabul edilen absorbsiyonlu soğutma sisteminin sistem elemanlarının farklı çalışma sıcaklıklarına göre 
Termodinamiğin 1. ve 2. kanunu kapsamında karşılaştırmalı analizi yapılmıştır. Ayrıca çalışmada Antalya 
ili için absorbsiyonlu soğutma sisteminin güneş enerjisi kaynaklı çalıştığı kabul edilerek aylara göre gelen 
güneş ışınımı değerleri hesaplanmıştır. Çalışmada üç farklı vakum tüplü kolektörü ve LiCl-H2O çifti ile 
çalışan absorbsiyonlu soğutma sisteminin analizi yapılmıştır. Analizde kolektör verimleri, gerekli kolektör 
alanları ve ekonomik olarak çalışabilmesi için gerekli olan solar fraksiyon değerleri ve kolektör alanları 
hesaplanmıştır. Elde edilen sonuçlar tablolar ve grafikler halinde verilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Absorbsiyonlu soğutma sistemi, farklı eriyik çiftleri, birinci ve ikinci kanun analizi, 
güneş enerjisi

Thermodynamic Analysis Of Solar Sourced Absorption 
Refrigeration System With Different Working Pairs

ABSTRACT
The fact that the refrigerant pairs used in absorption refrigeration systems do not have harmful effects 
on global warming and ozone layer makes absorption refrigeration g systems advantageous compared to 
vapor compression refrigeration systems. In this study, a comparative analysis of the system elements 
of the absorption refrigeration system, which is accepted to work with LiCl-H2O, LiBr-H2O and NH3-
H2O working pairs, according to the different operating temperatures within the scope of the 1st and 2nd 
law of thermodynamics was made. In addition, in the study, incoming solar radiation values have been 
calculated for the province of Antalya, where the absorption refrigeration system is assumed to work from 
solar energy. In the study, the analysis of the absorption refrigeration system working with three different 
vacuum tube collectors and LiBr-H2O pairs has been made. In the analysis, collector efficiencies, required 
collector areas and the solar fraction values and collector areas required for economical operation have been 
calculated. Obtained results are given in tables and graphs.
Keywords: Absorption refrigeration system, different working pairs, first and second law analysis, solar 
energy
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EXTENDED ABSTRACT
1. Introduction

In this study, in order to determine the working pairs that can be suitable for absorption refrigeration systems, a 
comparative analysis has been made according to the first and second laws of thermodynamics in the case of using 
NH3-H2O, LiBr-H2O and LiCl-H2O working pairs. Comparative analysis has been made within the scope of the 
1st and 2nd Laws of Thermodynamics according to the different operating temperatures of the system elements 
that make up the absorption refrigeration cycle. Turkey has a rich potential in terms of solar energy due to its ge-
ographical location, and solar radiation values for Antalya province have been calculated according to months. In 
the study, the analysis of the absorption refrigeration system working with three different vacuum tube collectors 
and LiBr-H2O working pair has been made. In the analysis, collector efficiencies, required collector areas and the 
solar fraction values and collector areas required for economical operation have been calculated. Obtained results 
are given in tables and graphs.

2. Materials and Methods

In this section, the cycles to be analyzed are introduced and the assumptions made in the analysis and the relations 
used are explained. It is assumed that LiBr-H2O, LiCl-H2O and NH3-H2O working pairs are used in the absorption 
cooling system. For the system components that make up the absorption cooling system, the analysis has been 
made according to the first and second laws of thermodynamics, and the results were given in graphics. In addition, 
in the study, incoming solar radiation values have been calculated for the province of Antalya, where the absorpti-
on refrigeration system is assumed to work from solar energy. In the study, the analysis of the absorption refrigera-
tion system working with three different vacuum tube collectors and LiBr-H2O working pair has been made. In the 
analysis, collector efficiencies, required collector areas and the solar fraction values and collector areas required 
for economical operation have been calculated. Obtained results are given in tables and graphs.

3. Results

As a result of the first law analysis, it has been seen that the highest cooling effect coefficient among the NH3-
H2O, LiBr-H2O and LiCl-H2O working pairs operating under the same operating conditions was 0.77 in the LiCl-
H2O working pair. It has been concluded that the performance of the absorption cooling system increases with 
the increase of the generator and evaporator temperatures, and decreases with the increase in the condenser and 
absorber temperatures. From the analysis results, it is seen that the fluid with the highest exergy efficiency out of 
the three working pairs is LiCl-H2O in all examinations, followed by LiBr-H2O, and the lowest efficiency is in 
the NH3-H2O cycle. The highest exergy destructions have been observed in the generator and absorber for each of 
the three working pairs. In this context, in this study, the solar radiation values of the absorption cooling system 
working with LiCl-H2O working pair for the province of Antalya have been calculated according to the months. As 
a result of the analysis of the solar energy studies, it has been determined that the minimum collector area required 
in Antalya was 70.65 in the absorption cooling system using LiCl-H2O working pair. In the SF analysis made to 
benefit from solar energy economically, the collector areas found suitable for Antalya with an SF ratio of 71.9% 
LiCl-H2O were calculated as 55 m2.

In this study, the situation of meeting the thermal energy from this source for the single-stage absorption cooling 
system has been analyzed, since Turkey, which is rich in alternative energy sources, has a large solar energy po-
tential, especially due to its geographical location. As a result of the analyzes made, if the constantly improving 
solar energy technologies are used effectively, it can be concluded that the solar energy assisted absorption cooling 
systems in Turkey can be cooled effectively and economically. In addition, there is the possibility of cooling wit-
hout damaging the ozone layer due to the fluids used in the cooling system.
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1. GİRİŞ 
Dünyada küresel ısınmanın engellenmesi için yapılan çeşitli protokoller ve enerji 
kaynaklarının etkin bir şekilde kullanılmasına yönelik teşvikler doğrultusunda klasik 
buhar sıkıştırmalı soğutma sistemlerinde kullanılan soğutucu akışkanların ozona zarar 
vermesi ve küresel ısınmaya etkilerinden dolayı soğutmayı ekonomik yapabilmek için 
bu çevrimlerin yerine düşük ve orta sıcaklıktaki yenilenebilir enerji kaynaklarıyla et-
kin bir şekilde çalışan absorbsiyonlu soğutma sistemlerinin önemi artmıştır. Absorbsi-
yonlu soğutma sistemlerinde kullanılan soğutucu akışkan çiftlerinin küresel ısınmaya 
ve ozon tabakasına zararlı etkilerinin olmamaları absorbsiyonlu soğutma sistemlerini 
buhar sıkıştırmalı soğutma sistemlerine göre avantajlı kılar.

Absorbsiyonlu soğutma sistemleri ile ilgili olarak literatürde teorik ve deneysel olarak 
birçok çalışma yapılmıştır. NH3-H2O çifti ile çalışan absorbsiyonlu soğutma sistemin-
deki ısı değiştiricilerinin sistem performansı üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Araştır-
mada üç farklı durum (sadece çözelti ısı değiştiricili sistem, sadece soğutucu akışkanlı 
ısı değiştiricili sistem ve her ikisinin de dahil olduğu sistem için sistemin performansı 
ve tersinmezlikleri incelenmiştir [1]. NH3-H2O çifti ile çalışan absorbsiyonlu soğutma 
sisteminin termodinamik analizi yapılmıştır. Tek kademeli ve iki kademeli absorb-
siyonlu soğutma sisteminin karşılaştırması yapılmıştır. Karşılaştırmada iki kademeli 
sistemin entropi üretimi ve COP’u sırasıyla 0.4627 kW/K 0.734 bir kademeli sistemin 
entropi üretimi ve COP’una 0.1973kW/K 0.5980 göre yüksek olduğu sonucu gözlem-
lenmiştir [2]. Tunus’ta güneş enerjisi destekli absorbsiyonlu klimanın fizibilite çalış-
ması yapılmıştır. Yapılan çalışma TRNYSS ve EES paket programları ile Tunus’un 
başkenti olan Tunusia’nın hava koşullarını içeren yıllık meterolojik verilere daya-
narak yapılmıştır. 11 kW soğutma kapasitesine ihtiyaç duyan 150 m2’lik bir ev için 
optimize edilmiş sistem için gerekli olan sistem komponentleri 35º eğimli 30 m2’lik 
düzlemsel kolektörü ve 0.8 m3’lük sıcak su tankı olduğunu saptanmıştır [3]. LiBr-
H2O çifti ile çalışan absorbsiyonlu soğutma sistemi üzerinde deneysel bir çalışma 
yapılmıştır. Çalışmada 2 kW soğutma kapasitesine sahip ana çalışma parametreleri 
(TJ=85ºC, TA= 30ºC, TC =29.8ºC, TE =5ºC ve absorber giriş sıcaklığı 50ºC) sistem 
üzerinde çeşitli çalışma sıcaklıklarında test edilmiştir. Çözelti dolaşım oranının sistem 
üzerinde önemli bir etkisinin bulunduğunu ve ölçülen çözelti dolaşım oranının aynı 
koşullardaki teorik hesaplamalara göre 2-5 kat daha büyük olduğunu gözlemlenmiştir 
[4]. Güneş enerjisi kaynaklı soğutma sistemlerinin genel tanımlamaları yapılarak bir-
birleri arasındaki farklar, avantajlar ve dezavantajlar gösterilmiştir [5].

Bu çalışmada absorbsiyonlu soğutma sistemleri için uygun olabilecek soğutucu akış-
kan çiftlerini belirlemek amacıyla NH3-H2O, LiBr-H2O ve LiCl-H2O soğutucu akış-
kan çiftlerinin kullanılması durumunda termodinamiğin birinci ve ikinci kanununa 
göre karşılaştırılmalı analizi yapılmıştır. Absorbsiyonlu soğutma çevrimini oluşturan 
sistem elemanlarının farklı çalışma sıcaklıklarına göre Termodinamiğin 1. ve 2. Yasa-
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sı kapsamında karşılaştırmalı analizi yapılmıştır. Hesaplamalar Engineering Equation 
Solver (EES) programında yapılmıştır. Türkiye coğrafi konumu nedeniyle güneş ener-
jisi bakımından zengin bir potansiyele sahip olup, Antalya ili için aylara göre gelen 
güneş ışınımı değerleri hesaplanmıştır. Yapılan ışınım hesaplarından sonra üç farklı 
vakum tüplü kolektör LiCl-H2O çifti ile çalışan absorbsiyonlu soğutma sistemlerinin 
bu ilde güneş enerjisi destekli çalışmasıyla kolektör verimleri, gerekli kolektör alan-
ları ve ekonomik olarak çalışabilmesi için gerekli olan solar fraksiyon değerleri ve 
kolektör alanları hesaplanmıştır. 

2. MATERYAL VE METOT

2.1 Termodinamik Analiz Modeli

Tek kademeli absorbsiyonlu soğutma çevriminin absorbsiyonlu kısmında LiBr-H2O 
akışkan çifti kullanıldığı kabul edilerek oluşturulan çevrim Şekil 1’de gösterilmiştir. 
Çevrimde absorberden çıkan LiBr bakımından fakir olan eriyik bir pompa aracılığı ile 

Şekil 1. Absorbsiyonlu Soğutma Çevriminin Şematik Gösterimi
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ısı değiştiricisinden geçerek kaynatıcıya (jeneratör) gelir. Sıcak ve yüksek basınçtaki 
soğutucu akışkan kaynatıcıdan yoğuşturucuya girer. Kaynatıcıda eriyikten soğutucu 
buharının ayrılmasıyla LiBr bakımından zenginleşen eriyik ısı değiştiricisinden ge-
çerken fakir eriyiğe ısı vererek absorbere geri döner. Yoğuşturucudan doymuş sıvı 
olarak çıkan soğutucu akışkan kısılma vanası aracılığıyla buharlaştırıcı basıncına ka-
dar genişletilir. Burada soğutucu akışkan soğutulan ortamdan aldığı ısıyla buharlaşa-
rak absorbere girer. Absorberde, ısı değiştiricisinden geçerken ısı verip, daha sonra 
bir kısılma vanasında absorber basıncına kısılan zengin eriyik, buharlaştırıcıdan gelen 
soğutucu akışkan buharını absorbe ederek LiBr bakımından fakir hale gelen eriyik bir 
pompa aracılığı ile bir pompa aracılığı ile ısı değiştiricide ön ısıtılıp, tekrar kaynatı-
cıya gönderilir. 

Termodinamiğin 1. Kanunu
Absorbsiyonlu soğutma sisteminin birinci kanun kapsamındaki analizi için Süreklilik 
denklemi ve Termodinamiğin 1. Kanunu aşağıda verilmiştir.

Süreklilik denklemi

        (1) 

Termodinamiğin 1. kanunu

                          (2)

Termodinamiğin 2. Kanunu
Ekserji analizi birinci yasa analizinin yanı sıra döngü performansına alternatif bir ba-
kış açısı sunar. Mühendislik bakış açısından sistemdeki tüm ısı değişim bileşenleri 
maksimum verimlilikle tasarlanmalıdır bunu sağlamak için ekserji analizi farklı bile-
şenlerdeki kayıpların birbirine nasıl bağlı olduğunu ve belirli bir tasarımın en iyi per-
formans için hangi bileşenin geliştirilebileceği hakkında bilgi verir [6]. Absorbsiyonlu 
soğutma sistemlerinde ekserji verimliliğini düşüren tersinmezlikler üç ana faktörden 
kaynaklanmaktadır. Bunlar sistem elemanlarında eksik ısı ve kütle transferi, karışım 
kayıpları ve dolaşım kayıplarıdır [7].

Sistemi oluşturan her bir eleman kontrol hacmi olarak ele alınırsa,

      (3)

Kinetik ve potansiyel enerjiler ihmal edildiği zaman özgül ekserji aşağıdaki şekilde 
elde edilebilir [8]:

e=(h-h0 )-T0 (s-s0 )                                                                                                                                        (4)

eşitliğin sağ tarafındaki ilk iki terim giren ve çıkan toplam ekserjileri ifade etmektedir, 
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üçüncü ve dördüncü terimler ise sabit bir T sıcaklığında transfer edilen ısının ekserji-
sini ifade eder, son terim ise giren veya çıkan mekanik enerjiyi temsil eder [9].

Absorbsiyonlu sistemin ekserji analizinde ölü hal özelikleri, To=298.15 K ve 
Po=101.325 kPa alınmıştır. 

Absorbsiyonlu soğutma sisteminin enerji ve ekserji analizi denklikleri Tablo 1’de ve-
rildiği gibidir.

Tablo 1. Analiz Edilen Soğutma Sisteminin Termodinamik Eşitlikleri
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3. BULGULAR VE TARTIŞMA
Absorbsiyonlu soğutma sisteminde kullanılan LiBr-H2O için termodinamik özellik-
leri Tablo 2’de verilmiştir. Bulunan termodinamik özellikler QE=50 kW, TJ=85ºC, 
TA=TK=40ºC, TE=10ºC, ∈EID=0.6, ηP=0.8 değerleri için hesaplanmıştır.

NH3-H2O, LiBr-H2O ve LiCl-H2O soğutucu akışkan çiftleri ile aynı çalışma koşulla-
rında çalıştığı düşünülen üç çevrimin karşılaştırma sonuçları Tablo 3’te verilmiştir. En 
yüksek COP değerinin 0. 770 ile LiCl-H2O çevrimine, en düşük COP değerinin ise 0. 
475 ile NH3-HlO çevrimine ait olduğu görülmektedir. 

LiBr-H2O

NOKTA T ( C) P (kPa) X (%) m (kg/s) h (kj/kg) s(kj/kgK)

1 40 1.228 54.91 0.2547 94.05 0.2461

2 40 7.381 54.91 0.2547 94.06 0.2461

3 63.31 7.381 54.91 0.2547 141.9 0.3937

4 85 7.381 59.91 0.2334 203.8 0.4808

5 58 7.381 59.91 0.2334 151.6 0.3291

6 58 1.228 59.91 0.2334 151.6 0.3291

7 85 7.381 0.02126 2659 8.51

8 40 7.381 0.02126 167.5 0.5723

9 10 1.228 0.02126 167.5 0.5942

10 10 1.228 0.02126 2519 8.899

11 95 101.3 3.231 398 1.25

12 90 101.3 3.231 377 1.193

13 32 101.3 3.107 134.1 0.464

14 37 101.3 3.107 155 0.532

15 32 101.3 2.533 134.1 0.464

16 37 101.3 2.533 155 0.532

17 18 101.3 2.39 75.56 0.2675

18 13 101.3 2.39 54.64 0.1951

Tablo 2. LiBr-H2O Çevrimi İçin Termodinamik Özellikler
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Tablo 4’te üç farklı akışkan çiftinin aynı çalışma koşullarında ikinci kanun analiz 
sonuçlarına göre en yüksek ekserji veriminin %13.740 ile LiCl-H2O çevriminde oldu-
ğu,  bunu  %13.130 ile LiBr-H2O çevrimi takip ederken, en düşük ekserji verimi ise 
%8.530 ile NH3-H2O çevriminde olduğu görülmektedir. 

Sistem Bileşenleri
Isıl Kapasiteler (kW)

LiBr-H2O LiCl-H2O NH3-H2O

Jeneratör (Kaynatıcı) 67.96 64.94 104.5

Kondenser (Yoğuşturucu) 52.97 52.97 57.08

Evaporatör (Buharlaştırıcı) 50 50 50

Absorber 64.99 61.96 97.99

Pompa 0.001217 0.0008 0.5781

Eriyik Isı değiştiricisi 12.2 7.047 42.91

COP 0.7357 0.770 0.475

f 10.98 5.716 8.484

Tablo 3. Üç Çevrimin Aynı Çalışma Koşullarında Birinci Kanun Analiz Sonuçlarının Karşılaştırılması

Tablo 4. Üç Sistemin Aynı Çalışma Koşullarında İkinci Kanun Analizi Kapsamında Karşılaştırılması

Sistem Bileşenleri
Ekserji Yıkımları (kW)

LiBr-H2O LiCl-H2O NH3-H2O

Jeneratör 2.097 2.14 4.594

Kondenser 1.016 1.016 1.348

Soğutucu Akışkan Kısma Valfi 0.1393 0.1393 0.4219

Evaporatör 1.002 1.002 0.999

Absorber 2.351 2.097 3.311

Pompa 0.004723 0.0007571 0.1101

Eriyik Isı değiştiricisi 0.6526 0.3994 2.22

Çözelti Kısma Valfi 0 0 0.43

TOPLAM 7.263 6.794 16.35

η11
0.1313 0.1374 0.0853
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3.1 Absorbsiyonlu Soğutma Sistemini Oluşturan Sistem Bileşenlerinin Farklı 
Sıcaklık Değerlerine Göre   Birinci Kanun Analizi

Absorbsiyonlu soğutma sistemini oluşturan sistem bileşenleri için termodinamiğin 
birinci kanununa göre analizi yapılarak sonuçlar grafikler halinde verilmiştir. 

3.1.1 Jeneratör (Kaynatıcı) sıcaklık değerlerine göre birinci kanun analizi
QE=50 kW, TA=TK=40ºC, TE=10ºC, ∈EID=0.6, ηP=0.8 değerleri sabit tutulup, jeneratör 
sıcaklığı TJ=75-110ºC sıcaklıklarında çevrimlerin analizi yapılmıştır.

Şekil 2’de görüldüğü üzere jeneratör sıcaklığı arttıkça üç çevriminde COP değerleri-
nin arttığı görülmektedir. Bu artışın sebebi jeneratör sıcaklığı arttıkça zengin ve fakir 
eriyik konsantrasyonları arasındaki farkın artmasından kaynaklanmaktadır. Üç çev-
rimin COP değerleri karşılaştırıldığında en yüksek COP değerinin 0.770 ile 85ºC’de 
LiCl-H2O çevriminde olduğu görülmüştür. LiCl-H2O çevrimi şekilden görüldüğü gibi 
75-85ºC arasında çalışmaktadır. Çünkü LiCl-H2O çevriminde 85ºC sıcaklığında %50 
konsantrasyon değerini geçtiğinde kristalizasyon olayı gözlemlenmektedir. Ancak 
LiBr-H2O akışkan çevriminde bu kristalizasyon 110ºC’den sonra %70 konsantrasyo-
nu geçtiği için sistem performansında düşüş gözlemlenmektedir. Karşılaştırılan çevri-
minde en düşük COP değeri ise 0.405 ile düşük sıcaklıktaki çalışma koşullarında diğer 
iki çevrimine göre verimi düşük olan NH3-H2O çevriminde 80ºC’de görülmektedir.

3.1.2 Kondenser (Yoğuşturucu) sıcaklık değerlerine göre birinci kanun analizi
QE=50 kW, TJ=85ºC, TA= 40ºC, TE=10ºC, ∈EID=0,6, ηP=0.8 değerleri sabit tutulup, 
kondenser sıcaklığı TK=34-44ºC aralığında değiştirilerek sistemin analizi yapılmıştır. 

Kondenser (yoğuşturucu) sıcaklığına göre değişim üç çevrim için COP değişimi Şe-
kil 3’te verilmektedir. Kondenser sıcaklığı arttıkça üç çevriminde COP değerlerinde 
azalma olduğu görülmektedir. Bunun nedeni jeneratörden çıkan eriyiğin termofizik-
sel özellikleri kondenser sıcaklığının artmasıyla değişmekte ve daha yüksek jeneratör 
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ısıl kapasitesi gerektirmesinden kaynaklı olduğu sonucu elde edilmektedir. LiCl-H2O 
çevrimde 40ºC altındaki sıcaklıklarda belirlenen çalışma koşullarında kondenser sı-
caklığından kaynaklı kristalleşme olayı görülmektedir. Üç sistem karşılaştırıldığında 
en yüksek COP değerlerinin sırasıyla LiCl-H2O, LiBr-H2O ve NH3-H2O çevriminde 
olduğu görülmektedir.    

3.1.3 Absorber sıcaklık değerlerine göre birinci kanun analizi
QE=50 kW, TJ=85ºC, TK= 40ºC, TE=10ºC, ∈EID=0,6, ηP=0.8 değerleri sabit tutulup, 
absorber sıcaklığı TA=34-44ºC sıcaklık aralıklarında değiştirilerek sistemin analizi 
yapılmıştır.

Şekil 4’ te görüldüğü gibi absorber sıcaklığının artmasıyla beraber üç çevrimin COP 
değerlerinde düşüş görülmektedir. Bu sonucun nedeni irdelendiği ise absorber sıcak-
lığının artmasıyla absorberden çıkan eriyik konsantrasyonun artmasından kaynaklan-
dığı sonucu elde edilmektedir. LiCl-H2O ve LiBr-H2O çevrimleri için azalış düşük 
seviyede görülürken NH3-H2O çiftinde yaklaşık %27 azalış görülmektedir.
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3.1.4 Evaporatör (Buharlaştırıcı) sıcaklık değerlerine göre birinci kanun analizi
QE=50 kW, TK= 40oC, TJ=85oC, ∈EID=0.6, ηP=0.8 değerleri sabit tutulup, evaporatör 
sıcaklığı TE=4-12oC aralıklarında değiştirilerek sistemin analizi yapılmıştır. Evapo-
ratör sıcaklığının artmasıyla üç çevriminde COP değerlerindeki artış Şekil 5’ te gö-
rülmektedir. Böylece evaporatör sıcaklığının artmasıyla beraber absorberden çıkan 
eriyik konsantrasyonun değişimi ve dolaşım oranının azalmasından kaynaklı jene-
ratör ısıl yükünün azalması olduğu sonucuna varılmaktadır. İncelenen çevrimlerden 
en yüksek COP değeri 0.785 ile LiC1-H2O’da, en düşük COP değeri ise NH3-H2O 
çevriminde gözlemlenmiştir.

3.2 Absorbsiyonlu Soğutma Sistemini Oluşturan Sistem Bileşenlerinin Farklı 
Sıcaklık Değerlerine Göre İkinci Kanun Analizi

Absorbsiyonlu soğutma sistemini oluşturan sistem bileşenleri termodinamiğin ikinci 
kanununa göre analizi yapılarak sonuçlar grafikler halinde verilmiştir.

3.2.1 Jeneratör (Kaynatıcı) sıcaklık değerlerine göre ikinci kanun analizi
QE=50 kW, TA=TK =40ºC, TE=10ºC, ∈EID=0.6, ηP=0.8 değerleri sabit tutulup, jeneratör 
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sıcaklığı TJ=75-110ºC sıcaklıklar arasında değiştirilerek sistemin analizi yapılmıştır. 
Elde edilen sonuçlar grafikler halinde verilmiştir.

Jeneratör sıcaklığı artışıyla beraber üç çevrimin ekserji verimlerinde düşüş olduğu 
görülmektedir (Şekil 6). Üç çevrim içinde belirlenen çalışma koşullarında 75ºC’de 
zengin eriyik ve fakir eriyik konsantrasyonlarının birbirine yaklaşmasından dolayı 
çalışamayacağı sonuçları elde edilmektedir. Buradan absorbsiyonlu soğutma sistem-
lerinin en önemli sistem elemanı olan jeneratör sıcaklığının sistem tasarımında ve 
optimizasyonunda ne kadar önemli olduğu söylenebilir.

3.2.2 Kondenser (Yoğuşturucu) sıcaklık değerlerine göre ikinci kanun analizi
QE=50 kW, TJ=85 ºC, TA= 40ºC, TE=10 ºC, ∈EID=0.6, ηP=0.8 değerleri sabit tutulup, 
kondenser sıcaklığı TK=34-44 ºC aralıklar arasında değiştirilerek sistemin analizi ya-
pılmıştır.

Şekil 7’de görüldüğü üzere kondenser sıcaklığı artışıyla sistemin veriminde azalma 
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olduğu görülmektedir. Bunun nedeni ise kondenser sıcaklığının artmasıyla artan dola-
şım oranının ekserji verimini azaltmasıdır.

3.2.3. Absorber sıcaklık değerlerine göre ikinci kanun analizi
QE=50 kW, TJ=85ºC, TK= 40ºC, TE=10ºC, ∈EID=0.6, ηP=0.8 değerleri sabit tutulup, 
absorber sıcaklığı TA=34-44ºC sıcaklıklar arasında değiştirilerek sistemin analizi ya-
pılmıştır.

Şekil 8’de görüldüğü üzere absorber sıcaklığı değişimiyle sistemin ekserji veriminin 
azaldığı sonucu elde edilmektedir. Sistemin ekserji veriminin azalmasının nedeni ise 
absorber sıcaklığı artışıyla beraber dolaşım oranının artışı olduğu sonucu söylenebilir. 
En yüksek ekserji verimin LiCl-H2O çevrimine ait olup, bunu LiBr-H2O ve NH3-H2O 
çevrimleri takip etmektedir.

3.2.4 Evaporatör (Buharlaştırıcı) sıcaklık değerlerine göre ikinci kanun analizi
QE=50 kW, TA=TK= 40ºC, TJ=85ºC, ∈EID=0.6, ηP=0.8 değerleri sabit tutulup, evapora-
tör sıcaklığı TE=4-12ºC arasında değiştirilerek sistemin analizi yapılmıştır.

Şekil 9’da görüldüğü üzere evaporatör sıcaklığı artarken çevrimin ekserji veriminin 
azalmakta olduğu görülmektedir.

Bu çalışmada absorbsiyonlu soğutma sisteminin performansının kaynatıcı (jeneratör) 
ve evaporatör sıcaklıklarının artışıyla arttığı, kondenser ve absorber sıcaklığının ar-
tışıyla da azaldığı sonucu elde edilmiştir. Üç akışan çiftinden en yüksek ekserji ve-
rimine sahip olan akışkanın LiCl-H2O olduğu ardından LiBr-H2O geldiği en düşük 
verimin ise NH3-H2O çevriminde olduğu görülmektedir. Bu kapsamda bu çalışmada 
LiCl-H2O akışan çifti ile çalışan absorbsiyonlu soğutma sisteminin Antalya ili için 
aylara göre gelen güneş ışınımı değerleri hesaplanmıştır. Yapılan ışınım hesaplarından 
sonra üç farklı vakum tüplü kolektör LiCl-H2O çifti ile çalışan absorbsiyonlu soğutma 
sistemlerinin bu ilde güneş enerjisi destekli çalışmasıyla kolektör verimleri, gerekli 
kolektör alanları ve ekonomik olarak çalışabilmesi için gerekli olan solar fraksiyon 
değerleri ve kolektör alanları hesaplanmıştır. 

3.3 Vakum Tüplü Kolektörlerin Verimleri, Faydalı Enerjileri, Kolektör 
Alanları

Güneş ışınımı ile bir akışkanın sıcaklığının artmasını sağlayan araçlara güneş topla-
yıcıları (kolektörleri) denir [10]. Güneş kolektörleri ışınları toplama şekline göre düz 
kolektör, vakumlu kolektör ve yoğunlaştıran kolektörler olarak sınıflandırılırlar [11].

Bu çalışmada yüksek sıcaklıklı ve güneşi izlemesi gerekmeyen vakum borulu güneş 
kolektörleri kullanılmıştır. Vakumlu güneş toplayıcıları havası boşaltılmış cam boru, 
güneş enerjisini yutan toplayıcı yüzey, ısı transfer akışkanı ve bu akışkanın içinde 
dolaştığı boru ve manifoldan oluşur. Bu kolektörlerde yüzeye gelen enerjiyi arttırmak 
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için metal veya cam yansıtıcılılar kullanılır ve bu kolektörlerin çıkış sıcaklıkları 100-
120ºC sıcaklıklarındadır. Düzlemsel kolektörlere göre daha yüksek verimlidir bunun 
nedeni ise tüpün silindirik bir şekilde olduğu için güneş ışınlarının yüzeye her zaman 
dik gelmesinden kaynaklıdır, geniş kullanım alanına sahip, kolay montajı ve mimari-
ye uygunluğu açısından üstündür ancak düzlemsel kolektörlere göre ilk yatırım mali-
yetleri yüksektir. Bu sistemlerde maliyeti yükselten durum ise vakum ve cam tüplerdir 
[12], [11].

Kolektör verimi 
ISO standartlarına göre kolektörlerin performansını ölçmek için çeşitli standartlar 
kullanılır. Türkiye, Avrupa standartını kullanmaktadır. ISO 9806-1:1994 a [18].

                         
 
 
         

   
    

 

                      (19)

                      (20)

TORT = Ortalama kolektör sıcaklığıdır. Akışkanın kolektöre giriş ve çıkış sıcaklıkla-
rının aritmetik ortalamasıyla bulunur. Bu çalışma da ortalama kolektör sıcaklığını 
87.5ºC alınmıştır.

Tç = Çevre sıcaklığıdır.
k değerleri ise kolektörün optik verimi ve ısı kayıp katsaıylarıdır. Kolektör firmala-
rından alınmıştır.

Gerekli kolektör alanı

     
  

     
                                                       (21) 

 

                                                      (21)

Kolektörden sağlanan faydalı enerji 

                                                                                  (22) 
 

                                                                  (22)

3.3.1 Antalya ili için güneş enerjisi hesaplamaları
Antalya ili için hesaplamalar yapılmıştır. Antalya ili için yapılan güneş enerjisi he-
saplamalarında absorbsiyonlu soğutma sistemin için çalışma koşulları olarak zamana 
bağlı bir değişim olmadığı için soğutma kapasitesinin değişmediği göz önüne alın-
mıştır. QE=15 kW TE=10ºC, TJ=80ºC, TA=TK=40º ∈EID=0.6 ve ηP=0.8 kabul edilmiştir. 
Soğutucu akışkan çifti olarak LiCl-H2O kullanan absorbsiyonlu soğutma sistemini ça-
lıştırmak için gerekli olan jeneratör kapasitesini sağlamak için hesaplamalar yapılmış-
tır. Jeneratörün ısıl kapasitesini karşılamak için tasarlanan güneş enerjisi sisteminde 
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vakum tüplü güneş kolektörleri kullanılmış, yaz aylarına göre analiz yapılacağı için 
kolektörlerin eğim açıları literatürde yaz ayları için tavsiye edilen enlem derecesinden 
15º düşük alınmıştır. Bu sebeple Antalya ili için 22o alınmıştır. Antalya ili için Mayıs 
ayından Eylül ayına kadar yapılan hesaplamalar yapılmıştır [13]. Tablo 5’de verilen 
denklemler vasıtasıyla hesaplanan sonuçlar Tablo 6’da listelenmiştir. Tablo 7’ de gö-
rüldüğü üzere aylık ortalama güneş ışınımları yaz aylarında artmaktadır.

Enlem Açısı ( )              (23) 

Deklinasyon Açısı ( )                          (24) 

Güneş Batış Açısı (  )                   (25) 

Gün Uzunluğu (N)      
     (26) 

Eğik Yüzeye Gelen Aylık Ortalama 
Anlık Işınım      

  
       (27) 

 

Tablo 5.  Güneş Enerjisi Hesaplamaları İçin Gerekli Denklemler

Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül

Deklinasyon Açısı (δo ) 18,8 23,09 21,2 13,45 2,21

Güneş Batış Açısı (ωs 
o) 104,8 108,7 106,9 100,4 91,67

Gün Uzunluğu (saat) 13,97 14,49 14,26 13,38 12,22

HT(MJ/m2gün) 21,98 23,59 23,94 23,39 20,75

Tablo 7. Antalya İli İçin Eğik Düzlem Üzerine Düşen Anlık Ortalama Güneş Işınımları

Antalya Anlık Ortalama Güneş Işınımı (W/m2 )

Mayıs 437.04

Haziran 452.22

Temmuz 466.33

Ağustos 485.59

Eylül 471.67

Tablo 6. Güneş Enerjisi Denklemlerinden Elde Edilen Sonuçlar
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Güneş enerjisi sistemlerinde eğik yüzeye gelen güneş ışınım değerleri bulunduktan 
sonra sistem için uygun olan kolektörler seçilir. Yapılan çalışmada jeneratör için ge-
rekli ısıl yükü karşılayabilmek için düzlemsel kolektörlere göre daha yüksek çalışma 
koşullarında çalışan ve daha verimli olan vakum tüplü kolektörler seçilmiştir. Sistem-
de çalışacak olan kolektör tipi seçildikten sonra sistemden en iyi verimi almak için üç 
farklı vakum tüplü kolektör seçilmiş ve bunların karşılaştırılması yapılmıştır. Seçilen 
kolektör ve optik verimleri ve ısı kayıp katsayıları Tablo 8’de verilmektedir [14], [15]. 
Kolektörlerin verimi ve sistem için uygun kolektör alanı için bölgelerin çevre sıcak-
lıkları bilinmelidir. Antalya ili için aylara göre ortalama sıcaklıklar 1929-2019 yılları 
arasındaki ölçümler dikkate alınarak Tablo 9’da görülmektedir [16].

Şehirler için sıcaklık, ışınım ve kolektör verilerinden yararlanılarak Antalya ili için, 
absorbsiyonlu soğutma sisteminde kullanılan LiCl-H2O çifti için jeneratör ısıl kapa-
sitesini %100 karşılayacak gerekli kolektör alanları ve kolektör verimleri hesaplan-
mıştır.

Tablo 10’da en verimli kolektörün kolektör-2 olduğu görülmektedir. LiCl-H2O ile 
çalışan absorbsiyonlu soğutma sistemi için gerekli kolektör alanları incelendiğinde 
Mayıs ayından Ağustos ayına kadar gerekli kolektör alanlarının düştüğü sonucu elde 
edilmektedir. Kolektör alanı gereksinimleri incelendiğinde ise sırasıyla en yüksek ve 
en düşük kolektör alanlarının Mayıs ayında 96.81 m2 ile kolektör-3’te olduğu Ağus-
tos ayında 70.65 m2 ile kolektör-2’de olduğu görülmektedir.

Güneş enerjisi soğutma sistemlerinde soğutma sisteminin çalışabilmesi için gerekli 
olan enerjinin tamamını bazı durumlarda güneş enerji sistemi karşılamayabilir. Bu 
nedenle güneş enerjisi soğutma sistemleri tasarlanırken ek bir ısıtıcı koyacak şekilde 

Tablo 8. Kolektörlerin Özellikleri 

Kolektör Kolektör Tipi k0 (%) k1 (W/m2K) k2 (W/m2K)

Kolektör -1 Vakum Tüplü 82 1.62 0.0068

Kolektör -2 Vakum Tüplü 80.9 1.37 0.0068

Kolektör -3 Vakum Tüplü 78 1.57 0.0057

Tablo 9. Şehirlerin Aylık Ortalama Sıcaklıkları  (mgm.gov.tr ,2020)

Şehir
Ortalama Sıcaklıklar (oC)

Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül

Antalya 20.5 25.3 28.4 28.3 25.1
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tasarlanırlar. Bu sistemlerde eğer tüm enerji güneşten sağlanıyor ise güneşten kulla-
nım oranı (SF=solar fraksiyon) %100’dür. Ancak güneş enerjisi soğutma sistemlerin-
de SF’nin %70-80 olduğu durumlarda ekonomik olduğu belirtilmektedir [17].

         
   

                                                                                                   
                                             
    
               
         
 

                       (28)

                                          

                                                                                                                                    (29)

Bu bilgiler doğrultusunda sistemin SF analizi, tablo ve grafiklerden elde edilen so-
nuçlara göre en verimli kolektör olan Kolektör-2’ye göre yapılmış olup, Tablo 11’de 
LiCl-H2O çevrimi için Antalya iline göre 55, 65 ve 75 m2 kolektör alanlarıyla SF 
analiz sonuçları görülmektedir. Analiz sonucunda göre Antalya ilinde LiCl-H2O çifti 
ile çalışan absorbsiyonlu soğutma sistemi için 55 m2 kolektör alanında SF %71,10 
bulunmuştur. Antalya’da LiCl-H2O çifti ile çalışan sistemin ekonomik çalışabilmesi 
için 55 m2 kolektör alanında çalışmasının uygun olduğu sonucu görülmektedir. 

Ay
Kolektör -1 Kolektör -2 Kolektör -3

Verim Kolektör Alanı 
(m2) Verim Kolektör Alanı 

(m2) Verim Kolektör Alanı 
(m2)

Mayıs 0.501 92.70 0.5291 87.96 0.4808 96.81

Haziran 0.539 83.46 0.5624 79.98 0.5153 87.30

Temmuz 0.5574 78.27 0.5844 74.64 0.5383 81.03

Ağustos 0.5734 73.05 0.5929 70.65 0.5475 76.53

Eylül 0.549 78.48 0.5716 75.45 0.5250 82.11

Tablo 10. LiCl-H2O Sistemi İçin Antalya İli İçin Gerekli Kolektör Alanları ve Kolektör Verimleri
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4. SONUÇ VE ÖNERİLER 
Bu çalışmada absorbsiyonlu soğutma sistemi ele alınarak, bu sistemde piyasada en 
fazla kullanılan soğutucu akışkan çiftleri olan NH3-H2O, LiBr-H2O eriyiklerinin ya-
nında bu çiftlere rakip olabilecek LiCl-H2O akışkan çiftlerini kullanarak termodina-
miğin birinci ve ikinci kanun kapsamında çeşitli sistem parametrelerinde analizleri 

Tablo 11. LiCl-H2O sistemi için Antalya iline göre SF analizi

LiCl-H2O-Antalya

75 m2

Ay  QF(kW) QG (kW) Qek (kW) SF

Mayıs 17.34 20.34 2.997 0.852

Haziran 19.07 20.34 1.265 0.937

Temmuz 20.44 20.34 0 1

Ağustos 21.59 20.34 0 1

Eylül 20.22 20.34 0.119 0.994

Ortalama    95.60%

65 m2

Ay QF(kW) QG (kW) Qek (kW) SF

Mayıs 15.03 20.34 5.31 0.739

Haziran 16.53 20.34 3.809 0.812

Temmuz 17.71 20.34 2.626 0.87

Ağustos 18.71 20.34 1.626 0.92

Eylül 17.52 20.34 2.816 0.861

Ortalama    84%

55 m2

Ay QF(kW) QG (kW) Qek(kW) SF

Mayıs 12.72 20.34 7.622 0.625

Haziran 13.99 20.34 6.352 0.687

Temmuz 14.99 20.34 5.351 0.736

Ağustos 15.83 20.34 4.505 0.778

Eylül 14.83 20.34 5.512 0.729

Ortalama    71.10%
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yapılmıştır. Ayrıca LiCl-H2O akışkan çiftini kullanan güneş enerjisi kaynaklı absorb-
siyonlu soğutma sisteminin Antalya ili için çeşitli aylara göre analizi yapılmıştır. Ana-
lizde vakum borulu güneş kolektörlerinin kullanıldığı kabul edilmiştir.

Yapılan birinci kanun analizleri sonucunda aynı çalışma koşullarında çalışan, NH3-
H2O, LiBr-H2O ve LiCl- H2O çiftlerinden en yüksek soğutma tesir katsayısının 0.77 
ile LiCl-H2O çiftinde olduğu görülmüştür. Birinci kanun analizleri sonucunda LiCl-
H2O sisteminin çalışabildiği tüm sistem parametrelerinde diğer iki eriyik çiftine göre 
daha kararlı olduğu ve üstün performans gösterdiği görülmüştür. LiBr-H2O sisteminin 
ise onun ardından geldiği belirlenmiştir. İkinci kanun analizleri sonucunda en yüksek 
tersinmezliklerin üç sistem için de jeneratör ve absorberde olduğu saptanmıştır. 

Analiz sonuçlarından üç akışan çiftinden en yüksek ekserji verime sahip olan akışka-
nın tüm incelemelerde LiCl-H2O olduğu ardından LiBr-H2O geldiği en düşük verimin 
ise NH3-H2O çevriminde olduğu görülmektedir. Bu kapsam bu çalışmada LiCl-H2O 
akışan çifti ile çalışan absorbsiyonlu soğutma sisteminin Antalya ili için aylara göre 
gelen güneş ışınımı değerleri hesaplanmıştır.

Yapılan güneş enerjisi çalışmalarında Antalya ilinin analiz sonucunda gerekli en dü-
şük kolektör alanı LiCl-H2O eriyik çifti kullanan absorbsiyonlu soğutma sisteminde 
70.65 olduğu belirlenmiştir. Güneş enerjisinden ekonomik olarak yararlanmak için 
yapılan SF analizinde ise Antalya için LiCl-H2O %71,9 SF oranıyla uygun bulunan 
kolektör alanları 55 m2 olarak hesaplanmıştır. 

Bu çalışmada alternatif enerji kaynakları bakımından zengin olan ülkemizde özellikle 
coğrafi konumu sebebiyle büyük bir güneş enerjisi potansiyeline sahip olması nede-
niyle tek kademeli absorbsiyonlu soğutma sistemi için ısıl enerjinin bu kaynaktan 
karşılanması durumu analiz edilmiştir. Yapılan analizler sonucunda sürekli gelişim 
gösteren güneş enerjisi teknolojilerinden etkin bir şekilde yararlanılırsa ülkemizde gü-
neş enerji destekli absorbsiyonlu soğutma sistemlerinin etkin ve ekonomik bir şekilde 
soğutma yapılabileceği sonucu elde edilebilmektedir. Böylece Ülkemizin soğutmada 
artan enerji ihtiyacının kendi öz kaynaklarımızla karşılanması ekonomimize önemli 
katkı sağlayacaktır. Ayrıca soğutma sisteminde kullanılan akışkanlardan dolayı ozon 
tabakasına zarar vermeden soğutma yapma imkânı da bulunmaktadır. 

SİMGELER/KISALTMALAR 
A : Alan, (m2)
COP : Soğutma tesir katsayısı
ç : Çevre
E : Ekserji, (kW)
e : Ekserji akısı, (kJ/kg)
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H : Yatay düzleme gelen aylık ortalama günlük toplam güneş ışınımı, 
  (J/m2)
h : Entalpi, (kJ/kg)
I : Anlık ışınım, (W/m2)
m : Kütlesel debi, (kg/s)
N : Gün uzunluğu (saat)
P : Basınç, (kPa)
s : Entropi, (kJ/kgK)
SF : Güneşten yararlanma oranı
T : Sıcaklık, (ºC)
X : Konsantrasyon
Q : Isıl güç, (kW)
W : Güç, (kW)

Yunan Alfabesi
ε : Eriyik ısı değiştiricisi etkinliği
η : Verim
δ : Deklinasyon Açısı
ω : Saat Açısı
φ : Enlem Açısı

Alt indisler
A : Absorber
B : Direk 
ç : Çıkan
ED : Eğik Düzlem 
EID : Eriyik Isı Değiştiricisi
E : Evaporatör
EK : Ek ısıtıcı
F : Faydalı
J : Jeneratör
g : Giren
K : Kondenser
Kol : Kolektör
o : ölü durum                           
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p : Pompa
T : Eğik Düzleme
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Soğuk Hava Odasında Evaporatör Yerleşiminin Depo 
Ürünlerine Etkisinin CFD Analizi

Fevzi Balkan1*, Ayşe Bilgen Aksoy2

ÖZ
Soğuk hava depoları, gıdaların tazeliklerinin korunması hususunda büyük öneme sahiptir. Gıdaların besin 
değerlerini koruyabilmeleri, oda havasının doğru sıcaklık ve nemde şartlandırılmasına bağlıdır. Sıcaklık ve 
nem dengesi evaporatörlerden ortama sağlanan şartlandırılmış hava ile gerçekleştirilir.  Bu çalışmada; so-
ğuk hava depolarında, soğuk havanın depo ortamına dağılımını sağlamak amacıyla kullanılan evaporatör-
lerin odaya yerleşim yerlerinin, sıcaklık ve hız dağılımlarına hava akışının sebep olduğu ürün kayıplarına 
etkisi incelenmiştir. 
Deneysel çalışma, içerisinde narenciye bulunan soğuk odada gerçekleştirilmiştir. Deneysel çalışmalarda 
elde edilen veriler, aynı depo şartları için CFD programında simüle edilerek karşılaştırılmış ve sonuçların 
örtüştüğü ve kullanılabilirliği belirlenmiştir. Çeşitli evaporatör konumlandırmaları simüle edilerek, sıcak-
lıkları ve ürün istifleme şartları belirlenmeye çalışılmıştır. Evaporatörün tek duvarda konumlandırılması 
durumunda; ürün istiflenmesi ile şartlandırılmış hava dağılımı ve sıcaklık rijit olmamaktadır. Evaporatör-
lerin dar duvarlarda karşılıklı konumlandırılması durumunda, ürün istiflemesinin deponun orta kısmında 
ve uygun aralıklarda yapılmasının daha uygun olacağı belirlenmiştir. Evaporatör yerleşiminin geniş tek 
duvarlarda olması, sıcaklığın eşit dağılmasını sağlarken diğer yandan üründe nem kaybına sebep olabilir. 
Soğuk hava tesisi kurulması esnasında veya mevcut soğuk odalarda, ürün istifleme biçimleri ile hava akım-
larının ve sıcaklık dağılımlarının öncelikle CFD analiz programıyla simüle edilmesi, ürün kayıplarında 
azalma, enerji tasarrufu, zaman ve işletme maliyetinde kazanımlar elde edileceği düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Soğuk hava depos, evaporatör konumu, CFD

CFD Analysis of the Effect of Evaporator Placement on 
Warehouse Products In A Cold-Storage Depot

ABSTRACT
Cold storages are of great importance in preserving the freshness of foods. The ability of foods to preserve 
their nutritional value depends on conditioning the room air at the right temperature and humidity. The 
temperature and humidity balance is realized with the conditioned air supplied from the evaporators to the 
environment. In this study; in cold storage rooms, the position of the evaporators in the room, which are 
used to distribute the cold air to the storage environment, on the temperature and speed distributions, on the 
product losses caused by the air flow, has been investigated.
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EXTENDED ABSTRACT

Introduction/ Background
Cold storages are of great importance in preserving the freshness of foods. An effective cold chain stops 
or reduces the rate at which changes in food occur [1, 3]. Post-harvest losses due to lack of cooling are 
estimated to account for 30% of total production worldwide. [one]. The ability of foods to preserve their 
nutritional value depends on maintaining the room air at the right temperature and humidity. The temperatu-
re and humidity balance is tried to be realized with the air conditioned by the evaporators in the cold rooms. 
However, the inhomogeneity of the distribution of conditioned air causes losses in the stored products. In 
this study; The effect of the location of the evaporators used in the cold storage rooms on the temperature 
and velocity distributions and the effect on the product losses caused by the air flow provided to the envi-
ronment were examined, and the evaporator positions were optimized for homogeneous air distribution.

Objectives/ Research Purpose
Temperature and humidity control is one of the most important components in the refrigeration industry. 
Performing these analyzes before the installation of the cooling facility can prevent most of the operation 
and product losses. Parameters such as temperature and relative humidity that can be provided by different 
refrigeration cycles that can be used in existing or planned facilities are determined by CFD analysis, al-
lowing system comparisons [10]. Each product, which is kept cold or by freezing in cold stores, requires 
different environmental conditions. In the literature, air velocity distribution models have been created for 
many products for different food products such as peach [11], apple [12], fish [13], potatoes [14], meat [8] 
[15]. In this study, the effect of the evaporator positions of a cold room, in which 158400 kg of tangerines 
are stored, on temperature and air circulation rates was investigated by CFD analysis. No study has been 
found in the literature on the effect of tangerine storage and evaporator placement on the product.

Methods/ Methodology
The airflow distribution depends on the product, the storage temperature, the product arrangement, the 
geometry, and the characteristics of the cooling chamber. For the airflow distribution analysis, in simple 
cases, an analytical solution can be generated based on the mass and momentum conservation equations 
[6-7]. Understanding heat/mass transfer and airflow in warehouses create a complex equation due to seve-
ral interdependent factors acting simultaneously [3]. The Naiver-Stokes equations for steady-state airflow 
predict velocity and pressure fields in the laminar regime. However, in the airflow, the formation of small 

Experimental study was carried out in a cold room with citrus fruits. The data obtained in the experimental 
studies were compared by simulating in the CFD program for the same storage conditions, and the 
overlap and usability of the results were determined. Various evaporator positions were simulated and 
their temperatures and product stacking conditions were tried to be determined. In case the evaporator is 
positioned on a single wall; air distribution and temperature conditioned by product stacking are not rigid. 
In case the evaporators are positioned opposite each other on narrow walls, it has been determined that it 
would be more appropriate to stack the product in the middle of the storage and at appropriate intervals. 
The position of the evaporator on wide single walls provides the temperature to be evenly distributed, but 
on the other hand, it may cause moisture loss in the product.

During the establishment of a cold air facility or in existing cold rooms, it is thought that product stacking 
forms, air flows and temperature distributions firstly simulating with CFD analysis program will reduce 
product losses, energy savings, and gains in time and operating costs.

Keywords: Soğuk hava depos, evaporatör konumu, CFD
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eddies and turbulence leads to variable Reynolds numbers and makes an analytical solution of this equation 
impossible. In such a case, although LES, DES, and DNS from CFD models provide good results and the 
best fit with the experimental values, most of the researchers prefer the RANS (Reynolds mean Naiver-
Stokes formulation) model for cold storage simulation because it requires large computational capacity and 
time. The RNG K-ɛ and k-ɛ models provide results with around 24% errors, This model is easy to use for 
modeling because it requires low computational capacity [5]. In this study, CFD analyzes were performed 
using the k-ɛ turbulence model.

Cold room velocity and temperature data are taken from real measurement points for numerical analysis 
of the program used. An experimental study to be used in CFD analyzes was carried out in Selçuk Muni-
cipality Deppo EFES cold storage facility. The cold room facility has 25 cold rooms, with a total storage 
capacity of 10 thousand tons. In the experimental study, the measurement of temperature and air velocity 
was carried out in the cold room of the facility, which is partitioned with a panel of 10x20x8 m, where 
158400 kg of tangerines are stored. Evaporator outlet velocity values were measured with the Testo 435 
Multifunctional Anemometer. Temperature values were determined by thermal imaging method using a 
Testo brand 875-1i thermal camera. In experimental studies, instantaneous measurements of temperature 
and speed were recorded. The evaporator airspeed was determined as 13 m/s and the average temperature 
of 5 ºC in the cold room

Findings and Discussion
In case the evaporator is positioned reciprocally on narrow walls, the temperature distribution, and air 
circulation rate increase at the midpoints and are collected at equal density and remain in balance. It was 
determined that the air distribution is laminar around the material. Sufficient and suitable storage conditions 
can be provided if the evaporator outlet temperatures are close to the storage temperatures and the air velo-
cities are kept low. Since the high speed will cause turbulence formation and therefore uneven temperature 
distribution, deterioration may occur due to insufficient cooling. In this type of evaporator positioning, the 
velocity of the conditioned air with adequate cooling in the evaporation should be below. The fact that the 
storage area is in the center of the warehouse does not prevent the flow and in this type of evaporator posi-
tioning, it would be more appropriate to make the stacking in the middle of the warehouse.

In case the evaporator is placed on wide single walls, the conditioned air distribution causes turbulence at 
the corner points of the tank, and the transition zone flows in other regions since the given air velocity is 
high for the distance of the opposite wall. While this ensures that the temperature is evenly distributed, it 
may also cause moisture loss in the product. In this type of positioning, it is very important to determine 
the optimum air velocity.

Discussion and Conclusions
In the first installation phase of cold air facilities, cold room dimensions and evaporator positions can be 
analyzed with CFD, and facilities that can operate with the highest energy efficiency and minimum product 
loss can be established. However, appropriate stacking forms and quantities should also be considered 
in the calculations. With CFD analyzes for existing facilities, it is foreseen that the most suitable storage 
conditions for the products can be provided by analyzing the product stacking type, amount, and airspeeds, 
and product losses can be prevented.
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1. GİRİŞ 
Gıda ürünleri yaşayan organizmalardır ve hasat sonrasında da metabolik faaliyetler 
devam eder. Bu aktivitenin sonucunda ise gıda ürünlerinde, mikrobiyolojik, fizyolo-
jik, biyokimyasal ve / veya fiziksel değişimler olabilir [1]. Metabolik süreç ile oluşan 
duyusal değişiklikler, ürünlerin insan tüketimi için istenmeyen veya kabul edilemez 
olmasına neden olur. Gıdanın bozulması, gıdanın orijinal besin değerinin, dokusunun 
ve aromasının zarar görmesi, gıdanın insanlara zarar vermesi ve yemeye uygun olma-
ması anlamına gelir. [2]. 

Etkili bir soğuk zincir, gıdalardaki değişikliklerin meydana gelme hızını durdurur 
veya azaltır [1, 3]. Soğutma eksikliğinden kaynaklanan hasat sonrası kayıpların, dün-
ya çapında toplam üretimin %30’unu oluşturduğu tahmin edilmektedir [1]. Avrupa’da 
ise meydana gelen gıda kayıplarının, %35 tüketici davranışına, %65’i ise üretimden 
dağıtıma kadar olan uygunsuz muameleye bağlıdır [3]. Bu nedenle, soğutmanın ve 
soğuk zincirin her aşamasında, ekipman kontrolü ve uygun tekniklerin kullanılması, 
kayıpların azaltılmasında önemli faktörlerdir.

Soğuk hava deposu, gıda maddelerinin şartlandırılmış hava ile uzun süre muhafaza 
edilebilmesi için oluşturulmuş depolardır. Endüstriyel soğuk hava depolarında, genel 
olarak mekanik buhar sıkıştırmalı soğutma çevrimleri kullanılır. Bu çevrimlerin ana 
elemanları kompresörler, hava-su soğutmalı kondenser, kısılma valfleri ve evapora-
törlerdir. Soğuk hava depolarının, soğutma hacimleri, kurulu olduğu iklim bölgesi 
veya çevrimin kaskad olması gibi sebepler ana elemanların kullanım sayılarını artırır 
veya azaltabilir. Amonyak vb. akışkanların aracı akışkanlar olarak kullanılması duru-
munda ise çevrime likit tankı gibi yardımcı elemanlar eklenir.

Buhar sıkıştırmalı soğutma çevrimlerinde, kompresörde akış enerjisi kazanan aracı 
akışkan, kızgın buhar halinde kondensere gönderilir. Kondenserde, ısısını çevre orta-
ma bırakarak kısılma valflerine girer. Kısılma valflerinde, aracı akışkanın basınç ve sı-
caklığı, evaporatör basınç ve sıcaklığına düşürülmesi sağlanır. Bir ısı değiştiricisi olan 
evaporatörlerden geçerken ortamdaki ısı, soğutucu akışkan tarafından çekilerek, akış-
kanda tutulması sağlanır. Akışkan yeniden kompresöre dönerek çevrim tamamlanır.

Soğuk hava depoları veya soğuk odalarda havanın şartlandırılması genel olarak eva-
poratörler ile sağlanır. Evaporatif soğutma olarak da adlandırılan bu teknik, gıda ürün-
lerinin sıcaklığının, soğutucu akışkanın buharlaşmasını kullanan sistemler aracılığıy-
la, ortam çiğ noktası sıcaklığının 2-3 °C üstündeki sıcaklığa düşürülmesidir [4].

Bozulabilir öğeleri soğuk depolamada korumak için, çevre ortama göre çok düşük, 
sıcaklık koşulları gereklidir. Bu sebeple soğuk hava deposunda, soğutma sistemi yar-
dımıyla, hava dağıtımının uygun soğutma etkisi üretebilmesi ürünler için hayati bir 
rol oynar [5]. 
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Hava akışı dağılımı ürüne, depolama sıcaklığına, ürün dizilimine, soğutma odasının 
geometrisine ve karakteristiğine bağlıdır. Hava akışının eşit olmayan dağılımı nede-
niyle endüstriyel soğutma odalarında taze mahsulün depolanması zordur.

Wu ve arkadaşları tarafından, gömülü boru soğutmalı soğuk hava deposunda sıcaklık 
dağılım aralıkları ve düzensizlik katsayıları deneysel olarak incelemiş ve dikey yö-
nünde önemli sıcaklık farkları bulunduğunu göstermişlerdir. Alt katmanda, sıcaklık 
en yüksekken, orta katmanda sıcaklık dağılımı ve düzensizliğinin sıcaklığa duyarlı 
ürünlerin depolanması için daha elverişli olduğunu belirtmişlerdir [6]. 

Bishnoi ve Aharwal, soğuk oda performansını optimize etmek için tam yüklü koşullar 
sırasında çalışma değişkenlerinin (hava akışı alanı, hava sıcaklığı) ve bunların oda 
soğutma prosesleri üzerindeki etkilerini deneysel olarak incelemişlerdir. Dikey yön-
de ve üst düzlemdeki uzunluk boyunca önemli hava akışı hızı değişimleri olduğunu, 
soğuk havanın ürünlere, yığınların ön kısımlarından gönderilmesi durumunda, soğuk 
odanın uzunluğu boyunca maksimum soğutma değişkenliğinin mevcut olduğunu ve 
hava akış alanı ve hava sıcaklığından etkilendiğini göstermişlerdir [7]. 

Soğutma sanayinde sıcaklık ve nem kontrolü en önemli bileşenlerdendir. Soğutma te-
sisi kurulumundan önce bu analizlerin yapılması ürün ve işletme maliyet kayıplarının 
oluşmasının büyük kısmını önleyebilir. Bu amaçla öncelikle tesis, yerine laboratuvar 
ortamında deneysel veriler alınabilir. Ancak laboratuvarda bu şartların oluşturulması 
ciddi bir maliyet ve zaman gerektirecektir. Hesaplamalı akışkanlar Dinamiği (CFD) 
analizleri ile sıcaklık ve hava dolanım hız verileri sayısal olarak çok daha hızlı ve 
ekonomik olarak çözülebilir. Akışkan akış problemlerini çözmek için CFD tekniği iyi 
bir seçenektir ve çeşitli endüstriyel veya endüstriyel olmayan alanlara uygulanabilir 
[8,9].

Hesaplamalı akışkanlar Dinamiği (CFD) analizleri ile yapılan çalışmalarda, bir soğuk 
hava deposunda sabit, izotermal 3 boyutlu zorlanmış hava akışını tanımlayan mate-
matiksel bir model geliştirmek ve çözmek [8], soğutucudaki hava hızlarını tahmin et-
mek ve ürünlerin havalandırma homojenliğini iyileştirmek için [10] kullanılabilirliği 
gösterilmiştir.

Ayrıca Gajdhar ve ark.(2018) tarafından gerçekleştin çalışmada, hava ve ürün sıcak-
lığını, ürün ağırlık kaybını tahmin etmek için tarımsal ürün içeren boş ve yüklü bir 
soğuk depoda 2 fazlı momentum, ısı ve kütle transferi için basitleştirilmiş bir model 
oluşturulmuştur. Model denklemleri, bir soğutma odasından alınan deneysel veriler 
vasıtasıyla çözülmüş ve doğrulanmıştır. Her iki durumdaki soğuk depo için hız bü-
yüklüğü tahmini için yaklaşık %20’lik bir hata elde edilmiştir.  Model, ürünün soğut-
ma hızı ve ağırlık kaybı hızı açısından oldukça iyi bir eğilim göstermektedir ve en-
düstriyel soğutma depolarının tasarımı ve işletiminde farklı parametrelerin etkilerini 
incelemek için kullanılabilirliği gösterilmiştir. Ancak k-3 türbülans modelinin neden 
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olduğu hava hızının yerel olarak eksik tahmin edilmesi, kutular içinde tek tip başlan-
gıç sıcaklık dağılımı varsayımı ve ürünler içindeki gradyanların göz ardı edilmesi ile 
sıcaklık tahmininde tutarsızlık oluşabilir [11].

Mevcut veya kurulması düşünülen tesislerde kullanılabilecek farklı soğutma çevrim-
leri aynı şartlarda çalıştırılması durumunda sağlayabilecekleri sıcaklık bağıl nem gibi 
parametreler CFD analizleri ile belirlenerek, sistem karşılaştırması yapılmasına da 
olanak sağlar [12].

Soğuk depolarda soğukta veya dondurarak muhafaza edilen her bir ürün farklı ortam 
şartları gerektirmektedir. Literatürde soğuk depoda şeftali depolanması sırasında hava 
hızları ölçümleri alınmış ve hesaplamalı akışkanlar dinamiği (CFD) ile hava hızı dağı-
lım modelleri oluşturularak, analizlerin kullanılabilirliği değerlendirilmiştir. 

(CFD) Model ile ölçümler arasındaki ölçümlerin sınırlı sayıda olması ve modelle-
mede sınır koşullarının belirsizliği tahmin hatasını %39.73 gibi yüksek bir oranda 
olmasına sebep olmuştur [13]. 

Akdemir (2016) tarafından yapılan çalışmada Elma depolanan bir soğuk hava deposu 
için olası menfez kanat açısı senaryoları CFD ile modellemeler oluşturularak incelen-
miştir. Hesaplamalı akışkanlar dinamiği ile 3 farklı kanat açısının ortam koşullarının 
değişimi üzerindeki etkisinin araştırıldığı çalışmada 0º-0º-45º ve 0º-22.5º-45º kanat 
açısına sahip menfezlerde, istenilen ortam koşullarına yakın değerler elde edilmiştir 
[14]. 

Balık gibi çabuk bozulan ürünlerin depolama sırasında kalitesi ve güvenliği büyük 
ölçüde sıcaklık ve sıcaklık dalgalanmalarına bağlıdır. Margeirsson ve Arason (2008) 
yaptıkları çalışmada, gerçek ölçekli balık depo edilen soğuk depolar ve konteynerler-
deki sıcaklık dağılımı, sıcaklık kaydediciler ile 1 – 3 hafta boyunca kaydetmişlerdir. 
Bazı soğuk hava depolarında önemli sıcaklık dalgalanmaları gözlemlenirken, kon-
teynerlerdeki sıcaklığın, soğutma elemanlarının uzaklaştırıldığı aralıklar dışında daha 
sabit olduğu belirlemişlerdir. Bina dışındaki rüzgâr hızının etkisini ve soğuk depo gi-
rişlerinden birinin dışına bir koridor eklenmesi durumu için soğuk hava depolarından 
bir tanesi göz önüne alınarak, hava akışı ve sıcaklık dağılımının sayısal modellemesi, 
Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği (CFD) kodu Fluent kullanılarak yapmışlardır. Si-
mülasyonlar, girişin önüne bir koridor eklenmesinin kapı açma sırasındaki sıcaklık 
dağılımı üzerinde çok olumlu sonuçlar verdiğini göstermiştir [15]. 

Patateslerin depolanması sırasında hava hızı, ürün sıcaklığı ve nem kaybının deneysel 
değerlerinin, CFD modeli oluşturularak elde edilen   model tahmin değerleri ile iyi bir 
uyum içinde olduğu Chourasıa ve ark. (2007) tarafından yapılan çalışmada bulunmuş-
tur. Dolayısıyla oluşturulan modellemeler, yığın içindeki olası soğuk noktaların yanı 
sıra sıcak noktaların belirlenmesi için kullanılabilirliği gösterilmiştir.  Hava dağılımı-
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nın nispeten zayıf olduğu üst üste yığınlarda, kararlı durumdaki bağıl nemin çevredeki 
havaya kıyasla yaklaşık %7 düşmektedir ve bu tür yığınların ciddi nem kaybına maruz 
kalacaklardır. Soğuk hava deposundaki soğutma serpantinleri ve tavan fanlarının so-
ğuk havayı depolama odası boyunca eşit şekilde dolaştıramadığı açıkça gösterilmiştir. 
Mevcut modelleme stratejileri, tek tip bir hava dağılımı ve dolayısıyla tek tip ürün 
sıcaklığı ve depolama odası boyunca nem kaybı elde etmek amacıyla soğutma ser-
pantinlerinin ve tavan fanlarının konumunu optimize etmek için kullanılabilir [16]. 
Optimum patates yığını yüksekliğinin seçilmesinin yığınlar boyunca havanın hare-
ketini iyileştirebileceğini ve ayrıca yığın içindeki ısı transferini iyileştirebileceğini 
ortaya koyulmuştur. Patates kalite parametrelerini iyileştiren 3 ve 6 m istif yüksekliği 
uygulamaları ile yığın içi sıcaklık azalmıştır [17].

Kaya ve ark (2013) tarafından, yazılım programı ve hesaplamalı akışkanlar dinamiği 
programı ile bilgisayar destekli analizler yapılmıştır. İki farklı programla elde edilen 
sonuçlar yakın bulunmuş ve analizlerin kullanılabilirliği gösterilmiştir. Deney için se-
çilen 2 m/s fan hızının yerine 1 m/s hızda olması, boş kabin içinde daha fazla homojen 
sıcaklık dağılımı sağlayacağı görülmüştür. Elde edilen yüksek yakınsama sebebiyle 
analiz programları kullanılarak farklı gıda maddelerinin depolama şartlarına uygun 
sıcaklık ve bağıl nem değerlerine bağlı olarak hava hızları, evaporatör yerleşim yer-
leri, çalışma süresi, enerji tüketimine bağlı olarak verimlilik analizleri gibi tespitler 
kolaylıkla gerçekleştirilebileceği belirtilmiştir [9].

Soğutma hızının tahminin yanı sıra, depolanan meyvenin olgunlaşması için oluşturu-
lan modellerin, CFD analizi kullanarak sıcaklık dağılımı ve akış tahminleri ile birlikte 
daha iyi sonuçlar vereceği saptanmıştır [18].

Maurya ve ark. gerçekleştirdikleri deneysel çalışma için, boş bir soğuk hava depo-
sunda evaporatör, kanal ve fanlardan oluşan bir düzenek hazırlamışlardır. Evaporatör 
fanından atılan havanın odanın uç kısmına, haznede yapay hava akımı oluşturmak 
için düşük basınç alanı oluşturan eksenel fan ile donatılmış kanallar kullanılmıştır. 
Evaporatör konumunun karşısındaki odanın en uzak ucuna yerleştirilen kanallarla, 
2 farklı deney düzeneği oluşturulmuştur.  Birinci düzenekteki kanal düz duvarlı olup 
yuvasız, diğer kanal ise odaya bakan tarafta eşit aralıklı yuvalara sahiptir. Deneysel 
çalışmada akış hızı, depo içine yerleştirilen ölçüm cihazıyla dikey düzlem boyunca 
farklı konumlarda ölçülmüştür. Soğuk hava depolarında kanallı kanal sayesinde hava 
akışı iyileştiği ve CFD çalışmasının, farklı tasarım parametrelerinin sıcaklık alanları 
ve soğuk hava deposu içindeki akış üzerindeki etkilerini tahmin etmede en iyi olduğu 
kanıtlanmıştır [19].

Soğuk depolamalar sırasında önemli kriterlerden bir tanesi de ürünlerin yerleşim dü-
zenleridir.  MajidSajadiyea  ve ark. (2017) çalışmalarında palet kutusu düzenlemesi-
nin, soğutma performansı üzerindeki etkisini göstermek için hesaplamalı akışkanlar 
dinamiği  modelleri deneylere alternatif olarak uygulamış ve çalışmada palet kutuları 
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Resim 1. Selçuk Belediyesi Deppo EFES Soğuk 
Hava Deposu

ve soğutma havası akışı arasındaki uzunlamasına boşluklar yaygın olarak uygulanan 
üç seviyede (alt, orta ve üst) değişiklik göstermiştir. Çalışma sonucunda, kademeli 
dizinin palet kutuları duvarındaki yüzey ısı transfer katsayısını %18’den %53’e çıkar-
dığını ve bunun da hat içi ile karşılaştırıldığında ¾ soğutma süresinde %28 ila %38 
azalmaya neden olduğu göstermişlerdir. Ayrıca boylamsal boşlukların 0,1’m den 0,25 
m’ye artmasının, ¾ soğutma süresinde %10 azalmaya neden olduğunu göstermiştir. 
0,25  m’den fazla artış, soğutma performansında makul bir gelişme göstermediği be-
lirtilmiştir [20].

Bu çalışma literatür yer alan çalışmalardan farklı olarak, bir entegre soğuk hava tesi-
sinde yer alan, mandalina muhafaza edilen bir soğuk odanın evaporatör konumlarının, 
sıcaklık ve hava dolanım hızlarına etkisi CFD analizi ile incelenmiştir.

2. MATERYAL – METOT

2.1 Soğuk Hava Deposu

Deneysel çalışma Selçuk Belediyesi Deppo EFES soğuk hava tesislerinde gerçekleşti-
rilmiştir. 40 bin metrekare alan üzerine kurulan Deppo Efes’in, 14 bin m2 kapalı alanı, 
4 bin m2 yükleme alanı 14 bin 600 m2 inşaat alanı, 5 bin 540 m2 depo alanı bulunuyor. 
3 bin 600 m2 meyve sebze işleme holü, 4 ü sarartma özellikli 25 soğuk odaya sahip 
tesisin, toplam saklama kapasitesi 10 bin tondur. Deppo EFES soğuk hava deposu 
Resim 1 de verilmiştir. 

Deneysel çalışmada sıcaklık ve hava hızları ölçümü tesisin 25 soğuk odasından birin-
de 10x20x8 m ölçülerinde panel ile bölümlenmiş tip soğuk odasında gerçekleştiril-
miştir. Soğuk oda görüntüsü Resim 2’de verilmiştir.  
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Odanın yapısı ve çalışma kabulleri -5 ºC Evaporatör/+40 ºC kondenser çalışma aralığı 
sahip soğuk deponun 10 mx 20 m x 8 m ölçülerinde, yalıtım malzemesi Poliüretan 
olup kalınlığı 10 cm’dir. Deppo EFES soğuk hava deposunda 1620 kW kapasiteli 
amonyaklı soğutma sistemi kullanılmaktadır. 

2.1.1 Soğuk Hava Deposu Deneysel Parametreler
Soğuk oda hız ve sıcaklık verileri, kullanılan programın sayısal analizi için gerçek 
ölçüm noktalarından alınmıştır. Evaporatör çıkış hızı değerleri Testo 435 Çok Fonksi-
yonlu Anemometre ile ölçüm alınmıştır.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resim 3. Dijital Anemometre İle Evaporatör 
Çıkış Hızı Ölçümü

Resim 2. Soğuk Oda
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Soğuk hava tesisinde yapılan deneysel çalışmalarda, dijital anemometre probu yar-
dımıyla hava hızı ölçümleri anlık olarak gerçekleştirilmiştir. Kullanılan Anemometre 
teknik özellikleri, ölçüm aralıkları ve hassasiyet oranları Tablo 1’de verilmiştir. 

Anemometre ile birlikte kullanılan Prob, Testo marka Pervane tip teleskopik hava hızı 
ölçüm probu ∅ 60mm çap pervane ve maksimum 910mm’ye uzayabilen teleskopik 
sap olup, ölçüm aralığı/hassasiyeti 0,25-20 m/s’dir.

Sıcaklık değerleri Testo marka 875-1i model termal kamera kullanılarak termal gö-
rüntüleme yöntemi ile belirlenmiştir. 9 Hz görüntü yenileme hızı ve 8...14m spektral 
band aralığında, -15...+40°C ve %20...%80 RH ortam şartlarında kullanılabilen, Ter-
mal Kamera teknik özellikleri Tablo 2’de verilmiştir.

Ölçülebilen parametreler: Ölçüm aralığı: Hassasiyet:

Sıcaklık (NTC) -40...150 °C 0,2C (-25...75C arası)

Sıcaklık (K) -200...1370 K 0,3C (-60...60C arası)

Bağıl nem 0...100 %RH 3%RH

Hava hızı (Pervane) 

+0.25 ... +20  m/sn

Çalışma sıcaklığı

-20 ... +60 °C

±0.3 °C

±2 %RH (+2 ... +98 %RH)

0 ±(0.03 m/sn +4% ölç.değ.)

Hava hızı (Hot wire) 

-20 ... +70 °C

0 ... +100 %RH

0 ... +20 m/sn

±0.3 °C

±2 %RH (+2 ... +98 %RH)

±(0.03 m/sn +4% ölç.değ.)

CO2 seviyesi (IR) 

0 ... +50 °C

0 ... +100 %RH

0 ... +10000

ppm CO2

+600 ... +1150

hPa

±0.3 °C

±2 %RH (+2 ... +98 %RH)

±(75 ppm CO2 ±3% ölç.değ.) (0

... +5000 ppm CO2)

±(150 ppm CO2 ±5% ölç.değ.)

(+5001 ... +10000 ppm CO2)

±3 hPa

Fark Basıncı 0 ... +2000 hPa ±5 hPa

Tablo 1. Anemometre Teknik Özellikleri
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Termal kamera ile evaporatör çıkış sıcaklıklarının görüntüsü ve evaporatör çıkış hava-
sı fotoğrafları Resim 4’te verilmiştir. 

Ölçüm aralığı 20 ile +350°C

Termal duyarlılık <0,05°C @ 30°C NETD <50mK

Hassasiyet ± 2°C veya ±2%

Min. Odaklama uzaklığı 0,1 m

Tablo 2. Termal Kamera Teknik Özellikleri

 
 

 
 

 

Resim 4. Evaporatör Çıkış Sıcaklığının Termal Görüntüsü Isı Dağılımı 

Resim 5. Mandalina Ürün İstifleme  
Resim 6. İstiflenmiş Mandilaların Sıcaklığının Termal 
Görüntüsü
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Deneysel çalışmanın gerçekleştirildiği soğuk odada yer alan ürünlerin ve ürünlerin 
istiflenme biçimleri Resim 5’te ve ürünlerin sıcaklıklarının termal kamera görüntüsü 
Resim 6’da verilmiştir. 

Deneysel çalışmalarda sıcaklık ve hız anlık ölçümleri kayıt altına alınmıştır. Evapora-
tör hava hızı 13 m/s ve soğuk oda içi sıcaklığı 5 ºC ortalama olarak belirlenmiştir ve 
CFD analizinde de kullanılan ölçüm sonuçları Tablo 3’te verilmiştir. 

2.2 Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği (CFD) Analizi

Soğuk hava depolarında, sağlamak istenilen ortam şartlarının iyi analiz edilememesi, 
ürünlerde bozulmaya, raf ömrünün kısalmasına, ağırlık ve enerji kayıplarına sebep 
olur. Depolardaki ısı / kütle transferi ve hava akışının anlaşılması, aynı anda hare-
ket eden birbirine bağlı birkaç faktör nedeniyle karmaşık bir denklem oluşturur [3]. 
Hava akışında kararlı durum için Naiver-Stokes denklemleri, laminer rejimdeki hızı 
ve basınç alanlarını tahmin eder. Ancak hava akışında, küçük girdaplar ve türbülansın 
oluşumu değişken Reynolds sayılarına yol açar ve bu denklemin analitik çözümünü 
imkansızlaştırır. Böyle bir durumda CFD modellerinden LES, DES ve DNS deneysel 
değerlerle iyi sonuçlar ve en iyi uyumu sağlasa da büyük hesaplama kapasitesi ve 
zaman gerektirmesi sebebiyle araştırmacıların çoğu, soğuk depolama simülasyonu 
için RANS (Reynolds ortalamalı Naiver-Stokes formülasyonu) modelini tercih et-
mektedir. RNG K-ε ve k-ε modeli, yaklaşık%24 hata ile sonuçlar sağlar, bu model 
düşük hesaplama kapasitesi gerektirdiğinden, modelleme için kullanımı kolaydır [5]. 
Bu çalışmada da k-ε türbülans modeli kullanılarak CFD analizleri gerçekleştirilmiştir. 
Zamandan bağımsız olarak yapılmıştır. Soğuk hava deposundaki hava akışı ve koru-
nacak malzeme depolama şekli ön planda tutularak akış ve sıcaklık aktarımının şekli 
ön planda tutulmuştur. 

Deneysel çalışmaların gerçekleştirildiği soğuk hava deposunun, depolama alanı, ürün 
istifleme ölçüleri ve kabul edilen şartlar;  

1. Soğuk oda hava deposu ölçülerini 10 m × 20 m ve yükseklik 8 m’dir. 

Tablo 3. Deneysel Ölçüm Parametreleri ve Birimleri

Deneysel ölçüm parametreleri ve birimleri Değeri

Ürün Sıcaklığı (0C) + 5 0C

Evaporatör üfleme sıcaklığı (0C) +1 0C

Evaporaör üfleme hızı (m/s) 13 m/s

Ürün miktarı (kg) 158400 kg
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2. Oda içerisinde kullanılan paletler 1 m × 1 m ölçülerinde, depolama yükseklikleri 
2 m ve 3 palet üst üste yerleştirilmiş olup toplam yükseklikleri 7 m’dir

3. Palet tabanı ile oda dış duvarları arasında 1 m mesafe bırakılmıştır. 
4. Palet aralarında 50 cm boşluk bırakılarak yerleştirilmiştir. 
5. Depolama hacminde toplam 198 adet palet yerleştirilmiştir. Toplam 160 ton ağır-

lığında mandalina hesaplara katılmıştır. 
6. Depo çalışma sıcaklığı +5 ºC olarak planlanmıştır. 
7. Kapı kapalı olarak kabul edilerek sistem simülasyonu yapılmıştır. 

Sayısal analizler için mandalina istifleri prizma elemanlar olarak çizilmişlerdir. Ana-
lizde kullanılan ve deneysel ölçümleri gerçekleştirilen soğuk oda Şekil 1’de gösteril-
miştir. Modelin hacimsel olarak sonlu elemanlara ayrılmış hali Şekil 2’de verilmiştir.

 

 
Şekil 1. Soğuk Oda ve Prizmatik Elemanlar

Şekil 2. Hacimsel Sonlu Elemanlar 
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2.2.1 Soğuk Oda Diferansiyel Parçalara Ayrılması 
Fiziksel büyük bir parçanın daha küçük bir parçalar haline bölünerek tanımlanmasına 
mesh üretme olarak tanımlayabiliriz. Mesh üretmekte amaç fiziksel tanımlamaların 
diferansiyel çözümlerini kolaylaştırmaktır. Mesh işlemlerimizde Termal dağılımları, 
vektörel akış değerlerine elde edilecek sonuçlara yaklaşık doğruluk sağlar. Analiz iş-
lemlerinde doğruluğu kullanılan malzeme türüne, büyüklüğüne ve sayısına bağlıdır. 

Soğuk hava deposunda çözüm ağ yapısının oluşturulmasında göz önünde bulundu-
rulan kalite kriterleri ortogonal kalite, y+ değeri ve çarpıklık olarak sıralanır. Soğuk 
hava deposu evaporasyonunda, hava akışının davranışının doğru bir şekilde incele-
nebilmesi için sınır tabaka yapısı oluşturuldu. Analiz sırasında nümerik stabiliteyi 
doğrudan etkileyen parametre ortogonal kalite değeridir. Ortogonal kalite 0.50 olarak 
analiz yapılmıştır. 

Sınır tabakasın ağ elemanlarının kalitesinin değerlendirilmesini sağlayan parametre 
y+ değeri 4 alınmıştır. Çözüm ağ kalitesini etkileyen en önemli parametre çarpıklık 
değeridir. Çalışmamızda 0,846 alınarak ideal geometrik değerler alınmaya çalışılmış-
tır. Mesh sayısı, cihaz için ölçümler alınmış hata payı %0,02 dolayısıyla sıcaklık -+  
0,1 derecedir.

Gerçekleştirilen analizlerde, evaporatör konumları farklı konumlarda alınarak mesh-
ler sınıflandırılmıştır. Evaporatörlerin konumları ile malzeme konumlandırması için, 
meshlerin soğuk akışına etkileri ve ısı toplanmaları konusunda yüzeydeki tepkiler 
baz alınmamıştır. Değerlendirmelerimizde kullanılan mesh görüntüleri; iki menfezle 
ürün yerleştirme Mesh noktaları Şekil 3’te ve soğuk oda Mesh noktaları Şekil 4’te 
verilmiştir. 

 
Şekil 3. Ürün Yerleştirme Mesh Noktaları İki Menfezle



Balkan, F., Aksoy, A. B.

236 Mühendis ve Makina, cilt 63, sayı 707, s. 222-249, Nisan-Haziran 2022

3. ANALİZ SONUÇLARI
Deneysel çalışmalarda elde edilen veriler kullanılarak, analizlerde, evaporasyon işle-
minde hava akışının depo içerisine giriş hızı 13 m/s olarak kabul edilmiştir. Giriş hava 
sıcaklığı +1 ºC, ürün sıcaklıkları +5 ºC olarak kabul edilmiştir. 

3.1 Dar Duvarda Bir Yönden Evaporatör Yerleşimi 

Soğuk hava deposunda, Dar duvara ve tek yöne yerleştirilen evaporatörlerle, ürün 
olmaması durumu için, CFD analizlerinden elde edilen sıcaklık dağılımı Şekil 5 ve 
hava dağılımı Şekil 6’da verilmiştir.  

 

Şekil 4. Mesh Noktaları

 

Şekil 5. Boş Soğuk Hava Deposu Dar Duvarlara Konumlandırılan Evaporatör Zamana 
Bağlı  Havanın Akışının Giriş Hava Sıcaklığı +1 ºC, Hızının 13 m/s Vektörel Hareketi
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Soğuk depoda dar duvara tek taraflı olarak konumlandırılan evaporatörlerden elde 
edilecek soğutma etkisini gösteren vektörel dağılımdan, oda ortasında soğutma etki-
sini artığı gözlemlenmiştir. 

Buna parelel olarak hava sirkülasyonu hızı orta noktalarda artmaktadır. Sıcaklık da-
ğılımının eşit olarak rijit dağıldığı gözlemlenmiştir. Bu tip evaporatör konumlandırıl-
masında, hava hızı yeterli düzeyde tutulmalıdır. Yetersiz olduğunda sıcaklık dağılımı 
rijitliği bozulacak ve soğuma yavaş olacaktır. Aynı konumdaki evaporatörlerin, ürün 
istiflenmesinden sonra sıcaklık dağılımı Şekil 7’de verilmiştir. 

Şekil 6. Boş Soğuk Hava Deposu Dar Duvarlara Konumlandırılan 
Evaporatör Zamana Bağlı  Havanın Akışının Giriş Hava Sıcaklığı +1 ºC, 
Hızının 13 m/s Vektörel Hareketi

 

Şekil 7. Ürün Yüklemesi Sonrası Soğuk Hava Deposunda, Dar 
Duvarlara Konulan Evaporatör Zamana Bağlı  Havanın Akışının  Giriş 
Hava Sıcaklığı +1 ºC, hızının 13 m/s Vektörel Hareketi
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Şekil 7’de görüldüğü üzere, analizde sıcaklık dağılımı belli bir bölgede toplanmakta 
ve sirkülasyon rijit olamamaktadır.

Ürün çevresinde oluşan, vektörel olarak hava sirkülasyonu Şekil 8’de ve sıcaklık da-
ğılımı Şekil 9’da verilmiştir. Vektörel dağılımlardan da anlaşılacağı gibi hava ve sı-

 

Şekil 8. Dolu Konumda Bulunan Soğuk Hava Deposu Dar Duvara Konumlandırılan 
Evaporatörlerle Ürün Çevresindeki Zamana Bağlı  Havanın Akışının Giriş Hava 
Sıcaklığı +1 ºC, hızının 13 m/s Vektörel Hareketi

 

Şekil 9. Dolu Konumda Bulunan Soğuk Hava Deposu Dar Duvara Konumlandırılan 
Evaporatörlerle Ürün Çevresindeki Zamana Bağlı  Havanın Akışının Giriş Hava 
Sıcaklığı +1 ºC, Hızının 13 m/s Sıcaklık Vektörel Hareketi
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caklık dağılımları rijit olmamaktadır. Özellikle evaporatör yerleşiminin karşısındaki 
duvara yakın olan konumdaki ürünlerde kayıplar oluşabilir. Dolayısı ile depolama ve 
enerji maliyeti artabileceği gözlemlenmiştir. 

Yapılan analizin iterasyon durumu Grafik 1’de yer almaktadır. Grafik incelendiğinde, 
mesh sayısına bağlı olarak, yaklaşık 80 ile 100 iterasyon arasında, analizin yakınsa-
dığı görülmektedir. 

Hava sirkülasyonu malzeme çevresinde türbülans olarak akış göstermektedir. Depola-
nan malzemenin kurumasına sebep olma ihtimali vardır. 

Dar duvara konumlandırılan evaporatörlerde hava akışının sağlanması için hava 
hızının yeterli olması gerekmektedir. Hava hızının yetersiz olması halinde sıcaklık 
dağılım yetersizliğinden bozulma gerçekleşebilir. Dip bölgelerde hava akışı düzgün 
olmamaktadır. Bu sebeple evaporasyonda yeterli hava hızı sağlanmalıdır. Depolama 
alanı orta merkezde olması akışa engel değildir. Dip bölgelerde hava akışı için gerekli 
boşluklar bırakılmalıdır.

3.2 Dar Duvarda Karşılıklı Yönlerden Evaporatör Yerleşimi 

Evaporatör konumları dar ve karşılıklı olması durumunda sıcaklık ve hava dağılımları 
CFD ile analiz edilmiştir. Yapılan analizlerde sadece evaporatör konumları değiştiril-
miştir. Yapılan kabuller ve ölçüm sonuçları her konum için aynı kabul edilmiştir. Ana-
lizler öncelikle ürün yüklenmeden önceki durum için yapılmış, hava dağılımı Şekil 
10’da ve sıcaklık dağılımı Şekil 11’de verilmiştir. 

Grafik 1. Soğuk Hava Deposu Dar Duvara Konulan Evaporatör Sistem İterasyon 
Sayısına Bağlı Residual Değişimi
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Karşılıklı ve dar duvarlara konulan evaporatörlerde hava sirkülasyonu hızı orta nok-
talarda artığı ve eşit yoğunlukta olduğu görülmektedir. Sıcaklık dağılımı eşit olarak 

 

Şekil 10. Boş Bulunan Soğuk Hava Deposu Dar Karşılıklı Duvarlara Konulan 
Evaporatör Zamana Bağlı  Havanın Akışının Giriş Hava Sıcaklığı +1 ºC, 
Hızının 13 m/s Vektörel Hareketi

Şekil 11. Boş Bulunan Soğuk Hava Deposu Dar Duvarlara Karşılıklı 
Konulan Evaporatör Zamana Bağlı  Havanın Akışının Giriş Hava Sıcaklığı 
+1 ºC, Hızının 13 m/s Sıcaklık Dağılımı
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rijit dağıldığı gözlemlenmiştir. Dar duvara konumlandırılmış tek evaporatörlü analize 
göre, daha uygun sıcaklık ve akım dağılımı gözlemlenmektedir.

Soğuk hava deposunda malzeme depolaması yapıldığında karşılıklı ve dar duvarlara 
konumlandırılan evaporatörlerde hava sirkülasyonu hızı orta noktalarda artığı ve hava 
akışının türbülans olarak dağıldığı gözlemlenmiştir ve Şekil 12’de verilmiştir. Ürün 

 

Şekil 12. Dolu Soğuk Hava Deposu Dar Karşılıklı Duvarlara Konumlandırılan 
Evaporatör Zamana Bağlı  Havanın Akışının Giriş Hava Sıcaklığı +1 ºC, 
Hızının 13 m/s Ürün Üzerinde Vektörel Hareketi

Şekil 13. Dolu Soğuk Hava Deposu Dar Karşılıklı Duvarlara Konumlandırılan 
Evaporatör Zamana Bağlı  Havanın Akışının Giriş Hava Sıcaklığı +1 ºC, 
Hızının 13 m/s Vektörel Hareketi
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istiflemesi sıcaklık dağılımı incelendiğinde, dar duvara konumlandırmalı tek evapo-
ratörlü analize göre, daha uygun soğutma durumunun gerçekleşebileceği ve istiflenen 
ürünlerin her konumunda rijit bir sıcaklık dağılımı elde edildiği Şekil 13 ve 14’te 
görülmektedir.

Soğuk hava deposunda sıcaklık dağılımı eşit olarak dağılmıştır. Sıcaklık dağılımı de-

 

 
Şekil 14. Dolu Soğuk Hava Deposu Dar Karşılıklı Duvarlara Konulan Evaporatörler 
ile Ürün Üzerinde Zamana Bağlı  Havanın Akışının Giriş Hava Sıcaklığı +1 ºC, 
Hızının 13 m/s Ürün Üzerinde Hız Vektörel Hareketi

 

 Grafik 2. Dolu Soğuk Hava Deposu Dar Karşılıklı Duvarlara Konulan Evaporatör 
Sistem İterasyon Sayısına Bağlı Residual Değişimi
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polama alanında toplanmaktadır. Denge halinde kalmaktadır. Evaporatör çıkış sıcak-
lıklarının depolama sıcaklıklarına yakın olması durumunda, yeterli ve uygun depola-
ma şartları sağlanabilir. 

Yapılan analizin iterasyon durumu, Grafik 2. incelendiğinde, dar duvara konumlandı-
rılan tek evaporatörlü analize göre, daha az sayıda iterasyonda yakınsama elde edil-
diği görülmektedir.

Hava sirkülasyonu malzeme çevresinde laminer olarak akış göstermektedir. Depo-
lanan malzemenin eşit oranda dağılmaktadır. Dar duvara karşılıklı konumlandırılan 
evaporatörlerde hava akışının sağlanması için hava hızının düşük olması gerekmek-
tedir. Hava hızının yüksek olması merkez noktalarda türbülansa dönmesine sebep ol-
maktadır. Hız yüksek olması halinde sıcaklık dağılım yetersizliğinden bozulma ger-
çekleşebilir. Evaporasyonda yeterli hava hızı, düşük olmalıdır. Dip bölgelerde hava 
akışı düzgün olmamaktadır ve bu bölgelerde hava akışı için gerekli boşluklar bırakıl-
malıdır. Depolama alanı orta merkezde olması akışa engel değildir

3.3 Geniş Dar Duvarda Tek Yönden Evaporatör Yerleşimi 

Geniş duvara konulan evaporatörlerde hava sirkülasyonu hızı orta noktalarda artığı 
hızın fazla olması sebebiyle Şekil 15’te görüleceği gibi akış karşı duvardan dönmek-
tedir. Akış rijit olarak dağılmayıp köşe noktalarda türbülans oluşturmaktadır.

Geniş duvara konulan evaporatörlerde sıcaklık dağılımı rijit olarak dağıldığı ve köşe 
noktalarda birikme olduğu Şekil 16’da gösterildiği gibi gözlemlenmiştir. 

Şekil 15. Boş Soğuk Hava Deposu Geniş Tek Duvarlara Konulan 
Evaporatör Zamana Bağlı  Havanın Akışının Giriş Hava Sıcaklığı 
+1 ºC, Hızının 13 m/s Vektörel Hareketi
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Soğuk hava deposuna ürün yerleşiminden sonra, sıcaklık dağılımı eşit olarak dağıl-
mıştır. Sıcaklık dağılımı depolama alanında toplanmaktadır. Denge halinde kalmakta-
dır. Bu tarzda montajlarda ürünlerin orta alanda toplanması uygundur.

 Ürün istiflemesi sıcaklık dağılımı incelendiğinde, dar duvara konumlandırmalı tek 
evaporatörlü analize göre, daha uygun soğutma durumunun gerçekleşebileceği ve is-
tiflenen ürünlerin her konumunda rijit bir sıcaklık dağılımı elde edildiği Şekil 17’de 
görülmektedir.

 
Şekil 16. Boş Soğuk Hava Deposu Geniş Tek Duvarlara Konulan 
Evaporatör Zamana Bağlı  Havanın Akışının Giriş Hava Sıcaklığı +1 ºC, 
Hızının 13 m/s Vektörel Hareketi

Şekil 17. Dolu Soğuk Hava Deposu Geniş Tek Duvarlara Konulan 
Evaporatör Zamana Bağlı  Havanın Akışının Giriş Hava Sıcaklığı +1 ºC, 
Hızının 13 m/s Ürün Üzerinde Hız Vektörel Hareketi
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Soğuk hava deposunda malzeme depolaması yapıldığında geniş duvara konulan eva-
poratörlerde hava sirkülasyonu hızı orta noktalarda artığı Şekil 18’de görülmektedir. 
Hava akışının türbülans olarak dağıldığı gözlemlenmiştir. Kenar noktalarda akış ya-
vaşlamaktadır. 

Şekil 19 incelendiğinde, ürün istiflemesi sıcaklık dağılımının, dar duvara konumlan-
dırmalı tek evaporatörlü analize göre, daha uygun soğutma durumunun gerçekleşebi-
leceği ancak dar duvara yerleştirilen karşılıklı evaporatörlere göre homojen bir sıcak-
lık dağılımı elde edilemediği görülmektedir.

Şekil 18. Dolu Soğuk Hava Deposu Geniş Tek Duvarlara 
Konulan Evaporatör Zamana Bağlı  Havanın Akışının Giriş Hava 
Sıcaklığı +1 ºC, Hızının 13 m/s Sıcaklık Vektörel Hareketi

 

 
Şekil 19. Dolu Soğuk Hava Deposu Geniş Tek Duvarlara 
Konulan Evaporatör Zamana Bağlı  Havanın Akışının Giriş Hava 
Sıcaklığı +1 ºC, Hızının 13 m/s Sıcaklık Vektörel Hareketi
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Yapılan analizin iterasyon durumu incelendiğinde, mesh sayısına bağlı olarak, yakla-
şık 80 ile 100 iterasyon arasında, analizin yakınsadığı görülmektedir.

Hava sirkülasyonu malzeme çevresinde türbülans olarak akış göstermektedir. Depola-
nan malzemenin eşit oranda dağılmamaktadır.

Geniş duvara konumlandırılan evaporatörlerde hava akışının sağlanması için hava hı-
zının düşük olması gerekmektedir. Hava hızının hızlı olması merkez noktalarda türbü-
lans oluşmasına sebep olmaktadır. Hız yüksek olması halinde sıcaklık dağılım yeter-
sizliğinden bozulma gerçekleşebilir. Dip bölgelerde hava akışı düzgün olmamaktadır. 

Evaporasyonda yeterli hava hızı, düşük olmalıdır. Depolama alanının orta merkezde 
olması akışa engel değildir. Dip bölgelerde hava akışı için gerekli boşluklar bırakıl-
malıdır. 

SONUÇ
Gıda Ürünlerinin sağlıklı bir şekilde besin değerlerini en az kayıp ile saklandıkları 
tesisler soğuk odalardır. 

Soğuk odada evaporatör ile hava sıcaklığı istenilen sıcaklığa kadar düşürülür ve hava 
sirkülasyonu sağlanması için belli hızlarda fan yardımı ile hızlandırılarak ortama gön-
derilir.  Bu çalışmada evaporatör konumlarının değiştirilmesinin hava şartlandırılma-
sına ve ürün muhafazasına etkisi bilgisayar simülasyonu yapılarak CFD analizleri 

Grafik 3. Dolu Soğuk Hava Deposu Geniş Tek Duvarlara Konulan Evaporatörün 
Sistem İterasyon Sayısına Bağlı Residual Değişimi
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ile incelenmiştir. Evaporatör dikdörtgen geometride soğuk deponun tek taraflı dar ve 
geniş duvarlarda, ayrıca karşılıklı duvarlarda olması durumu için analizler yapılmıştır. 
Analizlerde soğuk odanın boş ve dolu olarak analizi gerçekleştirilmiştir. 

Soğuk depoda dar duvara tek taraflı olarak konumlandırılan evaporatörlerde hava 
sirkülasyonu hızı orta noktalarda artmakta ve soğuk depoda herhangi bir ürün ol-
maması durumunda sıcaklık dağılımı eşit olmaktadır.  Hava hızının optimumu de-
ğerlerinin belirlenmesi ile yeterli düzeyde tutulması durumunda, istenilen muhafaza 
şartlarının sağlanabileceği belirlenmiştir.  Ancak ürün istiflenmesi ile şartlandırılmış 
hava sirkülasyonu ve sıcaklık dağılımı rijit olmamaktadır. Özellikle evaporatör konu-
munun karşısındaki duvara yakın olan bölgede ürünlerde sıcaklığın yüksek olduğu 
belirlenmiştir. Belirtilen bölgede ürün kayıplarının oluşmaması için istiflenme şekli, 
duvar mesafesi ve ürün miktarı için depo yüklemesinde, analiz edilmesi gerekmekte-
dir. Hava hızının, ürünlerde yüksek miktarda nem kaybına sebep olmayacak değerleri 
belirlenerek, bu konumda yerleştirilmiş evaporatöre sahip soğuk odalar daha az ürün 
kaybı ile kullanılmaya devam edilebilir. 

Evaporatör yerleşimi dar duvarlarda karşılıklı konumlandırılması durumunda, Sıcak-
lık dağılım ve hava sirkülasyon hızı orta noktalarda artığı ve eşit yoğunlukta top-
lanmakta ve denge halinde kalmaktadır. Hava dağlımı malzeme çevresinde laminer 
olduğu belirlenmiştir.  Evaporatör çıkış sıcaklıklarının depolama sıcaklıklarına yakın 
olması ve hava hızlarının düşük tutulması durumunda, yeterli ve uygun depolama 
şartları sağlanabilir. Hızın yüksek olması türbülans oluşumuna dolayısıyla sıcaklık 
dağılım eşit olmamasına sebep olacağı için, soğutma yetersizliğinden bozulma ger-
çekleşebilir.  Bu tip evaporatör konumlandırılmasında, evaporasyonda yeterli soğut-
ma ile şartlandırılmış havanın hızı düşük olmalıdır. Depolama alanı depo merkezinde 
olması akışa engel değildir ve bu tip evaporatör konumlandırılmasında istifleme de-
ponun orta kısmında yapılması daha uygun olacaktır. 

Evaporatör yerleşimi geniş tek duvarlarda olması durumunda verilen hava hızının 
karşı duvar mesafesi için yüksek olması sebebiyle, şartlandırılmış hava dağılımı de-
ponun köşe noktalarında türbülansa, diğer bölgelerde ise geçiş bölgesi akışlarına se-
bep olmaktadır. Bu durum sıcaklığın eşit dağılmasını sağlarken diğer yandan üründe 
nem kaybına sebep olabilir. Bu tip konumlandırmada optimum hava hızı belirlenmesi 
oldukça ehemmiyetlidir.

Soğuk hava tesislerinin ilk kurulum aşamasında, soğuk oda ölçüleri ve evaporatör 
konumları CFD ile analiz edilerek en yüksek enerji verimi ve en az ürün kayıbı ile 
çalışabilecek tesisler kurulabilir. Ancak hesaplamalarda uygun istifleme şekilleri ve 
miktarları da göz önünde bulundurulmalıdır. Mevcut tesisler için CFD analizleri ile, 
ürün istifleme biçimi, miktarı ve hava hızları analiz edilerek ürünler için en uygun 
depolama şartları sağlanması, ürün kayıplarının önüne geçilebilir olduğu öngörül-
mektedir. 
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Dizel Bir Motorun Soğutma Sisteminde Nano-Akışkan 
Kullanımının Soğutmaya Etkisinin Teorik Analizi
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ÖZ
İçten yanmalı motorların soğutulması, motor bloğuna zarar verecek seviyedeki yüksek sıcaklıklara ulaşılmasını önlemek için gerek-
lidir. Bu nedenle literatürde, içten yanmalı motorların daha etkin soğutulabilmesine ilişkin çalışmalara sıklıkla rastlanmaktadır. İçten 
yanmalı motorun, aşırı doldurmalı olması durumunda bu husus daha büyük bir önem kazanmaktadır. Bu motorlar, çoğunlukla sıvı 
akışkanlar ile soğutulurken bazıları hava ile soğutulur. Günlük yaşamda etilen glikolün donma sıcaklığının, suyun donma sıcaklığına 
göre nispeten düşük oluşu göz önünde bulundurularak motor soğutma sistemlerinde, sadece su yerine, su + etilen glikol karışımı 
kullanılır. Ayrıca, akışkanlara karıştırılan nano-parçacıkların genel olarak akışkanların termofiziksel özeliklerini iyileştirdiği bilinir. 
Bu hususlar göz önüne alınarak bu teorik çalışmada, dizel bir motorun soğutma sisteminde sırasıyla; su, su + Al2O3, su + CuO, etilen 
glikol, su + etilen glikol, su + etilen glikol + Al2O3 veya su + etilen glikol + CuO akışkan veya nano-akışkanların kullanımının, 
motor bloğundan çekilen ısı miktarına etkisi incelenmiştir. Böylece bu çalışmada, su + etilen glikol karışımının kullanımı ile sadece 
suyun kullanımı veya çeşitli nano-akışkanların kullanımı, ısıl bakımdan mukayese edilmiştir. Bunun için öncelikle, karışımlardaki 
nano-parçacık hacimsel oranının; ilgili nano-akışkanın yoğunluk, özgül ısı ve ısı iletim katsayısı gibi termofiziksel özeliklerine et-
kisi incelenmiştir. Daha sonra, bu yeni termofiziksel özelikler kullanılarak akışkan veya nano-akışkanın, motor bloğundan çekilecek 
ısı miktarına etkisi incelenmiştir. Buna göre; incelenen akışkanlar arasında en yüksek yoğunluğa sahip akışkan %47.5 su + %47.5 
etilen glikol + %5 CuO iken, en yüksek kütlesel özgül ısıya su sahiptir. Çeşitli bağıntılar kullanılarak hesaplanan ısı iletim katsa-
yıları arasındaki en yüksek değer, Wasp Modeli’ne göre %49.75 su + %49.75 etilen glikol + %0.5 CuO akışkanına aittir. Kütlesel 
debisi en yüksek olan akışkan ise, doğal olarak yoğunluğunun yüksek oluşu nedeniyle  %47.5 su + %47.5 etilen glikol + %5 CuO 
akışkanıdır. Bu verilere göre nano-akışkan kullanımı, yoğunluktaki artış nedeniyle motor bloğundan çekilen ısı miktarında yaklaşık 
%15 artış sağlamıştır.

Anahtar Kelimeler: Dizel motorun soğutulması, su, etilen glikol, Al2O3, CuO, nano-akışkan, termofiziksel özelik, ısıl analiz.

Theoretical Analysis of the Effect of Nano-Fluid Usage on Cooling 
in the Cooling System of a Diesel Engine

ABSTRACT
Cooling of internal combustion engines are necessary to prevent reaching high temperatures that would damage the engine block. 
For this reason, studies on more efficient cooling of internal combustion engines are frequently encountered in the literature. This 
becomes even more important if the internal combustion engine is supercharged. These engines are mostly cooled by liquid fluids, 
while some are cooled by air. Considering this point, in this theoretical study, effect of using of water, water + Al2O3, water + CuO, 
ethylene glycol, water + ethylene glycol, water + ethylene glycol + Al2O3 or water + ethylene glycol + CuO in the cooling system of 
a diesel engine on the amount of heat removed is investigated, respectively. In daily life, considering that the freezing temperature of 
water is relatively higher than the freezing temperature of ethylene glycol, water + ethylene glycol mixture is used instead of single 
water in engine cooling systems. Considering this situation, in this study, usage of water-ethylene glycol mixture and usage of single 
water or usage of various nano-fluids are thermally compared. For this aim, primarily, the effect of nano-particle volumetric ratio 
in the mixtures on the thermophysical properties such as density, specific heat, and thermal conductivity of the related nano-fluid is 
investigated. Then, using these new thermophysical properties, the effect of fluid or nano-fluid on the amount of heat to be removed 
from the engine block is investigated. According to this; among the examined fluids, the fluid with the highest density is 47.5% water 
+ 47.5% ethylene glycol + 5% CuO, while water has the highest specific heat. The highest value among the thermal conductivity 
values that are calculated using various relations belongs to 49.75% water + 49.75% ethylene glycol + 0.5% CuO fluid according to 
the Wasp Model. The fluid with the highest mass flow rate is 47.5% water + 47.5% ethylene glycol + 5% CuO fluid which has the 
highest density. According to these data, the usage of nano-fluids provided an increase nearly as 15% in the amount of heat removed 
from the engine block thanks to increasing in density and specific heat.

Keywords: Diesel engine cooling, water, ethylene glycol, Al2O3, CuO, nano-fluid, thermophysical property, thermal analysis.
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EXTENDED ABSTRACT
Introduction
Cooling of internal combustion engines (ICEs) is necessary to prevent high temperatures that would dama-
ge the engine block. For this reason, studies on more effective cooling systems are frequently encountered 
in the literature. Considering this point, in this theoretical study, effect of usage of water, water + Al2O3, 
water + CuO, ethylene glycol, water + ethylene glycol, water + ethylene glycol + Al2O3 or water + ethylene 
glycol + CuO in a diesel engine cooling system on the removal of heat from engine block is investigated.

Method
In this theoretical study, effect of alternative fluids or nano-fluids formed with water, ethylene glycol, Al2O3, 
and CuO on the engine cooling system was carried out. As it is known, when gases are compressed, their 
temperature increases in proportion to the pressure. Because of this property of gases, air temperature can 
reach 600 °C up to 650 °C at the end of the compressing stroke in diesel engines [1, 2]. On the other hand in 
theory, the highest temperature in the cylinders at the end of the combustion stroke can reach up to 2507.35 
°C, 3339.35 °C and 2779.55 °C in naturally as-
pirated engines, in supercharged engines without 
intercooling, and in supercharged engines with 
intercooling, respectively, as explained in Table 
2. Therefore, an effective cooling system is nee-
ded for all ICEs.

In this theoretical study, following assumptions 
are made in thermodynamic analysis: Steady-sta-
te conditions are assumed. Fluids or nano-fluids 
used in the cooling system are at 1 atm. Ther-
mophysical properties of the fluids and nano-flu-
ids are taken at 1 atm. Thermophysical properties 
of the fluids are calculated at mean temperature 
of the fluids and considered as constant. Pressure 
drop in the flow direction is neglected. Changing 
in kinetic and potential energy in the flow direc-
tion are neglected.

Thermophysical properties such as density, specific heat, and thermal conductivity of water, ethylene 
glycol, Al2O3, and CuO are taken from literature [4-11]. Hence, thermophysical properties of the fluids 
mixture or nano-fluids used in this study are calculated considering the fluids mixture or nano-fluid com-
position by using these properties.

Findings and Discussion
Firstly, thermophysical properties of fluids mixture or nano-fluids are determined using some equations. 

 
 

Figure 1. Representation of Coupling of the Turbo-
Compressor, Intercooler, and Radiator With a Diesel 
Engine [3]

Number 

of fluid or 

nano-fluid

Mass flow rate

[kg/s]

Specific heat

[J/(kg.K)]

Tempera-

ture differ-

ence

[°C]

The amount of 

heat removed

[kW]

Change in heat transfer 

amount according to the 

reference fluid

[(qi – q26)/q26].100 [%]

1 0.96477 4206.78000 20 81.17123 16.82018

- - - - - -

51 1.03259 2708.52537 20 69.49111 0.01037

Table 5. Amount of Heat Removed From Engine Block by Each Fluid Or Nano-Fluid For The Same Temperature 
Difference
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Then, amounts of heat removed by fluids mixture or nano-fluids from engine block in unit time for the same 
temperature difference were calculated. The results are given in Table 5.

In result, the highest density is observed for 51st nano-fluid, while the lowest one is observed for 1st fluid. 
Then, the highest specific heat is observed for 51st nano-fluid, while the lowest one is 1st fluid. By using 
Equation 3, the highest thermal conductivity is observed for 1st fluid, while the lowest one is 9th nano-fluid. 
Then, according to the Equation 4, the highest thermal conductivity is observed for 42nd nano-fluid and the 
lowest one is observed for 31st nano-fluid.

On the other hand, the highest amount of heat removed in unit time occurs for 1st fluid, while the lowest one 
occurs for 51th nano-fluid. This is the most important indicator of performance of the engine cooling system. 
However, due to the freezing temperature, the comparison should be done between the mixture of water + 
ethylene glycol and nano-fluids obtained using water + ethylene glycol mixture. In this case, the highest 
heat transfer occurs for 51th fluid. On the other hand, it is observed that specific heat does not constantly inc-
rease with the increase of nano-particle concentration especially after a specified volumetric concentration. 

Also, cooling of ICEs directly affects performance of the ICEs. Hence, performance analysis of the cooled 
ICEs is important for the future studies. Finally, it is hoped that this study will be useful for researchers who 
will study in the cooling of ICEs.
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1. GİRİŞ 
Ulaşım ve ulaştırma araçları çeşitli motorlar tarafından hareket ettirilmektedir. Fosil 
yakıtlarla çalışan motorlarda, yanmanın gerçekleşmesinden dolayı sürekliliğin sağla-
nabilmesi için soğutma gereklidir. Gerek malzemelerin ömrü açısından gerekse ısıl 
verimin artırılabilmesi için hareket başladığı andan itibaren çeşitli tekniklerle soğut-
malar tasarlanmıştır.

Bu çalışmada, turbo-kompresörlü aşırı doldurmalı dizel bir motorun çalışma prensi-
bi ve soğutma sistemi incelenmiş daha sonra soğutma sisteminde mevcut durumda 
kullanılan su + etilen glikol karışımına alternatif nano-akışkanlar kullanılarak bir ısıl 
analiz gerçekleştirilmiştir.

Yanmanın motor içerisinde olduğu motor çeşitlerine içten yanmalı motorlar denir. 
Motorlar, yakıt çeşidine veya ateşleme şekline göre de sınıflandırılır. Yanmanın, sıkış-
tırmayla gerçekleştiği motorlara dizel motorlar denir. Dizel motorlarda yakıt olarak, 
dizel yakıtı veya motorin olarak bilinen C14H30 kullanılır. Bu motorlarda hava, silin-
dirler içerisinde sıkıştırılarak silindir içerisindeki sıcaklık, tutuşma sıcaklığına kadar 
yükseltilir ve yüksek sıcaklıktaki hava içerisine yakıt püskürtülerek yanma elde edilir. 
İçten yanmalı motorlardaki bu yanma işleminden dolayı yüksek miktarda soğutma 
ihtiyacı duyulur.

Literatürde konu ile ilgili yapılmış pek çok çalışma yapılmıştır mevcuttur. Geçmiş-
ten günümüze bakıldığında; 1947 yılında Ginnings vd. [5] Al2O3 nano-parçacığının 
entalpi, entropi, özgül ısı gibi termofiziksel özeliklerini 0 ºC ila 900 ºC aralığında 
deneysel olarak raporlamış, 1984 yılında Bohne vd. [6] etilen glikol-su karışımının 
termofiziksel özeliklerini deneysel olarak incelemiş, Pak ve Cho [7] ise 1997 yılında 
Al2O3 nano-parçacıklarının termofiziksel özeliklerini yine deneysel olarak incelemiş 
ve hidrodinamik denklemleri kullanarak ısı geçişine etkisini yorumlamıştır. 2008 yı-
lında Vajjha vd. [8] Al2O3 nano-parçacığının özgül ısı ve yoğunluk değerlerini çeşitli 
şartlar altında incelemiştir. 2014 yılındaysa Barbes vd. [9], Vajjha vd. [8] çalışmasına 
benzer şekilde bu kez CuO nano-parçacığı için aynı özelikleri irdelemiştir. Usri vd. 
[10] ise 2015 yılında sadece Al2O3 nano-parçacığının Etilen Glikol-Su karışımındaki 
ısıl etkisini irdelemiş, yine 2015 yılında Senthilraja vd. [11] Al2O3 ve CuO nano-par-
çacıklarını su ile karıştırıp bunların termofiziksel özeliklerini karşılaştırmış, Dawood 
vd. [12] ise yine 2015 yılında nano-akışkan kullanımının laminer ve türbülanslı akış 
şartlarında ısı geçişi ve sürtünme katsayısı ( f  ) üzerindeki nümerik etkilerini araştır-
mıştır. Bilen vd. [13], 2019 yılında nano-akışkanlardan Al2O3 ve CNTs parçacıklarının 
R1234yf soğutucu akışkanına termofiziksel özelikler bakımından etkisini araştırmış, 
Karakaya vd. [14] ise yine 2019 yılında nano mineralojik akışkanların termofiziksel 
özeliklerini deneysel olarak araştırmıştır.

Yukarıda özetlendiği üzere, literatürde yer alan çalışmalardan farklı olarak bu teorik 
çalışmada; etilen glikol-su karışımı ile Al2O3ve CuO nano-parçacıklarından oluşan 
nano-akışkanların motor soğutma sistemi performansına etkisi incelenmiştir. Etilen 
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glikol-su karışımındaki her bir karışanın hacimsel oranı, günlük yaşam ile uyumlu 
olacak şekilde yani eşit hacimsel oranlarda seçilerek, motor soğutma sisteminden çe-
kilen ısı miktarı bakımından karşılaştırma yapılmıştır. Ayrıca, ısıl analizde kullanılan 
ortalama akışkan sıcaklığı, günlük yaşama uygun olacak şekilde 90 °C, akışkanın 
giriş ve çıkış sıcaklıkları arasındaki fark ise 20 °C olarak seçilmiştir.

2. İNCELENEN İÇTEN YANMALI MOTORUN TEKNİK 
ÖZELİKLERİ
Bu çalışmada, Tablo 1’de teknik özelikleri verilen 6.0 L hacmindeki Ford Cargo TCI 
motoru esas alınmıştır. Otosan A.Ş. tarafından üretilen bu motor, turbo-kompresör-
lü aşırı doldurmalı dizel bir motordur. Sıkıştırma ateşlemeli olan bu motorda, pis-
ton tarafından sıkıştırılan havanın içerisine, piston üst ölü noktada iken dizel yakıtı 
yüksek basınçta püskürtülerek yanma başlatılır. Böylece, silindir içerisindeki gazın 
genleşmesiyle piston alt ölü noktaya doğru ilerler ve pistonun aşağı yönlü bu hareketi 
sonucunda biyel vasıtasıyla krank miline mekanik güç aktarılarak aracın hareketi için 
gerekli olan moment elde edilmiş olur. Bu çalışmada esas alınan Ford Cargo 6.0 L TCI 
motoruna ait teknik özelikler Tablo 1’de verilmiştir.

İdeal gaz kanununa göre, gazlar sıkıştırıldığında basınçla orantılı olarak sıcaklıkları 
da artar. Gazların bu özeliklerinden dolayı, yeterince sıkıştırılmış yani sıcaklığı yakı-
tın tutuşma sıcaklığına ulaşmış hava içerisine püskürtülen yakıt, kendiliğinden tutu-
şur. Tabii emmeli dizel motorlarda sıkıştırma periyodu sonunda hava sıcaklığı, 600 °C 
ila 650 °C değerlerine ulaşabilir. Bununla beraber, bu teorik çalışmada incelenen aşırı 

Özelik Değer

Strok sayısı [adet] 4

Silindir sayısı [adet] 6

Silindir çapı [mm] 104.77

Piston stroku [mm] 114.9

Sıkıştırma oranı [-] 16.5/1

Maksimum motor gücü [kW] 136 (2400 dev/dak’da)

Maksimum devir sayısı [dev/dak] 2750 - 2780

Rölanti devri [dev/dak] 665 - 685

Motor hacmi [L] 5.947

Püskürtme avansı [°KMA] 20

Püskürtme sırası [-] 1-5-3-6-2-4

Motorun kütlesi [kg] 500

Tablo 1. Aşırı doldurmalı, Ara Soğutmalı ve Direkt Püskürtmeli Ford Cargo 6.0 L TCI 
Motorunun Teknik Özelikleri [1]
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doldurmalı ve ara soğutmalı motorda yanma işlemi sonunda silindirler içerisindeki 
sıcaklıklar ise Tablo 2’de gösterilmiştir.

Bir turbo-kompresör ve ara soğutucunun motor ile bağlantı şeması Şekil 1’de veril-
miştir. Şekil 1’de şematik olarak gösterildiği gibi turbo-kompresörlü aşırı doldurmalı 
motorlar, motordan elde edilecek gücün artırılması amacıyla geliştirilmiştir. Bu mo-
torlar, motordan elde edilecek gücün artırılmasını şu yöntemle sağlarlar: Egzoz gazla-
rı türbin kanatçıklarını döndürür, ardından birbirlerine aynı mille bağlı olan (akuple) 
türbinden kompresöre güç aktarılır ve böylece motor silindirlerine daha yüksek ba-
sınçlı ve daha yoğun hava alınır. Bu, motor silindirlerine daha fazla hava alınmasını 
sağlar. Bu motorlarda, kompresör kullanılarak silindirlere daha yüksek basınçlı ve 
daha yüksek sıcaklığa sahip hava emileceğinden, Tablo 2’de de görüldüğü gibi yanma 
esnasında motorda yüksek sıcaklık problemi ortaya çıkmaktadır.

 
 Şekil 1. Bir Turbo-Kompresör, Ara Soğutucu ve Radyatörün 

Dizel Motor İle Bağlantı Şeması [3]

Tablo 2. Karma Çevrime Göre Çalışan Bir Dizel Motorun; Tabii Emmeli, Ara Soğutmasız Aşırı 
Doldurmalı ve Ara Soğutmalı Aşırı Doldurmalı Çalışma Şekillerinde, Karma Çevrimin Önemli 
Noktalarındaki Sıcaklık Değerleri [1]

Motorun çalışma şekli T1 [K] T2 [K] T3 [K] T4 [K] T5 [K]

Tabii emmeli 298 914.6 1463.4 2780.5 1171.2

Aşırı doldurmalı fakat ara soğutmasız 387.2 1188.3 1901.3 3612.5 1521.7

Aşırı doldurmalı ve ara soğutmalı 327.2 1004.2 1606.7 3052.7 1285.9



Bilen, K., Kızılkaya, H. Z., Kızılkaya, N. H.

256 Mühendis ve Makina, cilt 63, sayı 707, s. 250-278, Nisan-Haziran 2022

Motorlarda ortaya çıkan bu yüksek sıcaklık probleminin önüne geçmek için sisteme 
bir ara soğutucu (intercooler) ilave edilir. Böylece, yüksek basınç ve yüksek sıcaklık-
taki hava, motor silindirlerine girmeden önce bu ara soğutucuda atmosferik hava ile 
soğutulur. Bu motorlardaki genel sıcaklık seviyesi, tabii emişli motorlara göre daha 
yüksektir ve bu motorların soğutma sisteminin, tabii emişli motorlara göre daha etkin 
bir soğutma yapması gerekir. Bu nedenle bu çalışmada; turbo-kompresörlü, aşırı dol-
durmalı ve ara soğutmalı dizel bir motor seçilmiş ve bu motorun soğutma sisteminde, 
sadece su kullanılması yerine su ile kimyasal formülü C2H4(OH)2 olan etilen gliko-
lün belirli oranlarda karışımının ve bazı nano-parçacıkların kullanılması ısıl bakımdan 
analiz edilmiştir.

3. TEORİK İNCELEME
Motor soğutma sisteminin ısıl analizi için Tablo 3’te gösterilen değerler kullanılmıştır. 
Hesaplamalar için gerekli olan su ve etilen glikolün, 1 atm basıncındaki yoğunluk, 
kütlesel özgül ısı ve ısı iletim katsayısı, 4 numaralı kaynaktan alınmıştır. Bu teorik 
çalışmadaki ısıl hesaplamaları yapabilmek için şu kabuller yapılmıştır:

• Sürekli rejim şartları geçerlidir.
• Soğutma sisteminde kullanılan akışkanların 1 atm basıncına sahip oldukları kabul 

edilmiş ve akışkanların termofiziksel özelikleri bu basınç dikkate alınarak tespit 
edilmiştir.

• Akışkanların termofiziksel özelikleri, ilgili akışkanın aritmetik ortalama sıcaklığın-
da hesaplanmış ve bu termofiziksel özelikler, akış boyunca sabit kabul edilmiştir.

• Akış doğrultusundaki basınç düşümü ihmal edilmiştir.
• Akış doğrultusundaki kinetik ve potansiyel enerji değişimleri ihmal edilmiştir.

Soğutma akışkanı için Tablo 3’te verilen giriş-çıkış sıcaklık değerleri kullanılarak, 
Tablo 4’te yer alan bütün akışkanların; yoğunluk, kütlesel özgül ısı ve ısı iletim kat-
sayısı gibi termofiziksel özelikleri bulunmuştur. Alternatif akışkanlar oluşturulurken, 
bileşenlerin karışımdaki hacimsel oranları esas alınmıştır.

Tablo 4’teki değerlerin bulunmasında Denklem 1 ila Denklem 6 kullanılmıştır. Buna 
göre; karışım veya nano-akışkanın yoğunluğu, teoriden hareketle bulunan Denklem 1 
[7] kullanılarak elde edilmiştir.

Parametre Kabul edilen değer

Sadece su kullanılması durumunda hacimsel debi [L/s] 1

Sadece su kullanılması durumunda kütlesel debi [kg/s] 0.965

Soğutma akışkanının giriş sıcaklığı [°C] 80

Soğutma akışkanının çıkış sıcaklığı [°C] 100

Tablo 3. Motor Soğutma Sistemindeki Isıl Analiz İçin Kullanılan Değerler
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                        (1)

Burada; ρna [kg/m3] karışımın veya nano-akışkanın yoğunluğunu, φ [-] nano-parçacı-
ğın hacimsel oranını (su + etilen glikol karışımındaki etilen glikolün hacimsel oranı 
ise Şekil 3, 5, 7, 9, 11, 13 ve 15’te olduğu gibi   [-] ile gösterilmiştir), ρa [kg/m3] su-
yun veya etilen glikol ile su karışımının yoğunluğunu, ρp [kg/m3] ise nano-parçacığın 
yoğunluğunu göstermektedir. Daha önce de ifade edildiği gibi termofiziksel özeliklere 
ilişkin tüm hesaplamalarda, akışkanların soğutma sistemine giriş-çıkış sıcaklıklarının 
aritmetik ortalaması olan 90 °C yani 363.15 K esas alınmıştır.

Karışımın veya nano-akışkanın kütlesel özgül ısısı, yine teoriden elde edilen ve yo-
ğunluğun belirlenmesinde kullanılan Denklem 1’e benzer formda olan Denklem 2 
[10] kullanılarak elde edilmiştir.

                             
 

      (2)

Benzer şekilde burada; (cp)na [J/(kg.K)] karışımın (nano-akışkanın) kütlesel özgül ısı-
sını; φ [-] yine nano-parçacığın hacimsel oranını, (cp)a [J/(kg.K)] suyun veya su ile 
etilen glikol karışımının kütlesel özgül ısısını, (cp)p  [J/(kg.K)] ise nano-parçacığın 
kütlesel özgül ısısını göstermektedir. Bu çalışmadaki tüm nano-akışkanların ısı iletim 
katsayısı ise, kaynaklarda [10, 13]; aşağıdaki kabullerle kullanılabileceği belirtilen 
Denklem 3 ile ifade edilen korelasyon yardımıyla hesaplanmıştır.

• Al2O3 nano-parçacıklarının %0.5 ila %2 hacimsel oranları arasında olması,

• Karışımın, 30 ºC ila 70 ºC sıcaklık aralığında olması,

• Su + etilen glikol karışımında, temel akışkan olan suyun 0.4 ila 0.6 hacimsel oran-
ları arasında olması.

Kaynaklardan [11, 15] elde edilen bilgilere göre, karışımların ısı iletim katsayısı, te-
orik olarak bulunabilen bir özelik değildir. Karışımların ısı iletim katsayısı, yarı-de-
neysel olarak hesaplanabilir. Bu amaçla, temel teorik ilkelere bağlı kalınması şartıy-
la deneysel verilerin kullanılmasıyla elde edilen çeşitli korelasyonlar kullanılabilir. 
Bahsedilen çalışmalar yardımıyla elde edilen denklemler, ısı iletim katsayısı hakkın-
da bilgi vermektedir. Deneysel çalışmalarla elde edilen verilerden oluşturulan kore-
lasyonlar kullanılarak bulunan denklemlerle ve ilgili korelasyonun kullanılabilmesi 
için gerekli olan şartların sağlanmasıyla, gerçeğe yakın değerler bulunması mümkün 
olmaktadır. Isı iletim katsayısı, daha önce de belirtildiği üzere yarı-deneysel yöntem-
lerle bulunan bir özelik olup literatürde bulunan pek çok korelasyonun kendine özgü 
şartları sağlandığı takdirde teorik olarak da hesaplanabilmektedir.
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Bu husus göz önüne alınarak bu teorik çalışmadaki tüm nano-akışkanların ısı iletim 
katsayısının bulunmasında; hem Denklem 3 [10] kullanılmış, hem de Denklem 4 ile 
ifade edilen ve Wasp modeli [11] olarak bilinen model kullanılmıştır. Bu modellere 
ilave olarak Denklem 5 ile ifade edilen Timofeeva modeli [15] ve Denklem 6 ile ifa-
de edilen Filippov modeli [16] kullanılmıştır. Bununla birlikte, Wasp modeli, bütün 
nano-akışkanlar için kullanılabilirken, Denklem 3 ile ifade edilen korelasyon sadece 
Al2O3 katkılı su + etilen glikol için kullanılabilir. Ayrıca, Filippov modeli etilen glikol 
ve su karışımı için geçerliyken Timofeeva modeli ise 50:50 su + etilen glikol karışım-
larında, nano-parçacığın %5 derişikliğine kadar kullanılabilir.

Denklem 3’te [10] yer alan φ [%] nano-parçacığın hacimsel oranını, T °C biriminde 
akışkan ortalama sıcaklığını ve BR (Base Ratio) parametresi ise, nano-akışkan oluş-
turulurken su + etilen glikol karışımındaki suyun yani temel akışkanın hacimsel yüz-
desini ifade etmektedir. Bu teorik çalışmada, akışkan ortalama sıcaklığı 90 °C olarak 
kabul edilmiş olup su ile etilen glikol hep eşit hacimlerde karıştırıldığından BR için 
0.5 değeri esas alınmıştır.

                       
 
   

                    

 

    
                
               

    

 
   
  
        

 

                                    

 

                              

 
Denklem 5’te bulunan Ck değeri 3.95 olarak tanımlanmıştır [15]. Ayrıca, Denklem 
6’da yer alan k* değeri, 7 numaralı denklem yardımıyla bulunabilir. Bazı kaynaklarda 
[5-14], nano-parçacıkların termofiziksel özelikleri için sıcaklığa bağlı olarak farklı 
sayısal değerler önerilmektedir. Bununla birlikte bu çalışmada, Denklem 4 ile ifade 
edilen Wasp modeli kullanılarak yapılan hesaplamalarda ve Denklem 6 ile ifade edi-
len Filippov modelinde; Al2O3 için kp=40 [W/(m.K)], CuO için ise kp=20 [W/(m.K)] 
değerleri [13] kullanılmıştır. Yine, Wasp modeli kullanılarak yapılan hesaplamalarda 
su için ka = 0.67589 [W/(m.K)], etilen glikol için ka=0.261315 [W/(m.K)] değerleri 
[7], buna karşılık eşit hacimsel orana sahip su + etilen glikol karışımı için ise ka=0.415 
[W/(m.K)] değeri [9] esas alınmıştır.

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)
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Motor bloğundan sabit basınçta çekilen ısı miktarı ise, yapılan kabuller göz önüne 
alınarak Termodinamiğin Birinci Yasasından hareketle elde edilen Denklem 8 kulla-
nılarak hesaplanmıştır.

          
 

         (8)

4. TEORİK İNCELEME SONUÇLARI
Termofiziksel özelikleri tespit edilen her bir akışkan veya nano-akışkanın, aynı sı-
caklık farkı için motor bloğundan birim zamanda çekeceği ısı miktarı hesaplanmış ve 
sonuçlar Tablo 5’te gösterilmiştir. Tablo 4 ve Tablo 5’deki sonuçlar kullanılarak Şekil 
2 ila Şekil 15’teki grafikler çizilmiştir.

 

No Kütlesel debi
[kg/s]

Kütlesel özgül 
ısı

[J/(kg.K)]

Sıcaklık 
farkı
[°C]

Çekilen ısı 
miktarı

[kW]

Referans akışkana göre 
çekilen ısı miktarındaki 

değişim
[(qi – q26)/q26].100 [%]

1 0.96477 4206.78000 90 81.17123 16.82018

2 0.97939 4138.74130 90 81.06908 16.67316

3 0.99402 4072.70486 90 80.96692 16.52615

4 1.00865 4008.58359 90 80.86477 16.37913

5 1.02327 3946.29535 90 80.76262 16.23212

6 1.03790 3885.76267 90 80.66047 16.08511

7 1.05252 3826.91234 90 80.55832 15.93809

8 1.06715 3769.67519 90 80.45617 15.79108

9 1.08178 3713.98580 90 80.35402 15.64406

10 1.09640 3659.78221 90 80.25187 15.49705

11 1.11103 3607.00575 90 80.14972 15.35004

12 0.99149 4090.47366 90 81.11351 16.73711

13 1.01822 3980.27293 90 81.05579 16.65405

14 1.04495 3875.70932 90 80.99808 16.57098

15 1.07167 3776.36108 90 80.94036 16.48792

Tablo 5. Akışkanların, Aynı Sıcaklık Farkı için Motor Bloğundan Birim Zamanda Çekeceği Isı Miktarı
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16 1.09840 3681.84753 90 80.88265 16.40486

17 1.12512 3591.82411 90 80.82493 16.32179

18 1.15185 3505.97829 90 80.76721 16.23873

19 1.17858 3424.02587 90 80.70950 16.15566

20 0.97546 3345.70784 90 80.65178 16.07260

21 0.98615 3270.78769 90 80.59407 15.98954

22 0.99685 4040.85025 90 78.83376 13.45614

23 1.00754 3878.51902 90 76.49630 10.09211

24 1.01823 3719.67051 90 74.15884 6.72807

25 1.02893 3564.19383 90 71.82137 3.36404

26 1.03962 3411.98275 90 69.48391 0.00000

27 1.05031 3262.93545 90 67.14645 -3.36404

28 1.06101 3116.95431 90 64.80898 -6.72807

29 1.07170 2973.94567 90 62.47152 -10.09211

30 1.03259 2833.81967 90 60.13406 -13.45614

31 1.04695 2696.49000 90 57.79659 -16.82018

32 1.06131 3362.42030 90 69.44020 -0.06291

33 1.07567 3314.21733 90 69.39648 -0.12583

34 1.09003 3267.31868 90 69.35277 -0.18874

35 1.10439 3221.67210 90 69.30905 -0.25165

36 1.11875 3177.22811 90 69.26534 -0.31457

37 1.13310 3133.93982 90 69.22162 -0.37748

38 1.14746 3091.76271 90 69.17791 -0.44039

39 1.16182 3050.65456 90 69.13419 -0.50331

40 1.04469 3010.57522 90 69.09048 -0.56622

41 1.07115 2971.48655 90 69.04676 -0.62913
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Bu çalışmada incelenen farklı nano-akışkanların 1 atm ve 90 °C’daki (363.15 K’deki) 
yoğunluğunun nano-parçacık hacimsel oranı ile değişimi Şekil 2’de gösterilmiştir.

Şekil 2’deki veriler incelendiğinde; incelenen farklı nano-akışkanlar arasında en yük-
sek yoğunluğa 51 numaralı akışkanın yani %47.5 su + %47.5 etilen glikol + %5 CuO 
nano-akışkanının sahip olduğu, buna karşılık en düşük yoğunluğa ise 1 numaralı akış-

42 1.09761 3325.60225 90 69.48463 0.00104

43 1.12407 3243.48917 90 69.48535 0.00207

44 1.15053 3165.33490 90 69.48607 0.00311

45 1.17699 3090.85990 90 69.48679 0.00415

46 1.20345 3019.81031 90 69.48751 0.00518

47 1.22990 2951.95514 90 69.48823 0.00622

48 1.25636 2887.08368 90 69.48895 0.00726

49 1.28282 2825.00337 90 69.48967 0.00829

50 1.07170 2765.53786 90 69.49039 0.00933

51 1.03259 2708.52537 90 69.49111 0.01037

 
 Şekil 2. İncelenen Nano-Akışkanların 1 atm ve 90 °C’daki Yoğunluğunun, Nano-Parçacık Hacimsel 

Oranı ile Değişimi
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kanın yani suyun sahip olduğu görülmektedir. Böylece, 51 numaralı nano-akışkanın 
bu yüksek yoğunluğu, soğutma akışkanının aynı hacimsel debide kullanılması duru-
munda kütlesel debi üzerinde büyük bir etkiye sahip olacaktır.

Su + etilen glikol karışımının yine 1 atm ve 90 °C’daki yoğunluğunun etilen glikol 
hacimsel oranı ile değişimi ise Şekil 3’te gösterilmiştir.

Şekil 3’teki veriler incelendiğinde; analiz edilen farklı akışkanlar arasında en yüksek 
yoğunluğa 31 numaralı akışkanın yani etilen glikolün sahip olduğu buna karşılık en 

düşük yoğunluğa ise 1 numaralı akışkanın yani suyun sahip olduğu görülmektedir. 
Etilen glikolün tek başına kullanımında ortaya çıkan yoğunluktaki bu artış, yine so-
ğutma akışkanının aynı hacimsel debide kullanılması durumunda kütlesel debi üzerin-
de büyük bir etkiye sahip olacaktır.

Hacimsel debinin, 1 L/s olarak sabit tutulması durumunda, incelenen nano-akışkanla-
rın 1 atm ve 90 °C’daki kütlesel debisi ise Şekil 4’te gösterilmiştir.

Şekil 4’teki veriler incelendiğinde; hacimsel debinin sabit tutulması durumunda, en 
yüksek kütlesel debiye, doğal olarak en yüksek yoğunluğa sahip olan 51 numaralı 
nano-akışkanın sahip olduğu, buna karşılık en düşük kütlesel debiye ise 1 numaralı 
akışkanın sahip olduğu görülmektedir. Bu husus yine, soğutma akışkanının aynı ha-
cimsel debide kullanılması durumunda, motor bloğundan birim zamanda çekilecek ısı 
miktarı üzerinde önemli bir etkiye sahiptir.

 
 Şekil 3. Su ile Etilen Glikol Karışımının 1 atm ve 90 °C’daki Yoğunluğunun, Etilen Glikolün Hacimsel 

Oranı ile Değişimi
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Hacimsel debinin yine 1 L/s değerinde sabit tutulması durumunda su + etilen glikol 
karışımının, 1 atm ve 90 °C’daki kütlesel debisinin, etilen glikol hacimsel oranı ile 
değişimi ise Şekil 5’te gösterilmiştir.

Şekil 5’teki veriler incelendiğinde; hacimsel debinin 1 L/s değerinde sabit tutulması 
durumunda, en yüksek kütlesel debiye, doğal olarak en yüksek yoğunluğa sahip olan 

 
 Şekil 4. Hacimsel Debinin 1 L/s Değerinde Sabit Tutulması Halinde Nano-Akışkanların 1 atm ve 

90 °C’daki Kütlesel Debisinin, Nano-Parçacık Hacimsel Oranı ile Değişimi

 
 Şekil 5. Hacimsel Debinin 1 L/s Değerinde Sabit Tutulması Halinde, Su ile Etilen Glikol Karışımının 

1 atm ve 90 °C’daki Kütlesel Debisinin, Etilen Glikolün Hacimsel Oranı ile Değişimi
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31 numaralı akışkanın yani etilen glikolün sahip olduğu, buna karşılık en düşük küt-
lesel debiye ise 1 numaralı akışkanın sahip görülmektedir. Bu husus yine, soğutma 
akışkanının aynı hacimsel debisi için, motor bloğundan birim zamanda çekilecek ısı 
miktarı üzerinde önemli bir etkiye sahiptir.

İncelenen nano-akışkanların, 1 atm ve 90 °C’daki kütlesel özgül ısısının, nano-parça-
cık hacimsel oranıyla değişimi Şekil 6’da gösterilmiştir.

Şekil 6’daki veriler incelendiğinde; en yüksek kütlesel özgül ısı değerine 1 numaralı 
akışkanın yani suyun sahip olduğu buna karşılık en düşük kütlesel özgül ısı değerine 
ise 51 numaralı akışkanın yani %47.5 su + %47.5 etilen glikol + %5 CuO nano-akış-
kanının sahip olduğu görülmektedir. Bu husus ise, soğutma akışkanının aynı kütlesel 
debide kullanılması durumunda motor bloğundan birim zamanda çekilen ısı miktarı 
üzerinde önemli bir etkiye sahiptir.

Su + etilen glikol karışımının, 1 atm ve 90 °C’daki kütlesel özgül ısısının, etilen glikol 
hacimsel oranı ile değişimi ise Şekil 7’de gösterilmiştir.

Şekil 7’deki veriler incelendiğinde, en yüksek kütlesel özgül ısıya 1 numaralı akış-
kanın yani suyun sahip olduğu, buna karşılık en düşük kütlesel özgül ısıya ise 31 
numaralı akışkanın yani etilen glikolün sahip görülmektedir. Bu husus yine motor 
bloğundan birim zamanda çekilecek ısı miktarı üzerinde önemli bir etkiye sahiptir.

 
 

Şekil 6. İncelenen Nano-Akışkanların 1 atm ve 90 °C’daki Kütlesel Özgül Isısının, Nano-Parçacık 
Hacimsel Oranı ile Değişimi
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Bu çalışmada incelenen nano-akışkanların 1 atm ve 90 °C’daki ısı iletim katsayısının 
nano-parçacık hacimsel oranı ile değişimi, Denklem 3, Denklem 4 ve Denklem 5 
kullanılarak ayrı ayrı hesaplanmış ve sonuçlar sırasıyla Şekil 8, Şekil 9 ve Şekil 10’da 
gösterilmiştir.

Şekil 7. Su ile Etilen Glikol Karışımının 1 atm ve 90 °C’daki Kütlesel Özgül Isısının, Etilen Glikolün 
Hacimsel Oranı İle Değişimi

 
 Şekil 8. İncelenen Nano-Akışkanların 1 atm ve 90 °C’daki Isı İletim Katsayısının, Nano-Parçacık 

Hacimsel Oranı ile Değişimi (değerler, Denklem 3 kullanılarak bulunmuştur)



Bilen, K., Kızılkaya, H. Z., Kızılkaya, N. H.

270 Mühendis ve Makina, cilt 63, sayı 707, s. 250-278, Nisan-Haziran 2022

Denklem 3’teki korelasyon kullanılarak elde edilen Şekil 8’deki grafikler incelendi-
ğinde; en yüksek ısı iletim katsayısına 1 numaralı akışkanın yani suyun sahip olduğu, 
buna karşılık en düşük ısı iletim katsayısına ise 12 numaralı akışkanın yani %99.5 su 
+ %0.5 CuO nano-akışkanının sahip olduğu görülmektedir. Suya, Al2O3 veya CuO 
nano-parçacıklarının eklenmesinin, karışımın ısı iletim katsayısını yükseltmesi bekle-
nirken düşürdüğü görülmüştür. Bu durum, Denklem 3’teki korelasyonun, su + etilen 
glikol temel akışkanı için geçerli olmasından ileri gelmektedir.

Denklem 4 kullanılarak elde edilen Şekil 9’daki grafikler incelendiğinde ise; en yük-
sek ısı iletim katsayısına 42 numaralı akışkanın yani %49.75 su + %49.75 etilen glikol 
+ %0.5 CuO nano-akışkanının sahip olduğu, buna karşılık en düşük ısı iletim katsa-
yısına ise 26 numaralı akışkanın yani %50 su + %50 etilen glikol karışımının sahip 
olduğu görülmektedir.

Denklem 5 kullanılarak elde edilen Şekil 10’daki grafik incelendiğinde ise; en yüksek 
ısı iletim katsayısına 21 numaralı nano-akışkanın yani %95 su + %5 CuO nano-akış-
kanının sahip olduğu, buna karşılık en düşük ısı iletim katsayısına ise 32 numaralı 
nano-akışkanın yani %49.75 su + %49.75 etilen glikol + %0.5 Al2O3 nano-akışkanının 
sahip olduğu görülmektedir.

Su + etilen glikol karışımının, yine 1 atm ve 90 °C’daki ısı iletim katsayısının etilen 
glikol hacimsel oranı ile değişimi ise, Denklem 3, Denklem 4 ve Denklem 6 kullanı-
larak ayrı ayrı hesaplanmış ve sonuçlar Şekil 11’de verilmiştir.

 
 Şekil 9. İncelenen Nano-Akışkanların 1 atm ve 90 °C’daki Isı İletim Katsayısının, Nano-Parçacık 

Hacimsel Oranı İle Değişimi (değerler, Denklem 4 kullanılarak bulunmuştur)



Dizel Bir Motorun Soğutma Sisteminde Nano-Akışkan Kullanımının Soğutmaya Etkisinin Teorik Analizi

271Engineer and Machinery, vol. 63, no. 707, p. 250-278, April-June 2022

Şekil 11’de yer alan ve Denklem 3 ile Denklem 4 kullanılarak elde edilen ısı iletim kat-
sayısı grafikleri incelendiğinde; en yüksek ısı iletim katsayısına 1 numaralı akışkanın 
yani suyun sahip olduğu, buna karşılık en düşük ısı iletim katsayısına ise 31 numaralı 
akışkanın yani etilen glikolün sahip olduğu görülmektedir. Buna karşılık, Denklem 
6 kullanılarak elde edilen grafik incelendiğinde ise; en yüksek ısı iletim katsayısına 
yine 1 numaralı akışkanın yani suyun sahip olduğu, buna karşılık en düşük ısı iletim 

 
 

Şekil 10. Nano-Akışkanların 90 °C’daki Isı İletim Katsayısının (değerler, Denklem 5 Kullanılarak 
Bulunmuştur)

 
 

Şekil 11. Su ile Etilen Glikol Karışımının 1 atm ve 90 °C’daki Isı İletim Katsayısının, Etilen Glikolün 
Hacimsel Oranı ile Değişimi
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katsayısına ise 30 numaralı akışkanın yani %10 su + %90 etilen glikol karışımının 
sahip olduğu görülmektedir. Ayrıca, su + etilen glikol karışımının ısı iletim katsayısı, 
Denklem 4 ve Denklem 6’nın kullanılması durumunda, etilen glikolün hacimsel oranı 
arttıkça düşmekteyken, Denklem 3’ün kullanılması durumunda ise yükselmektedir.

İncelenen nano-akışkanların, 1 atm basınç ve 90 °C ortalama sıcaklıkta, 20 °C sıcak-
lık değişimi için motor bloğundan birim zamanda çektiği ısı miktarları Şekil 12’de 
gösterilmiştir.

Şekil 12’deki grafikler incelendiğinde; birim zamanda en yüksek miktarda ısı çekil-
mesinin, 1 numaralı akışkanın yani suyun kullanılması durumunda gerçekleştiği, buna 
karşılık en düşük miktarda ısı çekilmesinin ise 31 numaralı akışkanın yani etilen gli-
kolün kullanılması durumunda gerçekleştiği görülmektedir. Motor bloğundan birim 
zamanda çekilen ısı miktarının büyüklüğü, motor soğutma sisteminin performansının 
en önemli göstergesidir. Bununla birlikte, suyun donma sıcaklığının nispeten yüksek 
olması nedeniyle söz konusu mukayesenin, %50 su + %50 etilen glikol karışımı ile su 
ve etilen glikol karışımı kullanılarak elde edilen nano-akışkanlar arasında yapılması 
gerekir. Bu durumda en iyi sonuç, 51 numaralı nano-akışkanın yani %47.5 su + %47.5 
etilen glikol + %5 CuO nano-akışkanının kullanılması durumunda ortaya çıkmakta 
olup artış miktarı yaklaşık olarak %0.01 mertebesindedir.

Diğer taraftan, su + etilen glikol karışımının, 1 atm basınç ve 90 °C ortalama sıcaklık-
ta, 20 °C sıcaklık değişimi için motor bloğundan birim zamanda çektiği ısı miktarları 
Şekil 13’te gösterilmiştir.

 
 

Şekil 12. İncelenen Nano-Akışkanların, 1 atm basınç ve 90 °C Ortalama Sıcaklıkta, 20 °C 
Sıcaklık Değişimi İçin Motor Bloğundan Birim Zamanda Çektiği Isı Miktarlarının, Nano-Parçacık 
Hacimsel Oranı ile Değişimi
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Şekil 13’teki grafik incelendiğinde; birim zamanda en yüksek miktarda ısı çekilme-
sinin 1 numaralı akışkanın yani suyun kullanılması durumunda gerçekleştiği, buna 
karşılık en düşük miktarda ısı çekilmesinin ise 31 numaralı akışkanın yani etilen gli-
kolün kullanılması durumunda gerçekleştiği görülmektedir. Motor bloğundan birim 
zamanda çekilen ısı miktarının büyüklüğü, motor soğutma sisteminin performansının 
en önemli göstergesidir.

Literatürde yer alan çalışmalar incelendiğinde; genelde, nano-akışkanların ısı iletim 
katsayısının 50 °C ortalama sıcaklığındaki değeri için incelemeler yapılmıştır. Bunun-
la beraber bu çalışmada, motor soğutma suyu ortalama sıcaklığının genelde 90 °C ol-
ması nedeniyle hesaplamalarda ortalama sıcaklık 90 °C olarak seçilmiştir. Ayrıca, 15 
numaralı kaynaktan alınan Denklem 5’in ilgili kaynakta, 85 °C ortalama sıcaklığa ka-
dar kullanılabileceği önerilmiştir. Korelasyonlarda yer alan; hacimsel derişiklik oranı 
(φ veya  ), temel akışkan oranı (BR) ve Ck parametrelerinin değeri ise bu çalışmada 
mümkün olduğunca literatürde önerilen değerlerle uyumlu seçilmiştir. Literatürde ge-
nel olarak %2.5’e kadar artırılan derişiklik oranı bu çalışmada, literatürden farklı ola-
rak %5’e kadar genişletilerek derişimin daha geniş bir aralıktaki etkisi irdelenmiştir.

Son olarak, su + etilen glikol + Al2O3 nano-akışkanının kütlesel özgül ısısının, Denk-
lem 2 kullanılarak hesaplanan değerlerinin ve Vajjha vd. [8] tarafından yapılan de-
neysel bir çalışma sonucunda bulunan değerlerinin nano-parçacık hacimsel oranı ile 
değişimi Şekil 14’te gösterilmiştir. Bu karşılaştırmanın yapılabilmesi için hesaplama-

Şekil 13. Su ile Etilen Glikol Karışımının, 1 atm basınç ve 90 °C Ortalama Sıcaklıkta, 20 °C Sıcaklık 
Değişimi İçin Motor Bloğundan Birim Zamanda Çektiği Isı Miktarlarının, Etilen Glikolün Hacimsel 
Oranı ile Değişimi
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larda, Vajjha vd. tarafından yapılan deneysel çalışmadaki gibi %40 su + %60 etilen 
glikol karışımı kullanılmıştır.

Şekil 14’teki verilere bakıldığında, Al2O3 derişimi arttıkça bu çalışmadaki sonuçların 
deneysel sonuçlara yaklaştığı görülmektedir.

5. SONUÇLAR VE DEĞERLENDİRME
Bu teorik çalışmada elde edilen sonuçlardan hareketle aşağıdaki değerlendirmelerde 
bulunulabilir:

• Şekil 2’de; incelenen nano-akışkanlar arasında en yüksek yoğunluğa 51 numa-
ralı nano-akışkanının sahip olduğu, buna karşılık en düşük yoğunluğa ise 1 nu-
maralı akışkanın yani suyun sahip olduğu görülmektedir. Böylece, 51 numaralı 
nano-akışkanın bu yüksek yoğunluğu, soğutma akışkanının aynı hacimsel debide 
kullanılması durumunda kütlesel debi üzerinde büyük bir etkiye sahip olacaktır.

• Şekil 3’te, analiz edilen akışkanlar arasında en yüksek yoğunluğa 31 numaralı 
akışkanın yani etilen glikolün sahip olduğu buna karşılık en düşük yoğunluğa ise 1 
numaralı akışkanın sahip olduğu görülmektedir. Etilen glikolün tek başına kullanı-
mında ortaya çıkan yoğunluktaki bu artış, yine soğutma akışkanının aynı hacimsel 
debide kullanılması durumunda kütlesel debi üzerinde büyük bir etkiye sahip ola-
caktır.

• Şekil 4’te; hacimsel debinin sabit tutulması durumunda, en yüksek kütlesel debiyi 
51 numaralı nano-akışkanın sağladığı, en düşük kütlesel debiye ise 1 numaralı 
akışkanın yol açtığı görülmektedir. Bu husus, motordan çekilecek ısı miktarı üze-
rinde önemli bir etkiye sahiptir.

 
 

Şekil 14. Su + Etilen Glikol + Al2O3 Nano-Akışkanının 1 atm ve 90 °C’daki Kütlesel Özgül Isısının, 
Nano-Parçacık Hacimsel Oranı İle Değişimi
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• Şekil 5’te, hacimsel debinin yine sabit tutulması durumunda, en yüksek kütlesel 
debiyi, 31 numaralı akışkanın  sağladığı, en düşük kütlesel debiye ise 1 numaralı 
akışkanın yol açtığı görülmektedir. Bu husus yine, motordan çekilecek ısı miktarı 
üzerinde önemli bir etkiye sahiptir.

• Şekil 6’da, en yüksek kütlesel özgül ısıyı 1 numaralı akışkanın sağladığı, en düşük 
kütlesel özgül ısıya ise 51 numaralı nano-akışkanının yol açtığı görülmektedir. Bu 
husus, motordan çekilecek ısı miktarı üzerinde yine önemli bir etkiye sahiptir.

• Şekil 7’de, en yüksek kütlesel özgül ısıyı 1 numaralı akışkanın sağladığı, en düşük 
kütlesel özgül ısıya ise 31 numaralı akışkanın yol açtığı görülmektedir. Bu husus 
yine, motordan çekilecek ısı miktarı üzerinde önemli bir etkiye sahiptir.

• Şekil 8’de; en yüksek ısı iletim katsayısını 1 numaralı akışkanın sağladığı, en dü-
şük ısı iletim katsayısına ise 12 numaralı nano-akışkanın yol açtığı görülmekte-
dir. Suya, Al2O3 veya CuO nano-parçacıklarının eklenmesinin, karışımın ısı iletim 
katsayısını yükseltmesi beklenirken düşürdüğü görülmüştür. Bu durum, Denklem 
3’ün, su + etilen glikol temel akışkanı için geçerli olmasından ileri gelmektedir.

• Şekil 9’da; en yüksek ısı iletim katsayısını 42 numaralı nano-akışkanın sağladığı, 
en düşük ısı iletim katsayısına ise 26 numaralı akışkanın yol açtığı görülmektedir. 
Isı iletim katsayısının, nano-parçacık hacimsel oranıyla artması, Wasp modelinin 
geçerliliğini bir kez daha göstermiştir.

• Şekil 10’da; en yüksek ısı iletim katsayısına 21 numaralı nano-akışkanın sahip ol-
duğu, buna karşılık en düşük ısı iletim katsayısına ise 32 numaralı nano-akışkanın 
nano-akışkanının sahip olduğu görülmektedir.

• Şekil 11’de; Denklem 3 ve Denklem 4 ile elde edilen veriler incelendiğinde, en 
yüksek ısı iletim katsayısını 1 numaralı akışkanın sağladığı, en düşük ısı iletim 
katsayısına ise 31 numaralı akışkanın yol açtığı görülmektedir. Denklem 6 ile elde 
edilen veriler incelendiğinde ise; en yüksek ısı iletim katsayısını yine 1 numaralı 
akışkanın sağladığı, buna karşılık en düşük ısı iletim katsayısına ise 30 numaralı 
akışkanın yani %10 su + %90 etilen glikol karışımının yol açtığı görülmektedir. 
Ayrıca, Denklem 4 ve Denklem 6’ya göre ısı iletim katsayısı, etilen glikolün ha-
cimsel oranı arttıkça düşmekteyken, Denklem 3’e göre ise yükselmektedir.

• Şekil 12’de; en yüksek ısı geçişini, 1 numaralı akışkanın sağladığı, en düşük ısı 
geçişine ise 31 numaralı akışkanın yol açtığı görülmektedir. Çekilen ısı miktarı, 
motor soğutma sisteminin performansının en önemli göstergesidir. Ancak, suyun 
donma sıcaklığının nispeten yüksek olması nedeniyle bu mukayesenin, %50 su + 
%50 etilen glikol karışımı ile bu karışım kullanılarak elde edilen nano-akışkanlar 
arasında yapılması gerekir. Bu durumda en iyi sonucu, 51 numaralı nano-akışkanın 
sağladığı görülür.

• Şekil 13’te; en yüksek miktarda ısı geçişini yine 1 numaralı akışkanın sağladığı, 
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en düşük miktarda ısı geçişine ise yine 31 numaralı akışkanın yol açtığı görül-
mektedir. Çekilen ısı miktarı, motor soğutma sisteminin performansının en önemli 
göstergesidir.

• Su + etilen glikol + Al2O3 nano-akışkanının kütlesel özgül ısısının, Denklem 2 
kullanılarak hesaplanan değerlerinin ve Vajjha vd. [8] tarafından yapılan deneysel 
bir çalışma sonucunda bulunan değerlerinin nano-parçacık hacimsel oranı ile de-
ğişiminin görüldüğü Şekil 14’te, Al2O3 derişiminin artmasıyla bu çalışma sonuçla-
rının, deneysel sonuçlara yaklaştığı görülmektedir.

• Şekil 14’te, Al2O3 nano-parçacığının %0 ila %5 arasındaki derişimi için Denklem 
2 ile bulunan kütlesel özgül ısı değerlerinin 8 numaralı referansta deneysel olarak 
elde edilen sonuçlarla kıyaslandığında değerlerin, birbirleriyle uyumlu olduğu gö-
rülmüştür. 

• Ayrıca bu çalışmayı tamamlayacak şekilde bir deneysel çalışma yapılması da fark-
lı nano-parçacık kullanımının gerçek etkisini gösterecektir. Bu teorik çalışmada 
elde edilen veriler literatürdeki değerlerle büyük oranda uyumlu olsa da bu değer-
lerin, deneysel bir çalışma ile desteklenmesi gerekir.

• Literatürde sadece su ile veya sadece etilen glikol ile yapılmış çalışmalar bulmak 
mümkündür. Ancak, su ile etilen glikol karışımı kullanılarak oluşturulan nano-
akışkanlar, genellikle bir çeşit nano-parçacık kullanılarak elde edilmiş olup fark-
lı nano-parçacıkların yer aldığı çalışmalar bulmak nispeten zordur. Bu nedenle, 
Al2O3 ve CuO nano-parçacıklarının kullanıldığı bu çalışma, literatürdeki benzer 
çalışmalardan ayrışmaktadır.

• Kaynaklarda [14], nano-parçacık derişikliğinin artışı ile kütlesel özgül ısı değeri-
nin sürekli artmadığı, %2 derişiklik değerinden daha büyük oranlar için karışım 
içerisinde asılı tutulabilecek nano-parçacık miktarının, derişiklik artış oranı ile pa-
ralel olarak artmadığı, bu değerden itibaren derişiklik artışı ile karışım içerisinde 
çökelmenin oluştuğu gözlemlenmiştir. Bu husus, nano-akışkan alanında çalışacak 
araştırmacılar için dikkate değer bir durumdur.

• Farklı nano-parçacıkların kullanıldığı bu teorik çalışmanın bir devamı olarak, hib-
rit nano-akışkanların kullanıldığı deneysel ve/veya teorik çalışmalara ihtiyaç oldu-
ğu açıktır.

• Farklı akışkanlar kullanılarak yapılan soğutmanın incelendiği bu çalışmanın so-
nuçlarının, motorun çalışma performansına nasıl etki edeceğini konu alan ve bu 
çalışmanın devamı niteliğinde olacak bir çalışma yapılması mümkündür ve ya-
pılacak bu çalışmanın, içten yanmalı motorlar alanında çalışacak araştırmacılara 
yararlı olacağı düşünülmektedir.

Sonuç olarak, motor soğutma sistemlerinde nano-akışkan kullanımının, aynı sıcaklık 
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farkının oluşmasının istendiği durumlarda daha fazla ısı çekilmesini sağlayacağı veya 
amaçlanan soğutma için daha az miktarda akışkan kullanımını gerektireceği açıktır.

KISALTMALAR, SEMBOLLER VE İNDİSLER:
Kısaltmalar:
ICE İçten yanmalı motor
TCI Turbo-kompresör ateşlemeli

Semboller:
BR Taban akışkan oranı
cp Kütlesel özgül ısı [J/(kg.K)]
f Sürtünme katsayısı, [-]
k Isı iletim katsayısı, [W/(m.K)]
k* Filippov deneysel katsayısı, [-]
q Isı miktarı, [W]
ρ Yoğunluk, [kg/m3]
  Etilen glikolün hacimsel oranı, [%]
φ Nano-parçacık hacimsel oranı, [%]

Alt indisler:
a Akışkan
na Nano-akışkan
p Parçacık
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Yenilenebilir Enerji Yatırımlarının Finansmanında Yeşil 
Tahvillerin Kullanımı 
Mustafa Özcan1*, Sefa Merve Durmuşoğlu2

ÖZ
Yenilenebilir enerji yatırımlarının finansmanında kullanılan birçok finansman aracı bulunmaktadır. Banka kredile-
ri, yeşil krediler, ihracat kredileri, hibeler, yenilenebilir enerji tedarik anlaşmaları, finansal kiralama, kitle fonlama-
sı, yeşil sukuk ve yeşil tahvil yenilenebilir enerji yatırımlarının finansmanında kullanılan başlıca finansman araçla-
rıdır. Yeşil tahviller, içerisinde yenilenebilir enerji projeleri de bulunan yeşil projelerin finansmanı için kullanılan 
sürdürülebilir finansman araçlarıdır. Dünya’da en fazla yeşil tahvil ihracı, yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği 
alanlarındaki yeşil projelerden yapılmıştır. Bu çalışmada, yenilenebilir enerji yatırımlarının finansmanı amacıyla 
kullanılan yeşil tahvillerin kullanımı incelenerek, bu finansman aracının Türkiye’de gerçekleştirilen yenilenebilir 
enerji yatırımlarının finansmanı amacıyla kullanımının arttırılması için önerilerde bulunulmuştur. Yeşil tahviller; 
yenilenebilir enerjiye yönelimi arttırmaya katkı sağlayacaktır. Türkiye’de yapılan yeşil tahvil ihraçlarının yenile-
nebilir enerji yatırımları için kullanımı yetersizdir. Türkiye’de yeşil tahviller ile ilgili dış görüş yapan kurum sayısı 
yeterli değildir. Dış görüş yapan kuruluşların dış görüş kapsamına giren faaliyetleri net olarak belirtilmemiştir. 
Yeşil tahvil kullanımının artırılması için, şeffaflık ve güven artırıcı düzenlemeler yapılmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: Yenilenebilir enerji kaynakları, yeşil tahviller, yenilenebilir enerji finansman araçları, sürdü-
rülebilirlik, yeşil tahvil prensipleri

Use of Green Bonds in the Financing of Renewable Energy 
Investments

ABSTRACT
The wide range of financial mechanism used to finance investments in renewable energy. Bank loans, green credit, 
export credit, renewable power purchase agreement, leasing, crowdfunding, green sukuk and green bond are 
the most commonly used financing mechanisms investments in renewable energy. Green bonds are sustainable 
financing tools used to finance green projects that include renewable energy projects. The largest green bond 
issuance in the world was made from green projects in the fields of renewable energy and energy efficiency. In this 
study, by examining the use of green bonds used to finance renewable energy investments, suggestions have been 
made to increase the use of this financing mechanism for the financing of renewable energy investments in Turkey. 
Green bonds will contribute to increase the trend to renewable energy sources. The use of green bond issues 
in Turkey for renewable energy investments has been insufficient. The number of institutions making external 
opinions on green bonds in Turkey is not sufficient. Making of external opinions institutions that fall within the 
scope of external opinion are not clearly specified. Transparency and confidence-building regulations should be 
made to increase the use of green bonds.

Keywords: Renewable energy sources, green bonds, renewable energy financing tools, sustainability, green bond 
principles
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EXTENDED ABSTRACT

Energy production from renewable energy sources (RES) is increasing in the world. Different financing to-
ols are used to finance renewable energy investments. One of the financing tools used is green bonds made 
investment within the scope of the green project. In this study; by examining the status of green bond issues 
in Turkey, the current situation of green bond issues in RES investments has been revealed. By examining 
the green bond issues in the field of RES in the world, suggestions have been made to increase the use of 
green bonds, which are a tool of financing in RES investments in Turkey. The study will contribute to the 
literature as the first study carried out in this field since it examines the RES investments made with green 
bond financing in Turkey by comparing them with their worldwide use and revealing the difference of green 
bonds with other financing tools. In the study, information was given about loans, grants, renewable power 
purchase agreements, leasing, crowdfunding, debt securities and green sukuk, which are the financing tools 
used in the financing of RES investments. Regarding presented markets, there are two types of green bonds 
which are labeled or unlabeled. Labeled green bond is the bond that is released to the market with the name of 
green bond. Unlabeled green bonds are bonds that are used for environmentally friendly projects but are not 
marketed as green bonds. The green bond issue repository is smaller than the traditional bond issue repository, 
and in labeled green bonds, the investor groups in these two repositories overlap. The green bond has four 
main components; use of proceeds, process for project evaluation and selection, management of proceeds, 
and reporting. In order for a project to be a green bond project, it must comply with these four basic compo-
nents published in green bond principles. In green bonds, it is the issuer’s own responsibility to confirm the 
project’s compliance with green bond principles. In green bond issuances, all of the revenues must be spent 
for the specified green project. The reporting part of the project is expected to be presented to the investor 
annually. As green bond principles are voluntarily expected to keep to the standards, usually investors are 
asking report within the scope of external opinion from entrepreneurs. External opinion is an analysis to cont-
rol the compliance of green bond issues with green bond principles, made by experts or review institutions. 
External opinion evaluation on green bonds is made in four different ways; second party opinion, verification, 
certification, and green bond scoring/rating. The green bond process starts with the issuer choosing the green 
project included in the green bond principles. The institutions or organizations that will make investment, 
make situation analysis to finance this selected project. This situation analysis is made by the external opinion 
at the request of the investor. The investment process is started when the project is in compliance with green 
bond principles. In this selected green bond project, all revenues of the bond in the issuance process are kept in 
a special account determined for the green project. The payment process usually varies in each project depen-
ding on the credit period. As a result, the issuer realizes the green project with green bond issue. For a project 
to be considered a green project, it must be in areas such as renewable energy, energy efficiency, sustainable 
water management, clean transportation, pollution prevention and control, sustainable management of natural 
resources, and protection of biodiversity. The first green bond issue in the world was made by the European 
Investment Bank in 2007. The first green bond issue in Turkey was issued by the Türkiye Sınai Kalkınma 
Bankası (TSKB) in 2015. Financing of eleven projects has been provided, with this issuance. Seven of these 
projects are renewable energy investments. The organizations which operating in many different sectors in 
Turkey had issued green / sustainable bonds. An organization which operating in construction; it was the first 
company to issue a green / sustainable bond aimed at qualified investors in the domestic capital markets. A part 
of the revenue obtained from this bond in 2017 was used in green building applications. A Turkish bank with 
foreign partners issued a green bond for the installation of renewable wind and solar power plants with all the 
revenue of the investment of $ 50 million in 2019. A group of companies in the electricity sector issued green 
bond with the amount of 100.5 million TL for use in sustainability and green technology in 2020. This green 
bond is the first green bond with two different interest rates. A green bond is a financing tool that is newly used 
and developed in the world. Green bond issues worldwide are mostly in the field of energy. More than 50% 
of green bond investors are American investors. 40% of green bond issues in Europe were used in the field 
of energy, and 90% of these issues in the field of energy were used in renewable energy investments. Green 
bonds are used only for green projects. This is the most important feature that distinguishes green bonds from 
leasing, loans, crowdfunding and grants. The feature that distinguishes green bonds from green sukuk; green 
bonds are labeled and unlabeled. This situation provides that green bonds have a wider place in the market. 
In addition, green bonds are issued with interest and green sukuk are issued without interest. Turkey started 
green bond issuance later than other countries. The use of green bond issues in Turkey for renewable energy 
investments is insufficient. The number of institutions making external opinions in Turkey should be increased 
to create more transparency and trust for investors in projects. The activities of external opinion institutions in 
Turkey should be clearly stated. Management of proceeds and project results should be presented objectively 
in annual reports by the issuers to the investors.
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1. GİRİŞ 
Enerji talebinin fosil enerji kaynakları ile karşılanması sonucu meydana gelen emis-
yonlar, bu kaynakların kullanımını tartışmaya açmıştır [1]. Yenilenebilir enerji kay-
nakları (YEK); sera gazı emisyonlarına neden olmamaları, çevre ve insan sağlığı 
üzerinde olumsuz etkilere yol açmamaları gibi nedenlerle fosil enerji kaynaklarının 
alternatifi olmuşlardır [2, 3, 4]. YEK’ lerin üretim maliyetlerinde yaşanan düşüşler ve 
YEK kullanımını özendiren politikaların izlenmesi sonucu; YEK kullanılarak ger-
çekleştirilen elektrik enerjisi üretiminde hızlı bir büyüme yaşanmıştır [5]. YEK ile 
elektrik enerjisi üretiminde görülen maliyet düşüşlerine bağlı olarak, YEK’ ler fosil 
kaynaklar ile rekabet edebilir duruma gelmiş ve düşük maliyetli enerji dönüşümün-
de kullanılabilecek başlıca kaynaklar olmuşlardır. 2000 yılında 754 GW olan dünya 
YEK kurulu güç kapasitesi 2019 yılı sonunda 3,4 kat artarak 2.537 GW değerine 
yükselmiştir. 2019 yılında yeni devreye alınan kurulu gücün %72’si ise YEK ile ça-
lışan santrallerden oluşmuştur. YEK ile elektrik enerjisi üretiminde görülen maliyet 
düşüşlerinin gelecek yıllarda da sürmesi beklenmektedir  [6].

2016 yılında yürürlüğe giren Paris Anlaşması, küresel iklim rejiminde yeni bir dönemi 
başlatmıştır. Anlaşma ile küresel ortalama sıcaklık artışının bu yüzyılın sonunda 2 
C°’nin altına düşürülmesi, mümkünse 1,5 C° ile sınırlandırılması hedeflenmiştir.  Bu 
anlaşma ile anlaşmaya taraf ülkelerin, sera gazı emisyonlarının azaltılmasına yöne-
lik gönüllülük temelli tedbirler alması kararlaştırılmıştır [7]. Anlaşmanın merkezinde 
sera gazı emisyonlarını azaltacak olan ve ülkelere özgü belirlenmiş olan ulusal katkı 
beyanları yer almaktadır. YEK ile enerji üretimi, ulusal katkı beyanlarını karşılamada 
kullanılacak olan en önemli politikalar arasındadır [8].

Yenilenebilir enerji alanında erişilen avantajlı durum, zengin YEK potansiyeline sa-
hip olan Türkiye açısından önemli bir olanak sunmaktadır. Türkiye’nin zengin YEK 
potansiyeli kullanılarak teknik, ekonomik ve çevresel anlamdaki birçok sorun ortadan 
kaldırılabilir [9].

2019 yılı sonu verilerine göre, Türkiye’nin toplam kurulu gücü 93.022,7 MW olup, 
toplam kurulu gücün %49,92 sini oluşturan 46.441,8 MW’ lık kurulu güç hidroelekt-
rik santraller(HES) dahil YEK’ lerden oluşmaktadır [10].

Türkiye’de YEK ile elektrik enerjisi üretiminde olumlu gelişmeler yaşanmış, kurulu 
güç artışı sağlanmış ancak başta rüzgâr olmak üzere HES haricindeki diğer YEK’ 
lerden faydalanma oranları düşük kalmıştır [11, 12].

Türkiye’nin sera gazı emisyonları artış eğilimini sürdürmektedir. 1990 yılında 219,4 
milyon–ton (Mt) CO2 eşdeğeri (eşd.) olan toplam sera gazı emisyon değeri, 2018 yı-
lında yaklaşık %138 oranında artarak 520,9 Mt CO2 eşd. ulaşmıştır. 2018 yılı emisyon 
verilerine göre, enerji kaynaklı emisyonlar %71,6’lık oran ile ilk sırada yer almıştır. 
Sera gazları içerisinde en yüksek orana sahip olan gaz CO2’dir. CO2 emisyonlarının 
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oluşmasında en fazla paya sahip olan emisyonlar enerji kaynaklı emisyonlardır. 2018 
yılı toplam CO2 emisyonlarının %35,5’i elektrik ve ısı üretimi olmak üzere, %85,8’i 
ise enerji sektöründen kaynaklanmıştır [7].

Türkiye Paris Anlaşması’nı imzalamış, 7 Ekim 2021 tarihinde Türkiye Büyük Millet 
Meclisi’nde onaylayarak anlaşmaya taraf olmuştur. Türkiye 2015 tarihinde Birleş-
miş Milletler İklim Değişikliği Çevre Sözleşmesi (BMİDÇS) Sekreterliğine sunduğu 
niyet edilmiş ulusal katkı (INDC) beyanında, referans senaryoya göre 2030 yılında 
1175 Mt CO2 eşd. olacağı tahmin edilen toplam sera gazı emisyon değerini alacağı 
tedbirlere ile %21 oranında azaltacağını beyan etmiştir [13]. Paris anlaşması, sera gazı 
emisyonlarını azaltmak için ulusal katkıları belirlemek yanında, tüm ülkelerin belir-
lenen 2 C°, mümkünse 1,5 Co hedefine erişmek için alınacak tedbirlerin finansmanı 
konusunun önemine de vurgu yapmaktadır. Paris Anlaşması ile belirlen hedeflere eriş-
mek için finansman kaynağı ihtiyacı vardır. Anlaşmanın uzun dönemli üç hedefinden 
biri olan 2.1.(c) maddesi, “Düşük sera gazı emisyonları ve iklime dirençli kalkınmaya 
yönelik bir yolla uyumlu bir finansman akışı sağlamak” şeklindedir [14]. Anlaşmaya 
taraf olan hükümetler çeşitli başlıklar altında yapacakları düzenlemeler ve uygulama-
lar ile Paris anlaşmasının hedeflediği finansal akışı sağlayabilirler. Bu düzenlemeler 
ve uygulamalar arasında yeşil tahvilin de içinde bulunduğu gönüllülük temelli araç-
larda bulunmaktadır [15].

Enerji sektörü, Türkiye’nin artan sera gazı emisyonlarında en yüksek paya sahip olan 
sektördür.  Bu sektörden başlanarak gerçekleştirilecek enerji dönüşümü sayesinde, 
düşük karbonlu ekonomiye geçiş hızlanabilir. Elektrik üretiminde YEK kullanımının 
artırılması, Türkiye’nin düşük karbonlu enerji dönüşümüne katkı sağlayacaktır [16]. 
Bu sayede Paris iklim anlaşması ile belirlenen küresel sıcaklık artışı değerini 2 C°’nin 
altında tutma yönündeki iklim hedefine olan ülke katkısı artacak, ekonomik, teknolo-
jik ve çevresel anlamda birçok fayda elde edilecektir [8]. 

YEK kullanılarak elektrik üretimi gerçekleştiren projelerin finansmanını sağlamak 
amacıyla kullanılabilecek çeşitli finansman araçları bulunmaktadır. İklim değişikli-
ğini önlemeye yönelik çabalar, yeşil finansman kavramına olan ilgiyi artırmıştır [8]. 
Küresel sürdürülebilir borçlanma piyasası finansman mekanizmaları son yıllarda dü-
şük karbon ekonomisine e geçişte kullanılan önemli mekanizmalar haline gelmiş, bu 
kapsamda yeşil tahvil kullanımı artmıştır. Yeşil tahviller; iklim ve çevreye yarar sağ-
layan yeşil projelerin finansmanı için kullanılan finansman araçlarıdırlar [17].

Literatürde, yeşil tahviller ile ilgili yapılmış çeşitli çalışmalar bulunmaktadır. Prag 
ve Andersson yaptıkları çalışmada [18], yeşil tahvil piyasasının çoğu yatırımcı tara-
fından bilinmeyen bir pazar olduğunu belirtmişlerdir. Yatırımcıların çoğu tarafından 
bilinmemesine rağmen 2010’da yeşil tahvilde diğer yıllara göre daha fazla tahvil ihraç 
edildiği vurgulanmıştır. Piva [19],  yeşil ve geleneksel tahvillerin getiri farklarını araş-
tırdığı çalışmasında; yeşil kavramının proje seçimi yapılırken yatırımın performansını 
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etkilediği tespitinde bulunmuştur. Jones ve Comfort [20], yeşil tahvilin henüz gelişim 
aşamasında olduğunu yeşil tahvil pazarının genişlemesi için iyileştirmeler yapılması 
gerektiğini vurgulamıştır. Bu iyileştirmelerden ilki, sürdürülebilirlik ve yeşil tahvil 
raporlarında finanse edilen projelerin ilerleyişine ilişkin sağlanan bilgi ve verilerin gü-
vence altına alınması ve doğrulanmasıdır. Gerçekleştirmesi gereken diğer bir iyileş-
tirme ise; sürdürülebilirlik kavramıyla uyumlu bir piyasa gelişiminin sağlanmasıdır.  

Türkiye’de yeşil tahvil alanında yapılmış sınırlı sayıda çalışma bulunmaktadır. Kandır 
ve Yakar tarafından gerçekleştirilen çalışmada [21] dünyada yeşil tahvilin daha çok 
YEK alanında kullanıldığı vurgulanmıştır. Ayrıca Türkiye’deki yeşil tahvil piyasa-
sının gelişimi ile YEK alanındaki yatırımlara finansman açısından fayda sağlanaca-
ğını da belirtmişlerdir. Özkan çalışmasında [22], yenilenebilir enerji yatırımlarının 
finansmanı için yeşil tahvillerin önemli finansman kaynağı olduğunu belirtmiştir. Tur-
guttopbaş çalışmasında [23] yeşil tahvil ihracında başarının, tahvil ihracı öncesi ve 
sonrası denetim süreçlerinin yeşil tahvil prensiplerine uygun bir şekilde yapılmasına 
bağlı olduğunu belirtmiştir. 

Bu çalışmada amaç; yeşil tahvilin Dünya ve Türkiye’deki gelişimini inceleyerek, ye-
şil tahvillerin YEK yatırımlarının finansmanı amacıyla kullanımlarının artması için 
önerilerde bulunmaktır. Yeşil tahvillerin Dünya, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği 
(ASEAN) ülkeleri, Avrupa ve Türkiye’de sadece YEK alanındaki kullanım durumla-
rını inceleyen bir makale bulunmamaktadır. Bu çalışma, Türkiye’de gerçekleştirilen 
YEK yatırımlarının yeşil tahvil kullanılarak finansmanını incelemesi nedeniyle bu 
alanda yazılmış ilk çalışma niteliğini taşımaktadır. Ayrıca çalışma Türkiye’nin son 
dönemdeki yeşil tahvil ilerleyişini göstermesi yönüyle literatüre önemli bir katkıda 
bulunacaktır.

Çalışmanın ikinci bölümünde yenilenebilir enerji yatırımlarında kullanılan finansman 
araçları incelenmiştir. Üçüncü bölümünde yeşil tahvil kullanımı, yeşil tahvilin avantaj 
ve dezavantajları, türleri ve ilkeleri incelenmiştir. Çalışmanın dördüncü bölümünde 
Dünya’da, Avrupa’da ve Türkiye’de yeşil tahvildeki durum açıklanmıştır. Sonuç ve 
tartışma bölümünde yeşil tahvilin YEK alanındaki bazı finansman araçları ile ara-
sındaki belirgin farklar, Dünya ve Türkiye’deki yeşil tahvil piyasasının mevcut du-
rumu analiz edilmiştir. Çalışmanın altıncı bölümü olan öneriler bölümünde ise yeşil 
tahvillerin Türkiye’de gerçekleştirilen YEK yatırımlarında kullanımının artırılmasına 
yönelik öneriler sunulmuştur. 

2. YENİLENEBİLİR ENERJİ YATIRIMLARINDA 
KULLANILAN FİNANSMAN ARAÇLARI 
Çalışmanın bu bölümünde yenilenebilir enerji yatırımlarında kullanılan finansman 
araçları incelenmiştir. Yenilenebilir enerji yatırımlarının dış finansman ihtiyacı çeşitli 
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finansman araçları kullanılarak sağlanmaktadır. Dış finansman; hibeler, uluslararası 
finansman kuruluşlarının kredi programları, banka kredileri, finansal kiralama, ihra-
cat kredisi, kitle fonlaması, yenilenebilir enerji tedarik anlaşmaları (YETA), yeşil su-
kuk, yeşil tahvil gibi finansman araçları kullanılarak gerçekleştirilmektedir [24]. YEK 
yatırımlarında kullanılan finansman araçlarının sınıflandırılması Şekil 1’de  [24, 25] 
gösterilmiştir.

2.1 Krediler

Kredi, bir kimseye verilen belirli bir miktarda satın alma gücünün, belirli bir süre içe-
risinde faiz bedeli karşılığında gerçek veya tüzel kişilere verilmesidir [26].

Türkiye’deki bankaların çoğu YEK projelerine finansman sağlayıcı programlar oluş-
turmuşlardır. Projelere sağlanan finansman programlarında kredi desteği ön plandadır. 
İhtiyaç kredisi olarak değerlendirilen bu finansman programları 5 MW ve altındaki 
lisanssız projelerde, firmaların teminatları göz önünde bulundurularak gerçekleştirilir. 
Lisanslı projelerde ise proje yarışmalarının zaman alması, lisansların geç verilmesi 

 

 Şekil 1. YEK Yatırımlarında Kullanılan Finansman Araçları
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ve katkı payı bedellerinin yüksek olması gibi etkenler kredi teminini olumsuz etkile-
mektedir [24]. 

Yeşil krediler; Uluslararası Kalkınma Kuruluşları tarafından geliştirilen ve yenilene-
bilir enerji, çevre ve enerji verimliliği alanlarında özel olarak kullandırılan kalkınma 
kredileridir. Bu kredi türünde krediyi alan kullanıcıya; enerji verimliliği, enerji tasar-
rufu gibi yeşil alanlarda performans değerlendirmesi yapılır. Performansların değer-
lendirilmesiyle puanlar verilerek, kullanıcılara uzun vadeli ve düşük faiz avantajları 
ile ödeme seçenekleri sunulur [27].

İhracat kredileri, ülkelerin bünyesindeki ihracatı artırmak için verilen orta ve uzun 
vadeli kredilerdir. İhracat yapan ülkeler, ihracat kredisi veren bankalar kurmuşlar-
dır [27]. Türkiye’de ihracat kredisi Türk Eximbank tarafından verilmektedir. 2019 
verilerine göre; Türk Eximbank kredilerin %15,1’lik bölümü lojistik ve taşımacılık 
sektöründe, %14,1’i metal alanında, %8,5’u inşaat ve inşaat ürünlerinde, %7,7’si hiz-
met sektöründe, %7,1’i hazır giyim ve konfeksiyonda, %6,8’i tekstil ve hammadde-
lerinde, %6,1’i gıdada, %5,9’u kimya ve plastikte, %5,5’i otomotivde, %5’i toptan 
ticarette, %5’i enerji sektöründe %2,6’sı kağıt ve orman ürünlerinde, %2,2’si elektrik 
ve elektronik alanında, %2,1’ mobilya, ev ve ofis gereçlerinde, %2,0’ı perakendede, 
%1,3 tarım ve balıkçılık alanında, %1,2’si makine ve teçhizatta, %0,8’i elektrikli ev 
aletlerinde %0,8’i de diğer bölümlerde kullanılmıştır [28].

2.2 Hibeler

Hibe; kamu kurumları ve uluslararası kuruluşların, proje bazlı olarak küçük ve orta 
büyüklükteki işletmeler (KOBİ)’e sağladıkları karşılıksız fondur [29]. Hibelerin fi-
nansal olarak yönetim zorluğu bulunmamaktadır. Hibelerin verilmesi projenin hedef-
lerinin hibe şartlarına uygunluğu dikkate alınarak sağlanır. Yenilenebilir enerji proje-
lerinde kullanılan hibelerin amacı, projenin amortisman süresini kısaltarak, projenin 
toplam finansal maliyetini düşürmektir [24].

2.3 Yenilenebilir Enerji Tedarik Anlaşmaları 

Yenilenebilir Enerji Tedarik Anlaşmaları (YETA); YEK kullanarak enerji talebini kar-
şılamayı planlayan firmalar ile; YEK ile üretim yapacak olan veya enerji üreten özel 
elektrik üretim şirketleri arasında yapılan orta ve uzun vadeli enerji tedarik anlaşma-
larıdır [11].

YETA; kurulacak olan yeni tesislerde finansmanı kolaylaştıran, işletmedeki tesislerde 
ise işletme ve bakım maliyetlerinde uzun süreli olarak düzenli gelir akışı sağlayan 
mekanizmalardır [11].

YETA mekanizması, yenilenebilir enerji teşviklerin azalması veya kesilmesi duru-
munda kullanılabilecek alternatif bir seçenektir. İkili anlaşmalar çerçevesinde gerçek-
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leştirilen YETA’ lar; üretici ve finans kuruluşları açısından sabit gelir akışı sağlarken, 
tüketici şirketler açısından da tahmin edilebilir fiyatlar ile elektrik enerjisi tedarik ola-
nağı sağlarlar [11].

2.4 Finansal Kiralama

Finansal kiralama; imalat makinaları, iş ve inşaat makinaları, kara, deniz ve hava 
taşıtları gibi imal edilmiş alet ya da ağır makine ekipmanlarının edinilmesi ve kulla-
nılması için sağlanan orta ve uzun vadeli alternatif yatırım kredisidir [30].

Türkiye’de finansal kiralama; enerji verimliliği ve YEK finansmanında alternatif bir 
finansman olarak görülmüştür. Teminatlandırma sorununu çözmeye yardımcı olması, 
finansal kiralama modelinin; öz tüketim ve çatı sistemlerinin finansmanında daha yay-
gın kullanılmasına olanak sağlamıştır [31]. Finansal kiralamada farklı ekipmanlarda 
ve yenilenebilir enerji alanında kullanılan birçok ekipman ve makine yatırımlarında 
%1 KDV avantajları bulunmaktadır [32].

2.5 Kitle Fonlaması

Kitle fonlaması, kişi veya kurumların proje girişimlerini halka sunarak finansman 
bulduğu ve yatırımcı olarak toplumdan (kitleden) para ile destek sağlayabildiği, bu 
desteği internet üzerindeki platformlar aracılığıyla yaptığı finansman aracıdır [33, 34].

Kitle fonlamasının; bağış temelli, ödül/hediye temelli, borç temelli ve hisse temelli ol-
mak üzere dört farklı modeli vardır [35]. Bağış ve ödül temelli kitle fonlaması model-
lerinde yatırımcı gelir sağlamaz [36]. Hisse temelli kitle fonlaması modelinde 3 Ekim 
2019 tarihinde yayınlanan tebliğ ile ihtiyaç duyulan fonun girişimciye sağlanması için 
imkân sunulmuştur [37]. Türkiye’de kitle fonlaması platformları olarak bağış, ödül ve 
hisse temelli kitle fonlaması modellerini kullanılmaktadır [38].

2.6 Borç Senetleri

Sukuk, belirli projelerin varlıklarının mülkiyeti veya özel bir yatırım faaliyeti ile ilgili 
payları temsil eden, hisse senetlerinin güvence altında tutulmasını sağlayan, sözleş-
meye dayalı haklara uzanan eşit değerli sertifikalardır [39]. 

Kira sertifikası (yeşil sukuk); yenilenebilir enerji ve çevre dostu projeleri finanse et-
mek için tasarlanmış, geniş bir yatırımcı potansiyeline sahip olan, faizsiz finansman 
aracıdır [39,40, 41]. İklim felaketlerinin en çok yaşandığı ülkelerden olan Malezya, 
yeşil sukuk alanında aktif faaliyet yürütülen bir ülkedir. Malezya, sukuk pazarına 
ilk olarak 1990 yılında Shell MDS (Malezya) tarafından sukuk ihraç edilmesi yo-
luyla girmiştir [42]. İklim felaketlerinin etkilenen bir diğer ülke ise Endonezya’dır. 
Endonezya’da 2017 yılında iklime bağlı felaketlerden 320 milyar dolar zarar meyda-
na gelmiştir. Bu bağlamda Endonezya Maliye Bakanlığı Mart 2018’de ilk bağımsız 
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1,25 milyar dolarlık yeşil sukuk ihracını gerçekleştirmiştir. Yeşil sukuk yardımıyla 
Endonezya Hükümeti, iklim felaketlerinin ardından oluşan çevre tahribatını gider-
meye çalışmıştır. Ayrıca düşük karbon ilkesini benimseyerek çevreye katkı sağlayan 
yeşil yatırımlarda adımlarını hızlandırmıştır [43].

Yeşil sukuk ve yeşil tahvilde geçerli olan 4 temel bileşen Şekil 2’de gösterilmiştir.

Türkiye’de ilk yeşil sukuk ihracı, Zorlu Enerji adına Türkiye Sınai ve Kalkınma 
Bankası (TSKB) tarafından 2020 yılında gerçekleştirilmiştir. TSKB tarafından Zor-
lu Enerji için toplam 450 milyon TL’lik sürdürülebilirlik temasına sahip olan sukuk 
İhraç Programı gerçekleştirilmiştir. TSKB; Türkiye’nin yanında dünyada da sürdürü-
lebilir sukuk çerçevesi içeriği itibariyle ilk ihracı gerçekleştiren kurum olmuştur [44].

İklim değişikliğinin meydana getirdiği sorunlar ile mücadele edilirken gerekli olan 
finansmanı sağlamada kullanılan finansman araçlarından bir diğeri iklim tahvilleridir 
[45]. İklim tahvilleri genellikle ABD doları ve Euro ile ihraç edilirler. Renminbi (Çin 
Yuanı) ve sterlinde kullanılan para birimleri arasındadır [45].

Yeşil tahviller, yeşil krediler, yeşil sukuk gibi borçlanma araçları İklim Tahvilleri Tak-

 

 Şekil 2. Yeşil Tahvil ve Yeşil Sukuk Bileşenleri [43]
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sonomisi ile uyumludur. İklim tahvilleri taksonomisi, düşük karbon ekonomisi sağla-
mak için gereken varlıkları ve projeleri tanımlar. 

Taksonomi, küresel pazarlarda ortak yeşil tanımlar için önemli bir referans noktası-
dır ve net sıfır ekonomiye geçişi ve gelişimi destekleyen uyumlu tematik bir tahvil 
piyasasının büyümesini destekler [46]. İklim Tahvilleri Taksonomisi, iklime uyumlu 
varlıklar ve projeler için bir rehberdir. Taksonomi; ihraççılar, yatırımcılar, hükümetler 
ve belediyeler için düşük karbon ekonomisi sağlayacak kilit yatırımların ne olduğunu 
anlamalarına yardımcı olan bir araçtır [47].

Taksonomi, düşük karbon ekonomisi sağlayan uyumlu bir tematik tahvil piyasasının 
büyümesini destekleyecek şekilde küresel pazarlarda ortak yeşil tanımları teşvik et-
meyi ve önemli bir kaynak olmayı amaçlamaktadır [47].

Tablo 1’de; iklim tahvilleri taksonomisinde yer alan enerji sektörü altındaki, güneş ve 
rüzgâr kaynaklarının taksonomisi verilmiştir.

Tablo 1’de verilen Güneş ve Rüzgâr taksonomisine göre; Güneş ve Rüzgar enerjisi 
ile elektrik üretimi yapan tesisler, fosil kaynaklardan üretilen elektriğin %15’i ile kı-
sıtlanma durumu gösterilmiştir. Yeşil tahviller kendi prensipleri ile uyumlu olduğu 
sürece iklim tahvillerini kapsayan tahvillerdir [49]. 

Varlık Tipi Varlık Özellikleri Tarama Göstergesi

Güneş

Üretim tesisleri (güç 

ve ısı)

Fotovoltaik üretim tesisleri (karada)

Tesisleri, fosil kaynaklardan üretilen 

elektriğin %15’inden fazlasına sahip 

olmayacaktır.

Konsantre güneş enerjisi yenilenebilir 

kaynak tesisleri (karada)

Tedarik zinciri 

tesisleri

Fotovoltaik hücre ve bileşenleri, yo-

ğuşturmalı güneş sistemleri, oluklar 

ve bileşenler gibi tamamen karada 

güneş enerjisi geliştirmeye adanmış 

üretim tesisleri

Özel depolama, dağıtım, kurulum, 

toptan ve perakende

Altyapı

Özel iletim altyapısı

İnvertörler, transformatörler, enerji 

depolama sistemleri ve kontrol 

sistemleri dahil olmak üzere özel 

destek altyapısı

Tablo 1. Güneş ve Rüzgar Taksonomisi [48]
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Rüzgâr

Üretim tesisleri (güç 

ve ısı)
Kara rüzgâr çiftlikleri

Tesisleri, fosil kaynaklardan üretilen 

elektriğin %15’inden fazlasına sahip 

olmayacaktır.

Tedarik zinciri 

tesisleri

Rüzgâr türbinleri gibi tamamen kara 

rüzgar enerjisi geliştirmeye ayrılmış 

üretim tesisleri

Özel depolama, dağıtım, kurulum, 

toptan ve perakende

Altyapı
Özel iletim altyapısı

Özel destek altyapısı

Jeotermal

Üretim tesisleri (güç 

ve ısı)
Elektrik üretim tesisleri

100gCO2/kWh’den düşük doğrudan 

emisyonlar

Jeotermal Isı Pompası gibi doğrudan 

ısı uygulaması

Tedarik zinciri 

tesisleri

Jeotermal türbinler gibi tamamen 

jeotermal enerji gelişmelerine ayrıl-

mış üretim tesisleri

Özel depolama, dağıtım, kurulum, 

toptan ve perakende

Altyapı
Özel iletim altyapısı

Özel destek altyapısı

Biyo-

Enerji Yakıt hazırlama 
proses tesisleri, ön 
arıtma tesisleri ve 
biyorafineri tesis-

leri dahil biyoyakıt, 
biyokütle, biyogaz 

üreten tesisler 
(enerji kullanımı için 

üretilen biyokütle 
bazlı ürünler ≥%50 

ise)

Isıtma ve kojenerasyon için sıvı 
biyoyakıt, katı ve gaz biyokütle üreten 

tesisler

Elektrik üretimi için sıvı biyoyakıt, katı 
ve gaz biyokütle üreten tesisler

Ulaşım için biyoyakıt üreten tesisler

(i)  Fosil yakıt temel çizgisine kıyas-
la %80 GHG emisyon azaltımı

ve

(ii) Biyoyakıt, sürdürülebilir bir 
hammaddeden elde edilmelidir 
(yalnızca izin verilen kereste 
hammaddesi atık odundur)

Üretim tesisleri (güç, 

ısı ve soğutma)

Biyokütle santrali gibi elektrik üretim 

tesisleri

(i) Üretilen elektrik 
emisyonları 100gCO2/

kWh’den düşük olmalıdır
ve

(ii) Biyoyakıt sürdürülebilir 
bir hammaddeden elde 
edilmelidir (izin verilen 

tek kereste hammaddesi 

atık odundur).
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Isıtma tesisleri

Soğutma tesisleri

Birleşik Isı ve Güç tesisleri

I. Kullanılan biyokütle veya 
biyoyakıt emisyonları, 
fosil yakıt taban çizgi-

sinden %80 daha düşük 
olmalı ve elde edilen 
enerji verimliliği en az 

%80 olmalıdır
ve

II. Biyoyakıt sürdürülebilir 
bir hammaddeden elde 
edilmelidir (izin verilen 

tek kereste hammaddesi 
atık odundur).

Tedarik zinciri 
tesisleri

Tamamen biyoenerji gelişimine 
adanmış üretim tesisleri

Özel depolama, dağıtım, kurulum ve 
toptan ve perakende

Karıştırma tesisleri

Altyapı
Özel iletim altyapısı

Özel destekleyici altyapı

Hidroe-

lektrik
Üretim tesisleri

Nehir akışı

Su tutma

Pompalı depolama

Önerilen: güç yoğunluğu> 5W/m2; 
veya üretilen elektrik emisyonları < 

100gCO2e/kWh

VE

Çevresel ve sosyal risklerin kabul 
görmüş en iyi uygulama kılavuzlarına 

dayalı bir değerlendirme yapması 
ve riskleri ele almak için önlemleri 

içermesi gerekir.

Yalnızca pompalı depolama için: 
tesis karbon yoğun enerji ile ücret-

lendirilmeyecek VEYA tesis, kesintili 
yenilenebilir enerjilerin en az %20 
payına sahip bir şebekeye katkıda 

bulunuyor olması gerekir.

Tedarik zinciri 
tesisleri

Hidro türbinler ve bileşenler gibi 
tamamen hidroelektrik geliştirmeye 

ayrılmış üretim tesisleri

Özel depolama, dağıtım, kurulum ve 
toptan ve perakende

Altyapı
Özel iletim altyapısı

Özel destekleyici altyapı
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Yeşil tahviller, çevresel etkileri ve sosyal refahı iyileştirmek için özel hedefleri olan 
yeni geliştirilen finansal araçlardır. Geleneksel sabit gelirli menkul kıymetlere benzer 
olarak, firmalar değerli yatırımlarını finanse etmek için sermaye toplamak amacıyla 
yeşil tahvil ihraç edebilirler. Ayrıca, yeşil tahvillerin CO2 emisyonlarını azaltmak ve 
kirliliği önlemek gibi olumlu bir çevresel fayda sağlaması amaçlanmaktadır. İlk kez 
ihraç edenler için yeşil tahvil çıkarma işlemi maliyetli olabilir [50]. Tahvil ihraçları; 
özel şirketler, bankalar ve kamu kurumları tarafından gerçekleştirilebilir [51]. 

Sürdürülebilir tahvil piyasasındaki ürünler temaya göre; ihraççı düzeyinde sınıflandı-
rılan finansman ürünleri ve gelirlerin onaylı kullanımı başlığı altından sınıflandırılan 
finansman ürünleri olmak üzere ikiye ayrılırlar.  Gelirlerin onaylı kullanımı altında; 
yeşil, sosyal ve sürdürülebilir tahviller yer almaktadır. İhraççı düzeyinde sınıflandırı-
lan finansman ürünleri ise ikiye ayrılır. Bunlardan ilki sağlanan gelirin sadece sürdü-
rülebilir faaliyetlere aktarıldığı, “sürdürülebilirlikle bağlantılı tahviller”, ikincisi ise 
ihraççının geliri sermayesinde kullanabildiği “Yeşil Gelirler” dir. Bu sınıflandırmada 
her bir finansal ürünün ayrı tanımlanmış kriterleri vardır [52]. Şekil 3’te sürdürülebilir 
tahvil piyasasının sınıflandırması gösterilmiştir.

Bir projenin yeşil tahvil projesi olabilmesi için; yeşil proje niteliğine sahip olması 
ve yeşil tahvilin dört temel ilkesi olan gelir kullanımı, proje değerlendirme ve seçme 
süreci, gelir yönetimi ve raporlama ile uyumlu hale getirilebilmesi gereklidir. Yeşil 
tahvilin dört temel ilke ile uyumluluğunu teyit etmek ihraççının kendisine aittir. Farklı 
finansal bilgi sağlayıcı endeksler ve International Capital Market Association (ICMA) 
tarafından belirlenen yeşil tahvil prensipleri, yeşil tahvil prensiplerini geniş bir şekil-
de tanımlanmıştır. Bu talimatlara uyum; ihraççının gönüllü ve bağımsız olarak ilkeleri 
yerine getirmesiyle mümkündür. Yeşil tahvil ihraçlarında prensiplere uyum sürecinde 
öncelikle ihraççılar yeşil tahvil ilkelerine uyum gösterdiklerini düşündükleri projeleri 
oluştururlar. Daha sonra bağımsız denetim firmaları tarafından bu projeler denetle-

Şekil 3. Sürdürülebilir Tahvil Piyasasının Sınıflandırılması [52]
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nerek projede yeşil tahvil prensiplerindeki yükümlülükleri karşılayıp karşılamadığı 
denetlenir. Proje yeşil tahvil prensiplerindeki yükümlülükleri karşılamıyorsa, ihraççı 
ciddi itibar riskleri ile karşılaşır ve yatırımcıların ihraççıya güveni azalır. Yeşil tahvil 
ilkeleri düzenleyici bir kurum ya da çerçeve değil gönüllü kılavuzlardır [49]. Yeşil 
proje olma niteliği taşıyan konular Şekil 4’te gösterilmiştir.

Yeşil tahviller, çevreyi koruyan ve iklim değişikliği etkilerini aza indiren projeler için 
kullanılan finansman araçlarıdırlar. Yeşil tahvilleri diğer tahvillerden ayıran temel 
fark; tahvillerden elde edilen getirinin sadece yeşil projelerde kullanılmasıdır. Yeşil 
tahviller yeşil proje kavramındaki tüm projelere finansman sağlarlar. Dünya genelinde 
yeşil projelerin içerisinden en çok yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği alanlarında 
ihraç yapılmaktadır. Bu tahvillerden elde edilen fonların %75’i enerji verimliliği ve 
yenilenebilir enerji alanlarında kullanılmaktadır [21].

Yeşil tahvil sürecindeki ilk aşama yeşil tahvil ihraççısısın yeşil tahvil ilkelerinde yer 
alan uygun yeşil projeyi seçmesidir. Yatırım yapacak olan kurum ya da kuruluşların 
seçilen projeyi finanse etmek için gerekli durum tespitleri yatırımcı veya ikinci taraf 
yardımıyla yapılır. Projenin uygunluğu tespit edildiğinde yatırım süreci başlar. Seçi-
len projede ihraç edilen tahvilin tüm gelirler yatırım yapılacak olan yeşil proje için 
belirlenmiş olan özel bir hesapta tutulur. Ödemeler bu hesaptan genellikle projenin 
vade süresine bağlı olarak yapılır ve her projede değişkenlik gösterebilir. İhraççı bu 
şekilde gelir elde ederek projesini hayata geçirir. Şekil 5’te yeşil tahvil süreci göste-
rilmiştir [53].

Şekil 4. Yeşil Proje Niteliği Taşıyan Projeler
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3. Yeşil Tahvil Kullanımı

Dünya genelinde ilk yeşil tahvil “iklim bilinci tahvili” adı ile 2007 yılında Avrupa 
Yatırım Bankası (AYB) tarafından ihraç edilmiştir [49]. 2013’te yeni şirket ve banka-
ların yeşil tahvile yönelmesi sonucu tahvil sahiplerinin ve yatırımcıların sayısı önemli 
ölçüde artmıştır [45].

İlk kurumsal yeşil tahviller 2013 yılında Bank of America, Fransız elektrik şirketi 
EDF ve İsveçli emlak şirketi olan Vasakronan tarafından yapılmıştır. 2014 yılında 
Toyota şirketinin elektrikli ve hibrit araç yatırımlarında menkul kıymet satışının ge-
lirlerini kullanmasıyla şirketlerin yeşil tahvili varlığa dayalı menkul kıymetlerde de 
kullanımı başlamıştır [45].

2015 yılında taşımacılık alanında ‘Transport for London’ 400 milyon Sterlin miktarın-
da, atık yönetimi alanında ise Paprec adındaki Fransız geri dönüşüm şirketi 480 mil-
yon € miktarında yeşil tahvil ihracında bulunmuştur. Bu sayede 2015 yılında taşıma-
cılık ve atık yönetimi; kamu hizmetleri ve gayrimenkul sektörünün önüne geçmiştir 
[45]. 2016’da Apple şirketi enerji verimliliği ve yeşil malzeme yatırımları için ihraç 
ettiği 1,5 milyar $’lık tahville ilk etiketli yeşil tahvil ihracı yapan teknoloji şirketi ol-
muştur. Bu tahvil 7 yıl vadeli ve %2,85 kupon faizlidir. Apple şirketi elektrik üretimi 
konusunda bir geçmişi olmadan yeşil tahvil ihracı yapan tek şirkettir [45].

Polonya Aralık 2016’da yenilenebilir enerji, ağaçlandırma, sürdürülebilir tarım ve te-
miz ulaşım alanlarında 750 milyon € ihraç etmesi ile yeşil devlet tahvili ihracı yapan 
ilk ülke olmuştur [45]. Ocak 2017’de Fransa; 7,5 milyar € tutarında ‘iklim için enerji 
geçişi’ etiketiyle yeşil tahvil ihracı yapmıştır [45]. 2010’da yaklaşık 4,3 milyar $ olan 
yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği için ayrılan yeşil tahvillerin 2017’de yaklaşık 
97,8 milyar $’a kadar artmıştır.  Bu tahvillerin bir kısmı İklim Tahvilleri Girişimi için 

 

 
Şekil 5. Yeşil Tahvil Süreci
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kullanılmıştır. Fransa’da 2010’dan 2019’a kadar yeşil tahvil ile fonlanan yenilenebilir 
enerji yatırımlarında %55 artış olmuştur [3]. 

2018 yılı yeşil tahvil sıralamasında; Amerika Birleşik Devletleri; $134 milyar, 63 ih-
raççı ile %20 pazar payına sahiptir. Çin’in; $31 milyar, 69 ihraççı ile %18’lik pazar 
payına, Fransa’nın ise; $14 milyar, 12 ihraççı ile %8’lik pazar payı bulunmaktadır. 
Almanya $7,6 milyar, 6 ihraççı ile %5’lük pazar payı vardır ve 4. sırada yer almakta-
dır. $7,4 milyar, 6 ihraççı ile 5. sırada ki Hollanda %4’lük Pazar payına sahiptir [54].

Dünya’da yeşil tahvil ihracının yıllara göre bütçeleri Şekil 6’da verilmiştir [55]. Gra-
fiğe ek olarak ayrıca, Dünya’da 2020’nin Nisan ayına kadar toplamda $297 milyarlık 
yeşil tahvil ihracı olmuştur [56].

Şekil 6’da görüldüğü üzere, yeşil tahvil piyasası hızlı bir büyüme göstermektedir. 
2019 yılında dünyada gerçekleştirilen toplam tahvil ihracı miktarı 7,15 trilyon $ olup, 
bu miktarın yaklaşık 250 milyar $ ‘lık bölümü yeşil tahvil ihracıdır [57].  

Yeşil tahvil, tahvilin yeşil proje kapsamında ihraç edilmesini sağlayarak çevre kir-
liliğinin azalmasını sağlar. Bununla birlikte küresel ısınma ve iklim değişikliği ile 
mücadelede önemli bir rol oynamaktadır. Sürdürülebilirliğe katkı sağlar ve enerji arz 
güvenliğine katkıda bulunur [58]. 

Yeşil tahvillerde öncelik yeşil proje kapsamındaki projelere ihraç yapılmasıdır. Yeşil 
proje kavramının dışına çıkılması durumunda ihraççının itibarı zedelenmektedir. Yatı-
rımcı tarafından itibarı zedelenen ihraççıya ceza uygulaması talep edilmektedir. Yeşil 
tahvillerde etiket, izleme ve raporlama süreçlerinin bulunması ek maliyetlere neden 

 

 Şekil 6. Yıllara Göre Yeşil Tahvil İhraç Bütçeleri [55]
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olabilmektedir [38]. Yeşil tahvillerde mutlak standartlar yoktur. Bu durum yasal dü-
zenlemeleri etkilemekte ve yeşil tahvil ihracını zorlaştırmaktadır [38].   

3.1 Yeşil Tahvil Türleri

Yeşil tahviller, tahvilden elde edilen gelirlere göre Tablo 2’deki gibi sınıflandırılmak-
tadırlar. 

Yeşil tahvil çeşitlerinin içerisinde yer alan; Gelir Kullanımı Bonosu, Gelir Bono-
su veya Yeşil Varlık Destekli Menkul Kıymetler Bonosu, Proje Bonosu ve Menkul 
Kıymetleştirme Bonosu yeşil projelerde kullanılır.  Teminatlı Tahvil ve Borç ise aynı 
amaca yönelik konuları kapsayan kapalı havuzda bulunan projeler için kullanılır [59].

Yeşil tahviller sunuldukları pazara göre etiketli ve etiketsiz yeşil tahviller olmak üze-
re ikiye ayrılır. Etiketli yeşil tahvil; yeşil tahvil olarak adlandırılarak pazara sunulan 
tahvillerdir. Etiketsiz yeşil tahviller ise çevre dostu projeler için kullanılan ancak yeşil 
tahviller olarak pazarlanmayan tahvillerdir.  Yeşil tahvil ihraç havuzu geleneksel tahvil 

ihraç havuzundan daha küçüktür. Etiketli yeşil tahviller; hem geleneksel tahvil ihraç 
havuzundan hem de yeşil tahvil ihraç havuzunu kapsamaktadır. Bu şekilde etiketli ye-
şil tahvil, projelerin yeşil niteliklerini vurgulayarak sermayeye erişimi genişletmekte 
ve tahvilin daha fazla yatırımcı tarafından pazarda ulaşılmasına olanak sağlamaktadır. 
Bu durumda tahvilin yatırımcılar tarafından görünürlüğü artmış olmaktadır. Etiketli 
ve etiketsiz yeşil tahvil sınıflandırması belli bir standart belirlenerek yapılmamaktadır. 
Ayrıca sınıflandırma ihraççının kendisine bırakılan bir durumdur ve bunu denetleyen 
bir kurum ya da kuruluş bulunmamaktadır [60].

Tablo 2. Yeşil Tahvil Türleri [59].

Yeşil Tahvil Çeşitleri Kullanım Alanları

‘’Gelir Kullanımı’’ Bonosu Yeşil projeler için kullanılır.

Gelir Bonosu veya Yeşil Varlık Destekli Menkul 
Kıymetler Bonosu

Yeşil projeler için ayrılmış veya yeniden finan-
se edilmiştir.

Proje Bonosu Temel yeşil projeler için kullanılır.

Menkul Kıymetleştirme Bonosu
Yeşil projelerin yeniden finansmanı veya yeşil 
projeler için kullanılır.

Teminatlı Tahvil
 Aynı amaca yönelik konuları kapsayan uygun 
projeler için ayrılmıştır.

Borç
Aynı amaca yönelik konuları kapsayan uygun 
projeler için ayrılmıştır.

Diğer borçlanma araçları Uygun projelerde kullanılır.
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Dünya bankası tahvil ihraçlarını; “Dünya bankası yeşil tahvilleri” ve “Dünya Bankası 
Sürdürülebilir Gelişme Tahvilleri’’ olmak üzere iki farklı etiketle ihraç etmektedir. İki 
etikette ICMA tarafından belirlenen yeşil tahvil prensipleri esas alınarak düzenlen-
mektedir [61].

3.2 Yeşil Tahvil İlkeleri 

Yeşil tahvil yatırımlarının artması sonucu, ICMA’ ya üye 60 ülkeden 530 katılımcı bir 
araya gelerek, yeşil projelerin finansman sürecini net bir şekilde tanımlamışlardır. Be-
lirtilen bu finansman süreçlerinde yeşil tahvillerin temel ilkeleri olan gelir kullanımı, 
proje değerlendirme ve seçim süreci, gelir yönetimi, raporlama ilkeleri belirlenmiştir 
[62]. Çin Halk Bankası ve ASEAN ülkelerinden sermaye piyasası düzenleyicileri ta-
rafından, ulusal ya da bölgesel yeşil tahvil standartları geliştirilmeye çalışılmıştır [63]. 

Yeşil tahvil ihracı ile elde edilen gelirin kullanımı; öncelikli olarak iklim değişikliğini 
azaltmaya yönelik projeler için gerçekleştirilir. Bunun yanında; doğal kaynakların ko-
runması, biyolojik çeşitliliği koruyarak kirliliğin önlenmesi ve kontrolü ile AR&GE 
faaliyetleri gibi farklı projelerde yeşil tahvil gelirleri ile desteklenebilmektedir. Proje 
değerlendirme ve seçim sürecinde; projelerin uygunluğu kontrol edilerek yeşil proje 
kategorisine göre değerlendirmesi yapılır. Ayrıca bu süreç; proje ile ilgili uygunluk 
ölçütleri ve kapsamı, varsa kabul edilmeme kriterleri veya projelerle ilişkili sosyal ve 
çevresel riskleri tanımlama ve yönetimi için uygulanması gereken işlemleri de kap-
sar. Gelir yönetimi; yeşil tahvilin getirdiği fon kaynağının değerlendirme usulleri ile 
ilgilidir.  Tahvil geliri, yalnız yeşil projelerin kullanımına yönelik bir alt hesaba taşın-
malı, ihraççı tarafından bu hesabın uygun bir biçimde izlenmesi sağlanmalıdır. Ayrıca 
yeşil projeler için ihraççının borç verme ve yatırım faaliyet süreçlerini açık bir şekilde 
sunması gerekmektedir. Raporlama aşamasında; ihraççılar yıllık raporlar halinde gelir 
kullanımı ve nakit akışlarını güncel bir şekilde sunarlar. Yıllık raporlarda; yeşil tahvil 
ile yapılacak olan projelerin listesi, projelere tahsis edilen bedel ve beklenen etkilerin 
yer aldığı bir açıklama yer almalıdır [63].

Yeşil tahvil prensiplerinde, ihraççıya gerçekleştirilen tahvil ihracının yeşil tahvil pren-
siplerinin dört temel bileşeni ile uyumunu teyit etmek için uzmanlardan veya incele-
me kurumlarından görevlendirme yapması tavsiye edilir. Gerçekleştirilen ihraçların 
yeşil tahvil prensipleri ile uyumunu denetlemek amacıyla yapılan farklı tür dış değer-
lendirme yöntemleri vardır. İkinci taraf görüşü, doğrulama, sertifikasyon, yeşil tahvil 
puanlama/ derecelendirme gibi dış değerlendirme yöntemleri ile prensiplere uygunluk 
denetlenir [49].

İhraççıdan bağımsız olarak çevresel uzmanlığa sahip bir kurum tarafından İkinci Ta-
raf Görüşü yayınlanabilir. İkinci taraf görüşü; Yeşil Tahvil Prensipleri ile uyumun bir 
değerlendirmesini yapar. İkinci taraf görüşünde özellikle ihraççının çevresel sürdü-
rülebilirlikle ilgili kapsayıcı hedeflerinin, stratejilerinin, politikalarının veya süreçle-
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rinin bir değerlendirmesini içermektedir. Ayrıca gelir kullanımı için amaçlanan proje 
türlerinin çevresel özelliklerinin bir değerlendirmesini de kapsamaktadır [49].

İhraççılar, bir dizi iş süreci standardı ve / veya çevre standardına göre bağımsız doğ-
rulama alabilir. Doğrulama, dahili veya harici standartlara ya da ihraççının gereklilik-
lerine uyum gösterebilir. Doğrulama; varlıkların çevresel sürdürülebilirlik özellikle-
rinin değerlendirilmesi olarak adlandırılabilir. İhraççının gelir kullanımı için izlediği 
yöntem, yeşil tahvil gelirinin tahsisi, raporlamada yeşil tahvil prensipleri ile ihracın 
uyumu, çevresel etki raporu doğrulama yönteminin içerisinde yer alır [49].

Sertifikasyon; ihraççının, Yeşil Tahvilini veya gelir kullanımını yeşil tahvil prensip-
lerini onaylayabilecek üçüncü şahıslar tarafından onaylanmasıdır. Prensipler; belirli 
kriterleri tanımlar, bu tür kriterlere uyumu sertifikasyon kriterleriyle tutarlılığını doğ-
rulayabilecek nitelikli olan akredite üçüncü şahıslar tarafından test edilir [49].

Yeşil Tahvil Puanlaması / Derecelendirmesi; ihraççının Yeşil Tahvilini ve gelir kul-
lanımını uzman araştırma sağlayıcıları veya derecelendirme kuruluşları gibi nitelikli 
üçüncü taraflarca puanlandırarak değerlendirilmesidir. Derecelendirme ya da puanla-
mada çevresel performans verileri, yeşil tahvil prensiplerine yönelik ilerleme süreci, 
iklim değişikliğindeki 2 C° senaryosu gibi performans göstergeleri yer alır [49]. 

Bu dış değerlendirmeler, ihraççının yeşil tahvilini yeşil tahvil prensiplerinin dört te-
mel bileşenine uyumluluğunu değerlendiren tam veya kısmi bir inceleme olabilir [49].

4. YEŞİL TAHVİLLERDE MEVCUT DURUM
Yeşil tahvillerin Dünya, Avrupa ve Türkiye’deki güncel durumu bu bölümde incelen-
miştir.

4.1 Dünya’da Yeşil Tahvil

2018’den 2019 yılına kadar olan sürede dünya genelinde 257,7 milyar $’lık yeşil 
tahvil ihracı gerçekleştirilmiştir. 2019 yılında 496 ihraççı, toplamda 1788 adet yeşil 
tahvil ihracı gerçekleşmiştir. 496 ihraççının 250 tanesi yeni ihraççıdır. Yeni ihraççılar 
toplamda 67,8 milyar $ tutarında yeşil tahvil ihracı yapmıştır [63]. Tablo 3’te Yeşil 
tahvil ihraç eden devletlerin ilk ihraç tarihleri ve toplamda yaptıkları ihraç tutarları 
gösterilmiştir.

Yeşil ipoteğe dayalı menkul kıymetler veren Fannie Mae kuruluşu 2019 yılında 
22,9 milyar $ ile en büyük yeşil tahvil ihraççısı olmuştur. Hollanda Devlet Hazine 
Ajansı’nın yaptığı ilk yeşil egemen tahvili olan 6,7 milyar $ değerindeki ihraç ise 
2019’un üçüncü en büyük yeşil tahvil ihracı olmuştur. Bu tahvilden elde edilen fonlar 
yenilenebilir enerji, su altyapısı, düşük karbonlu binalar ve düşük karbonlu taşımacı-
lık sektörlerinde kullanılmıştır [63]. 
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Almanya maliye bakanlığı iklim ve çevre projelerini desteklemek için 2020 yılında 
11 milyar €’luk yeşil tahvil ihracı yapılacağını belirtmiştir. 2020’nin eylül ayında ya-
pılacak olan yeşil tahvil ihracı sadece çevre projelerinde kullanılacak ve 10 yıl vadeli 
olacaktır [64].

Ülke İlk İhraç Tarihi Toplam İhraç Tutarı (milyon $)

Belçika Mart 2018 5.500

Endonezya Mart 2018 2.000

Fiji Kasım 2017 49

Fransa Ocak 2017 16.700

İrlanda Ekim 2018 3.500

Litvanya Mayıs 2018 24

Nijerya Aralık 2017 30

Polonya Aralık 2016 2.000

Seyşeller Ekim 2018 15

Tablo 3. Yeşil Tahvil İhraç Eden Devletler ve İhraç Tutarları [45]

 

 Şekil 7. Dünya’da Yapılan Yeşil Tahvillerin Alanlara Göre Dağılımı [58]
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Dünya genelindeki yeşil tahvil ihraçlarının kullanım alanlarına göre dağılımı Şekil 
7’de verilmiştir. Buna göre; enerji alanında %38, yeşil binalarda %18, ulaşımda %16, 
su alanında %14, adaptasyon konularını kapsayan projelerde %6, atık alanında %6 ve 
arazi kullanımında ise %2 oranlarında kullanım gerçekleştirilmiştir [58]. 

2018 yılında dünya genelinde gerçekleştirilen yeşil tahvil ihraçları sonucu elde edi-
len gelirin 290 milyar $’lık bölümü yenilenebilir enerji yatırımları için kullanılmıştır. 
2050 yılındaki yeşil tahvil ihraç gelirlerinin 660 milyar $’lık bölümünün yenilenebilir 
enerji yatırımları için kullanılacağı tahmin edilmektedir [6]. 2020’ de ihraç edilen 
etiketli yeşil tahvil miktarları Tablo 4’te verilmiştir. 

Yeşil tahvil gelişmiş ülkelerin yanı sıra gelişmekte olan ülkelerde de kullanılmaya 
başlamıştır. Yeşil tahvil Puanlaması/ Derecelendirme olarak bilinen dış görüş ile uz-
man araştırma ajansları gibi üçüncü taraf güvence sağlayıcıları yeşil tahvil durumunu 
doğrulamak ve ihraççıların tahvil gelirlerinin kullanımını izlemekle sorumludurlar. 
Fakat potansiyel kullanıcılar dış görüş inceleme sürecinin nasıl tamamlanacağının 

Etiketli Yeşil Tahvil Tutarı (Milyar $)

Temmuz Haziran Mayıs Nisan Mart Şubat Ocak

3,0 14,9 14,9 16,4 4,3 16,4 17,0

Tablo 4. 2020’de Yapılan Etiketli Yeşil Tahviller [65]

Şekil 8. ASEAN Ülkeleri Yeşil Tahvil ihraç Oranları [58]
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farkında değildir. Dış görüş incelemesinin 10-100 bin $ arasındaki maliyeti küçük 
ölçekli ihraççılar için yüksek maliyet olmaktadır. Bu durum küçük ölçekli ihraççılar 
için yeşil tahvil ihracında bir engel teşkil etmektedir. Asya kıtasının gelişmekte olan 
ülkeleri olan Singapur ve Malezya, dış görüş inceleme maliyetlerini karşılamak için 
hibe vermektedirler.  ASEAN’ ne üye diğer ülkelerde dış görüş incelemesi bir maliyet 
yükü olarak kalmaya devam etmektedir [58].

ASEAN ülkelerinden olan Malezya ve Singapur’un öncülüğü ile 2018 yılında Endo-
nezya, 2019 yılında ise Filipinler ve Tayland yeşil tahvil ihracı yapmaya başlamış-
lardır. 2017 yılında Malezya ve Singapur yeşil tahvil ihracı yapmaya başlamasına 
rağmen Endonezya ASEAN ülkeleri içerisinde en fazla yeşil tahvil ihraç eden ülke 
olmuştur. Yeşil tahvil ihracı yapan ASEAN ülkelerinin 2019 yılındaki ihraç oranları 
Şekil 8’de verilmiştir [58].

Şekil 9’da ASEAN ülkelerinde ihraç edilen yeşil tahvillerin alanlara göre dağılımı 
verilmiştir. 

Yeşil tahvil pazarına her geçen gün yeni ihraççılar katılmaktadır. Tablo 5’de 2020 
yılının Mayıs ayından itibaren pazara yeni giren yeşil tahvil ihraççılarının bilgileri 
verilmiştir.

Şekil 9. ASEAN Ülkelerinde İhraç Edilen Yeşil Tahvillerin Alanlara Göre Dağılımı [58]
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Yeşil tahvil piyasalarını en iyi öğrenme yolu borsaları takip ederek yeşil tahvil pazarı-
na erişim sağlamaktır. Borsalar yeşil tahvil segmentlerinde pazara erişim için önemli 
bir araçtır. Tablo 6’da yeşil tahvil ve sürdürülebilir tahvil için borsa sayfaları ve lans-
man tarihleri verilmiştir [67].

4.2 Avrupa’da Yeşil Tahvil

Yeşil tahvil Avrupa’nın farklı ülkelerinde de kullanılmaktadır. Avrupa’da 2007’den 
beri 144 ihraççı tarafından toplamda 122 milyar € tutarında yeşil tahvil ihracı gerçek-
leştirilmiştir. Yeşil tahvil pazarı 2017 yılında Avrupa’ da 48’i yeni pazara giren ihraççı 
olmak üzere toplamda 80 ihraççının 52 milyar €’luk tahvili ile en geniş pazar döne-
mini yaşamıştır. Avrupa’da yapılan yeşil tahvil ihracı küresel yeşil tahvil ihracının 
%37’sini oluşturmaktadır. İhraççılar içerisinde enerji sektöründe toplamda 48 şirket 
bulunmaktadır [68]. 

Tablo 5. 2020 Mayıs Ayında Yeşil Tahvil Pazarına Giren İhraççılar [66]

İhraççı Adı Ülke İhraç tipi Kullanım Alanı İhraç Tutarı 
(Milyon $)

City of Marysville ABD Yerel Yönetim Su& Atık su 40

Credit Suisse 
London

İsviçre Finansal Şirket

Enerji, Binalar, Ulaşım, Su& 
Atık su, Atık Yönetimi, Arazi 

kullanımı ve Tarım, Diğer 
(Endüstri: proses)

541

IndoSpace Core Hindistan Borç Binalar 14

Eurogrid Almanya
Finansal Olma-

yan Şirket
Enerji, Binalar, Ulaşım 812

BPCE SFH SA 
(Groupe BPCE)

Fransa Finansal Şirket Binalar 1.400

Midway City ABD Yerel Yönetim Arazi kullanımı ve Tarım 5

Sacramento Muni-
cipal Utility District

ABD
Devlet Destekli 

Kurum
Enerji, Binalar, Ulaşım 400

Sewerage District 
No. 1 of the Parish 

of Tangipahoa
ABD Yerel Yönetim Su& Atık su 5

Southern Califor-
nia Public Power 

Authority
ABD

Devlet Destekli 
Kurum

Enerji, Binalar, Ulaşım 55

State of Wisconsin ABD Yerel Yönetim Su& Atık su 80

Swisscom Hollanda
Devlet Destekli 

Kurum
Enerji, Binalar, Ulaşım 556
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Tablo 6. Borsalarda Yeşil Tahvil Segmentleri [67]

Borsa Adı Borsanın Tahvil Türleri Lansman Tarihi

Oslo Menkul Kıymetler Borsası Yeşil Tahvil Ocak 2015

Stockholm Menkul Kıymetler Borsası Sürdürülebilir Tahvil Haziran 2015

Londra Menkul Kıymetler Borsası Yeşil Tahvil Temmuz 2015

Şanghay Menkul Kıymetler Borsası Yeşil Tahvil Mart 2016

Mexico Borsası Yeşil Tahvil Ağustos 2016

Lüksemburg Borsası Lüksemburg Yeşil Değişimi Eylül 2016

İtalyan Borsası Yeşil ve Sosyal Tahvil Mart 2017

Taipei Borsası Yeşil Tahvil Mayıs 2017

Johannesburg Borsası Yeşil Tahvil Ekim 2017

Japonya Borsa Grubu Yeşil ve Sosyal Tahvil Ocak 2018

Viyana Borsası Yeşil ve Sosyal Tahvil Mart 2018

Nasdaq Helsinki Sürdürülebilir Tahvil Mayıs 2018

Nasdaq Kopenhag Sürdürülebilir Tahvil Mayıs 2018

Nasdaq Baltık Sürdürülebilir Tahvil Mayıs 2018

İsviçre Borsa Yeşil ve Sürdürülebilir Tahvil Temmuz 2018

Uluslararası Borsa Yeşil Tahvil Kasım 2018

Frankfurt Borsası Yeşil Tahvil Kasım 2018

Moskova Borsası Sürdürülebilir Tahvil Ağustos 2019

Euronext Yeşil Tahvil Kasım 2019

Hong Kong Borsası Yeşil ve Sürdürülebilir Değişim Haziran 2020

Singapur Borsası
Yeşil, Sosyal ve Sürdürülebilir 

Tahvil
N.A
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Avrupa’da 2014 yılında yeşil tahvillerin %60’tan fazlası, 2018’de ise yaklaşık %40’ı 
enerji alanında ihraç edilmiştir. Avrupa’da enerji sektöründe yapılan yeşil tahvil ih-
raçları enerji tahsislerinin %60’ından fazlasını karşılamaktadır. Enerji sektöründe ya-
pılan bu ihraçların %90’ı rüzgâr, güneş ve diğer yenilenebilir enerji üretim şirketleri 
için kullanılmıştır [68].

Küresel yeşil tahvil ihracı gerçekleştiren bazı Avrupa ülkelerine ait veriler Tablo 7’de 
verilmiştir. 

Küresel yeşil tahvil ihracında üçüncü sırada yer alan Fransa; 2018 yılında enerji ala-
nında 20 milyar € değerinde yeşil tahvil ihracı gerçekleştirmiştir. Bu yeşil tahvilin 9 
milyar €’su düşük gelirli haneler ve kamu binalarında enerji verimliliğini arttırmaya, 
4 milyar €’su ulaşım seçeneklerini iyileştirmeye, 7 milyar €’su ise yenilenebilir enerji 
üretim kapasitesindeki %70’lik artışı finanse etmek için kullanılmıştır [68].

Avrupa ülkelerinden olan Almanya; 2013-2018 yılları arasındaki yeşil tahvil verileri-
ne göre küresel yeşil tahvil ihracında dördüncü sırada yer almıştır. Almanya 2018 yı-
lındaki toplam yeşil tahvil gelirinin %80,6’sını yenilenebilir enerjiye ayırmıştır [68]. 

Hollanda; 2014-2018 yılları arasındaki yeşil tahvil verilerine göre küresel yeşil tahvil 
ihracında beşinci sırada yer almaktadır. Tahvil gelirlerinin yaklaşık %50’si yenilene-
bilir enerji sektöründe kullanılmıştır [68].

Belçika; 4,5 milyar €’luk yeşil tahvil ihracı ile küresel yeşil tahvil ihraçları arasında 
ikinci sırada gelmektedir. Bu tahvilin geliri demiryolu projeleri yararına olacak şe-
kilde iç hat yolcu trenlerinde kullanılarak temiz ulaşıma destek verilmiştir. Belçika, 
on yıl içerisinde yeşil projelere yönelik ihtiyaçları kısmen yeşil tahvillerden finanse 
etmeyi düşünmektedir [68].

AB ülkelerinde tek tip ve hukuki bağlayıcılığı olan bir Yeşil Tahvil Standardı bulun-
mamaktadır. AB’nin yeşil tahvil standarttı belirleme çalışmaları 2018 yılında başla-
mıştır. Avrupa Komisyonu Sürdürülebilir Finans Üst Düzey Uzman Grubu (HLEG), 
2018 yılında yayımladığı final raporunda, AB için resmi bir Yeşil Tahvil standardı 
belirlenmesini ve yeşil tahvil etiketi veya sertifikası oluşturulması önerisinde bulun-
muştur. Bu kapsamda, Mart 2018’de Avrupa Birliği Sürdürülebilir Finans Eylem Pla-
nı yayımlanmıştır. Avrupa Komisyonunu Eylem planında, yeşil finansman ürünleri 
için standart ve etiket belirlenmesi kararlaştırılmıştır [68].

Haziran 2018 de Avrupa Komisyonu tarafından Teknik Uzman Grubu (TEG) kurul-
muştur. Teknik Uzman Grubu AB Yeşil Tahvil Standartları’nın oluşturulması ve uy-
gulanması ile ilgili taslak raporunu Mart 2019 da yayımlamış ve kamuoyu görüşü-
ne sunmuştur. Gelen geri bildirimlerin değerlendirilmesi sonrasında, Teknik Uzman 
grubu Haziran 2019 da final raporunu yayımlamıştır. Final raporunda Avrupa Yeşil 
Tahvil Standardı taslak modeli yer almaktadır. Aralık 2019 da Avrupa Parlamentosu 
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ve Konseyinin görüşleri doğrultusunda taslak model yenilenmiştir. 11 Aralık 2019 
tarihli Avrupa Yeşil Mutabakatı, Avrupa komisyonunun 2020’nin üçüncü çeyreğinde 
sürdürülebilir finans stratejisi açıklayacağını belirtmiş, 14 Ocak 2020 de açıklanan 
Avrupa Yeşil Mutabakatı Yatırım Planında Avrupa Komisyonunun AB Yeşil Tahvil 
Standardı oluşturacağı duyurulmuştur. Avrupa Komisyonu hazırladığı taslak standart-
larını görüşe açmış durumdadır. Alınacak geri bildirimler ve paydaşlarla yapılacak 
görüşmeler sonrası 2020 dördüncü çeyreğinde Avrupa Yeşil Tahvil Standartlarının ne 
şekilde ilerleyeceği ile ilgili karar verilecektir [69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76] .

4.3 Türkiye’de Yeşil Tahvil 

Türkiye de iklim değişikliği, enerji verimliliği ve YEK alanlarında 2004’ten sonra 
ulusal ve uluslararası birçok düzenleme gerçekleşmiştir. 

Türkiye, iklim değişikliğinin olası etkilerinden ekonomisini korumak için iklim deği-
şikliğine uyum sağlamayı öncelik edinen politikaları benimsemiştir. İklim değişikliği 
ile mücadelede etkisi olan ve yeşil projelere finansman aracı olan yeşil tahvillerin 
benimsenen bu politikalar neticesinde önü açılmıştır [77]. Bu bağlamda; TSKB, 2016 
yılında uluslararası alan da yeşil tahvil ihracı yapan ilk bankadır. Yedi bankanın bir-
likte yürüttüğü 300 milyon $ değerindeki bu tahvil 5 yıl vadeli olarak ihraç edilmiştir. 
TSKB tarafından yapılan bu tahvil uluslararası piyasada 317 yatırımcıdan yaklaşık 4 
milyar $ değerinde talep görmüştür. Hesaplanan tutardan oldukça fazla talep görerek 
büyük başarı elde etmiştir. Talep edilen tahvillerin %44’ü İngiltere’den, %39’u Kıta 
Avrupası’ndan, %9’u ABD sınır ötesi finans merkezi fonlarından, %8’i Asya ve Orta 
Doğu tarafından olmuştur [78]. TSKB’ nin 300 milyon $ değerindeki bu yeşil tahvil 
ihracı toplamda 19 yeşil projeye finansman sağlamıştır.  Türkiye’de TSKB tarafından 
gerçekleştirilen ilk yeşil tahvil ihracının proje türlerine göre dağılımı Tablo 8’de ve-
rilmiştir  [22].

Proje Alanı Proje Sayısı Toplamdaki Payı (%)

Yenilenebilir enerji 7 42,6

Sağlık 1 10,7

Elektrik dağıtımı 5 24,9

Enerji ve kaynak etkinliği 2 1,8

Limanlar 4 20,0

Tablo 8. Türkiye’de TSKB Tarafından Gerçekleştirilen İlk Yeşil Tahvil İhracı İle Finanse Edilen 
Projelerin Dağılımı [22]
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TSKB’ nin 2016- 2018 yılları arasında yenilenebilir enerji alanında yaptığı yeşil/sür-
dürülebilir tahviller Tablo 9’da verilmiştir. 

Türkiye’de sürdürülebilirlik kavramının şirketlerde oluşturulması, sürdürülebilir eko-
nominin yapılandırılması adına Borsa İstanbul tarafından ‘Şirketler İçin Sürdürüle-
bilirlik Rehberi’ hazırlanmıştır.  Türkiye’de sürdürülebilirlik politikasını benimsemiş 
bazı şirketlerde enerji ve doğal kaynakların verimli kullanılması amaçlanmıştır. Ayrı-
ca üretimde enerji verimliliği dikkate alınarak hizmet temini sağlanmıştır. Şirketlerin 
enerji politikalarında uyguladıkları sürdürülebilirlik yaklaşımı ile toplumun ve çalı-
şanların doğal kaynak tüketimi ve enerji verimliliği konularında bilincinin arttırılması 
sağlanmıştır [80].

Dünyada önemli bir portföy oluşturan yeşil tahvil piyasası; karbon emisyonunu azalt-
maya yönelik çalışmaları destekleyen yeşil proje ve çevre ile uyumlu finans yönte-
mi bakımından önemli bir imkân sağlamaktadır. İklim değişikliğinden oluşabilecek 
zararları en aza indirmek için YEK ile ilgili politikalara ihtiyaç duyulduğunu ortaya 
çıkmıştır [81].

Türkiye’de farklı sektörlerde faaliyet gösteren kuruluşlar yeşil/sürdürülebilir tahvil 
ihracı gerçekleştirmişlerdir. Bu sektörlerden inşaat alanında faaliyet gösteren bir şir-
ket; Türkiye’de ilk defa yurtiçi sermaye piyasalarında nitelikli yatırımcılara yönelik 
olan yeşil/sürdürülebilir tahvil ihracını gerçekleştiren şirket olmuştur. TSKB’ nin sür-
dürülebilir danışmanlığı ile 400 milyon TL bütçe ile 2017 yılında yeşil tahvil ihraç 
etmiştir. 791 gün ve 1552 gün vadeli olmak üzere toplam 300 milyon TL’lik kısmı no-
minal değerli değişken faizli iki adet tahvil Aralık 2017’de ihraç edilmiştir. Tahvilden 
sağlanan gelir sağlık altyapısında, tarım uygulamalarında, sağlıklı besin tedarikinde, 
yeşil bina uygulamaları ve çevre dostu altyapılarında kullanılmıştır [82, 83]. 

Sağlık alanında yatırımları olan bir diğer inşaat şirketi ise; Kamu-özel iş birliği kapsa-
mında yapılan bir hastane için 20 yıl vadeli 288 milyon € bütçeli yeşil tahvil ihracını 
2018 yılında gerçekleştirmiştir. Uluslararası piyasalarda projenin çevresel, sosyal ve 
yönetimsel nitelikleri ise Vigeo Eiris tarafından verilen ikinci taraf görüşü kapsamın-
da “yeşil ve sosyal tahvil” olarak sınıflandırılmıştır [84]. 

Tablo 9. TSKB ’nin Yenilenebilir Enerji Alanında Yaptığı Yeşil/Sürdürülebilir Tahvillerin Durumu [79]

Yıl Tahvil Miktarı ($) Proje Sayısı Üretilen Enerji Miktarı (GWh)

2016 132.003.042 9 1238,38

2017 123.307.974 8 665,14

2018 4,4 66 0,408 
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Yabancı ortağa sahip bir Türk bankası; 5 yıl vadeli 50 milyon $ tutarında bir yatırım 
ile 2019 yılında tahvil ihracı gerçekleştirmiştir. Yatırımın %100’ü yenilenebilir rüzgâr 
ve güneş enerjisi santrallerinin kurulumu için harcanmıştır [85].

Bir diğer yabancı ortaklı Türk bankası ise 2020’de 5 yıl vadeli 50 milyon $ tutarın-
daki yeşil tahvilin tamamını yenilenebilir enerji projelerinde kullanmayı planlamıştır. 
Banka, bu ihraç da sürdürülebilirlik anlayışını benimseyerek; toplumun ekonomik ve 
sosyal refahına fayda sağlamayı, düşük karbon ekonomisine geçiş konusunda ülkeye 
destek olmayı amaçlamıştır [86].

Elektronik sektöründe faaliyet gösteren bir şirketler grubu, 2020 yılında bağlı bulun-
duğu grubun sürdürülebilirlik yaklaşımı kapsamında Türkiye’nin uluslararası dere-
celendirilmiş bir kuruluş tarafından onaylı olarak 100,5 milyon TL tutarında, 1 ve 2 
yıl vadeli %2,8579 değişken faiz oranı iki alternatifle ilk yeşil tahvilini yatırımcılara 
sunmuştur. Tahvil gelirleri sürdürülebilirlik ve yeşil teknolojide kullanılacaktır [87].

Sürdürülebilirlik danışmanlıkları; raporlama, denetim, sürdürülebilirlik finansmanı, 
çevresel ve sosyal risklerin analizi, sistem performansının izlenmesi ve ölçülmesi ko-
nusunda danışmanlık gibi birçok farklı alanlarda da destek vermektedirler. Raporlama 
kapsamında projenin ekonomik, çevresel ve sosyal etkileri ele alınmaktadır. Danış-
manlık yapan kurumlar; şeffaf bir tutum ile sonuçları raporlamaya yazmaktadırlar. 
Türkiye’ de yeşil tahvillerde dış görüş için sürdürülebilirlik danışmanlığı yaparak ra-
porlamayı gerçekleştiren kurumlar bulunmaktadır [88, 89, 90, 91, 92, 93, 94].

Türkiye’de yeşil tahvil ihraçları öncelikle gelirlerin yeşil projelerde kullanılmasını 
sağlayarak başlar. Bu süreçte kurum ya da kuruluş yeşil tahvil ilkeleri doğrultusunda 
gelir kullanımını yeşil proje olarak belirtilen alanlarda kullanacağını taahhüt eder. Ba-
ğımsız denetim firmaları tarafından projenin yeşil tahvil öncesinde ICMA’ nin hazır-
ladığı yeşil tahvil prensiplerine uygunluğu denetlenir. Proje yeşil tahvil ihracının gelir 
kullanımına uygunluğu onaylandığı takdirde ihraççının yatırımcı için belirlenen proje 
değerlendirme unsurlarını açıkça belirtmesi gerekmektedir. Yeşil tahvil ilkelerinde 
yatırımcı ve ihraççı arasında şeffaflık aradığından; ihraççının projenin yeşil projeler 
kategorisinden hangisine uygun olduğunu, projenin çevresel ve sosyal risklerini yatı-
rımcıya bütün şeffaflığı ile açıklanması konusunda teşvik eder. Bu şekilde yeşil tahvil 
ilkelerinin temel bileşenlerinden proje değerlendirme ve seçme süreci sona erer. Yeşil 
tahvilde bir sonraki adım bağımsız denetim firmaları ya da ihraç yapan kurum ya da 
kuruluşun kendi bünyesinde yaptığı gelir yönetimidir. Yeşil tahvil ilkeleri zorunlu bir 
çerçeve değil sadece bir kılavuz olduğu için denetim firmaları olmadan da gelir yö-
netimi sağlanabilmektedir. Son olarak ihraççılar yeşil tahvil ilkeleri kılavuzunda yer 
alan etki raporlamasını yaparak şeffaf bir şekilde projenin performans göstergelerinin 
ve projedeki temel varsayımları açıklamalıdır [22]. 
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5. SONUÇ VE TARTIŞMA
Yeşil tahvil Dünya’da yeni kullanılmaya başlayan ve gelişen bir finansman aracıdır. 
Dünya genelinde yeşil tahvil piyasasında en çok ihraç yapılan alan enerjidir. Dünya 
genelinde yeşil tahvil ihracı ile oluşturulan fonların büyük bir bölümü yenilenebilir 
enerji ve enerji verimliliği alanında kullanılmıştır. 

Yeşil tahvil; çevre kirliliği, küresel ısınma, iklim değişikliği ve CO2 emisyonu ile 
mücadelede önemli rol oynamaktadır. Yeşil tahviller, yeşil projeler kapsamında enerji 
arz güvenliğine ve sürdürülebilirliğe katkı sağlamaktadır. 

Malezya ve Endonezya yeşil tahvil gelişimini yeşil sukuk gelişimine bağlamaktadır. 
Yeşil tahvil ve yeşil sukuk, yeşil projelerde kullanılması nedeniyle ASEAN ülkelerin-
de yeşil sukuk gelişimi yeşil tahvil gelişiminin de önünü açmaktadır. ASEAN ülkeleri 
yatırım imkanları ve yeşil tahvil standartlarının geliştirilmesine yönelik çalışmalara 
da devam etmektedir.

Yeşil tahvilleri; krediler, finansal kiralama, kitle fonlaması ve hibelerden ayıran en 
önemli özelliği sadece yeşil projeler için kullanılıyor olmasıdır. Yeşil tahvilleri yeşil 
sukuk’tan ayıran özellikler; yeşil tahvilin etiketli ve etiketsiz olarak ayrılması ve eti-
ketli yeşil tahvillerin pazarının geniş olmasıdır. Yeşil tahvilde faizli, yeşil sukuk da 
faizsiz olarak ihraç gerçekleştirilir. 

Yeşil tahvil ilk olarak 2007 yılında ihraç edilmesine rağmen yeşil tahvil borsası ilk 
kez 2015’te açılmıştır. Bu durum, yeşil tahvil piyasasının yaklaşık sekiz yıl boyunca 
borsaya dahil olmadan geliştiğini ve büyüdüğünü göstermektedir. 

Yeşil tahvil, ABD’li yatırımcılar tarafından daha fazla ihraç edilmektedir. Yeşil tahvil 
pazarına yeni giren ihraççıların yaklaşık %50’den fazlası ABD’li yatırımcılardır. 

Yeşil tahvillerin bünyesinde, yeşil tahvil prensiplerinin kılavuzu haricinde hiçbir hu-
kuki yaptırım yoktur. Kılavuza uyum gönüllülük esaslıdır.  Kılavuzda yer alan gönül-
lülük esaslı uygulanan prensipler ile yatırımcılar projede aradığı şeffaflığı tam olarak 
bulamamaktadır. Bu bağlamda dış görüş yani ikinci taraf görüşüne başvurulur. İkinci 
taraf görüşü; projeye objektif olarak danışmanlık yaparak yaptığı raporlama ile yatı-
rımcının istediği şeffaflıkla projeye daha fazla güven duyulmasını sağlar.

Türkiye’de yeşil tahvil piyasası Dünya’ya kıyasla daha yavaş ilerlemektedir. Dünya’da 
ilk yeşil tahvil ihracı 2007’de başlamasına rağmen Türkiye’de ilk yeşil tahvil ihracı 
2016 yılında gerçekleştirilmiştir. Yeşil tahvil piyasasının yavaş geliştiğini gösteren 
diğer durum ise Türkiye’de 2016’dan 2020 yılına kadar toplamda sekiz yeşil tahvil 
ihracının gerçekleştirilmiş olmasıdır. 

Avrupa’da gerçekleştirilen yeşil tahvil ihraçlarının %40’nın enerji alanında olduğu ve 
bu oranın %90’nının da YEK projelerinde olduğu görülmüştür. Bu oran Türkiye’de 
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ihraç edilen yeşil tahvillerde daha azdır. Mevcut verilere göre bu oranın net belirtil-
mesi mümkün olmamıştır. Türkiye YEK projelerinin yanı sıra ulaşım, yeşil bina, yeşil 
teknoloji alanındaki projelerde de ihraç yapmıştır. Türkiye’de yeşil tahvil ihraçlarının 
artması; Paris İklim Antlaşması kapsamında yürütülen düşük karbonlu ekonomiye 
özel sektörün katkı sağlaması açısından önemlidir.

6. ÖNERİLER
Türkiye’de yeşil tahvilin uygulanabilirliği ve yapılan uygulamaların arttırılması; yeşil 
tahvilin bilinirliğinin arttırılması ile mümkün olacaktır. Yeşil tahvil kullanımının yay-
gınlaşması ve bilinirliğinin artması için piyasadaki yatırımcıların yeşil proje kavramı-
nı çerçevesinde yatırım yapmaları sağlanmalıdır.  Bu amaçla, yeşil tahvillerin etiket-
li yeşil tahvil olması sağlanarak yatırımcı havuzunun genişletilmesi planlanmalıdır. 
Etiketli yeşil tahvil kavramının daha fazla yayılması için yeşil projeler içerisinde yer 
alan YEK fonlarının artması sağlanmalıdır. Düşük karbonlu ekonomiye geçişte yeşil 
tahvillerin katkısını değerlendirmek amacıyla Dünya genelinde kabul edilen kriterler 
belirlenmelidir.  Bunların en başında yeşil tahvil prensiplerinin gönüllü kılavuzluk 
yapması gelmektedir. Yeşil tahvil prensiplerinin gönüllülükten öteye zorunluluk ola-
rak girişimci ve yatırımcının yerine getirmesi beklenen düzenlemeler yer almalıdır. 
Yeşil proje kavramının tam anlamıyla yeşil tahvillerde uygulanması bir diğer kriter 
olarak gelmelidir. Yeşil tahvil ihracı gerçekleştiren kuruluşlara vergi indirimi sağlan-
ması yatırım yapacak kurum sayısını arttırarak YEK yatırımlarının finansmanı için 
yeni bir destekleme mekanizması oluşturacaktır.  Yeşil tahvil yatırımcılarının vergi 
indirimleri ya da belirli ölçülerde vergiden muaf olmaları sağlanmalıdır. Yeşil tahvil 
ihracı sonrası, ilgili kuruluşun karbon yoğunluğundaki değişimler vergi muafiyetinde 
belirleyici bir gösterge niteliği taşıyabilir. Yeşil tahvilden yararlanan kuruluş, karbon 
yoğunluğundaki değişimleri şeffaf bir şekilde paylaşabilir. Yapılan şeffaf paylaşım 
ile yeşil tahvil yapan kuruluş temiz enerjiye geçişte katkı sağlayarak yerli ve yabancı 
alanda prestij sağlayabilir.

Dış görüş kavramının yeşil tahvil prensiplerinde belirtildiği biçimiyle gönüllü olarak 
yapılması, yatırımcı güvenini azaltmaktadır. Bu nedenle; yeşil tahvil ihraçlarında dış 
görüş yapılması, şeffaflık ve güven sağlamak amacıyla zorunlu olmalıdır.  

Türkiye’de Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yeşil tahvilin işleyiş mekanizmasını 
ayrıntılı bir şekilde açıklayan düzenleme yapılmalıdır. Yapılan bu düzenleme ile ye-
şil tahvil raporlamalarında şeffaflık olması için dış görüşün zorunlu olması gerektiği 
açıklanmalıdır.

Türkiye’de dış görüş için raporlama yapan kurumların arttırılarak yeşil tahvillerdeki 
şeffaflık sağlanmalıdır. Raporlama ile yatırımcıların güvenilirliği kazanılarak yeşil 
tahvillere olan ilginin canlı tutulması sağlanabilir.
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Türkiye’nin zengin güneş ve rüzgâr potansiyelini değerlendirme düzeyi düşüktür.  Bu 
nedenle, iklim tahvilleri taksonomisinde belirtilen projenin yeşil proje kavramına gi-
rebilmesi için güneş ve rüzgâr tesislerinde fosil kaynak kullanımının %15 ile kısıtlan-
ma durumu Türkiye’de esnetilmelidir.  Bu kriter yeşil proje yatırımlarını düşüreceğin-
den oranın kaldırılması veya yukarıya çekilerek uygulanması gereklidir.
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Experimental and Theoretical Investigation of Drying 
Pineapple By Natural Means
Hevi Gizem Tekdal1, Adem Yılmaz2*, Ayla Durmuş3

ABSTRACT
Drying, used in various sectors, is a process, which needs quite a high amount of energy. Agricultural products can 
deteriorate quite rapidly as their respiration continues after the harvest. A number of different methods have been used and 
searched to prevent the products to deteriorate and make them be used for a long time after the harvest. Drying is one of 
these methods. With basic meaning, drying process is removing the moisture from the agricultural products. Drying the 
agricultural products under the sun, a conventional drying method, has been used since ancient times. However, when this 
method is conducted in the open air, hygiene problems with the products emerge. Thus, it leads to serious quality loss in the 
products. New technologies have been searched to dry the agricultural products with the help of hot air because this method 
has low energy needs and long drying period. At the end of many investigations carried out, the mostly preferred properties 
in drying process have been revealed to be short drying period, efficient energy use, providing high quality dried products, 
small area needed during process; therefore, systems compatible with these properties have been designed. In this study, 
the drying process of 100g pineapple pieces sliced in the same sizes was performed with the help of a heater at constant 
temperature of 45oC and at average room temperature of 22.7oC. From the first day until the last day of experiment, 
measurements of pineapple slices were carried out at regular intervals; and at the end of the fifth day, it was determined 
that the total weight of 100g pineapple dropped to 12.35gr, which meant that the weight of the product decreased 87.65g 
in total. In accordance with the data obtained, the moisture rate and moisture content of the dried product were measured 
at every hour during drying and calculated and shown on the graphs.

Keywords: Pineapple, humidity content, humidity, drying

Doğal Yollar ile Ananasın Kurutulmasının Deneysel ve Teorik 
Olarak Araştırılması

ÖZ
Kurutma farklı sektörlerde kullanılan enerjisi oldukça yoğun bir işlemdir. Ürünlerin hasat edildikten sonra bile solunumları 
devam ettiği için çok çabuk bozulabilmektedir. Ürünlerin çürümesini engelleyip daha uzun süre kullanımını sağlamak 
için farklı yöntemler uygulanmakta ve araştırılmaktadır. Kurutmada bu yöntemlerden biridir. Kurutma işlemi en temel 
anlamıyla ürünlerden nemin uzaklaştırılmasıdır. Geleneksel kurutma yöntemi olan tarımsal ürünlerin güneşte kurutulması 
çok eski dönemlerden beri uygulanmaktadır. Ancak kullanılan bu yöntem açık havada olması sebebi ile ürünlerde hijyen 
sorunu oluşturmaktadır. Dolayısıyla ürün kalitesinde ciddi düşüş yaşanmaktadır. Sıcak hava ile tarım ürünlerinin kurutul-
ması işlemi düşük enerji verimine ve uzun kuruma süresine sahip bir yöntem olduğundan yeni teknolojiler araştırılmak-
tadır. Yapılan birçok çalışmalar sonucunda kurutma işleminde en çok istenilen özellikler; kuruma süresinin kısa olması, 
kurutma işlemi boyunca enerjinin daha verimli kullanılması, yüksek kalitede ürün üretimine olanak sağlanması, işlem 
boyunca ihtiyaç duyulan alanın az olması olarak belirlenmiştir ve bunlara uygun sistemler tasarlanmıştır. Bu çalışmada 
aynı büyüklüklerde dilimlenen 100gr ananasların 45oC sabit sıcaklıktaki ısıtıcıyla ve ortalama 22.7oC oda sıcaklığında 
kurutma işlemi gerçekleştirilmiştir. İlk günün sonunda 100gr ananastan düzenli aralıklarla ölçümler yapılmış olup 5 gü-
nün sonunda kurutulan cismin ağırlığının 12.35gr’a düştüğü, toplamda 87.65gr azaldığı yapılan deneylerle belirlenmiştir. 
Veriler doğrultusunda kurutma süresi boyunca kurutulan cismin Nem Oranı ve nem içeriği ölçümün yapıldığı her bir saat 
için ayrı ayrı hesaplanıp grafiğe dökülmüştür. 
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1. INTRODUCTION
Drying is a highly intensive process that needs a lot of energy and is used in various 
sectors. Since the agricultural products continue to respire after they are harvested, 
they may deteriorate quite quickly. Hence, various methods have been applied and se-
arched for in order to make the crops stop deteriorating and be used for longer periods 
of time. Drying is one of these methods. With its basic meaning, drying is to remove 
the moisture present in the crops. Drying the crops under the sun, which is a conventi-
onal way of drying, has been utilized since ancient times. However, this method leads 
to the problem of hygiene with the crops since it is carried out in the open air. The-
refore, loss of crop quality is observed in this method. New technologies have been 
sought to dry the agricultural products to be dried via hot air, which has low energy 
needs and a long drying period. As the results of a number of studies performed till 
now, the most wanted properties in the drying process have been determined as; short 
drying period, efficient use of energy during drying, providing an opportunity for pro-
ducts, and small area needed during the process; and systems compatible with these 
properties have been designed.

The process of drying is directly related to the structure of the crops to be dried. The 
fact that the crops have a hygroscopic structure or not is a factor affecting the drying 
process. Among the products with hygroscopic structure, there take place agricultural 
products. For that reason, the drying process will be slower compared to products 
with different structures. One of the factors having an effect on the drying process is 
the inner structure of the products to be dried. While drying can comprise more than 
one stage, sometimes these stages may not be observed during the whole process. The 
stage in which water covers the outer surface and in which the drying process occurs 
on the outer surface is defined as the constant drying rate stage. After this stage, drying 
starts on the outer surface of the product to be dried. It is widely known that one of the 
most significant economic sources of Turkey is agriculture. Constant technological 
development has been observed in the sectors related to agriculture. The developing 
technology finds various application fields in the field of agriculture. Especially, this 
technology has started to be used in agricultural fields together with an increasing 
number of the systems where solar energy is used in drying agricultural products. 
Up until today, many different methods related to with fruits and vegetables drying 
process have been tried; and the parameters were determined about not only the met-
hods but about the experimental procedures as well. Drying fruits and vegetables is 
a process that has great contributions to the environment. On the one hand, reducing 
the high amount of water in the product requires a significant amount of energy, on 
the other hand, it consists of a number of complex procedures. The stages of drying 
process are as follows: The preparation of the agricultural products before being dried, 
their sensitivity levels to heat and their structures. Therefore, the drying technologies 



Özcan, M., Altunkaya, S. M.

316 Mühendis ve Makina, cilt 63, sayı 707, s. 314-332, Nisan-Haziran 2022

made up of properties, which will not pose any harm to the environment, develop very 
slowly. One of the reasons for this is the effort to make a great profit in a short time. 
The economic concern of the consumers should be considered while creating various 
drying technologies [1]. 

Drying, in its most general definition, is the process of removing the fluid in a product 
and all kinds of foodstuff with the help of heating. In industry, it is used as the final 
process, and in agriculture, it is used for drying vegetables and fruits. The fundamen-
tal purpose of drying is to decrease fluid/water amount in products to the lowest level 
so that bacteria and viruses will be prevented to proliferate. In other words, by redu-
cing the fluid/water amount in the products to be dried to the lowest level, the products 
will have a longer consuming life. Every agricultural product has a different amount 
of water in them [2]. Thanks to the drying process, we can consume many agricultural 
products such as fruits, vegetables grains grown in the world out of season. For this 
reason, the importance of drying is increasing day by day. When the amount of fluid in 
the products decreases to the desired amount with drying, the consumption time of the 
products increases. Therefore, the drying process is the most important step after the 
harvesting of agricultural products. Thanks to drying, losses in agricultural products 
have decreased significantly [3].

Due to the following reasons, it is possible to earn more income from the products 
through the drying process:

- It decreases the fall of the ripe products.

-  It makes possible to harvest agricultural products such as tea, cotton maize easier.

- It maintains longer germination times of seeds.

- It makes it possible to store the dried products longer time without being deteriora-
ted.

1.1 Factors Effecting Drying

The factors effecting drying are generally divided into two parts as internal and ex-
ternal factors. Internal factors are generally about the properties of the agricultural 
products, and they are related with the products being cut or made smaller and humi-
dity at the start of drying process and the physical and chemical properties and forms 
of the products. On the other hand, external factors are about the velocity, humidity, 
temperature and motion of the air.

1.2 The dried Products

Turkey is a Mediterranean country. In this country, there are nearly all kinds of plen-
tiful fruits and vegetables. Growing these agricultural products takes a long time. 
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Unfortunately, the time for their staying fresh is rather short. In order to extend this 
time and make these products be used for four seasons, drying process is applied. 
In Table 1. drying some agricultural products and the requirements needed for this 
process are given. When the products are examined, it can be seen that energy need 

Name of the 
product

Humidity Maximum 
Drying 

Temperature 
(oC)

Evaporated
Water 
(kg/t)

Energy 
Requirement 

(kJ/tx106)
Before

%
After

%

Apple 80 24 70 736,8 1,502

Apricot 85 18 65 817,1 1,666

Banana 80 15 70 823,5 1,679

Cabbage 80 4 55 791,7 1,614

Carrot 70 5 75 684,2 1,365

Manyok 
(Cassava)

62 17 - 542,2 1,105

Cauliflower 80 6 65 787,2 1,605

Red Pepper 80 5 65 789,5 1,610

Cocoa Bean 50 7 - 462,4 0,943

Coffee Bean 55 12 - 488,6 0,996

Coffee 50 11 - 438,6 0,695

Conifer 30-40 10-15 50 222,2-294,1 0,453-0,60

Corn 24 14 50 116,3 0,237

Figs 80 24 736,8 1,502

Fish 75 15 30 705,9 1,439

Leafy Greens 25-35 17-20 50 96,4-187,5 0,197-0,382

Garlic 80 4 55 791,7 1,674

Grapes 80 15-20 70 750-623,5 1,529-1,679

Green Beans 70 5 75 664,2 1,395

Green Peas 80 5 65 789,5 1,610

Peanuts 40 9 50 340,6 0,694

Guava 
(Hintarmudu)

80 7 65 784,9 1,600

Table 1. Drying Conditions of Some Products [4] 
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of each product is different. However, the products with high level of liquid requires 
more energy.

1.3 Pineapple

Pineapple is a kind of fruit, which consists of flowers. The outer part of the fruit is 
covered with pines, and the top has large green leaves. The leaves are gathered at the 
bottom of the fruit, and they are long and hard having edges with pines. The outer 
surface of the fruit is covered with a thick layer with pores. Once the pineapple fruit 
is cut from its branch, it does not exhibit any ripeness. It is used as sweetener in a 
lot of foodstuff such as salads, cocktails, yoghurt, jam and ice cream. A person who 
consumes a glass of pineapple juice every day meets 6% of his manganese, and 42% 
of his C vitamin and 10% of his B1, B5, B6 vitamin need. The pineapple fruit is quite 
rich in calcium and potassium. In 100g pineapple, there is 14g sugar, 50 calories, 1.7 g 
oil, 1g protein and 21.6g protein. The fruit, which is quite rich in fibre, approximately 
consists of 86% water [5]. The European travellers called this fruit as “pine apple” in 
English and as piña in Spanish etc. since the fruit was similar to the reproductive or-
gans of cone-bearing pine trees in shape. Later, in order that pine cone-bearing could 
keep its original meaning, a name used in Tupi-Guarani Languages was chosen. The 
word ananas, adopted in Turkish as well, was registered into the dictionaries for the 
first time in 1938 [6]. 

1.4 Pineapple Production in the World and Turkey

Pineapple, quite well known around the world, is a perennial, fruity and tropical plant. 
This fruit belongs to the Bromeliaceae family. There are more than 2500 varieties of 
the pineapple plant. Originally grown in South America, the plant was later disco-
vered and spread all over the world by travellers and historians who visited there. 

Onion 80 4 55 791,7 1,614

Peach 85 18 65 817,1 1,666

Pineapple 80 10 65 777,8 1,586

Potato 75 13 75 712,6 1,453

Plum 85 15 55 823,5 1,769

Paddy 24 11 50 146,1 0,298

Spinach 80 10 - 777,8 1,566

Sweet Potato 75 7 75 731,2 1,491

Wheat 20 16 45 47,6 0,097
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Currently, approximately 25 million tons of pineapples are produced worldwide. This 
data makes it the third most consumed fruit after bananas and citrus fruits. Pineapple 
contributes greatly to the economy of the countries where it is produced. Its good taste 
and use in many recipes make it invaluable in the food industry [7]. Pineapple, whose 
native land is South America, is grown in warm countries. The fruit is large and smells 
nice. It was first discovered by Jean de Léry in 1555, and then grown in England and 
France, from where it spread all over the world. According to data obtained in 2009, 
Brazil is at the first rank in annual pineapple production with 2.206.492 tonnes. The 
Philippines follow Brazil with 2.198,497 tonnes of annual pineapple production. Ac-
cording to FAOSTAT data, the total pineapple production throughout the world in a 
year in 2009 is 19.488,240 tonnes. Costa Rika was at the first rank with fresh pineapp-
le importing country in 2001 with 322.000 tonnes. The most common pineapple ge-
nerally found in the USA and Europe supermarkets was started to be grown in Hawaii 
at the beginning of 1970s. In commercial agriculture, it is possible to apply pineapple 
blossoms artificially, which enables the farmer to harvest the main fruit earlier. This 
method also makes it possible for the plant to produce a second but smaller fruit [6]. 
Pineapple is grown in the western and southern parts of Turkey. The regions, which 
especially exhibit Mediterranean climate properties, are quite suitable for growing 
pineapple. Pineapple cultivation is carried out in the provinces of Antalya, Mersin and 
Adana in Turkey. However, the fruit is generally traded from foreign countries since 
the fruit grown in Turkey is not enough. In order to grow pineapple, a moisture and 
humus rich soil is needed. Once the fruit starts to form, irrigation is increased; and the 
plant is especially watered more in summer months.  

1.5 A Brief Comparison of Drying Methods

Drying under the sun naturally, known as a conventional method, is a simple system 
and does not need any finance since the method is performed in the open air. Despite 
these advantages, there may be some quality losses in the products. Dust, fungus and 
insect dirt can occur on the surface of the products as the drying process lasts long in 
conventional method. Since different drying methods have been utilized in developed 
countries, it has been observed that the losses occurring in the products have decre-
ased and the quality of the products have increased seriously compared to conventi-
onal drying methods [8,9]. Various methods such as solar energy, ultraviolet, hot air, 
heat pump, microwave, vacuuming, freezing and electro hydro-dynamics are used in 
drying vegetables and fruits.   

It is necessary to choose the right drying method for reducing the losses concerning 
with health issues possible to occur in the products to minimum. The mostly used 
method to dehydrate the products is drying them by means of air as the drying pro-
cess is quite easy and it is the common way for the product to be used for a long time 
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[10]. Although this drying method has a lot of advantages, it needs great amount of 
energy; and thus it may result in high cost [11]. One of the most negative aspect of 
drying the products with hot air is that the drying process takes a long time even at 
high temperatures. And, this can lead to great deal of lose in the quality properties of 
the product such as texture, colour and nutrient content [12]. In the products dried by 
means of air-drying systems, some problems like dust and biological contamination 
emerge [13,14]. One of the recommended methods to minimize the disadvantages of 
air-drying method is the application of hybrid drying methods using different energy 
sources such as freezing, ultrasound and microwave [15,16]. 

In their study, Lenaerts et al. (2018) determined that drying the products by means of 
microwave method provides the producers with quality products, nicer smell, higher 
nutrient potential and more alive colours compared to conventional drying method, 
which is conducted via hot air [17]. Orikasa et al. 2014, in their work, investiga-
ted the changes in sliced kiwi such as colour change, moisture content and antioxi-
dant activity by utilizing hot air and vacuuming drying methods [18]. In sliced kiwi 
examples, they determined that vacuuming method was more convenient in preven-
ting L-ascorbic-acid than hot air drying method. In addition, they found that different 
quality parameters such as hardness, total colour change and antioxidant activity were 
not important.

Drying the products through microwave method has been a method, which attracts 
attention recently. The most significant advantage of this method is that it reduces the 
long duration for drying the biological product used by conventional drying method 
and decreases the quality losses the least [12]. Microwave drying system depends on 
the system of drying the product by electromagnetic waves not only to heat the sur-
face of it but also all the product in volume as in air-drying method. The difference 
in water vapour pressure that will occur in and around the product to be dried is used 
as the driving force to remove the moisture in the product. The heat transfer directi-
on of the drying process carried out by means of micro-wave is just opposite of the 
conventional drying system [17]. The temperature inside of the product that is in the 
centre is generally higher than the surface temperature in microwave drying method 
[19]. The temperature increase in the product contains thermos diffusion and pres-
sure gradient causing pumping the moisture towards upper part of the product [20]. 
In drying system carried out by means of microwave under proper conditions, it has 
been proved that the drying period has decreased a great deal, and the product quality 
depending on the physical features of the product such as colour and texture has imp-
roved [21]. This process has also been generally used as a pre-process in drying [22]. 
In their study, Monteiro et al. (2015) found that vegetables and fruit maintained their 
characteristic properties as in freezing method in microwave drying method; and that 
drying time in products decreased as well [23]. Tian et al. (2016), in the study they 
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carried out, applied different drying methods to shiitake mushrooms [24]. These met-
hods are microwave, hot air, vacuuming and microwave. At the end of the study, they 
observed that the most effective method is vacuum-microwave method. It was ob-
served that the colour properties give better results in the vacuum microwave drying 
process and there is less collapsed structure in the products dried in this way. Lv et al. 
(2018) applied a vacuum microwave drying process at 80 ºC for approximately 150 
minutes to reduce the moisture content of round bamboos by 10%. As a result, the 
surface of the bamboos had smooth, shiny form and golden colour [25]. This process 
showed a good mechanical performance, although it owned a few visible defects. In 
similar conditions, to dry the bamboos with conventional drying methods, it should 
be dried for approximately 900 minutes. In their study, Cuccurullo et al. (2018) dried 
sliced apple pieces by microwave method and evaluated the humidity rate, temperatu-
re level and drying speed of the drying process [21]. As a result, they obtained better 
results in product quality at constant temperatures of 70 and 80 ºC. One of the drying 
methods used to keep the products at the desired temperature is freeze-drying [26]. 
The freeze-drying method is one of the leading drying methods that prevents heat 
damage in the products, minimizes the shrinkage on the surface of the products and 
provides excellent protection [27]. Freeze-drying enables the formation of products 
with advantageous quality and porous structures that are not particularly suitable for 
ordinary drying methods [28]. The most basic element of this drying method is the 
applied pressure. The system pressure is kept very low and the boiling point is adjus-
ted below 0ºC. Thus, the water in the product freezes and moves away from the dry 
solid [22]. However, freeze-drying is a process, which requires quite high-energy. 
Therefore, it is used in high-cost products [29]. 

2. MATERIAL AND METHODS
 Pineapple was used as the product in the drying experiment. Pineapple was purchased 
from a supermarket in Diyarbakır province, where it was sold. The purchased fruit 
was kept in the refrigerator at +30C overnight. The next day, the drying process was 
started. A heater providing a constant temperature of 45 ºC was used throughout the 
drying period.

2.1 Preparation of Experimental Setup

First of all, the pineapples were peeled. Then, they were thoroughly washed and clea-
ned; and then they were sliced into equal size (thickness 7 cm). The sliced pineapples 
were placed on a rectangular paper assembly. The equipment consisted of a heater, a 
sensitive scale and a humidity meter and thermometer. The humidity meter was placed 
in the environment where the drying experiment was carried out in order to measure 
the humidity of the environment during the process. A precision scale, kept in fixed 
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positon, and which could weigh within the range of 500 g, was used to measure the 
weight of the product to be dried in regular intervals (Table.2).  A heater was used to 
realize the drying process. The temperature of the heater was kept at 45 ºC. The tem-
perature of the environment in which the experiment was conducted changed between 
22.1 ºC and 22.8 ºC.

2.2 Drying Pineapple

For drying process, 100 g pineapple was used in total. In regular intervals, the total 
weight of the sliced and placed on the heater pineapples and the humidity and tempe-
rature of the room were measured. All data are shown in Table 3.

On the first day of the experiment, after all equipment was prepared for the experi-
ment, the product to be dried was placed on the heater at 19:30. At that time, the room 
temperature and humidity were 22,5 ºC and 42%, respectively; and the total weight 
of the product was measured as 100g. On the fifth day (last day) of the experiment, 
according to the measurements carried out, the room temperature and humidity were 
22,6 ºC and 32%, respectively; and the dried product was weighed to be 12,35g. To 
ensure that the drying process is complete, on the 5th day of the experiment, after 
13.30, the last measurement time shown in Table 1. measurements were carried out 
at three different times; meanwhile, it was observed that there was no change in the 
weight of the dried product.  

2.3 Evaluation of Experimental Data

During drying process of pineapple, some changes occurred both in the weight and 
on the surface of the product. As the days passed while drying, quite high shrinkage 
and contraction on the outer surface of pineapple slices occurred. These shrinkages 
and contractions were photographed and reported day by day. When the experiment 
time finished and drying process was completed, the Moisture Content and Moisture 
Rate (mr) of pineapple were determined and with the help of the data obtained, these 
values were transferred into a table. The data found through calculations are shown 
in Table 4.

Table 2. Devices Used in the Experiment Set

Technical details

Weighing units: (g / ct / dwt / ozt / oz / gn). Working temperature: 10-30 degrees Celsius

Capacity / accuracy : 500g /0.01g Power supply: 2 * AAA batteries 

Small tray size: 10.5 * 10.5 * 0.8cm Weight: 265g

Large tray size: 11 * 13.1 * 2.2 cm Overload and low - power indication

Scale size : 10.6 * 12.7 * 1.8cm Sensitivity: 0.01 g
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Table 3. Drying Values of Pineapple in Regular Intervals

DAY HOUR
ROOM 

TEMPERATURE 
(0C)

HEATER 
TEMPERATURE 

(0C)

HUMIDITY
RATE

(%)

TOTAL 
WEIGHT

(g)

1. DAY 19.30 22.5 45  42 100 

1. DAY 21.30 22.8 45  39 80.36 

1. DAY 23.30 22.6 45  36 75.90 

2. DAY 01.30 22.3 45  34 67.16 

2. DAY 12.30 22.9 45  33 34.04 

2. DAY 14.30 22.6 45  33 30.86 

2. DAY 16.30 22.5 45  33 27.87 

2. DAY 18.30 22.5 45  34 24.87 

2. DAY 20.30 22.6 45  35 23.02 

2. DAY 22.30 22.7 45  35 20.95 

3. DAY 00.30 22.7 45  35 19.47 

3. DAY 02.30 22.6 45  35 18.20

3. DAY 12.30 22.8 45  35 14.58 

3. DAY 14.30 22.7 45  35 14.26 

3. DAY 16.30 22.7 45  37 13.91 

3. DAY 18.30 22.6 45  38 13.64 

3. DAY 21.30 22.6 45   41 13.35 

3. DAY 23.30 22.5 45   41 13.20 

4. DAY 01.30 22.7 45  40 13.02 

4. DAY 10.30 22.1 45  36 12.74 

4. DAY 13.30 22.3 45  37 12.63 

4. DAY 16.30 22.6 45  37 12.53 

4. DAY 21.00 22.6 45  35 12.49 

5. DAY 13.30 22.6 45  32 12.35 
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DAY HOUR
ROOM

TEMPERATURE
(0C)

TOTAL
WEİGHT 

(g)

MOISTURE
CONTENT

HUMIDITY  RATE
(MR)

1. Day 19.30 22.5 100 7.097 1

1. Day 21.30 22.8 80.36 5.5068 0.7759

1. Day 23.30 22.6 75.90 5.1457 0.7250

2. Day 01.30 22.3 67.16 4.4380 0.6253

2. Day 12.30 22.9 34.04 1.7562 0.2474

2. Day 14.30 22.6 30.86 1.4987 0.2111

2. Day 16.30 22.5 27.87 1.2566 0.1770

2. Day 18.30 22.5 24.87 1.0137 0.1428

2. Day 20.30 22.6 23.02 0.8639 0.1217

2. Day 22.30 22.7 20.95 0.6963 0.0981

3. Day 00.30 22.7 19.47 0.5765 0.0812

3. Day 02.30 22.6 18.20 0.4736 0.0667

3. Day 12.30 22.8 14.58 0.1805 0.0254

3. Day 14.30 22.7 14.26 0.1546 0.0217

3. Day 16.30 22.7 13.90 0.1255 0.0176

3. Day 18.30 22.6 13.64 0.1044 0.0147

3. Day 21.30 22.6 13.35 0.0809 0.0113

3. Day 23.30 22.5 13.20 0.0688 0.0096

4. Day 01.30 22.7 13.02 0.0542 0.0076

4. Day 10.30 22.1 12.74 0.0315 0.0044

4. Day 13.30 22.3 12.63 0.0226 0.0031

4. Day  16.30 22.6 12.53 0.0145 0.0020

4. Day 21.00 22.6 12.49 0.0113 0.0015

5. Day 13.30 22.6 12.35 0 0

Table 4. Moisture Content and Rate Calculated through Drying Process
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The equations used to determine the Moisture Content and Moisture Rate are as fol-
lows:

Moisture Content(gwater/gthick):   (ÜTK-ÜTKM)/(ÜTKM)                                                           (1)

ÜTK: Total Mass of the Product

ÜTKM: The Total Amount of Dry Matter in the Product

Moisture Ratio (MR): (M-Me)/(Mo-Me)            (2) 

M = Moisture Content at Any Timet

M0 = First Moisture Content

Me = Balance Moisture Content (equilibrium moisture content of the product)

Since it loses the fluid in its structure at certain intervals during the drying period, 
some changes occur in the mass of the dried materials. As time progresses, its mass 
decreases. In Graph 1, the amount of mass change occurring day by day during the 
experiment is given. It is seen that as the drying time increased, the amount of mass 
change in the fruit decreased. This indicates that the amount of mass change and the 
drying time are inversely proportional.

The moisture content of the product to be dried is known as a percentage of the origi-
nal weight of the product to be dried. When the Transaction 1. given above is applied, 
Graph 2. emerges. As can be seen from the graph, the moisture content decreases as 
the drying time increases. However, after a certain period of time, the amount of chan-
ge in moisture content decreases.

 

 Graph 1. Drying Time of Pineapple - Mass Change Amount Graph
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 Graph 2. Moist Content According to Drying Time of Pineapple

 

 Graph 3. Moisture Rate (mr) According to Drying Time
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Throughout the experiment, the moisture rate was observed and calculated at certain 
intervals. Briefly, moisture rate is the capacity usage ratio of the product to be dried. 
The weight and quality of the products to be dried are directly affected by the moisture 
rate change of the environment where the drying process is carried out. While Graph 
3. was being formed, the equations in Transaction 2. were used. As can be understood 
from the emerging graph, the amount of moisture rate decreased as the drying time 
elapsed like moisture content.  

3.  RESULTS AND DISCUSSION 
One of the most important features of agricultural products is to harvest them at cer-
tain times of the year. Very little of the products produced during this period can be 
consumed fresh. For this reason, products must be stored until they reach consumers. 
The water and some organic substances in the structure of vegetables and fruits cause 
chemical deterioration in the products. Major problems are encountered in storing the 
products after the harvesting process and keeping them intact. For this reason, it is ine-
vitable that the extra products will deteriorate and be thrown away. The production of 
vegetables and fruits in our country is increasing day by day. Different methods such 
as freezing, drying and canning are applied to preserve the products produced. Thanks 
to these methods, quality losses are minimized after the harvesting of the products, 
so that the desired amount and high quality product can be offered to the consumers.

In the study of Murat Sarı and Sevil Karaaslan on “Microwave Drying of Pineapple 
and Determining the Appropriate Drying Model” in the Journal of the Faculty of Ag-
riculture of Süleyman Demirel University in 2014, different microwave powers were 

Figure 1. The First Three days of Drying Process

a) First Day        b) Second Day             c) Third Day
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used and examined in drying of pineapple fruit by microwave method. The effect of 
5 different powers used on the drying of pineapple fruit was studied and the relati-
onship of these powers with each other was examined. In the drying process made by 
microwave method, 180W, 360W, 540W, 720W and 900W as power and durations of 
129, 34, 31, 27 and 22 minutes were used, respectively. As a result of the study, it was 
determined that the drying time was shortened with the increase of microwave power.

In Figure 1. above, there is the image of cleaned and sliced pineapples for drying 
process. As can be understood from the figure, the drying process of pineapples has 
not been started. The pineapple slices are placed on the surface of the heater as shown 
in the figure of experimental setup above, and then drying process has been started. 
In Figure 1. b, there are some images taken on the second day of the drying process. 
As can be seen from the figure, some visible changes on the surfaces of the pineapple 
slices were observed. The weight of pineapple, which was 100g at the beginning of 
the experiment, was measured as 20.95 g at the end of the second day. In Figure 1.c, 
the pineapple slices are seen in their third day of drying process. It can be seen that the 
amount of drying and contraction on their surfaces increased compared to second day. 
Since the product lost the fluid in its structure, contraction and shrinkage have been 
established in the sizes of pineapple slices compared to first two days.

The pineapple slices, whose total weight was 20.95 g at the beginning of the third day, 
were determined to have 13.01g as can be seen in Figure 2. In the first measurement 
of the fourth day, the weight of the pineapples was 13.02 g. In the last measurement 
made on the same day, the total weight of pineapples was determined as 12.49 g as 
shown in Figure 2.b. It was observed that the contraction and darkening of the colour 
tone increased on the outer surface compared to the previous day. On the day the ex-

 

 

Figure 2. Total Weight Values of Drying Process on the Third and Fourth Days

a) Third Day Weight           b) Fourth Day Weigh                c) Fourth Day Weight evening
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periment was completed, the total weight was measured as 12.35 g. On the last day, 
there was a total loss of 0.14 g compared to the previous day. The measurement of the 
fifth day shows that the amount of drying fluid in the product decreased as it appro-
ached to the end of the experiment and the drying process was completed. The drying 
experiment, which started with a total of 100 g pineapple slices, ended with 12.35 g.

In Figure 3. above, there are the images of the pineapple slices on the fourth day of 
drying process. When Figure 3. and Figure 1. are compared, at first sight, the surface 
changes of pineapple slices attract attention. Compared to the first day of the experi-
ment, there occurred shrinkages, contractions and cracks on the surface of pineapple 
slices. On the last day when drying process was completed, the pineapple slices lost 
all fluid in their structure, thus achieved a hard structure.

4. CONCLUSION
In this study, the experiment started with 100g sliced Pineapples. Measurements were 
made at regular intervals every day with the precision scale provided. The heater 
temperature was kept constant throughout the experiment at 45ᵒC. During the drying 
process, which lasted for five days in total, the humidity of the environment was 
measured with the help of a humidity meter and the room temperature with the help 
of a thermometer. In the experiment we started with 100g pineapple on the first day, 
the total weight was determined as 20.95g at the end of the second day, 13.20g at the 
end of the third day, 12.49g at the end of the fourth day and 12.35g on the last day. It 

 

 Figure 3. The Fourth Day of Drying Process
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was observed that the most fluid loss occurred at the end of the first day. As a result 
of the experiment, moisture content and moisture content were calculated depending 
on the drying time of the pineapple. The data obtained as a result of the calculations 
were graphed. During the drying period of pineapples, there was a decrease in mois-
ture content and moisture rate. During the experiment, the moisture content, ambient 
temperature and product weight in the drying environment were measured at certain 
intervals. As a result of these measurements, various calculations were made to deter-
mine the moisture content of the product. In future studies to be done, in addition to 
these, values such as Equilibrium Moisture Content (Me), Moisture Diffusion Coef-
ficient (Deff) should be measured. In this experimental study, we dried the pineapple 
and examined the experimental data. However, since the natural methods we apply 
have negative effects on product quality, quality losses in products can be reduced to a 
minimum with new systems to be developed. It has been observed that the experiment 
we carried out in the open air caused a hygiene problem in the dried product. Deter-
mining different methods, such as designing the experimental setup as closed, will 
eliminate this problem. The change in the amount of reduction decreased as the drying 
time increased. As a result, it was determined that moisture content and moisture ratio 
were inversely proportional to the drying time.
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Merkezi Klima Santrallerindeki Plakalı Difüzörlerin 
Akış Alanına ve Basınç Düşümüne Etkisinin Sayısal 
İncelenmesi 
Kerim Sönmez1*, Yücel Özmen2

ÖZ
Merkezi havalandırma ve iklimlendirme santrallerinde yer alan çeşitli fanların hava üfleme kısmının bo-
yutları, santraldeki fan hücresinden sonra gelen, susturucu, ısıtma/soğutma üniteleri, karışım hücresi/odası, 
ısı geri kazanım üniteleri veya filtre vb. klima santrali ünitelerinin kesit boyutlarından oldukça küçüktür. 
Klima santralinin daha etkin çalışabilmesi için, fandan çıkan havanın sonraki hücrelere mümkün olan en az 
basınç düşümü ve en düzgün (homojen) hız dağılımı ile yayılması gerekmektedir. Fanın üfleme ağzından 
çıkan havayı santral içerisinde yer alan daha büyük bir kesit alanına yaymak için içerisinde delikli difüzör-
ler bulunan boş hücreler kullanılmaktadır. Bu çalışmada, delikli plakalara sahip difüzörlü boş hücre durumu 
incelenmiştir. Delik geometrisi üçgen ve altıgen olarak tasarlanmış ve sırasıyla tekli plaka, arka arkaya 
yerleştirilmiş ikili plaka ve üçlü plaka belirlenmiştir. Arka arkaya yerleştirilen plakaların delikleri asimetrik 
olarak düzenlenmiştir. Tasarlanan delikli plaka difüzörleri 5 m/s, 10 m/s ve 15 m/s şeklinde üç farklı hızda 
denenmiş ve difüzörler daralmanın bittiği alana yerleştirilmiştir. Yerleştirilen difüzörler için havanın boş 
hücredeki akış dağılımı ve delikli difüzöre sahip boş hücreden kaynaklanan basınç düşümü sayısal olarak 
incelenmiştir. Çalışma sonucunda en düşük basınç düşümü 5 m/s akış hızında tekli altıgen delikli düz pla-
kalı difüzörde sağlanmıştır. En yüksek basınç düşümü ise 15 m/s akış hızında üçlü üçgen delikli düz plakalı 
difüzörde elde edilmiştir. Homojen hız dağılımı açısından en uygun durum, 15 m/s akış hızında ikili altıgen 
delikli düz plakalı difüzörde, en olumsuz durum ise yine 15 m/s akış hızında üçlü üçgen delikli düz plakalı 
difüzörde oluşmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Klima santrali, hesaplamalı akışkanlar dinamiği (HAD), delikli difüzör,plakalı difü-
zör, basınç düşümü

Numerical Investigation of the Effects of Plate Diffusers in 
Central Air Handling Units on Flow Field and Pressure Drop

ABSTRACT
The cross-sectional area of the blowing nozzles of various fans in the central ventilation and air conditioning 
plants, after the fan in the plant, silencer, heating / cooling units, mixing room, heat recovery units or filter, 
etc. is considerably smaller than the cross-sectional area of the cells. In order for the air handling unit 
to operate more effectively, the air leaving the fan must be spread to the subsequent cells with the least 
possible pressure drop and the most homogeneous velocity distribution. Empty cells with a perforated 
diffuser are used to spread the air exiting the blower of the fan to a larger cross-sectional area. In this study, 
the case of empty cells with diffusers with perforated plates was investigated. The holes geometries were 
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designed as triangle and hexagon and respectively, single plate, double plate placed back to back and triple 
plate were determined. The holes of the plates placed one behind the other are arranged asymmetrically. 
The designed perforated plate diffusers were tested at three different velocities as 5 m/s, 10 m/s and 15 m/s, 
and the diffusers were placed in the area where the contraction ended. For the installed diffusers, the flow 
distribution of the air in the empty cell and the pressure drop caused by the empty cell with a perforated 
diffuser were numerically investigated. As a result of the study, the lowest pressure drop was achieved in 
a single hexagonal perforated flat plate diffuser at flow velocity of 5 m/s. The highest pressure drop was 
obtained in a triple triangular perforated flat plate diffuser at flow velocity of 15 m/s. The most favorable 
situation in terms of homogeneous velocity distribution occurred in the double hexagonal perforated flat 
plate diffuser at flow velocity of 15 m/s, and the most unfavorable situation occurred in the triple triangular 
perforated flat plate diffuser at flow velocity of 15 m/s.

Keywords: Air handling unit, computational fluid dynamic (CFD), perforated diffuser, plate diffuser, pressure drop
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Introduction
The flow rates of the air in the outlet sections of the fans used for suction or blowing in air handling units are 
between 8-15 m/s. The velocity distributions of the air flow in the duct differ from the velocity distributions 
that occur in a fully developed turbulent flow [1]. For this reason, in order to obtain fully developed turbu-
lent flow, an empty duct area with a perforated diffuser or an air handling unit section with sufficient length 
are used after the fan in the air handling unit. When a system that will bring the air to a homogeneous flow 
state is not used; Air blown from the fan can only come into contact with a certain area of the units such as 
silencer, heat recovery units, filter, mixing room heating/cooling coils etc. This situation greatly reduces 
the operating efficiency of air handling units. In order to keep the working efficiency at the desired level, 
empty cells with a length of approximately 0.8 to 1.5 times the impeller diameter of the fan inside the plant 
are used. The diffuser made of perforated metal sheet improves the air distribution after the outlet part of 
the blowing area of the fan [2]. 

In the case of using an empty blowing unit with a perforated diffuser, it enables air to pass through all the 
surfaces of the units in the air handling unit with a homogeneous distribution which also increases the 
working efficiency of air conditioning system and reduces pressure loss inside the air handling unit [3, 4]. 
It is extremely important to reduce the losses due to the pressure drop in the power plant and to distribute 
the air in the duct from the fan unit to the next air conditioner cells as smoothly as possible in terms of 
energy efficiency.

In this study, flow distribution and pressure drop were investigated for an empty cell with diffuser with 
perforated plates. The hole geometry was designed as triangular and hexagonal, and single plate, back-to-
back double plate and triple plate were analyzed, respectively. The holes of the plates placed one after the 
other are arranged asymmetrically. The designed perforated plate diffusers were tested at three different 
flow speeds as 5 m/s, 10 m/s and 15 m/s, and the diffusers were placed in the area where the contraction 
ends. For the diffusers placed, the flow distribution of the air in the empty cell and the pressure drop due to 
the empty cell with the perforated diffuser were numerically investigated.

Objectives/ Research Purpose
There are different studies available in the literature on air flow inside the air handling unit. Numerical 
studies are mostly preferred to examine the flow region [5]. In numerical studies, extremely successful 
results are obtained by using Computational Fluid Dynamics (CFD) [6]. Fletcher et al. In a study by [7], the 
advantages of using numerical methods to examine the flow region were stated.

Şahin and Ward-Smith [8] determined the static pressure distributions on the diffuser surface for different 
diffuser angles and revealed that the flow at the outlet of the diffuser was irregular. Chung and Hsu [9] de-
termined the air supply efficiency with the diffusers placed at the inlet and outlet positions, using the CO2 
values they measured at two different air speeds. They revealed that the air supply efficiency is affected by 
the position of the diffuser.  Kuas and Başkaya [10], by designing a space with people and some objects in an 
office room, examined the distribution of air conditioning air in the room by changing the diffuser positions 
in the room. They determined the effects of the objects in the office room on the air movement and the com-
fort conditions for the people in the office. Zhou et al. [11] numerically investigated the effect of different 
locations of diffusers on ventilation in an office room with people in it, for parameters such as seasonal 
operating conditions, intake air ratio, indoor air temperature and air flow rate. Wang and Pepper [12] inves-
tigated the ventilation effect numerically and experimentally by modeling a room with eight vortex diffusers 
in their study. In the numerical part of the study, the temperature and velocity distributions in the room were 
calculated using the k-ε turbulence model. They stated that the numerical results were in agreement with the 
experimental data. Quian et al. [13] investigated the ventilation performance of the diffusers in the room 
experimentally and numerically by using two thermal dummies in the quarantine room of a hospital. In the 
results of working, they determined the diffuser positions that would prevent the circulation of the infected 
air originating from the patients in the room. Zhang et al. [14] numerically investigated the performance of 
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four different diffusers, namely grid diffuser, floor perforated panel diffuser, quarter circular hole diffuser 
and swirl diffuser, by changing the air velocity and air temperature parameters. They revealed that the floor 
perforated panel diffuser and the quarter circular perforated diffuser are more homogeneous and stable for 
the discharge flows. Ascione and Minichiello [15] numerically investigated the effect of rotating and flat 
diffusers in the exhibition room of a museum on ventilation. Better flow performance has been achieved with 
rotating diffusers. Lim et al. [16], in their study examining the effect of air density, spread characterization 
and location of diffusers on the spread of the virus in a hospital where individuals with SARS disease are 
present, stated that the risk of transmission of infection increases as the density of the emitted air increases.  
Balocco and Lio [17] investigated the propagation movement of air, air velocity and particle distribution in 
the flow area of a hospital quarantine room with three-dimensional numerical analysis. Considering the posi-
tion of the patients in the room and the infected air generated during coughing and sneezing, they determined 
the most suitable diffuser position to evacuate the infected air from the room. Martinez-Almansa et al. [18] 
investigated the effect of fins in a conventional diffuser they modeled on the flow and pressure distribution 
in a room numerically and experimentally. They showed that the numerical results are in good agreement 
with the experimental data. Çuhadaroğlu et al. [19], in their study numerically examining the effects of 
slot diffuser with different blade angles on the distribution of air in a room, stated that as the blade angle 
increases, the air spreads more into the room. Erdogan et al. [20], in their study numerically examining the 
pressure drop and flow structure in an empty cell with a truncated pyramid geometry, showed that the flow 
distribution in the outlet section is more homogeneous with increasing porosity and taper angle. Koskela 
and Maula [21] investigated the flow field around the eddy diffuser under heating and cooling conditions 
with SST k-ω and k-ε turbulence models and stated that the results of both models were close to each other. 
Sönmez [22] numerically investigated the flow distribution and pressure drop in the empty cell of the air 
handling unit by designing a diffuser with a truncated cone profile. In the study where three different hole 
geometries were tried, the lowest pressure drop was obtained in the square hole profile. In addition, the most 
homogeneous flow distribution is provided in the concave truncated cone profile with a 60° conical square 
hole geometry. Kamer et al. [23] numerically investigated the effects of the cross-section expansion provided 
in the empty cell in the air handling unit and the diffuser placed at the inlet section of the air handling unit 
on the pressure drop and flow structure. They stated that the pressure drop decreased with the increase of the 
pyramid height in the diffuser used. Park et al. [24] investigated the ventilation function and economic feasi-
bility of a ventilation system with a combined air diffuser in which the exhaust air opening and the supply air 
opening are combined into a single module. They stated that the duct length was reduced by approximately 
68 % in the combined system compared to the conventional ventilation system. Meslem et al. [25] compared 
the innovative diffuser and the vortex diffuser with the same operating conditions in their study using the 
particle imaging velocity measurement (PIV) method. They revealed that the Coanda Effect and the jet effect 
disappear rapidly near the diffuser outlet in the vortex diffuser. Cetin et al. [26] investigated the distribution 
of fine particles in a closed environment in different input-output configurations experimentally and nume-
rically. They stated that both the inlet and outlet locations have a strong influence on the performance of the 
ventilation system. Raphe et al. [27] developed a mixed method to reveal the true efficiency of perforated 
diffusers with different hole geometries. They used an office room for full-scale experiments and validation 
of numerical simulations. They have obtained that the required air flow and energy consumption for the 
systems in which the perforated diffuser is used are reduced by up to 18.4 % and a more homogeneous air 
distribution is achieved in a non-uniform hole pattern. Vasic et al. [28] investigated the effect of different ge-
ometries of equalizer elements in a side inlet plenum box on the symmetry of the jet and the flow distribution 
along the four-sided square ceiling diffuser. They revealed that the room ventilated from the diffuser outlet 
provides a better homogeneity in the air discharge. Kamer et al. [29] obtained pressure losses for different 
air velocities in air handling units in their numerical and experimental studies using an empty cell with a 
perforated V profile diffuser. They revealed that the experimental results they obtained were confirmed by 
the results of the numerical study.

In the literature, it is seen that plate diffusers with triangular and hexagonal holes are not used in the empty 
cell. In this study, flow distribution and pressure parameters of triangular and hexagonal diffusers were 
obtained.

Methods/ Methodology
In the study, diffusers with triangular and hexagonal perforated plates were used. Plates were analyzed as 
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single plate, back-to-back double plate and triple plate. The distance between the plates placed one after 
the other was 5 mm and the holes were plated asymmetrically. The designed perforated plate diffusers were 
placed from the part where the fan blowing part narrowed and were numerically examined for three diffe-
rent flow speeds as 5 m/s, 10 m/s and 15 m/s. For the diffusers placed, the flow distribution of the air in the 
empty cell and the pressure drop due to the empty cell with the perforated diffuser are obtained. 

The empty cell geometry of the plate-hole diffuser used in numerical analysis is shown in Figure 1. The 
geometries of the plates placed one after the other for all the perforated diffusers used in analyzes are given 
in Figure 2. Numerical analyzes were performed for different types of geometries and different flow rates.

The cross-section of the empty cell unit in the air handling unit is 244 mm x 244 mm, and the cross-section 
depth of the empty cell is 1952 mm. The cross-section dimensions of the air handling unit empty cubicle 
unit where the air coming from the fan enters have a length of 45 mm and a width of 244 mm x 280 mm. 
The cross-sectional dimensions of the entrance area of the diffuser in the empty cell unit were designed 
by mounting from a 244 mm x 280 mm cross-section to a 244 mm x 244 mm cross-section. Number of 
diffusers for plate type; single, double and triple. It is arranged in such a way that there is a gap of 5 mm 
between the diffusers placed one after the other. The technical specifications of the designed air handling 
unit are shown in Figure 3. For the designed diffusers, the diffuser hole geometry has been determined as 
triangular and hexagonal (Figure 4). 

In the current study, air flow analyzes were performed for the designed geometries using the ANSYS-
FLUENT 18.1 software.  The growth rate of the network structure used in analyzes was determined as less 
than 1.2 (grow rate). In the existing solutions, the average maximum skewness ratio for the diffuser is 0.83 
and the average minimum vertical skewness value is calculated as 0.205 (Table 2). The mesh structure is 
shown in Figure 5.

Results/ Findings
According to the results obtained in the study for the designed perforated flat plate diffuser, the pressure 
loss value increases as the number of diffusers increases. In all the diffuser geometries examined, the pres-
sure drop values increase as the air velocity increases. According to the analysis results, the pressure drop of 
flat plate diffusers with hexagonal holes is lower than those of flat plate diffusers with triangular holes. The 
lowest pressure drop was achieved in a flat plate diffuser with a single hexagonal hole at an air velocity of 5 
m/s. The highest pressure drop occurred in the flat plate diffuser with triple triangular holes at an air speed 
of 15 m/s (Table 2). Figure 6, Figure 7 and Figure 8 show the changes in pressure loss values according to 
air velocity. When the single, double and triple hole plates for 0 mm are examined in Figures 6 and 7, low 
pressure drops were obtained at low air flow rates in both figures. In Figure 8 comparison table, the lowest 
pressure drop was obtained at all air velocities for the 0 mm hexagonal single plate diffuser.

In this study, in which flat plate diffusers were used, pressure drop values and planar velocity distributions 
were obtained at different flow rates for triangular and hexagonal perforated diffusers. According to the 
results obtained;

• In all flat diffuser geometries examined, the pressure loss value increases as the number of diffusers 
increases.

• For all the diffuser geometries examined, the pressure drop value increases as the speed increases.

• In all the diffuser geometries examined, the pressure drop of the hexagonal hole flat plate diffusers is 
lower than the triangular hole flat plate diffusers.

• The lowest pressure drop was achieved in the single hexagonal hole flat plate diffuser at an air velocity 
of 5 m/s.

• The highest pressure drop occurred in the flat plate diffuser with triple triangular holes at an air speed of 
15 m/s.

• The velocity distribution image closest to the homogeneous distribution is obtained at an air speed of 15 
m/s in a double hexagonal hole flat plate diffuser.

• The image of the velocity distribution furthest from the homogeneous distribution was formed at an air 
velocity of 15 m/s in a flat plate diffuser with triple triangular holes.
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1. GİRİŞ 
Klima santrallerinde emme işlemi için veya üfleme işlemi için kullanılan fanlarının 
çıkış kesitlerindeki havanın akış hızları 8-15 m/s arasındadır. Kanal içindeki hava 
akışının hız dağılımları tam gelişmiş bir türbülanslı akışta oluşan hız dağılımlarına 
göre farklılık göstermektedir [1]. Bu nedenle, klima santralindeki fandan sonra arada 
tam gelişmiş türbülanslı akışı sağlayacak uzunluğa sahip santral kısmı veya delikli 
difüzöre sahip bir boş kanal alanı kullanılmaktadır. Havayı homojen akış durumuna 
getirecek bir sistem kullanılmadığında; fandan üflenen hava fan hücresinden sonra 
bulunan susturucu, ısı geri kazanım üniteleri, filtre, karışım odası ısıtma/soğutma ba-
taryaları vb. ünitelerin sadece belirli bir alanı ile temas edebilmektedir. Bu durum 
ise klima santrallerinin çalışma etkinliklerini büyük oranda azaltmaktadır. Çalışma 
etkinliğini istenen düzeyde tutabilmek amacıyla fanın üfleme alanının çıkış kısmından 
sonraki hava yayılımını iyileştiren delikli metal sacdan imal edilmiş difüzörün içinde 
yer aldığı ve santral içindeki fanın çark çapının yaklaşık olarak 0.8 ile 1.5 katı arasın-
daki bir uzunluğa sahip boş hücreler kullanılmaktadır [2]. Delikli difüzöre sahip bir 
boş üfleme ünitesinin kullanılması durumunda, klima santralindeki ünitelerin bütün 
yüzeylerinden havanın homojen bir dağılımla geçmesi, klima sisteminin çalışma veri-
minin artması ve klima santrali içi basın kaybının azalması mümkün olmaktadır [3,4]. 
Santral içinde oluşan basınç düşüşünden kaynaklı olarak kayıpların azaltılması ve 
kanal içindeki havanın fandan ünitesinden bir sonraki klima hücrelerine mümkün ol-
duğunca düzgün olarak dağılması enerji verimliliği bakımından son derece önemlidir.

Klima santrali içi hava akışı konusunda literatürde mevcut farklı çalışmalar bulun-
maktadır. Sayısal çalışmalar çoğunlukla akış bölgesini incelemek için tercih edilmek-
tedir [5]. Sayısal çalışmalarda, Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği (HAD) kullanıla-
rak son derece başarılı sonuçlar elde edilmektedir [6]. Fletcher ve ark. [7] tarafından 
yapılan bir çalışmada, sayısal yöntemlerin akış bölgesini incelemek amacıyla tercih 
edilmesinin sağladığı avantajlar belirtilmiştir.

Bu çalışmada, delikli plakalara sahip difüzörlü boş hücre için akış dağılımı ve basınç 
düşümü incelenmiştir. Delik geometrisi üçgen ve altıgen olarak tasarlanmış ve sıra-
sıyla tekli plaka, arka arkaya yerleştirilmiş ikili plaka ve üçlü plaka belirlenmiştir. 
Arka arkaya yerleştirilen plakaların delikleri asimetrik olarak düzenlenmiştir. Tasarla-
nan delikli plaka difüzörler 5 m/s, 10 m/s ve 15 m/s şeklinde üç farklı hızda denenmiş 
ve difüzörler daralmanın bittiği alana yerleştirilmiştir. Yerleştirilen difüzörler için ha-
vanın boş hücredeki akış dağılımı ve delikli difüzöre sahip boş hücreden kaynaklanan 
basınç düşümü sayısal olarak incelenmiştir.

Şahin ve Ward-Smith [8], bir klima santralindeki fan ağzının çıkış kısmında deliksiz 
difüzör kullanarak akış alanını inceledikleri sayısal çalışmalarında, difüzör yüzeyinde 
oluşan statik basınç dağılımlarını farklı difüzör açıları için belirlemişler ve difüzörün 
çıkış kısmındaki akışın düzensiz olduğunu ortaya koymuşlardır. Chung ve Hsu [9],  
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farklı konumlara yerleştirilen difüzörlerde hava sağlama verimliliğini sayısal ve de-
neysel olarak inceledikleri çalışmalarında, giriş ve çıkış konumlarına yerleştirdikleri 
difüzörlerle, hava sağlama verimini, iki farklı hava hızında ölçtükleri CO2 değerlerini 
kullanılarak belirlemişlerdir. Hava sağlama veriminin, difüzörün yerleştirildiği ko-
numdan etkilendiğini ortaya koymuşlardır. Kuas ve Başkaya [10], bir ofis odası içinde 
insanların ve bazı nesnelerin olduğu bir mekan tasarlayarak, iklimlendirme havasının 
oda içindeki dağılımını oda içindeki difüzör konumlarını değiştirilerek incelemişler-
dir. Ofis odası içinde yer alan nesnelerin hava hareketi üzerindeki etkilerini ve ofis 
içesinde bulunan insanlar için konfor şartlarını belirlemişlerdir. Zhou ve ark. [11], 
içerisinde insanların bulunduğu bir ofis odasındaki difüzörlerin farklı konumlarının 
havalandırma üzerindeki etkisini, mevsimsel çalışma koşulları, giriş hava oranı, iç 
mekan hava sıcaklığı ve hava akış hızı gibi parametreler için sayısal olarak araştırıl-
mışlardır. Wang ve Pepper [12], çalışmalarında sekiz adet girdap difüzörün yer aldığı 
bir odayı modelleyerek, havalandırma etkisini sayısal ve deneysel olarak incelemiş-
lerdir. Çalışmanın sayısal kısmında, oda içerisindeki sıcaklık ve hız dağılımlarını k- ε 
türbülans modelini kullanarak hesaplamışlardır. Sayısal sonuçların, deneysel verilerle 
uyumlu olduğunu belirtmişlerdir. Quian ve ark. [13], bir hastanenin karantina odası 
içinde yer alan iki termal mankeni kullanılarak oda içerisindeki difüzörlerin havalan-
dırma performansını deneysel ve sayısal olarak incelemişlerdir. Çalışma sonucunda; 
hastalardan kaynaklanan virüslü havanın, odadaki sirkülasyonu engelleyecek difüzör 
konumlarını belirlemişlerdir.  Zhang ve ark. [14], tasarladıkları ızgara difüzör, zemin 
delikli panel difüzör, çeyrek dairesel delikli difüzör ve girdaplı difüzör şeklindeki dört 
farklı difüzörün performansını hava hızı ve hava sıcaklığı parametlerini değiştirerek 
sayısal olarak incelemişler ve zemin delikli panel difüzörün ve çeyrek dairesel delikli 
difüzörün tahliye akışları için daha homojen ve kararlı olduğunu ortaya koymuşlar-
dır. Ascione ve Minichiello [15],  bir müzenin sergi odasında yer alan dönen ve düz 
difüzörlerin havalandırma üzerindeki etkisini sayısal olarak incelemişler ve dönen di-
füzörlerde daha iyi akış performansı elde edilmiştir. Lim ve ark. [16], SARS hastalığı 
olan bireylerin bulunduğu bir hastanede hava yoğunluğunun, yayılım karakterizasyo-
nunun ve difüzörlerin konumunun virüsün yayılımı üzerindeki etkisini inceledikleri 
çalışmalarında, yayılan havanın yoğunluğu arttıkça enfeksiyonun bulaşma riskinin de 
arttığını belirtmişlerdir. Balocco ve Lio [17], bir hastanenin karantina odasındaki akış 
alanında havanın yayılım hareketini, hava hızını ve partikül dağılımını üç boyutlu sa-
yısal analizle incelemişlerdir. Hastaların oda içerisindeki konumlarını ve öksürme ve 
hapşırma esnasında oluşan enfeksiyonlu havayı dikkate alarak enfeksiyonlu havanın 
odadan tahliye edilmesi için en uygun difüzör konumunu belirlemişlerdir. Martinez-
Almansa ve ark. [18], modelledikleri konvansiyonel bir difüzördeki kanatçıkların bir 
oda içerisindeki akış ve basınç dağılımına etkisini sayısal ve deneysel olarak incele-
mişler ve sayısal sonuçların deneysel verilerle uyumlu olduğunu göstermişlerdir. Çu-
hadaroğlu ve ark. [19], farklı kanat açılarına sahip slot difüzörün bir odadaki havanın 
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dağılımına etkilerini sayısal olarak inceledikleri çalışmalarında, kanat açısı arttıkça 
havanın odaya daha fazla yayıldığını belirtmişlerdir. Erdoğan ve ark. [20], kesik pi-
ramit geometriye sahip difüzörlü bir boş hücredeki basınç düşümünü ve akış yapısını 
sayısal olarak inceledikleri çalışmalarında, porozite ve koniklik açısının artmasıyla çı-
kış kesitindeki akış dağılımının daha homojen olduğunu ortaya koymuşlardır. Koskela 
ve Maula [21], girdap difüzörü etrafındaki akış alanını ısıtma ve soğutma koşullarında 
SST k-ω ve k- ε türbülans modelleri ile incelemişler ve her iki modele ait sonuçların 
birbirine yakın olduğunu belirtmişlerdir.  Sönmez [22], kesik koni profilli bir difüzör 
tasarlayarak klima santralinin boş hücresindeki akış dağılımını ve basınç düşümünü 
sayısal olarak incelemiştir. Üç farklı delik geometrisinin denendiği çalışmada, en dü-
şük basınç düşümü kare delikli profilde elde etmiştir. Ayrıca en homojen akış dağılımı 
60° koniklikte kare delik geometrisine sahip içbükey kesik koni profilde sağlanmıştır. 
Kamer ve ark. [23], klima santralindeki boş hücrede sağlanan kesit genişlemesinin ve 
santralin giriş kesitine yerleştirilen difüzörün basınç düşümü ve akış yapısı üzerin-
deki etkisini sayısal olarak incelemişlerdir. Kullanılan difüzörde piramit yüksekliği-
nin artmasıyla basınç düşümünün azaldığını belirtmişlerdir.  Park ve ark. [24], egzoz 
havası açıklığı ve besleme havası açıklığının tek bir modül halinde birleştirildiği bir 
kombine hava difüzörüne sahip havalandırma sisteminin, havalandırma fonksiyonu 
ve ekonomik fizibilitesi incelemişlerdir. Geleneksel havalandırma sistemine kıyasla 
kombine sistemde kanal uzunluğunun yaklaşık % 68 azaldığını belirtmişlerdir. Mes-
lem ve ark. [25], parçacık görüntüleme ile hız ölçümü (PIV) yöntemini kullandıkları 
çalışmalarında, aynı çalışma koşullarına sahip yenilikçi difüzör ile girdap difüzörü 
karşılaştırmışlar ve girdap difüzörde koanda etkisinin ve jet etkisinin difüzör çıkışının 
yakınında hızlıca yok olduğunu ortaya koymuşlardır.  Çetin ve ark. [26], kapalı bir 
ortamda farklı giriş-çıkış konfigürasyonlarında ince parçacıkların dağılımını deneysel 
ve sayısal incelemişlerdir. Hem giriş hem de çıkış konumlarının havalandırma siste-
minin performansı üzerinde güçlü bir etkiye sahip olduğunu belirtmişlerdir. Raphe 
ve ark. [27], farklı delik geometrilerine sahip delikli difüzörlerin gerçek verimliliğini 
değerlendirmek için karma deneysel-sayısal bir yöntem geliştirdikleri çalışmalarında 
tam ölçekli deneyler ve sayısal simülasyonların doğrulanması için bir ofis odası kul-
lanmışlardır. Delikli difüzörin kullanıldığı sistemler için gerekli hava akışı ve enerji 
tüketiminin %18,4’e varan oranda azaldığı ve üniform olmayan bir delik modelinde 
daha homojen bir hava dağılımının sağlandığı elde etmişlerdir. Vasic ve ark. [28], yan-
dan giriş bağlantılı plenum kutusundaki eşitleme elemanlarının farklı geometrilerinin 
jetin simetrisi ve dört kenarlı kare tavan difüzörü boyunca akış dağılımı üzerindeki 
etkisini araştırdıkları çalışmalarında difüzör çıkışından havalandırılan odanın hava 
tahliyesinde daha iyi bir homojenlik sağladığını ortaya koymuşlardır. Kamer ve ark. 
[29], delikli V profilli difüzörlü boş hücre kullanarak yaptıkları sayısal ve deneysel 
çalışmalarında klima santrallerindeki farklı hava hızları için basınç kayıplarını elde 
etmişlerdir. Elde ettikleri deneysel sonuçların sayısal türbülans modeli sonuçları ile 
doğrulandığı ortaya koymuşlardır.
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2. YÖNTEM
Çalışmada, üçgen ve altıgen delikli plakalara sahip difüzörler kullanılmıştır. Plakalar, 
tekli plaka, arka arkaya yerleştirilmiş ikili plaka ve üçlü plaka şeklinde denenmiştir. 
Arka arkaya yerleştirilen plakaların arasındaki mesafe 5 mm olup, delikleri asimetrik 
olarak oluşturulmuştur. Tasarlanan delikli plaka difüzörler fan üfleme kısmının daral-
dığı kısımdan itibaren yerleştirilmiş ve 5 m/s, 10 m/s ve 15 m/s şeklinde üç farklı hız 
için sayısal olarak incelenmiştir. Yerleştirilen difüzörler için havanın boş hücredeki 
akış dağılımı ve delikli difüzöre sahip boş hücreden kaynaklanan basınç düşümü elde 
edilmiştir. 

2.1 Kesik Piramit Tip Difüzörlü Boş Hücre Geometrisinin Modellenmesi

Sayısal analizlerde kullanılan plakalı delikli difüzöre ait boş hücre geometrisi Şekil 
1’de görülmektedir. Analizlerde kullanılan tüm delikli difüzörler için arka arkaya yer-

 

 
   

a) Santralin Dış Yapısı

b) Santralin akış hacmi

Şekil 1. Klima Santrali Plakalı Difüzörlü Boş Hücre
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leştirilmiş plakaların geometrileri ise Şekil 2’de verilmiştir. Sayısal analizler farklı 
tipteki geometriler ve farklı akış hızları için gerçekleştirilmiştir.

Bu çalışmada, klima santralindeki boş hücre ünitesinin alan kesiti 244 mm x 244 mm, 
boş hücrenin kesit derinliği ise 1952 mm şeklinde tasarlanmıştır. Klima santrali boş 
hücre ünitesinin fandan gelen havanın girdiği kesit boyutları 45 mm uzunluğu ve 244 
mm x 280 mm genişliğe sahiptir. Boş hücre ünitesi içerisindeki difüzörün giriş alanın 
kesit boyutları, 244 mm x 280 mm’lik kesitten 244 mm x 244 mm’lik kesite daralma 
şeklinde monte edilerek tasarım yapılmıştır. Plakalı tip için difüzör sayısı; tekli, ikili 
ve üçlü olarak belirlenmiştir. Arka arkaya yerleştirilen difüzörlerin arasında 5 mm 
boşluk kalacak şekilde yerleşim yapılmıştır. Şekil 3’te tasarlanan klima santralinin 

a)  Tekli          b) İkili

c) Üçlü

Şekil 2. Boş Hücrede Kullanılan Delikli Plaka Difüzörler
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teknik özellikleri görülmektedir. Tasarlanan difüzörler için difüzör delik geometrisi 
olarak üçgen ve altıgen olarak belirlenmiştir (Şekil 4). 

2.2 Araştırma Parametreleri

Bu çalışmada, değişken parametre olarak difüzör sayısı (tekli, ikili ve üçlü), difüzör 
delik geometrisi (üçgen, altıgen) ve hava hızı (5 m/s, 10 m/s ve 15 m/s) dikkate alın-
mıştır.

Çalışmada dikkate alınan sabit parametreler ise türbülans modeli, duvar yaklaşımı, ağ 
yapısı, çarpıklık, ağ sayısı, akışkan tipi, yer çekimi ivmesi, çözüm rejimi, çözüm baş-
latma, difüzör yerleştirme mesafesi, üçgen delikli difüzör porozitesi, altıgen delikli 
difüzör porozitesi şeklinde belirlenmiştir. Tablo 1’de sabit parametreler görülmekte-
dir.

 
 

                
   
 

Şekil 3. Delikli Düz Plakalı Difüzör ve Klima Santralindeki Boş Hücrenin Geometrik Detayları

a) Sol görünüş

b) Giriş kesiti
c) Üst görünüş
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Şekil 4. Delikli Düz Plakalı Difüzörler İçin Delik Geometrisi

Tablo 1. Analizde Kullanılan Sabit Parametreler

Türbülans Modeli k-ε

Duvar Yaklaşımı İyileştirilmiş Duvar İfadesi

Ağ Yapısı Body Sizing

Çarpıklık 0.83 (Maksimum)

Ağ Sayısı 8.047.779 (Ortalama)

Akışkan Türü Hava

Yer Çekimi İvmesi 9,81 m/s2

Çözüm Rejimi Zaman Bağımsız

Çözüm Başlatma Hibrit

Difüzör Yerleştirme Mesafesi 0 mm (Redüksiyon bitme noktasından itibaren)

Üçgen Delikli Difüzör Porozitesi 0,49

Altıgen Delikli Difüzör Porozitesi 0,52
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Mevcut çalışmada, tasarlanan geometriler için ANSYS- FLUENT 18.1 programı kul-
lanılarak hava akış analizleri gerçekleştirilmiştir. 

2.3 Ağ Yapısı

Hesaplamalarda kullanılan çözüm alanı “curvature” elemanlardan oluşmaktadır. De-
likli plaka tip difüzörde ortalama eleman sayısı “8064463” olarak hesaplanmıştır. Sa-
yısal analizlerde büyüme oranı hücre sayısı üzerinde büyük bir etkiye sahiptir. Doğru 
çözümler gerçekleştirmek için büyüme oranının 1.2’den (% 20) daha yüksek olmama-
sı gerekmektedir [30]. Bu nedenle, mevcut analizlerde kullanılan ağ yapısının büyüme 
oranı 1,2’den küçük olarak şekilde belirlenmiştir. Sayısal hesaplamalarda kullanılan 
ağ yapısı ve eleman sayısının yanı sıra maksimum çarpıklık ve minumum dikey çar-
pıklık çözümün doğruluğunu etkilemektedir. Maksimum çarpıklık değerinin 0,95’in 
altında ve minumum dikey çarpıklığın 0,33’ten az olduğu değerlerde hesaplamalar 
daha gerçekçi sonuçlar vermektedir [30]. Mevcut çözümlerde, difüzör için ortalama 
maksimum çarpıklık oranı 0,83 ve ortalama minumum dikey çarpıklık değeri 0,205 
olarak hesaplanmıştır (Tablo 2). Akışın türbülanslı olması nedeniyle çözümler, k-ε 
türbülans modeli kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Ağ yapısı Şekil 5’te görülmektedir.

Mesh Eleman 
Boyutu

Mesh Eleman 
Sayısı

Maksimum Çarpıklık 
Değeri Minimum Dikey Çarpıklık

3 mm 37117948 0,823 0,2035

4 mm 15736258 0,837 0,2048

5 mm 8064463 0,83 0,205

6 mm 4722141 0,843 0,208

7 mm 2968974 0,91 0,211

Tablo 2. Tasarlanan Klima Santraline Ait Akış Hacminin Ağ Sayıları

  
 Şekil 5. Klima Santrali İç Hacminin Ağ Yapısı Görüntüsü
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2.4 Hesaplamalı Akışkanlar Mekaniği (HAD) Yöntemi ve Matematiksel Model

Sıkıştırılamaz bir akışkanın üç boyutlu sürekli hareketi kartezyen koordinatlarda,
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şeklinde süreklilik denklemi ve

 
   
                                                                                                                                      

   
 

  
   

           
   
  

   
      

   
    

   
  

    
   
   

    
   

                             

                                                
 
 
     

          
   

  
   

      
  

   
   

                                

     
 
     

          
   

  
   

      
  

   
   

     
 
                

  

                         

 
 
 
      

  

                                                                                                                     
 

    (2)

şeklinde Navier-Stokes denklemleri ile ifade edilmektedir. Bu denklemlerde yer alan 
çalkantı terimlerinin hesaplanmasına yönelik çok sayıda türbülans modeli mevcuttur 
[31]. Bu çalışma kapsamında, Standard k-ε türbülans modeli ile çözümler gerçekleş-
tirilmiştir.

Launder ve Spalding tarafından önerilen Standard k-ε türbülans modeli, kolay uygu-
laması nedeniyle, günümüzde oldukça yaygın olarak kullanılmaktadır. İki denkleme 
sahip türbülans modelleri içinde ekonomik olması ve çoğu akış probleminde kabul 
edilebilir doğruluk veren bu açıdan yaygın olarak kullanılan bir türbülans modelidir. 
Türbülans kinetik enerjisi (k) ve türbülans yutulması (ε) için ifade edilen iki adet 
transport denklemin çözümü ve türbülans viskozitesinin (μt) hesabını içerir. Bu denk-
lemler için kaldırma kuvveti ihmal edilmektedir. Yarı ampirik bir model olan Standard 
k-ε türbülans modeli, türbülans kinetik enerjisi (k) ve türbülans yutulma oranı (ε),
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           (4)

şeklinde iki adet transport denklemden oluşmaktadır. 

Burada; Gk , ortalama hız gradyanına bağlı türbülans kinetik enerjisini, Gb, kaldırma 
kuvvetine bağlı türbülans kinetik enerjisini, C1ε, C2ε  ve C3ε , model sabitlerini, σk ve 
σε, k ve ε için türbülans Prandtl sayısını, Sk ve Sε , kaynak terimlerini ve YM, türbülans 
hacim değişiminin toplam yayılım oranına katkısını ifade etmektedir. Denklemlerde 
yer alan μt, türbülans viskozitesi,
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şeklinde tanımlanmaktadır. Model sabitleri C1ε =1.44, C2ε =1.92, Cμ =0.09, σk =1.0 ve 
σε =1.3 şeklindedir [32].

Çözümler için FLUENT ticari yazılımı kullanılmıştır. Analizde “Standard k-ε” türbü-
lans modeli kullanılmıştır. Ayrıca duvar yaklaşımı olarak “Enhanced Wall Treatment” 
tercih edilmiştir. Hesaplamalarda yer çekimi etkisi göz önüne alınmıştır. Değişkenle-
rin ayrıklaştırılmasında First Order Upwind kullanılmıştır.

Türbülansın en basit “tam modelleri”, iki ayrı taşıma denkleminin çözümünün tür-
bülans hız ve uzunluk ölçeklerinin bağımsız olarak belirlenmesine izin verdiği iki 
denklemli modellerdir. ANSYS FLUENT’ teki Standard k-ε modeli bu model sınıfına 
girmektedir [32].

2.5 Sınır Koşulları

Klima santralindeki fan ünitesinden giren havanın boş ünite hücresine girdiği 244 
mm x 280 mm’lik alan için ‘Velocity-Inlet (Hız Girişi)’, santral içindeki havanın boş 
hücreden çıktığı 244 mm x 244 mm’lik kesit için ‘Pressure-Outlet (Basınç Çıkışı)’ 
ve klima santralinin iç yüzeyindeki diğer tüm kanal yüzeyleri için ‘Wall (Duvar)’ 
sınır koşulu belirlenmiştir. ‘Velocity-Inlet (Hız Girişi)’ sınır koşulu tanımlanan giriş 
kısmındaki hızlar sırasıyla 5 m/s, 10 m/s ve 15 m/s, ‘Pressure-Outlet (Basınç Çıkışı)’ 
sınır koşulu tanımlanan çıkış kısmındaki çıkış basıncı ise 0 Pascal (Pa) olarak dikkate 
alınmıştır. Hava için 300 K sabit sıcaklıkta 9.81 m/s2 şartlarında çalışma yapılmıştır. 
Santral içindeki boş hücrenin kanal duvarları ve difüzörün için kullanılan malzemenin 
yüzey pürüzlülükleri ölçülmemiştir. Ancak haddelenmiş yüzeylere sahip malzemeler 
için literatürde yer alan pürüzlülük değerlerine yakın bir değer seçilmiştir [33]. 

3. BULGULAR VE ANALİZ

3.1 Basınç Düşüm Değerleri

Bu çalışmada tekli, ikili ve üçlü delikli düz plakalara sahip difüzörler kullanılarak ba-
sınç düşümü ve akış yapısı sayısal olarak incelenmiştir. Yapılan analizler sonucunda, 
havanın giriş kısmından ulaşılan statik basınç değerleri (PG), havanın çıkış kısmından 
ulaşılan statik basınç değerlerinden (PÇ) çıkarılarak basınç düşüm değerleri (ΔP = PG 
- PÇ) hesaplanmıştır.  Tablo 3’te hesaplanan basınç kaybı sonuçları, Şekil 6, Şekil 7 ve 
Şekil 8’de ise basınç kaybı değerlerinin hava hızına göre değişimleri görülmektedir. 
0 mm için tekli, ikili ve üçlü delikli plakalar incelendiğinde iki şekilde de düşük hava 
akış hızlarında düşük basınç düşümleri elde edilmiştir (Şekil 6 ve Şekil 7). Şekil 8’de 
0 mm altıgen tekli plakalı difüzör için tüm hava hızlarında en düşük basınç düşümü 
elde edilmiştir.
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Tasarlanan delikli düz plaka difüzör için yapılan çalışmada elde edilen sonuçlara 
göre difüzör sayısı arttıkça basınç kaybı değeri de artmaktadır. İncelenen tüm difüzör 
geometrilerinde, hava hızı arttıkça basınç düşüm değerleri de artmaktadır. Yapılan 
analiz sonuçlarına göre, altıgen delikli düz plaka difüzörlerin basınç düşümü üçgen 
delikli düz plaka difüzörlere göre daha düşüktür. En düşük basınç düşümü tekli altı-
gen delikli düz plakalı difüzörde 5 m/s hava hızında sağlanmıştır. En yüksek basınç 
düşümü ise üçlü üçgen delikli düz plaka difüzörde 15 m/s hava hızında oluşmuştur 
(Tablo 3).

Hız (m/s) ΔP (Alan ağırlıklı 
ort.) (Pa)

ΔP (Noktasal ort.) 
(Pa)

Tekli Üçgen Delik Geometrili Difüzör 
(10 mm ikiz kenar, 14.14 mm taban 

uzunluğu)

5 59,656 59,052

10 231,3869 229,1086

15 513,0906 508,1034

İkili Üçgen Delik Geometrili Difü-
zör(10 mm ikiz kenar, 14.14 mm taban 

uzunluğu)

5 104,731 105,826

10 408,584 412,89

15 908,515 918,142

Üçlü Üçgen Delik Geometrili Difüzör 
(10 mm ikiz kenar, 14.14 mm taban 

uzunluğu)

5 146,933 148,2655

10 575,218 580,463

15 1280,656 1292,37

Tekli Altıgen Delik Geometrili Difüzör 
(4,38 mm kenar uzunluğu)

5 33,825 33.719

10 130,743 130,394

15 288,915 288,255

İkili Altıgen Delik Geometrili Difüzör 
(4,38 mm kenar uzunluğu)

5 59,844 59,17

10 232,079 229,052

15 513,835 508,231

Üçlü Altıgen Delik Geometrili Difüzör 
(4,38 mm kenar uzunluğu)

5 89,448 90,9

10 348,352 354,053

15 773,554 786,262

Tablo 3. Tekli, İkili ve Üçlü Delikli Düz Plaka Difüzörün Boş Hücredeki Basınç Değerleri
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Şekil 6. Üçgen Delik Geometrili Delikli Düz Plaka Düfüzörün Basınç Düşüm Değerleri

Şekil 7. Altıgen Delik Geometrili Delikli Düz Plaka Düfüzörün Basınç Düşüm Değerleri

Tablo 4’te, Kamer ve ark.’nın klima satralinde kullandıkları difüzöre ait basınç düşüm 
değerleri görülmektedir. Bu tabloya göre en düşük basınç düşüm değeri, 80° kanat 
açısına sahip 60 mm yükseklikteki piramit şeklinde dört yandan kesik 45° geometrili 
anemostat tip difüzörde elde edilmiştir [23]. Literatürdeki bu çalışmada anemostat 
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HAVA HıZı (M/S) 

KARŞıLAŞTıRMALı BASıNÇ DÜŞÜM 
TABLOSU  

Tekli 0 mm üçgen İkili 0 mm üçgen Üçlü 0 mm üçgen 

Tekli 0 mm Altıgen İkili 0 mm Altıgen Üçlü 0 mm Altıgen 

Şekil 8. Altıgen ve Üçgen Delik Geometrili Delikli Düz Plaka Düfüzörün Karşılaştırmalı 
Basınç Düşüm Değerleri

tip difüzör kullanılmış, kütlesel debi 3,6162 kg/s hız değeri ise 8.2 m/s olarak ger-
çekleşmiştir. Bu çalışmada ise üçgen ve altıgen delik difüzörler kullanılarak 5, 10 ve 
15 m/s hızlar için çalışma yapılmıştır. Mevcut çalışmada, yukarıda belirtilen literatür 
çalışmasındaki verilere uyum sağlama hedeflenmiştir. Yapılan bu çalışmada en düşük 
basınç düşümü tekli altıgen delikli düz plakalı difüzörde 5 m/s hava hızında sağlan-
mıştır. 

Kamer ve ark. [23] tarafından yapılan çalışmadaki en iyi basıç düşüm değeri mevcut 
çalışmada elde edilen en iyi basınç düşüm değeri ile karşılaştırması Şekil 9’da görül-
mektedir. Her iki basınç düşüm değeri karşılaştırıldığında, mevcut çalışmadan elde 
edilen değer çok daha düşük olmaktadır.

Boş Hücre Kesit Genişlemesi
Statik Basınç Düşümü, ΔP [Pa]

Düz Anemostat
h = 0 mm

Piramit Anemostat
h = 30 mm

Piramit Anemostat
h = 60 mm

Ani genişlemeli kare geometri 151,66988 105,31599 92,97898

İki taraftan kesik 45° 147,92776 105,02868 87,94000

Dört taraftan kesik 45° 132,19112 96,6981 85,38096

İki taraftan kesik 15° 157,79015 126,66800 93,47932

Dört taraftan kesik 15° 175,48921 123,03607 88,66761

Tablo 4. Beş Farklı Boş Hücre Geometrisi İçin Kanat Açısı 80° Olan ve Üç Farklı Yükseklikteki 
Anemostat İçin Basınç Düşüm Değerleri [23]
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3.2 Hız Dağılımları

Klima santralinin boş hücresindeki akış yapısını belirlemek için akış dağılımları elde 
edilmiştir. Ön düzlemdeki (YZ düzlemi) görüntüler difüzörün çıkış kısmından itiba-
ren 250 mm ve 500 mm mesafedeki istasyonlarda alınmıştır. Şekil 10’da akış dağı-

 
 Şekil 9. Mevcut Çalışmadan ve Literatürdeki [23] Bir Çalışmadan Elde Edilen Basıç Düşüşüm 
Değerlerinin Difüzör Tiplerine Göre Karşılaştırılması

Şekil 10. YZ düzleminde 250 mm ve 500 mm Konumlarındaki Akış Dağılımı Kesitleri
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lımlarının kesit konumları görülmektedir. Şekil 11’de ise boş hücrede kullanılan tüm 
delikli düz plakalı difüzörler için yukarıda belirtilen istasyonlardaki düzlemsel akış 
dağılımları verilmiştir.

Düzlemsel Görüntüler 250 mm konumunda 500 mm konumunda 

Tekli Üçgen Delikli Düz Plaka 
Difüzör – 5 m/s 

  

Tekli Üçgen Delikli Düz Plaka 
Difüzör – 10 m/s 

  

Tekli Üçgen Delikli Düz Plaka 
Difüzör – 15 m/s 

  

İkili Üçgen Delikli Düz Plaka 
Difüzör – 5 m/s 

  

İkili Üçgen Delikli Düz Plaka 
Difüzör – 10 m/s 

  

İkili Üçgen Delikli Düz Plaka 
Difüzör – 15 m/s 

  

Üçlü Üçgen Delikli Düz Plaka 
Difüzör – 5 m/s 
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Üçlü Üçgen Delikli Düz Plaka 
Difüzör – 10 m/s 

  

Üçlü Üçgen Delikli Düz Plaka 
Difüzör – 15 m/s 

  

Tekli Altıgen Delikli Düz 
Plaka Difüzör – 5 m/s 

  

Tekli Altıgen Delikli Düz 
Plaka Difüzör – 10 m/s 

  

Tekli Altıgen Delikli Düz 
Plaka Difüzör – 15 m/s 

  

İkili Altıgen Delikli Düz Plaka 
Difüzör –  5 m/s 

  

İkili Altıgen Delikli Düz Plaka 
Difüzör – 10 m/s 
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Şekil 11’de çalışmada incelenen tüm delikli düz plaka difüzörler için 250 mm ve 
500 mm konumlarındaki hız dağılımları görülmektedir. Hız dağılımları bir arada 
değerlendirildiğinde, hız dağılımlarının difüzör sayısından, delik geometrisinden ve 
konumdan büyük ölçüde etkilendiği, hava hızından ise etkilenmediği görülmektedir. 
Düzlemsel kesit görüntüleri verilen hız dağılımları arasında homojen hız dağılımına 
en yakın görüntünün ikili altıgen delikli düz plaka difüzör de 15 m/s hava hızında 
oluştuğu görülmüştür. Ayrıca homojen dağılım görüntüsünden en uzak dağılım üçlü 
üçgen delikli düz plaka difüzörde  15 m/s hava hızında oluşmaktadır.

4. SONUÇLAR 
Düz plaka difüzörlerin kullanıldığı bu çalışmada üçgen geometriye ve altıgen geo-
metriye sahip delikli difüzörler için farklı akış hızlarında,  basınç düşüm değerleri ve 
düzlemsel hız dağılımları elde edilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre;

İkili Altıgen Delikli Düz Plaka 
Difüzör – 15 m/s 

  

Üçlü Altıgen Delikli Düz Plaka 
Difüzör – 5 m/s 

  

Üçlü Altıgen Delikli Düz Plaka 
Difüzör – 10 m/s 

  

Üçlü Altıgen Delikli Düz Plaka 
Difüzör – 15 m/s 

  
 

Şekil 11. 250 mm ve 500 mm Konumlarındaki Kesitlerde Hız Dağılımları
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• İncelenen tüm düz difüzör geometrilerinde, difüzör sayısı arttıkça basınç kaybı 
değeri de artmaktadır.

• İncelenen tüm difüzör geometrileri için hız arttıkça basınç düşüm değeri de art-
maktadır.

• İncelenen tüm difüzör geometrilerinde, altıgen delikli düz plaka difüzörlerin ba-
sınç düşümü üçgen delikli düz plaka difüzörlere göre daha düşüktür.

• En düşük basınç düşümü tekli altıgen delikli düz plakalı difüzörde 5 m/s hava 
hızında sağlanmıştır.

• En yüksek basınç düşümü ise üçlü üçgen delikli düz plaka difüzörde 15 m/s hava 
hızında oluşmuştur.

• Homojen dağılıma en yakın hız dağılımı görüntüsü, ikili altıgen delikli düz plaka 
difüzör de 15 m/s hava hızında sağlanmıştır. 

• Homojen dağılıma en uzak hız dağılımı görüntüsü ise, üçlü üçgen delikli düz pla-
ka difüzörde 15 m/s hava hızında oluşmuştur.

SEMBOLLER
C1ε,C2ε : türbülans modeli sabitlerini

F : kuvveti [N],

Gk : türbülans kinetik enerjisi üretimini [kg/(m.s3 )], 

k : türbülans kinetik enerjisini [m2 /s2 ], 

P : basıncı [N/m2 veya Pa], 

t : zamanı [s], 

u : yatay doğrultudaki hız bileşenini [m/s],

ū : yatay doğrultudaki ortalama hız bileşenini [m/s], 

x : yatay koordinatı [m],

α : difüzör kanat açısını [°]

µ : dinamik viskoziteyi [kg/(m.s)]

µt  : türbülans viskozitesini [kg/(m.s)]

ε : türbülans kinetik enerjinin dağılımı [m2 /s3 ]

ρ : yoğunluğu, [kg/m3 ]

σk  : k için türbülanslı Prandtl sayısını,
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σε	 : ε için türbülanslı Prandtl sayısını, 

∆P : basınç düşümünü [Pa] ifade etmektedir.
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Farklı Bağ Kaplama Uygulamalarının Yüksek Sıcaklık 
ve Katı Partikül Erozyon Aşınmasına Etkisi
Musa Demirci1*, Mehmet Bağcı2

ÖZ
Inconel 718 altlık malzeme üzerine iki farklı bağ kaplama (NiCrAlY ve NiCoCrAlY), Atmosferik Plazma Sprey 
(APS) ve Yüksek Hızlı Oksi-Yakıt Püskürtme (HVOF) yöntemleri kullanılarak uygulanmıştır. Enerji dönüşüm 
santralleri, gaz türbinleri, jet motor kanatları vb. uygulamalarda kullanılan bağ kaplamaların yüksek sıcaklık altın-
da partikül etkisine maruz kalmasının simüle edilmesi amaçlanmıştır. Kaplama işlemi sonunda farklı özelliklere 
sahip dört numune grubu oluşturulmuştur. Bu numunelerin ortam koşulları ve sıcaklık altında katı partikül erozyon 
aşınma davranışları incelenmiştir. 
Deneylerde, yüksek sıcaklık koşullarında katı partikül erozyon aşınma testlerini yapabilen özel olarak tasarlanmış 
bir test düzeneği kullanılmıştır. Deney test sıcaklığı, 21 °C ve 300 °C tercih edilmiştir. Yüzeye çarpan partiküllerin 
değişken açılara sahip olabileceği varsayılarak 30°, 60° ve 90° olmak üzere üç farklı aşındırıcı partikül çarpma 
açısı seçilmiştir. Bu deneysel parametrelere ek olarak ~97 m/s partikül çarpma hızı ve ~400 µm boyutunda alümina 
(Al2O3) aşındırıcı partiküller kullanılmıştır. 
Deneyler sonucunda iki farklı yöntemle kaplanan test numunelerinin karşılaştırmalı erozyon oranı grafikleri elde 
edilmiş ve sonuçları yorumlanmıştır. Ayrıca test numunelerinin gözeneklilik değerleri, sertlik ve yüzey pürüzlülük 
ölçümlerinin detayları da erozyon direnci sonuçlarına dahil edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: APS, HVOF, yüksek sıcaklık, katı partikül erozyonu, kaplama

The Effect of Different Overlay Coating Applications on High 
Temperature and Solid Particle Erosion Wear

ABSTRACT
Two different metallic coating processes (NiCrAlY and NiCoCrAlY) were applied on Inconel 718 substrates using 
Atmospheric Plasma Spray and High-Speed Oxy Fuel Spray methods. Energy conversion plants, gas turbines, jet 
engine blades, etc. It was aimed to simulate exposure to particle impact under high temperature in applications. At 
the end of the coating process, four sample groups with different properties were deposited. Solid particle erosion 
wear behavior of these samples under ambient conditions and temperature were investigated. 

A specially designed test rig that can perform solid particle erosion wear tests under high temperature conditions 
was used in the experiments. In the experiments, 300°C was preferred as the air temperature. Assuming that the 
particles impacting the surface may have variable direction, three different erosive particle impingement angles 
were selected as 30°, 60° and 90°. In addition to these experimental parameters, particle impact velocity of ~97 m/s 
using the double disk method and Al2O3 erosive with a size of ~400 µm were determined. 

As a result of the experiments, the comparative erosion rate graphs of the test samples coated with two 
different methods were obtained and the results were interpreted by using the SEM, XRD and EDX 
elemental analyses. In addition, the details of the porosity values of the coatings, hardness and surface 
roughness measurements of the test specimens were also included in the results of erosion resistance. 

Keywords: APS, HVOF, high temperature, solid particle erosion, coating
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EXTENDED ABSTRACT

1. Introduction
Metal alloys used in high temperature applications such as gas turbines and coal power plants are coated 
with different coatings in order to increase their hot corrosion and oxidation resistance.  The coating na-
med MCrAlY (M = Ni and/or Co), which is widely used among these coatings, is called bond coating in 
an independent single layer or thermal barrier coating (TBK) system. These coatings are one of the most 
widely applied protective coatings in aerospace and power plants where gas turbines are used, due to their 
outstanding thermo-fatigue property as well as oxidation and hot corrosion resistance. Due to the nature of 
gas turbines, the particles in the form of ash, which are concentrated in the fuel burning in the combustion 
chamber, cause the coatings used in these industries to be exposed to erosion wear. This causes erosion of 
the oxide layer on the bond coatings used to protect the substrate material from oxidation. This increases 
oxidation and corrosion in the metallic substrate, making it more vulnerable to erosion.
In this experimental study, two different bond coating powders with NiCrAlY and NiCoCrAlY properties 
were used on the substrate material, and test samples were produced with the effect of APS and HVOF 
methods. Surface roughness and porosity values of the test samples were measured, and hardness data were 
obtained.  High temperature solid particle in 400 μm Alumina (Al2O3) erodent effect and impact velocity 
~97 m/s by prioritizing the impact angle variability (30° ,60° and 90°), temperature difference (21 °C and 
300 °C) erosion wear tests were carried out and the results were interpreted.

2. Materials and Methods
In this experimental study, Inconel 718 super alloy material was chosen as the substrate material. Two 
different NiCrAlY and NicoCrAlY bond coating powders were coated on the Inconel 718 substrate, using 
APS and HVOF methods, in total four different samples were coated. 
Erosion wear tests were carried out in a test device conforming to ASTM G211-14 standard. In the experi-
ments, alumina (Al2O3) erosive particles with angular geometry were used as erosive particles. The erosive 
particle impact velocity was set at ~97 m/s so that it would be the same in all samples and only allow the 
coating to wear off. In order to find the erosion wear rate according to the erodent impact angle of the co-
ating samples produced by different methods, the experiments were carried out at three impact angles (30, 
60 and 90°). Before and after the experiment, the erosion rates were found according to the weight of the 
erosive particles used by measuring the weights of the samples by means of a precision balance with ±0.1 
mg sensitivity. 
Before high temperature solid particle tests are carried out, the most important parameter that can directly 
affect the wear resistance of the samples is the surface hardness value. Hardness measurements of the test 
specimens were made with a Rockwell hardness measuring device. These measurements were made accor-
ding to the HR 15N measurement method and ASTM E18-12 standard in terms of international standards. 
The surface roughness value, which is an important surface parameter affecting the erosion resistance, was 
measured with the Mitutoyo Suftest 402 test device.
In the coatings coated on the substrate surface, porosities occur due to the coating method. The porosity 
values of the coatings were measured by a method called “Mercury Porosimetry” (Micromeritics).

3. Results and Discussion 
When the Rockwell hardness measurements of four test sample groups were examined, it was seen that the 
hardness values of the samples coated with the APS method were less than the samples coated with HVOF. 
When the surface roughness measurement results were examined, no significant difference was observed 
between the APS and HVOF methods in the same coating powders. When the detailed porosity values of 
the test sample groups were examined, it was seen that in general all the coating samples create more total 
porosity at low pore diameter. 
As a result of the solid particle erosion wear tests carried out at room temperature, it was seen that the 
erosion rates of almost all coating samples decrease with increasing particle impact angle. Knowing that 
the powders (NiCrAlY and NiCoCrAlY) used in the bond coating structure have metallic properties, the 
maximum erosion rate of these coatings at low impact angles indicates ductile material properties in accor-
dance with the literature. 
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When the erosion resistance of the experimental sample groups against temperature changes was examined, 
it was observed that the erosion resistance increased with increasing temperature. As a result of this incre-
ase in temperature creating an elastic form on the surface, the erosive particles hitting the surface have an 
incubation effect and have an increasing effect on erosion resistance as they act as protection against the 
next impacting particles. 
As a result of the experiments carried out at high temperature (300 °C) and at all impact angles (30, 60 
and 90°), NiCoCrAlY bond coatings coated with the APS method exhibited the highest erosion rate at 30 
° impact angle. 

4. Conclusion 
In the case of brittle materials with the highest impact at the 90° impact angle encountered in the erosion 
wear rate, the opposite result has emerged, and the erosion resistance at small angles (15-45°) is at the 
minimum level. 
The bond coatings coated with the APS method showed the most erosion wear compared to the bond coa-
tings coated with the HVOF method.
The bond coatings coated with the HVOF method changed more against the temperature change, whereas 
the bond coatings produced by the APS method changed more against the angular change.
It has been determined that not only the hardness value will be decisive in determining the erosion rate in 
coating materials, but it may be dominant in values such as porosity and surface roughness.
As a result, the erosion rate was significantly affected by the material properties, as well as the coating 
method, angular and temperature changes. This indicates that estimating the erosion rate of coated materials 
is more complex.   
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1. GİRİŞ 
Gaz türbinleri ve kömür santralleri gibi yüksek sıcaklık uygulamalarına ihtiyaç du-
yulan yerlerde kullanılan metal alaşımlarının sıcak korozyon ve oksidasyon dirençle-
rinin artırılması amacı ile farklı kaplamalar ile kaplanırlar. Bu durum zamanla farklı 
kaplama türlerinin (difüzyon kaplamaları, MCrAlY bağ kaplamaları, modifiye difüz-
yon kaplamaları ve en son olarak termal bariyer kaplamaları) gelişmesini beraberinde 
getirmiştir [1]. Bu kaplamalardan yaygın olarak kullanılan MCrAlY isimli kaplama 
(M = Ni ve/veya Co), bağımsız tek katmanlı veya termal bariyer kaplama (TBK) 
sistemlerinde bağ kaplama olarak tercih edilmektedir. Optimum seviyede termo-yo-
rulma özelliğine ilave olarak oksidasyon ve sıcak korozyon direnci sağlamasıyla gaz 
türbinlerinin kullanıldığı havacılık ve enerji santrallerinde yaygın olarak uygulanan 
koruyucu kaplamalardan biridir [2-4]. MCrAlY kaplamaları genellikle altlık malzeme 
üzerine; Atmosferik Plazma Sprey (APS), Vakum Plazma Sprey (VPS), Soğuk Gaz-
Dinamik Sprey (CGDS) ve Yüksek Hızlı Oksi-Yakıt Püskürtme (HVOF) gibi termal 
sprey yöntemleri ile kaplanırlar. Bu kaplama yöntemleri bağ kaplamaların ömrünü 
önemli oranda etkilemektedir. Bağ kaplamaların kaplamasında en yaygın olarak APS 
ve HVOF yöntemleri kullanılır. Bunun nedeni bu yöntemlerin ekonomik ve endüstri-
yel olarak yaygın olmalarıdır [5]. 

Gaz türbinlerinin doğası gereği yanma odasında yanan yakıtın içinde yoğun olarak 
bulunan kül şeklindeki partiküller yüksek sıcaklığın ihtiyaç olduğu sektörel kullanı-
ma yönelik endüstrilerde oluşturulan kaplamalar erozyon aşınmasına maruz kalabi-
lirler [6, 7]. Bu durum altlık malzemeyi oksidasyondan korumak için kullanılan bağ 
kaplamalar üzerindeki oksit tabakasının aşınmasına sebep olur. Bu da metalik altlık 
malzemede oksidasyon ve korozyonu artırarak altlık malzemeyi erozyona karşı daha 
korumasız hale getirir. Erozyon olayı başlangıçta altlık malzeme üzerinde önemli bir 
etki oluşturmamakla birlikte kaplama malzemesindeki aşınmayla birlikte ana metal 
malzemenin aşınmasını hızlandırır [8].

Literatürde erozyon aşınması üzerine çalışan ve gaz türbinlerindeki etkisini inceleyen 
farklı çalışmalar vardır. Tabakoff ve ark. yaptıkları çalışmada gaz türbinlerinde en faz-
la erozyon aşınmasının türbin giriş kısmında olduğunu tespit etmişlerdir [9]. Havada 
serbest bir şekilde dolaşan partiküller türbin giriş kısmından girerek burada bulunan 
malzemelerde aşınmaya sebep oldukları gibi türbin kompresörünün emme ve basma 
kısımlarında da aşınmaya neden olmaktadırlar. Hamed ve ark. tarafından yapılan bir 
başka çalışmada kumlu ortamda çalışan türbin kompresöründe meydana gelen katı 
partikül aşınmasını incelemişlerdir [10]. Bolelli ve ark. yaptıkları çalışmada vakum 
plazma yöntemi ile ürettikleri alüminyum oksit emdirme ile güçlendirilmiş bağ kapla-
maların aşınma davranışını incelemişlerdir. Çalışma sonucunda bu bağ kaplamaların 
aşınma direncinin arttığını sonucuna varmışlardır [11].      

Yapılan bu deneysel çalışmada altlık malzemesi olarak uzay havacılık uygulamaların-
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da tercih edilen Inconel 718 seçilmiş olup kaplama uygulaması olarak APS ve HVOF 
yöntemleri uygulanmıştır. NiCrAlY ve NiCoCrAlY özellikte iki farklı bağ kaplama 
tozu kullanılarak APS ve HVOF yöntemleri etkisiyle deney numuneleri hazırlan-
mıştır. Bu dört farklı deney numunesinin birbirlerine olan üstünlüklerini belirlemek 
amacıyla yüzey pürüzlülük ve gözeneklilik değerleri ölçülmüş olup sertlik verileri 
elde edilmiştir. Mekanik özelliklere ait farklılıklar belirlendikten sonra çarpma açısı 
değişkenliği (30°, 60° ve 90°), sıcaklık farklılığı (21 °C ve 300 °C) önceliklendirile-
rek yaklaşık 400 μm erozif aşındırıcı partikül etkisinde ve çarpma hızının da ~97 m/s 
olduğu durumda yüksek sıcaklık katı partikül erozyon aşınma deneyleri yapılmıştır. 
Elde edilen deneysel sonuçlara bağlı olarak erozyon oranını belirlemek amacıyla sı-
caklık özelinde çarpma açısı, aşındırıcı partikül boyutu ve çarpma hızı değişkenlikle-
rine ait grafikler elde edilerek 1farklılıklar yorumlanmıştır. 

2. MALZEME VE YÖNTEM

2.1 Malzeme

Bu deneysel çalışmada Inconel 718 süper alaşım malzemesi altlık malzeme olarak 
seçilmiştir. Alloy 718 adıyla da anılan altlık malzeme nikel alaşımları arasında ko-
rozyon direncinden dolayı yaygın olarak kullanılır. Inconel 718 malzeme çok yüksek 
sıcaklıklarda mekanik özelliklerini koruyabilme yetkinliğine sahip olmakla birlikte 
yaşlandırılarak çökertildikten sonra sertliği önemli oranda artabilmektedir [12]. Inco-
nel 718’in farklı sıcaklık değerlerine karşılık gelen mukavemet değerlerindeki deği-
şim Tablo 1’de halinde verilmiştir. 

Literatürde altlık malzeme üzerine bağ kaplama uygulamalarında APS, HVOF, VPS ve 
CGDS gibi yöntemler yaygın olarak  kullanılmakta olup [14] bu bağ kaplama metotla-
rının partikül hızı ve işlem sıcaklıklarına göre karşılaştırmaları Tablo 2’de verilmiştir. 

Sıcaklık 
(°C)

Çekme Dayanımı 
(MPa) Akma Dayanımı (MPa) Uzama 

(%)

21 1450 1206 22

200 1365 1123 20

425 1316 1075 19

540 1275 1068 18

650 1158 1027 19

760 765 758 27

Tablo 1. Inconel 718’in Sıcaklık ile Mukavemet Değerlerindeki Değişme [13]
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Termal sprey yöntemi, bir kaplama oluşturmak için metalik ve metalik olmayan mal-
zemelerin erimiş/yarı erimiş durumda veya hatta tamamen katı halde ince parçacıklar 
halinde altlık malzeme üzerine püskürtüldüğü bir grup kaplama işlemini içerir. Termal 
sprey kaplamanın en büyük avantajı yüzeye kaplanacak çeşitli malzemelerin (toz, tel, 
çubuk veya çözelti şeklinde olabilir) bir ısı kaynağı vasıtasıyla ergitilerek altlık mal-
zeme katı yüzeyine belirli bir hızda püskürtülerek biriktirilmesidir [16]. Genel olarak 
altlık malzeme yüzeyinde gerilme olmayacak şekilde yani çarpılmaya neden olmayan 
kaplama malzemeleri sprey malzemesi olarak kullanılabilir. Bu yöntemin en büyük 
dezavantajı, belirli bir çap genişliğine sahip sprey tabancasından çıkan eriyik veya 
yarı eriyik kaplama malzemesinin altlık malzeme ile mesafesinden kaynaklı olarak 
yüzeyde tam üniform bir dağılımı gösterememesidir. 

Farklı kaplama metotlarının (APS ve HVOF) Inconel 718 altlık malzeme üzerine iki 
farklı NiCrAlY ve NiCoCrAlY bağ kaplama tozlarının etkinliğinde toplam dört farklı 
numune elde edilerek deneyler gerçekleştirilmiştir. 

2.2 Yüksek Sıcaklık Katı Partikül Erozyon (YSKPE) Deneyi

 Erozyon aşınma testleri ASTM G211-14 standardına [17] uyumlu olan Şekil 1’de şe-
matik gösterimi verilen test cihazında yürütülmüştür. Şematik gösterimde görüldüğü 
gibi malzeme yüzeyini aşındıracak partiküllerin taşınmasını sağlayan gaz, besleme 
ünitesinde bir fırın yardımı ile istenilen sıcaklıklara kadar ısıtılmakta ve bir ısı ölçer 
yardımı ile sıcaklık kontrolü yapılabilmektedir. Isıtılan hava izole bir bölgeden ge-
çerken sıcak hava içine aşındırıcı partikül beslemesi yapılarak aşındırıcı jet oluştu-
rulmakta ve malzeme yüzeyine nozul mesafesi ayarlanarak istenilen açıda aşındırıcı 
partiküller püskürtülmektedir. Bu durum sayesinde malzeme yüzeyinde erozyon aşın-
ması oluşturulmaktadır. 

Deneylerde aşındırıcı partikül olarak literatürde yaygın bir kullanımı olan açısal ge-
ometriye sahip alümina (Al2O3) aşındırıcı partikülleri kullanılmıştır [18, 19]. Deney-
ler yüksek sıcaklıklarda da yapıldığı için bu sıcaklıklarda kararlılığını ve sertliğini 

Tablo 2. Farklı Bağ Kaplama Uygulamasına Bağlı Olarak Partikül Hızı - İşlem Sıcaklık Karşılaştırması [15]

Metot Partikül hızı
(m/s)

İşlem sıcaklığı
(°C)

APS 200 – 300 15000

HVOF 700 – 800 2500 – 3000

VPS 200 – 300 15000

CGDS 800 – 900 800 – 900
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koruyabilmesi alümina aşındırıcısı seçilmesinde diğer bir faktör olmuştur. Aşındırıcı 
partikül çarpma hızı bütün numunelerde aynı olacak ve sadece kaplamanın aşınmasını 
sağlayacak şekilde ~97 m/s olarak ayarlanmıştır. Partikül çarpma hızının belirlenme-
sinde literatürde ekonomik ve kolay uygulanabilir olmasından dolayı tercih edilen çift 
disk metodu kullanılmıştır. Farklı metotlar ile üretilmiş kaplama numunelerinin ero-
zif aşındırıcı çarpma açısına göre erozyon aşınma oranını bulmak amacıyla deneyler 
üç çarpma açısında (30, 60 ve 90°) gerçekleştirilmiştir. Deney öncesi ve sonrasında 
numuneler, ±0,1 mg hassasiyete sahip hassas terazi vasıtasıyla ağırlıkları ölçülerek 
kullanılan aşındırıcı partikül ağırlığına göre erozyon oranları bulunmuştur. 

Erozyonun doğrusal değiştiği durum göz önüne alınarak erozyon oranı (ER) değe-
ri denklem 1 formülü ile hesaplanır. Formülde hesaplanan erozyon oranının birimi 
mg/g’dir. Deneyler sonrasında numunelerde meydana gelen kütle kaybını (ΔW) belir-
lemek amacıyla hassas terazi kullanılarak mg cinsinden sonuca ulaşılmaktadır. Kap-
lanmış yüzeye etki eden erozif aşındırıcı kütlesi ise (m) sembolüyle ifade edilerek 
formülde g olarak belirlenmektedir.   

                                     
                                  (Denklem 1)

Deneyler aynı numune grubunun içindeki numunelerde aynı deney koşullarında tek-

Şekil 1. ASTM G211’e Bağlı Olarak YSKPE Aşınma Test Cihazı Şematik Gösterimi
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rarlı bir şekilde yürütülerek erozyon oranı değerlerinin ortalaması ve standart sap-
ması hesaplanarak erozyon oranı grafikleri hata payının da gösterildiği şekilde oluş-
turulmuştur. Aşınmanın sadece bağ kaplamada kalması sağlanıp altlık malzemeye 
ulaşmaması amacıyla farklı aşındırıcı partikül ağırlıklarında ön deneyler yapılarak 
deneylerde kullanılacak aşındırıcı partikül ağırlığı bütün numunelerde 100 g olarak 
belirlenmiştir. Tablo 3’te YSKPE deneylerinin yapıldığı bütün deney parametreleri 
verilmiştir. 

2.3 Mekanik Özellikler 

Yüksek sıcaklık katı partikül deneyleri yapılmadan önce numunelerin aşınma direnç-
lerini doğrudan etkileyebilecek bazı mekanik özellikleri numuneler arası karşılaştır-
ma yapabilmek amacı ile önceden ölçülmüştür. Erozyon aşınmasını birinci derece-
de etkileyecek en önemli parametre yüzey sertlik değeridir [20]. Literatürde yaygın 
olarak kullanılan kolay, pratik ve ekonomik olması nedeniyle deney numunelerinin 
Rockwell sertlik ölçüm cihazı ile sertlik ölçümleri gerçekleştirilmiş olup  bu ölçüm-
ler uluslararası standart açısından HR 15N ölçüm metoduna ve ASTM E18-12 stan-
dardına göre yapılmıştır [21]. Sertlik ölçümünde her bir numune grubundan üç adet 
numune seçilerek ve seçilen numunenin de üç farklı noktasından ölçüm yapılarak her 
bir numune grubu için toplamda dokuz adet ölçüm sonucunda sertlik değerlerinin 
ortalaması standart sapma ile birlikte hesaplanmıştır. Şekil 2’de deneylerde kullanılan 
sertlik cihazına ait görsel verilmiştir.  

Erozyon direncine etki eden bir önemli yüzey parametresi ise yüzey pürüzlülük de-
ğeridir [22]. Numunelerin yüzey pürüzlülüğü Mitutoyo Suftest 402 test cihazı ile 
ölçülmüştür. Ölçüm öncesinde numuneler, ultrasonik etanol banyosunda 10 dakika 

Erozyon Deneyi Parametreleri NiCrAlY / NiCoCrAlY

Co oranı (% ağırlık) 0 / 20

Aşındırıcı partikül Alümina (Al2O3)

Aşındırıcı partikül boyutu (µm) ~400

Aşındırıcı partikül şekli Açısal 

Aşındırıcı partikül ağırlığı (g) 100

Test açıları (°) 30, 60 ve 90

Aşındırıcı partikül çarpma hızı (m/s) ~97

Nozul çapı (mm) 5

Tablo 3. Deney Parametreleri
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bekletilmiş ve daha sonra kurumaya bı-
rakılmıştır. Yüzey pürüzlülüğü ölçümle-
ri farklı numune gruplarından 3’er tane 
numune seçilerek ortalama pürüzlülük 
değeri olan Ra değerlerinin ortalaması 
alınarak belirlenmiştir.  

 Altlık malzeme yüzeyine uygulanan 
kaplama yöntemine bağlı olarak numu-
nelerde gözeneklilikler meydana gele-
bilmektedir. Özellikle termal sprey yön-
teminde bu gözeneklilik oluşumu daha 
fazladır. Bu durum da kaplama aşınma 
direncini önemli oranda etkilemektedir. 
Bu nedenle kaplamaların gözeneklilik 
değerleri “Cıva Porozimetresi” (Mic-
romeritics) isimli bir yöntem ile ölçül-
müştür. Cıva porozimetresi ile kaplama 
yüzeyinde olan gözenekliliğin çapı ve 
dağılımı rahatlıkla bulunabilir. Cıva po-
rozimetresi ile nanometre seviyesindeki 
gözeneklilik çaplarının ölçümü yapılabi-
lir. Bu yöntem, malzeme yüzeyinde kim-

yasal tepkime oluşturmayan ve numune yüzeyini ıslatmayan cıvanın yüksek yüzey 
gerilimi özelliğinin kullanılmasına dayanır [23]. Cıvanın yüzeydeki gözeneklere bir 
dış basınç olmadan nüfuz etmeme özelliğini kullanan bu yöntem ile belirli bir dış 
basınç (P) uygulanarak cıvanın gözeneklere nüfuz etmesi sağlanır. Gözeneklilik değe-
rinin belirlenmesinde kullanılan dış basınç değeri, gözenek çapı (r) ile ters orantılıdır 
ve cıvanın yüzey gerilimi (γ) ile dengelenir. Bu durum Washburn denklemi [24] ile 
ifade edilir: Denklemde uygulanan dış basınç (P) değeri, malzeme sabiti olan γ ve θ 
değerleri önceden tespit edilerek gözenek çapı (r) hesaplanabilir. Bu hesabın haricinde 
gözenek içine nüfuz eden cıvanın hacmi ve değişen basınç değerlerini hesaba katarak 
gözenek çapına bağlı olarak toplam gözenek alanı (m2/g) bulunabilir.  

3. DEĞERLENDİRME VE SONUÇLAR
Deney numunesi altlık malzemesi olarak belirlenen Inconel 718 üzerine APS ve 
HVOF yöntemleri kullanılarak bağ (NiCrAlY ve NiCoCrAlY) kaplama işlemi uygu-
lanan deney numuneleri öncelikle iki farklı sıcaklıkta (21 °C ve 300 °C) ve üç farklı 
çarpma açısında (30°, 60° ve 90°) erozyon oranının belirlenmesi amacıyla testleri 
yapılmıştır. Bu testlerin yapılmasında erozif aşındırıcının çarpma hızı ~97 m/s ayar-

 
 Şekil 2. Rockwell HR 15N Sertlik Ölçüm Cihazı
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lanmış ~400 μm erozif partikül etkisinde sorgulanmıştır. Hassas terazi kullanılarak 
sıcaklığın erozyon aşınma deneylerinde oluşturduğu etkiyi belirlemek amacıyla de-
ney öncesi ve sonrasına ait ağırlık değişkenlikleri ölçülmüş ve çarpma açısı–erozyon 
oranı grafikleri elde edilmiştir. Grafiklerin hata çubuklarına ait verilerin ortaya kon-
ması amacıyla üç tekrar sonucundaki değerlere ait erozyon oranları hesaplanmış ve bu 
değerlerin ortalamasına ilave olarak standart sapma değerleri de hesaplanarak çarpma 
açısı–erozyon oranı grafikleri oluşturulmuştur. 

3.1 Mekanik Ölçüm Sonuçları

Deney numune grupları sertlik, pürüzlülük ve gözeneklilik ölçümlerine tabi tutul-
muşlar ve bu ölçümlerin sonuçları Tablo 4’te verilmiştir. Dört adet deney numune 
grubunun Rockwell sertlik ölçümlerine bakıldığında APS yöntemi ile kaplanan nu-
munelerin sertlik değerlerinin HVOF ile kaplanan numunelerden daha az olduğu 
görülmektedir. HVOF yöntemi ile yapılan kaplamalarda, kaplama tozlarının altlık 
malzemeye yüksek hızda püskürtülmesinden dolayı kaplama yüzeyinde daha yo-
ğun bir kaplama malzemesi olması beraberinde yüzey sertliğini artırıcı bir durum 
oluşturmuştur [16]. Aynı kaplama tozlarının farklı metotlar ile altlık malzeme yü-
zeyine kaplanması yüzey sertliğini değiştirici bir durum olarak ortaya çıkmıştır. 
Yüzey pürüzlülüğü ölçüm sonuçları incelendiğinde aynı kaplama tozlarında APS ve 
HVOF metotları arasında belirgin bir fark görülememiştir. Fakat burada kullanılan 
kaplama tozuna göre bir fark oluştuğu söylenilebilir. Her iki kaplama metodu kendi 
içinde değerlendirildiğinde NiCrAlY bağ kaplamaları diğer numune grubuna göre 
daha fazla yüzey pürüzlülüğü sergilemiştir. Kaplamaların yüzde gözeneklilik değer-
leri incelendiğinde APS yöntemi ile kaplanan yüzeylerde daha fazla gözeneklilik 
oluşmuştur. Bu durum APS yönteminin daha fazla gözenekli bir yapıda kaplama 
oluşturduğunu göstermektedir. Kaplamaların termal bariyer özellik göstermesinin 

Ortalama sertlik 
(HR 15N)

Ortalama pürüzlülük 
değeri (Ra, µm)

Gözeneklilik
(%)

NiCrAlY (APS) 68,2 ± 1,62 17,9 ± 0,33 2,336

NiCoCrAlY (APS) 65,8 ± 1,15 12,1 ± 0,35 2,774

NiCrAlY (HVOF) 77 ± 2,45 14,8 ± 0,83 1,616

NiCoCrAlY (HVOF) 78 ± 0,78 5,3 ± 0,1 2,072

Tablo 4. Kaplamaların Mekanik Özellikleri
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istenildiği durumlarda kaplamanın gözenekli yapıda olması numune yalıtkanlığını 
artırıcı bir özellik olduğu için bazı durumlarda istenebilmektedir [25].

Deney numune gruplarının detaylı gözeneklilik değerlerini incelemek amacıyla oluş-
turulan gözenek çapına bağlı toplam gözenek alanları grafiği Şekil 3’te verilmiş olup 
genel olarak bütün kaplama numunelerinin düşük gözenek çapında daha fazla toplam 
gözeneklilik oluşturduğu belirlenmiştir. 

Termal sprey yöntemlerinin bir dezavantajı olan sprey tabancasından çıkan ve altlık 
malzeme yüzeyine doğrusal bir şekilde çarpan kaplama tozlarının kaplama yüzeyinde 
tam üniform dağılımı sağlayamaması da anlaşılmaktadır. Farklı gözeneklilik çapla-
rının kaplama yüzeyinde farklı toplam alanlar oluşturması bunun ispatıdır. Grafiğin 
doğrusal olarak ilerlediği yani kaplama yüzeyinde toplam gözeneklilik alanının göze-
nek çapına göre sabit olduğu numune grubu HVOF yöntemi ile kaplanmış NiCrAlY 
bağ kaplamalarıdır. Belirlenen en fazla gözeneklilik çapına göre toplam alan değişimi, 
APS yöntemi ile kaplanan NiCoCrAlY bağ kaplamalarında görülmüştür. Bu durum 
yüzde gözeneklilik değeri ile uyumlu çıkmıştır. APS ve HVOF yöntemi ile kaplanan 
bağ kaplamalarda en fazla gözeneklilik, NiCoCrAlY bağ kaplamalarında olduğu tes-
pit edilmiştir. Her iki yöntemde de gözenekliliğin bu bağ kaplamalarda görülmesi 
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kaplama toz boyutunun büyük olması ile açıklanabilir. Ayrıca en düşük gözeneklilik 
çapına karşılık gelen toplam gözeneklilik alanı HVOF yöntemi ile kaplanmış NiC-
rAlY bağ kaplamalarında meydana gelmiştir. 

3.2 Çarpma Açısının Erozyon Oranına Etkisi  

Katı partikül erozyonunu direk etkileyen parametrelerin başında aşındırıcı partikül 
çarpma açısı gelmektedir. Ayrıca malzemenin katı partikül erozyon deneyleri sonu-
cunda sünek veya gevrek malzeme olduğunun tespiti de hangi çarpma açısında mak-
simum erozyon aşınması olması ile doğrudan ilgilidir. Düşük partikül çarpma açıla-
rında (15 – 30°) maksimum erozyon aşınması oluşuyorsa malzeme sünek, yüksek 
partikül çarpma açılarında (90°) maksimum erozyon aşınması oluşuyorsa malzeme 
gevrek olarak isimlendirilmektedir [20]. Düşük çarpma açılarında maksimum erozyo-
nun olduğu sünek malzemelerde katı partikül erozyon aşınması düşük açılarda yüzeye 
çarpan aşındırıcı partiküllerin plastik deformasyonla yüzeyden malzeme kaldırma-
sıyla aşınma mekanizması meydana gelir [26]. Sünek malzemelerde yüksek çarpma 
açılarında aşındırıcı partiküller malzeme yüzeyine gömüldükleri ve sonradan çarpan 
aşındırıcı partiküller yüzeye gömülen partiküllere çarparak kırıldıkları için katı parti-
kül aşınmasının azalmasına sebep olur. Ayrıca malzeme yüzeyinde biriken aşındırıcı 
partiküller malzeme yüzeyine gömülerek ağırlık artışına (inkübasyon) bile etki oluş-
turabilir [27]. 

Kaplama malzemelerinin erozyon davranışı incelendiği zaman uygulanan kaplama 
yöntemine göre altlık malzeme yüzeyinde ayrı tabakalara sahip farklı katmanlar elde 
edilir. APS ve HVOF yöntemlerine bağlı olarak kaplamanın farklı aşınma modelleri 
gerçekleştireceği aşikâr olup deneysel çalışmada modellerin karşılaştırması yapılmış-
tır. Oda sıcaklığında gerçekleştirilen katı partikül erozyon aşınma deneyleri sonucun-
da farklı açılarda meydana gelen erozyon oranı değerlerini ve hata paylarını da gös-
terecek şekilde sütun grafiği Şekil 4’te verilmiştir. Grafik incelendiği zaman hemen 
hemen tüm kaplama numunelerinin artan partikül çarpma açısı ile erozyon oranlarının 
düştüğü gözlemlenmiştir. Bağ kaplama yapısında kullanılan tozların (NiCrAlY ve Ni-
CoCrAlY) metalik özellikte olduğu bilgisi dahilinde bu kaplamaların düşük çarpma 
açılarında maksimum erozyon oranı sergilemeleri literatürle uyumlu olarak sünek 
malzeme özelliğini gösterdiği belirlenmiştir [28, 29]. Aynı kimyasal yapıda bağ kap-
lamaya sahip fakat farklı metot ile üretilen numuneler incelendiğinde APS yöntemi 
ile kaplanan NiCrAlY bağ kaplama numuneleri, HVOF yöntemi ile kaplanan aynı bağ 
kaplamalardan bütün çarpma açılarında daha fazla erozyon oranı sergilemiştir. Benzer 
durum APS yöntemi ile kaplanan NiCoCrAlY bağ kaplama numunelerinde de görül-
mektedir. Bu durum göstermiştir ki APS yöntemi ile kaplanan numunelerin artan gö-
zeneklilik değerleri ile hem sertlikleri hem de erozyon dirençleri daha düşük çıkmıştır. 
Literatürde de Shin ve Hamed [30], APS yöntemi ile üretilen ağılıkça %7 oranına 
sahip İtriyum Oksit ile stabilize edilmiş Zirkona (YSZ) termal bariyer kaplamalarının 
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(TBK) erozyon oranına mikro yapının etkisini inceledikleri çalışmada gözeneklilik 
yüzdesinin artmasıyla erozyon oranının arttığını belirlemişlerdir. 

Aynı yöntem ile üretilen fakat farklı içeriğe sahip bağ kaplamaların kendi içinde kar-
şılaştırılması yapıldığında her iki kaplama yönteminde de (APS ve HVOF) NiCrAlY 
bağ kaplamaları diğer NiCoCrAlY bağ kaplamalarına göre daha az erozyon direnci 
sergilemiştir. APS yöntemi ile üretilen NiCoCrAlY bağ kaplamalarında aynı yöntem 
ile üretilen NiCrAlY bağ kaplamalarına nazaran daha düşük bir sertlik değeri çıkmış-
tır. Bu durum daha fazla katı partikül erozyon aşınmasını gerektirdiği halde durum 
tam tersi olmuştur. Bunun nedeni NiCrAlY bağ kaplama yapılmış numunelerin yüzey 
pürüzlülüğü değerinin fazla olması sebebiyle tekrarlanan partikül çarpmalarına karşı 
pürüzlülük tepe noktalarının daha fazla aşınmasıdır. 

3.3 Yüksek Sıcaklığın Erozyon Oranına Etkisi 

Deney numune gruplarının sıcaklık değişimine karşı katı partikül erozyon oranı de-
ğişiminin incelenebilmesi için 300 °C sıcaklıkta da oda sıcaklığında yapılan deneyler 
ile bütün koşullar aynı kalacak şekilde deneyler tekrarlanmıştır. Yapılan deneyler so-
nucunda en fazla aşınmanın meydana geldiği 30° çarpma açısında sıcaklık değişimi-
nin etkisini görebilmek amacıyla oda sıcaklığında ve 300 °C’de oluşan kıyaslamalı 
çarpma açısı-erozyon oranı grafiği Şekil 5’te verilmiştir. Grafik incelendiğinde hemen 

 

 Şekil 4. Oda Sıcaklığında Numune Gruplarının Çarpma Açısına Göre Erozyon Oranı Değişimleri
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hemen bütün numunelerin artan sıcaklık ile erozyon dirençlerinin arttığı görülmüştür. 
Sıcaklıktaki bu artışın yüzey üzerinde elastik bir form oluşturması sonucunda yüzeye 
çarpan erozif partiküller gömülme etkisi yaparak sonraki çarpan partiküllere karşı 
muhafaza görevi yaptığı için erozyon direncini artırıcı etki yapmıştır. Ayrıca aşındırıcı 
partikül hızının fazla olmadığı ve artan sıcaklık ile metal malzeme yüzeyinde oksi-
dasyon oluştuğu durumlarda yüzeyde oluşan oksidasyon tabakası malzeme yüzeyinde 
aşınmaya karşı dirençli bir yapının sağlanmasına sebep olmuştur [31]. 

Deney numuneleri arasında sıcaklık değişimine karşı erozyon oranına en az duyarlı 
numune grubu APS yöntemi ile üretilen kobalt katkılı bağ kaplamalar (NiCoCrAlY) 
olmuştur. Oda sıcaklığı ile 300 °C sıcaklıkta gerçekleştirilen deneyler sonucunda APS 
yöntemi ile üretilen NiCoCrAlY bağ kaplamalarda sıcaklık değişiminin erozyon ora-
nına etkisi %8 olurken, HVOF yöntemi ile üretilen bağ kaplamlarda bu oran %31 ile 
%46 arasında değişmiştir. Bu durum göstermiştir ki sıcaklık değişimine karşı HVOF 
yöntemi ile üretilen bağ kaplamalar erozyon aşınmasına daha fazla duyarlılık göster-
miştir. Yüksek sıcaklıklarda çalışan bağ kaplamalarda sıcaklığın aşınmaya etkisini 
görmek açısından bu sonuçlar anlamlı bir veri olmuştur. Sıcaklığın artması ile bağ 
kaplama numunelerinin aşınma oranı sıralaması hemen hemen aynı kalmıştır. Fakat 
APS yöntemi ile kaplanan NiCoCrAlY bağ kaplamaları bu durumdan istisna olmuştur. 

Yüksek sıcaklıkta (300 °C) ve bütün çarpma açılarında (30, 60 ve 90°) gerçekleştiri-
len deneyler sonucunda oluşan çarpma açısına bağlı erozyon oranı grafiği Şekil 6’da 

Şekil 5. 30° Çarpma Açısında Farklı Sıcaklıklardaki Erozyon Oranı Değişimi
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verilmiştir. Yukarıda bahsedildiği üzere APS yöntemi ile kaplanan NiCoCrAlY bağ 
kaplamaları 30° çarpma açısında en fazla erozyon oranı sergilemiştir. Diğer açılarda 
ise bu durum değişmiştir. Özellikle maksimum ve minimum erozyon oranının çıktığı 
30 ve 90° çarpma açıları arasında bir oranlama yapıldığında %371 gibi en fazla oran 
APS yöntemi ile kaplanan NiCoCrAlY bağ kaplamalarda oluşmuştur. APS yöntemi 
ile üretilen diğer NiCrAlY bağ kaplamaları da HVOF yöntemi ile üretilen bağ kapla-
malara kıyasla açısal değişimden daha fazla etkilenmişlerdir. Sonuç olarak APS yön-
temi ile üretilen bağ kaplamaların erozyon oranını belirlemede açısal değişime daha 
fazla duyarlı oldukları tespit edilmiştir.  

4. SONUÇ 
Gevrek malzemelerin erozyon oranında karşılaşılan 90° çarpma açısında en yüksek 
etkiyi oluşturma durumuna göre tam tersi bir sonuç ortaya çıkmış olup küçük açılarda 
(15-45°) erozyon direnci minimum seviyede gerçekleşmiştir. 

APS yöntemi ile kaplanan bağ kaplamalar HVOF yöntemi ile kaplanan bağ kaplama-
lara kıyasla en az erozyon direnci göstermişlerdir. 

HVOF yöntemi ile kaplanan bağ kaplamalar sıcaklık değişimine, APS yöntemi ile 
üretilen bağ kaplamlar ise açısal değişime karşı erozyon oranları daha fazla değiş-
miştir. 

 

 Şekil 6. 300 °C sıcaklıkta numune gruplarının çarpma açısına göre erozyon oranı değişimleri.
Değişimleri
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Kaplama malzemelerinde erozyon oranını belirlemede sadece sertlik değerinin belir-
leyici olmayacağı, gözeneklilik ve yüzey pürüzlülüğü gibi değerlerinde baskın olabi-
leceği belirlenmiştir. 

Sonuç olarak katı partikül erozyon aşınmasına malzeme özelliklerinin önemli oranda 
etki etmesi yanında kaplama yöntemi, aşındırıcı partikülün çarpma açısı ve ortam sı-
caklık değişimleri de önemli belirleyici olmuştur. Bu durum kaplama malzemelerinin 
erozyon oranını tahmin etmenin daha karmaşık olduğunu göstermiştir.  
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UV-C Işınımlı Hava Dezenfeksiyon Cihazının Patojenler 
Üzerine Etkisinin Deneysel Olarak İncelenmesi
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ÖZ
Bu çalışmada, virüs, bakteri, küf ve mantar gibi insan sağlığına zararlı organizmaları yok etmek ve iç ortam hava 
kalitesinin yükseltilmesi amacı ile, UV-C lamba, EU4, EU9 ve karbon filtre içeren hava temizleme cihazı tasar-
lanmıştır. Tasarımı yapılan deney cihazının, ofis ortamında bulunması muhtemel farklı tip patojenler üzerindeki 
etkinliği hesaplanmıştır. Cihazın etkinliğinin ölçülebilmesi için deneysel çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Deneyler 
TS EN ISO/IEC 17025 standartları kapsamında gerçekleştirilmiştir. Test içeriği EN ISO 14698-1:2003 standartları 
kapsamında planlanmıştır. Dezenfeksiyon cihazının 1 saatlik çalışması sonucunda ortamdaki patojen miktarında 
%23 oranında bir azalma gözlemlenmiştir. Hesaplanan değerler ile deneysel sonuçlar karşılaştırıldığında tutarlı 
sonuçlar elde edilmiştir. 
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Experimental Investigation of the Effects of UV-C Irradiation Air 
Disinfection Device on Pathogens

ABSTRACT
In this study, an air purification device was designed by using UV-C lamp, EU4, EU9 and carbon filter in order to 
eliminate organisms that harmful to human health such as viruses, bacteria, mold and fungi and to increase indoor 
air quality. The efficiency of the experimental device on different types of pathogens likely to be found in the office 
environment has been calculated. Experimental studies have been carried out to measure the effectiveness of the 
device. The tests were carried out within the scope of TS EN ISO / IEC 17025 standards. Test content is planned 
within the scope of EN ISO 14698-1: 2003 standards. As a result of the 1 hour operation of the device, a 23% 
reduction in the amount of pathogens in the environment was observed. Consistent results were obtained when the 
calculated values were compared with the experimental results.
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EXTENDED ABSTRACT

1. Introduction
Traditional methods aiming to neutralize harmful microorganisms such as viruses, bacteria and fungi may 
not achieve effective results in every environment. Only air-conditioning is done with air conditioners wor-
king in places where adequate ventilation cannot be provided. The ambient air is polluted because of the 
dirty air circulation. “Airborne” pathogens, which move with the air circulation, can spread very quickly in 
offices and buildings where people are crowded. It has been seen more clearly with the Covid-19 pandemic 
that this situation poses a great threat. Ultraviolet light disinfection can be used to neutralize organisms that 
current methods have not been successful in eradicating.

2. Objectives 
In this study, an air disinfection device has been designed with the ability to inactivate pathogens likely to 
be found in office environments with UV-C radiation. In the design, studies in the literature and especially 
Kowalski’s studies were used. In order to show to what extent the designed device can disinfect the air, 
experiments were carried out within the scope of TS EN ISO / IEC 17025 standards. The test content is 
planned within the scope of EN ISO 14698-1:2003 standards.

3. Methods  
The ultraviolet air disinfection device used in experimental studies basically consists of three parts: the air 
suction part, the air disinfection part and the blowing part. The device has a fan, EU4 filter, EU9 filter, UV-
Lamp and active carbon filter. In order to eliminate the destructive effect of ultraviolet radiation on living 
things, ray breakers are used in the section where the UV lamp is located.
The length and width of the room where the experiments were carried out were 6.8 meters and 4.2 meters, 
respectively, and its height was 2.7 meters. The device is mounted on the ceiling of the room. Three petri 
dishes were placed under the device, one each in the blowing and suction parts.
Before the prototype device was operated, three petri dishes were kept open for 10 minutes to collect anae-
robic bacteria and mold fungi in the room air.nnAfter these dishes were collected, the device was operated 
for 1 hour. Then, new petri dishes were placed in the same locations. These petri dishes were also collected 
after a waiting period of 10 minutes.
In the design of the device, the Kowalski (2009) handbook was used. The Efficiency of the UVC Device 
is calculated by taking into account the Bacteria, Fungi and Virus Types that are frequently encountered 
in offices.

4. Results 
According to the EN ISO 14698-1:2003 standard, where the experimental study was carried out, the num-
ber of colonies in the petri dish is determined after a certain period of time. After operating the UV-C device 
for 1 hour, 23% less colonies grow in petri dishes placed in the room compared to the previous ones. It is 
observed that this device destroys a certain number of pathogens in the air.
The rate of destruction of pathogens, which are in the EN ISO 14698-1:2003 standard and to be observed 
during the tests, were determined in the designed device.  For example, Saccharomyces cerevisae can be 
destroyed at a rate of 99.7%, while the fungus Aspergillus niger can be destroyed at a rate of 8.4%. It has 
been calculated that Escherichia coli bacteria can be destroyed 99.9% and Bacillus subtilis bacterial spores 
can be destroyed by 90% with the device.
In the experimental studies of the UV-C device, its effect on bacteria and fungi given in the standard was 
investigated.  Based on this, theoretical calculations were also made for the Corona virus.  Since the UV 
constant value of the corona virus (k = 0.37700 m2/J) [8], the rate of destruction of the virus in the device 
was calculated as 99.9% theoretically.

5. Discussion and Conclusions 
In this study, an air disinfection device with UV-C radiation was designed in order to provide air disinfec-
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tion and improve air quality for offices and public buildings.  In order to measure the effectiveness of the 
device, experimental studies were carried out within the scope of TS EN ISO / IEC 17025 standards.
At the end of 1 hour, a total decrease of 23% was detected in the number of microorganisms.  In the offices, 
it is predicted that the rate of decrease in the number of microorganisms as a result of the 1-hour operation 
of the device will be higher in long-term operation.  The consistent results are obtained when the calculated 
pathogen disinfection rates are compared with the experimental rates.  Based on this situation, the theore-
tical destruction rate for the Corona virus in the device has been calculated as 99.9%.  It can be concluded 
that the UV-C air disinfection device, which was examined experimentally in this study, is suitable for use 
in offices and public buildings. 



UV-C Işınımlı Hava Dezenfeksiyon Cihazının Patojenler Üzerine Etkisinin Deneysel Olarak İncelenmesi

379Engineer and Machinery, vol. 63, no. 707, p.376-388, April-June 2022

1. GİRİŞ 
Virüs, bakteri ve mantar gibi zararlı mikroorganizmaları etkisiz hale getirmeyi amaç-
layan geleneksel yöntemler ile her ortamda etkili sonuçlara ulaşılamayabilir. Klima 
santralleri ile iç ortam havasının ortamdan alınarak yerine temiz hava ihtiyacının sağ-
lanması, yüzeylerin kimyasal dezenfektanlar ile temizlenmesi uygulamaları gelenek-
sel olarak uygulanan yöntemlerdir. Hava kanalı yapılabilecek altyapısı bulunmayan 
ve bu sebeple yeterli havalandırma yapılamayan mahallerde, kirli hava sirkülasyonu 
sonucu hava kalitesi olması gerekenin çok altına düşer. Bu mahallere yerleştirilen 
klimalar ile sadece iklimlendirme yapılmakta hatta bir süre sonra filtreleri zararlı mik-
roorganizmaların çoğaldığı bir yer haline gelmektedir. Yetersiz hava sirkülasyonu se-
bebi ile kirli havanın ortamda kalması, uygun seçilmemiş veya kirlenmiş filtreler, oda 
içinde hava dağıtımının yeterli olarak sağlanamaması, yüzeylerde uygulama sonrası 
dezenfektan kalıntıları insan sağlığı üzerinde ciddi sorunlara yol açabilmektedir. Hava 
dolaşımı ile hareket eden “hava kaynaklı” patojenlerin, insanların kalabalık olarak 
bulunduğu ofis ve çalışma ortamlarında çok hızlı yayılabildikleri ve ne derece büyük 
tehdit oluşturdukları Covid-19 pandemisi ile daha net görülmüştür. Mevcut yöntem-
lerin yok etmekte başarılı olamadığı organizmaları etkisiz hale getirmek için farklı 
yöntemlere başvurulması gerekliliği oluşmuştur. Ultraviyole ışığı ile dezenfeksiyon 
yöntemleri geleneksel yöntemlere alternatif olarak kullanılabilmektedir [1]. 

20. yüzyılda UV-C alanında artarak devam eden çalışmalar, Riley’nin (1957) [2] UV 
ile tüberküloz mikrobunun yayılımının engellenebildiğini göstermesini takip ede-
rek hızlanmıştır. Anderson (1959) [3] tarafından klima sistemlerinde mikrobiyolojik 
ajanların oluşabileceği ve solunum yolu enfeksiyonlarına neden olabileceği sunuldu. 
Mikropların, havalandırma kanalları içindeki filtreler ve toz gibi diğer ekipmanlarda 
büyümesi ilk kez Whyte (1968) [4] tarafından gösterilmiştir. Luciano (1977) [5], UV 
lambalarının özellikle soğutma bobinlerinin yukarı ve filtrelerin aşağı yönüne yerleş-
tirildiği hastane uygulamaları dahil olmak üzere birçok UVGI uygulamasını ayrıntılı 
olarak açıkladı. Phillips (1985) [6], mikrobiyal artışın kontrolü için UV lambalarının 
uygulamalarının ilk tanımlayıcı tanımının sunulduğu bir tasarım kılavuzu yayınladı. 
2003 yılında, American Society of Heating Refrigerating and Air Conditioning Engi-
neers (ASHRAE), UV hava ve yüzey dezenfeksiyonuna odaklanmak için bir görev 
grubu oluşturdu (Martin ve diğerleri, 2008) [7]. Literatürde, UV-C kullanımının teorik 
ve deneysel olarak incelendiği en çok bilinen çalışmaları Kowalski, gerçekleştirmiştir. 
Doktora çalışmasında ve kitabında, hava ve yüzey dezenfeksiyonu için ultraviyole 
lambanın kullanımı, tasarımı ve hesap yöntemlerini ele almıştır [8, 12, 13]. Ultravi-
yole teknolojisinin el kitabı niteliğinde olan çalışmalarında, patojenlerin özellikleri, 
dezenfeksiyon yöntemleri, tasarım parametreleri, ultraviyole kullanımında güvenlik 
kriterleri ve deneysel sonuçlar her açıdan incelenmiş ve yol gösterici kaynak halini 
almıştır. UV-C etkinliğinin deneysel olarak ortaya koyulması ve patojenler üzerindeki 
kesin etkinliğinin belirlenmesi elzemdir. Teorik olarak yapılan hesaplamaların saha-
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daki uygulamalar ile karşılaştırılması üretilen cihazlara olan güveni artırması yönün-
den önemli bir hal almıştır [8, 14].

Bu çalışmada, ofis ortamlarında bulunması muhtemel patojenleri, UV-C ışınımı ile 
etkisizleştirme kabiliyetine sahip hava dezenfeksiyon cihazı tasarımı yapılmıştır. 
Tasarımda Kowalski’nin çalışmalarından faydalanılmıştır. Deneysel olarak etkinliği 
ölçülen cihazın, mikroorganizmaları yok etmede etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

2. DENEYLERDE KULLANILAN DEZENFEKSİYON CİHAZI-
NIN ÖZELLİKLERİ
Deneysel çalışmalarda kullanılan ultraviyole hava dezenfeksiyon cihazı Şekil 1.’de 
şematik olarak gösterilmiştir. Cihaz, hava emiş kısmı, hava dezenfeksiyon kısmı ve 
üfleme kısmı olmak üzere temelde üç bölümden oluşmaktadır. Şekilde görüldüğü 
gibi, cihazda fan, EU4 filtre, EU9 filtre, UV-Lamba ve aktif karbon filtre bulunmak-
tadır. Emiş kısmında, ortamda bulunan partikülleri engellemek amacı ile EU9 filtre 
kullanılmıştır. Fanın ses seviyesini azaltmak için fan bölmesine ses izolasyonu ya-
pılmıştır. Ultraviyole ışınımının canlılar üzerindeki yıkıcı etkisini yok etmek için UV 
lambanın bulunduğu kısımda ışın kırıcılar kullanılmış ve lambanın bulunduğu bölme-
nin kapağı çift cidarlı olarak tasarlanmıştır. Işının ve havanın birleşim noktalarından 
dışarı çıkmaması için izolasyon malzemesi kullanılmıştır. Havanın üflendiği kısımda 
ise ortamda bulunabilecek kokuyu filtrelemek için aktif karbon filtre kullanılmıştır.

 
 Şekil 1. Ultraviyole Işınımlı Hava Temizleme ve Dezenfeksiyon Cihazı Ekipmanları
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Cihaz içerisinde bulunan fan çalışmaya başladığında üniteye giren ortam havası EU4 
sınıfı ön filtreden geçerek toz ve büyük partiküller tutulur. EU4 sınıfı filtre, TS EN779 
standardına uygun olarak %90’ın üzerinde bir oranda tozu (3-10 µm) tutma özelliğine 
sahiptir. Hava, ön filtrelemeden geçtikten sonra ince filtreye ulaşır. EU9 sınıfı filtre, 
büyük bakteri ve küf mantarı gibi mikroorganizmaları yakalayabilir. TS EN779 stan-
dardına uygun olarak üretilen EU9 sınıfı duyarlı filtreler 0,4 µm partikül boyutuna 
sahip partikülleri%95’in üzerinde bir oranda tutma özelliğine sahiptir. Bu filtreler ay-
rıca belirli oranlarda 0,2- 0,3 µm partikülleri tutabilirler. Ancak standarda göre beyan 
0,4 m partikül boyutuna göre verilmektedir. Sonrasında hava dezenfeksiyon işleminin 
gerçekleştirileceği UV lambanın bulunduğu bölmeye geçer ve burada içerisinde bu-
lunan patojenlerden arındırılır. Son olarak koku önleyici ve ortam havasının kalitesini 
artıran aktif karbon filtreden geçirerek ortama verilir [9].

3. DENEYSEL ÇALIŞMA

3.1 Deney Düzeneği ve Test Ortamı

Şekil 2’de, deneyin yapıldığı oda içerisinde ultraviyole ışınımlı dezenfeksiyon cihazı 
ve petri kaplarının yerleşimi görülmektedir. Test odasının uzunluk ve genişlik ölçüleri 
sırasıyla 6,8 metre ve 4,2 metre olmak üzere, yüksekliği 2,7 metredir. 

Cihaz, odanın tavanına monte edilmiştir. Üç adet petri kabı Şekil 2’de görüleceği 

Şekil 2. Deney Düzeneği ve Test Ortamı
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üzere, cihazın altına, üfleme ve emiş yapacağı kısımlara birer adet yerleştirilmiştir.  

3.2 Deneyin Yapılışı

Farklı özellikteki filtrelere ve 4 adet 15 Watt gücünde UV-C lambalarına sahip pro-
totip cihaz, TS EN ISO/IEC 17025 (Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeter-
liliği İçin Genel Gereklilikler) standartları kapsamında planlanmıştır. Test içeriği EN 
ISO 14698-1:2003 standartları kapsamında test edilmiştir. Testler bağımsız bir test 
kuruluşu tarafından yürütülmüş ve raporlanmıştır [10] [11].

28,6 m2’lik bir oda içerisinde tavana monte edilen prototip cihaz çalıştırılmadan önce 
oda içerisinde havada bulunan anaerobik bakteri ve küf mantarlarını toplamak için 3 
farklı bölgeye petri kapları yerleştirilmiştir. 2 numaralı petri kabı cihazın üfleme ağzı 
ile dikey olarak aynı hizada ve cihazdan 1,8 metre aşağıdadır.

Petri kaplarının yerleştirilmesi ve ağızlarının açılmasından sonra cihaz çalıştırılmadan 
önce 10 dakika beklenerek ölçüm alınmıştır. Ölçüm bitiminde petri kapları toplanarak 
cihaz 1 saat boyunca çalıştırılmıştır. 1 saatlik sürenin tamamlanması sonrası tekrar 
oda içerisine girilerek cihaz kapatılmış ve yeni petri kapları aynı bölgelere konulmuş-
tur. 10 dakika bekleme süresi sonrası bu petri kapları da toplanmıştır. Böylelikle test 
tamamlanmıştır. 

 
 

Şekil 3. Deney Öncesi ve Sonrası Mikroorganizma Sayıları
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3.3 Deney Sonuçları

Yapılan deneysel çalışmalar sonucunda petri kaplarında bulunan bakteri ve mantar-
ların sayısı gözlenmiştir. Petri kaplarında bulunan mikroorganizma sayıları Şekil 3’te 
verilmiştir.

Deneysel sonuçlar incelendiğinde, cihaz 1 saat çalıştırıldıktan sonraki durumda sayı-
lan mikroorganizma koloni adetleri, cihaz çalıştırılmadan önce sayılan mikroorganiz-
ma koloni adetlerine oranla düşüş göstermiştir. Tüm petri kaplarında, cihazın çalışma-
sının koloni sayılarını azalttığı görülmektedir.

Tablo 1’de deneysel sonuçların bulunduğu tablo verilmiştir. Tabloda, 3 kaptaki toplam 
mikroorganizma sayıları görülmektedir. Mikroorganizma sayısında 1 saatin sonunda 
toplamda %23 lük bir azalma tespit edilmiştir. 

4. HESAPLAR
Deney cihazı tasarlanmadan önce ofis gibi mahaller başta olmak üzere, insanların 
toplu olarak bulunabileceği mahallerde patojenleri yok etme oranları hesaplanmıştır. 
Bu hesaplamalarda Kowalski (2009) el kitabından yararlanılmıştır [8].

4.1 Ofislerdeki Bakteri, Mantar ve Virüs Tipleri

Ofisler ve endüstriyel tesisler gibi insanların topluca bulunduğu ortamlarda rastlanabi-
lecek başlıca bakteri, mantar ve virüs çeşitlerinin Tablo 2’de verilmiştir. 

Tablo 2’de görüldüğü üzere pek çok farklı mikroorganizma ile mahallerde karşıla-
şılabilmektedir. Bu patojenler ciddi enfeksiyonlara yol açabilmekte ve ortamın hava 
kalitesini düşürmektedir [8].

4.2 Oda içindeki UVC Cihazının Etkinliğinin Hesaplanması

Prototip test cihazının tasarımında SARS-CoV-2 başta olmak üzere, mahallerde sık 
rastlanan bakteri, mantar ve virüs türlerinin yüksek oranda yok edilebilmesi için sayı-
sal hesaplamalar yapılmıştır. [8]

Ofis ortamının alanına bağlı olarak sirküle edilmesi gereken hava debisi 1 numaralı 
denklemde gösterildiği şekilde hesaplanmaktadır [8].

Tablo 1. Deneysel Sonuçlar

Zaman Bakteri-Mantar Toplam Patojen 
Sayısı

Yüzdelik Azalma 
(%)

Deney öncesi 56
23

Deney sonrası 43
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          (1)

Burada Cv katsayısı 0,335 m/dak’dır. Bu durumda ortam için gerekli hava debisi;

Bulunur. 28,6 m2 alanına sahip ofis için cihazın sağlaması gereken hava debisi 575 
m3/h olarak hesaplanmıştır.

Gerekli UV-C lamba gücünün hesabı için Kowalski (2009) (sf.451) hava debisine 
bağlı olarak öngörülen UV-C lamba gücü bir grafikle verilmektedir [8]. Bu grafiğe; 
 
 
                         
 
 

 
 
 

     
           (2)

Şeklinde doğrusal bir eğri uydurulmuştur. Burada Q, m3/h ve UVP, Watt birimindedir. 
Böylece 575 m3/h debi için UV-C lamba gücü 7,5 Watt olarak hesaplanmıştır. Kowals-
ki (2009) (sf.184) [8] verilen lamba etkinliği 0,31 olarak hesaplara dahil edilmiştir ve 
24 Watt güç gerektiği hesaplanmıştır. Diğer bir değişle lamba, harcadığı 24W elektrik 

Tablo 2. Kapalı Mekanlarda Bulunan Başlıca Bakteri Mantar ve Virüsler [8]

Patojen Tür Bulunabileceği Ortam Enfeksiyon Riski

Aspergillus Fungi Kağıt, tekstil ürünleri, yiyecek Toksik

Acinetobacter Bakteri Hava, yüzeyler, kirli ortamlar Patojen

Bacillus Bakteri İnsan, tekstil ürünleri Alerji

Citrobacter Bakteri Kitap, kağıt Patojen

Escherichia coli Bakteri Mahaller, klimalar Toksik

Microbacterium phlei Bakteri Hava Patojen

Streptococcus Bakteri Kitap, yüzeyler Patojen

İnfluenza A Virüs İnsan Pnömani

Legionella pneumophila Bakteri Küflü ve nemli mahaller, klimalar Pnömani

SARS-CoV-2 Virüs İnsan Pnömani

Hepatit-A Virüs İnsan Patojen

Penicillium Fungi Deri yüzeyler, eşyalar Alerji

Saccharomyces cerevisae Bakteri Mahaller, klimalar Toksik

Ustilago Fungi Cam yüzeyler Toksik
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gücünün 7,5 Watt’lık kısmını UVC ışınım olarak, kalan kısmı ise ısıl ışınım olarak 
çevreye yaymaktadır. UV-C gücü daha yüksek bir prototip cihaz için 60 Watt’lık lam-
ba gücü kullanılmıştır. Bu durumda cihazın UV-C gücü 18,6 W olmaktadır. 

Cihaza giren Q hacimsel debisindeki havanın UV-C ışınımına maruz kalma süresi 
bilinmelidir. Havanın, cihazın akış doğrultusundaki cihaz uzunluğunun, cihaza giren 
havanın ortalama hızına oranı, cihaza giren havanın cihaz içinde kalma süresini verir. 
Bunu Kowalski daha basit olarak cihaz hacminin havanın hacimsel debisine oranı 
olarak vermektedir. Giren havanın cihazdan çıkma süresi cihaz hacmine bağlı olarak 
3 numaralı denklemden hesaplanmaktadır [8].

 
 
 
                         
 
 

 
 
 

       (3)

Deney cihazında UV-C lambanın olduğu bölümün kanal ölçüleri 0,8 metre (W) ve 
0,25 metre (H) ve kanal uzunluğu (L) 0,6 metredir. Hava debisi ise 575 m3/h oldu-
ğundan;

Maruz kalma süresi bulunur [8]. Bu süre içinde hava ile taşınan tozlar üzerindeki 
patojenlerin üzerine gelen UV-C ışınım şiddetinin bilinmesi gereklidir. Lambadan ya-
yılan ışınım ve duvarlardan yansıyan ışınım da göz önüne alınarak toz üzerine gelen 
ışınım Tablo 3 yardımıyla belirlenebilir.

Lamba hücresinin duvarları galvaniz sac malzemeden yapılmış olup bu yüzeylerin ışı-
nım yansıtma oranı   olarak hesaba katılmıştır. Kanal uzunluğumuz 0,6 m olduğundan 
Tablo 3’e göre enterpolasyonla birim kesit alanı için gelen ışınım şiddeti 41+(0,6-0,5) 
/ (1-0,5) x (46,97-41) =42,194 W/m2 olarak hesaplanır. Kanal kesit alanı 0,2 m2 oldu-
ğuna göre ışınım şiddeti 42,194/0,2=211 W/m2 olarak gelen ışınım şiddeti  bulunur.

Ultraviyole ışınının yok edici etkisi için Kovalski (2009) verdiği 4 numaralı denklem 
ile hesaplanmaktadır [8].

                       (4)

Kare Kesitli Kanal Alanı = 1 m2

Kanal Uzunluğu
UVP

W Im, W/m2

m ft ρ=0% ρ=50% ρ=75%

0.5 1.6
60

27.37 41.00 53.57

1 3.3 27.03 46.97 65.32

Tablo 3. Kare Kesitli Kanalda Ortalama Gelen UV Işınım Şiddeti [8]



Erdoğan, A. K., Dalkıran, O., Özdemir, M.

386 Mühendis ve Makina, cilt 63, sayı 707, s. 376-388, Nisan-Haziran 2022

Bu denklemden elde edilen değer cihaz içerisinde yok edilebilecek % patojen miktarı-
nı ifade etmektedir. Yani cihazda yok edilen patojenin cihaza giren patojen miktarına 
oranıdır.

EN ISO 14698-1:2003 standardında bulunan ve testler sırasında gözlemlenecek olan 
patojenler Tablo 4’te verilmiştir. Patojenlerin, tasarlanan cihaz içerisinde yok edilme 
oranları 4 numaralı denkleme göre hesaplanmış ve Tablo 4’te gösterilmiştir.

İki adet mantar, bir adet bakteri sporu ve bir adet bakteri için hesaplama yapılmıştır. 
Yok edilme oranlarına bakıldığında tasarlanan cihaz iki ayrı mantar türü üzerinde bir-
birinden farklı sonuçlar vermektedir. Tasarlanan cihaz ile farklı tür mikroorganizma-
lar üzerinde farklı sonuçlar elde edileceği görülmektedir. Saccharomyces cerevisae 
mantar türünün yok edilme oranı %99,7 iken farklı bir mantar türü olan Aspergil-
lus niger’in yok edilme oranı %8,4 bulunur. Bakteri ve bakteri sporları için sırasıyla 
%99,9 ve %90 yok edilme oranları hesaplanmıştır. 4 patojen için ortalama yok edil-
me oranı yaklaşık %75 olarak hesaplanmaktadır. Yok edilme oranlarına bakıldığında 
standartta belirtilen patojenler üzerinde etkili bir cihaz olduğu görülmektedir. 

EN ISO 14698-1:2003 standardına göre belirli süre sonunda petri kabındaki koloni 
sayısı bulunmaktadır. UV-C cihazı 1 saat çalıştırıldıktan sonra ortama konulan petri 
kaplarında öncekilere göre %23 oranında daha az koloni üremektedir. Bu cihazın ha-
vadaki belirli sayıda patojeni yok ettiği gözlemlenmektedir. Cihaz 575 m3/h’lik debi-
ye göre oda içerisindeki havayı 1 saat içerisinde 6 kez dolaştırdığını göstermektedir. 
Ancak cihazın emiş ve üfleme ağızlarına göre oda içerisindeki hava sirkülasyonu çok 
karmaşık olacaktır. Bu sebeple içinde patojenler bulunduğu havanın tamamı cihazdan 
geçemeyecektir. Ayrıca lamba hücresi içinden geçen ve tozlar üzerindeki patojenlerde 
UV-C ışınıma yeterince maruz kalmayabilir. 

UV-C ışınımlı hava dezenfeksiyon cihazının deneysel çalışmalarında, standartta veri-
len bakteri ve mantarlar üzerindeki etkisi incelenmiştir. Buradan yola çıkarak güncel 
bir sorun olması sebebiyle teorik hesaplamalar Korona virüs için de yapılmıştır. Ko-
rona virüsün UV sabiti değeri (k = 0,37700 m2/J) [8] olduğundan cihaz içinde virüsün 
yok edilme oranı teorik olarak;

Patojen Tür Yok Edilme Oranı

Saccharomyces cerevisae Mantar %99,7

Aspergillus niger Mantar %8,4

Escherichia coli Bakteri %99,9

Bacillus subtilis Bakteri Sporu %90

Tablo 4. Test Standardında İzlenen Mikroorganizmalar ve Hesaplanan Yok Edilme Oranları [11]
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Hesaplanır. 

SONUÇ
Bu çalışmada insanların toplu olarak bulunduğu ofis ve mahaller için hava dezen-
feksiyonunu sağlamak ve hava kalitesini iyileştirmek amacı ile UV-C ışınımlı hava 
dezenfeksiyon cihazı tasarımı yapılmıştır. UV-C lamba, EU4, EU9 ve karbon filtre 
içeren cihazın patojenler üzerindeki etkinliği literatürdeki kaynaklara göre hesaplan-
mıştır. Cihazın etkinliğinin ölçülebilmesi için, TS EN ISO/IEC 17025 standartları 
kapsamında deneysel çalışmalar gerçekleştirilmiştir.

Mikroorganizma sayısında 1 saatin sonunda toplamda %23 lük bir azalma tespit edil-
miştir. Ofis ortamında, cihazın 1 saatlik çalışması sonucu mikroorganizma sayıların-
daki düşüş oranlarının uzun süreli çalışmada daha yüksek olacağı öngörülmektedir. 
Hesaplanan patojen yok etme oranları ile deneysel oranlar karşılaştırıldığında tutarlı 
sonuçlar elde edilmektedir. Bu durumdan yola çıkarak Korona virüs için cihazda te-
orik yok edilme oranı %99,9 olarak hesaplanmıştır. Bu çalışmada deneysel olarak 
incelenen UV-C hava dezenfeksiyon cihazının ofis ve mahallerde kullanımının uygun 
olduğu sonucuna varılabilir.

SEMBOLLER
Cν Hız katsayısı (m/dak)

Et Maruz kalma süresi (s)

FA Mahal zemin alanı (m2)

H Cihaz kanal yüksekliği (m)

lm Işınım şiddeti (W/m2)

k UV sabiti (m2/J)

L Cihaz kanal uzunluğu (m)

Q Hava debisi (m3/dak)

RR Yok edilme oranı (%)

UVP lamba gücü (W)

W Cihaz kanal genişliği (m)

ρ Yansıtma oranı (%)
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Ticari Yolcu Otobüsünün Yorulma Ömürlerinin Sanal 
Analizler ile Belirlenmesi

Ahmet Salih Yılmaz*1, Erol Çifci2, Kemal Demir3, Ahmet Alperen Çakmak4, Önder Türkan5 

ÖZ
Ticari firmalar, tasarladıkları araçların hizmet süresi boyunca belirli bir km’ de müşterilerine ömür garantisi ver-
mektedir. Bu çalışma kapsamında bir ticari aracın yorulma ömür hasarları, sonlu elemanlar ve araç dinamiği paket 
programları kullanılarak hesaplanmıştır. 
Sonlu elemanlar ve araç dinamiği analizleri öncesinde, test aracı ile gerçek yol verileri toplanmıştır. Toplanan yol 
verileri, analizler için girdi olarak kullanılmıştır. Sanal araç modeli ile fiziksel araç modeli arasında korelasyon 
sağlanmıştır. Korelasyonu yapılan sanal araç modelinin analizleri neticesinde elde edilen sonuçlar yardımıyla araç 
geliştirme aşamasında yapılan tasarım değişikliklerine yön vermiştir. Bu sayede, araçların arzu edilen çalışma 
ömrü içerisinde yapısal hasara uğramadan hizmet vermesi sağlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Yorulma analizi, sonlu elemanlar yöntemi, test, bilgisayar destekli mühendislik

Determining The Fatigue Life of Commercial Passenger Bus With 
Virtual Analysis

ABSTRACT
Commercial companies provide a life guarantee to their customers at a certain mileage during the service life of 
the vehicles they have designed. Within the scope of this study, fatigue life damages of a commercial vehicle were 
calculated using finite element and vehicle dynamics package programs. 

Before the finite element and vehicle dynamics analyses, real road data was collected with the test vehicle. The 
collected road data was used as input for the analyses. The correlation between the virtual vehicle model and the 
physical vehicle model has been provided. Dec. As a result of the analysis of the correlated virtual vehicle model, 
the results obtained guided the design changes made at the vehicle development stage. In this way, it is ensured 
that the vehicles serve within the desired working life without structural damage.

Keywords: Fatigue analysis, finite element method, test, computer aided engineering
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EXTENDED ABSTRACT 

1. Introduction
In this study, it is aimed to determine the fatigue life of the Class 1 vehicle designed by Anadolu ISUZU, 
which operates in the automotive field, with virtual simulations. Life tests in commercial passenger vehicles 
are challenging for commercial firms due to their test time and costs. It is aimed to minimize the test costs 
and times and to determine the possible fatigue damages that may occur in the vehicle before the start of 
mass production by virtual analysis methods. Design improvements have been made by calculating fatigue 
damages that may occur in accordance with virtual analyzes.

Methods
It is aimed to complete the endurance life of the commercial vehicle that has been designed before entering 
mass production, above the vehicle’s road target of 1,000,000 km. For this study, field data were collected 
in the determined physical road conditions through a vehicle similar to the commercial vehicle designed for 
the first time. Before collecting the road data, the weight and center of gravity values of the two vehicles 
were brought as close as possible. The positions of the strain-gauge attached to the test vehicle were deter-
mined according to the results of the finite element static analysis performed earlier, and it was also aimed 
to collect acceleration data via the vehicle to be solved in virtual simulations. Because the acceleration data 
collected from the vehicle wheel centers is too long, it will not be available for Adams Car 4-poster analysis 
with its raw shape. Using nCode Glyphworks software, the data collected from the wheel centers were 
shortened and virtual test repeat numbers were obtained, which provided a life profile of 1,000,000 km. The 
shortened wheel center acceleration data has been converted into displacement time data. The converted 
test data is provided as input for vehicle dynamics Adams Car 4-poster analyses.
In the next step, dynamic analyses of the vehicle, which was installed as a flexible body model with Adams 
Car software, were performed. Abbreviated test data were used for dynamic analyses. As a result of the 
analyses, the relative displacement changes occurring on each active mode were subtracted in mm/mm – 
seconds according to the time and provided as input to the nCode Designlife software.
Finite element static analysis was performed with HyperWorks package program software, and the correla-
tion of the virtual vehicle model was provided by comparing the static analysis results with the collected test 
data. In order to use nCode as input in Designlife software, finite element model output has been obtained.

Results
In nCode Designlife software, Adams car 4-poster output (mm/mm – second) and finite element outputs 
were matched according to modal results and fatigue life analysis was performed by multiplying the repeti-
tion numbers calculated as a result of data abbreviations. As a result of fatigue analysis, damaged areas have 
been identified on the vehicle and iterations have been made to ensure that it does not receive structural 
damage within the specified 1,000,000 km lifetime.

Discussion and Conclusions
Possible structural damage can be prevented by using finite element and vehicle dynamics package prog-
rams before the designed vehicle goes into mass production. Time and cost can be reduced using these met-
hods. Virtual analysis models can be used with confidence at the vehicle development stage after correlation 
with physical models has been achieved.
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1. GİRİŞ 
Bir makine parçası veya yapı elemanı üzerinde tekrarlanan ve/veya zamana bağlı de-
ğişken yükleme altında oluşan gerilmeler parçanın malzemesinin kopma dayanımın-
dan küçük olmasına rağmen belirli bir tekrarlama sayısı sonunda metal yüzeyinde bir 
çatlama ve bu çatlama sonucunda parçada kopma meydana gelir. Malzeme içerisinde 
bulunan bir çatlak veya kusurun yükleme neticesinde büyüyüp kritik çatlak boyunu 
geçmesine yorulma denir.[1]

Araçlar, gerçek hayatta farklı dinamik yüklere maruz kalırlar. Hasar, sadece malze-
menin akma dayanımını geçmesi durumunda gerçekleşmez. Ayrıca malzemenin akma 
dayanımını geçmemesine rağmen, çevrim sayısına bağlı olarak dinamik yükler hasar 
oluşturabilmektedir. Bu hasarlar yüzeyde çatlak ve devamında parçanın kırılmasına 
sebep olmaktadır. Bu olay, malzemelerde yorulma olarak adlandırılır.[2] Gerçekleşen 
yorulma hasarları, hiç uyarı vermeden ortaya çıkabildiğinden maddi ve manevi olarak 
ciddi hasarlar ile sonuçlanabilir. Yorulma hasarlarını, beklenen koşullarda hedeflenen 
parametreler ışığında, tasarım aşamasında test ve analizlerinin yapılması gerekmekte-
dir. Araç üreticileri, araçların karşılaşabileceği yol şartlarını göz önüne alarak doğru-
lama çalışmaları yapmaktadır. 

2000 yılında Mo, Suh ve Hong yaptıkları çalışmada tüm aracı bilgisayarda modelle-
yip sonlu eleman modelini oluşturmuştur. Bu modelde, tekerlekler ve şasi sistemi de 
yer alıyordu. Yaptığı modeli sanal doğrulama pistinde koşturmuş ve araca etkileyen 
kuvvetlerin kaydını tutmuştur. Buna göre de yorulma analizini yapıp araç ömrünü 
tahmin etmeye çalışmışlardır. [3]

2009 yılında Miao ve arkadaşları, lokomotifin tüm gövde yapısının bilgisayar üzerin-
de sonlu elemanlar modelini oluşturmuşlardır. Bu model üzerinden hesapladığı yorul-
ma değerlerine göre çeşitli parametreler çıkartmışlardır. Bu parametrelerin optimum 
değerlerini hesaplamışlardır. [4]

2012 yılında Akarsu, yaptığı çalışmada, önce araç üzerinden belirli bir güzergâh için 
veriler toplanmış, aracın boş ve dolu durumu için aracın iki noktasından güç spektrum 
yoğunlukları nCode yazılımı ile elde edilmiştir. Sonlu elemanlar programı ile şasi yan 
kolları, traverslerin bir kısmı ve arka çamurluğun modellemesi yapılmıştır. Labora-
tuvar testi sonucu ile titreşim kaynaklı nCode üzerinden elde edilen yorulma analiz 
sonuçları, arasında tutarlı olduğuna karar verilmiştir. [5]

Ayçiçek, yüksek lisans tezi kapsamında Msc Adams/Car kullanılarak BMW 750 ara-
cının çoklu cisimler dinamiği modeli kurulmuştur. Model üzerinden aracın seyir di-
namiğine etki eden parametreler değerlendirilmiştir. Ayrıca test sonuçları ile kurulan 
çoklu cisim dinamiği sonuçlarını korelasyon edilmeye çalışılmıştır. [6]

The Damper Levels Infuluence on Vehicle Roll, Pitch Bounnce and Cornering Beha-
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viour of Passenger Vehicle başlıklı yüksek lisans tezinde Albinsson, öncelikle aracın 
matematiksel modelini kurmuş akabinde matematik model sonuçları ile test sonuçla-
rını karşılaştırmıştır. Matematiksel modeller üzerinden aracın süspansiyon sistemin-
deki amortisör sönüm karakteristiği ile aracın yalpa, başvurma ve sıçrama durumları-
nı optimize etme çalışması yapmıştır. [7]

Witteveen ve Firscher modal gerilme değerlerini kullanarak mod süperpozisyon yön-
temi ile yorulma ömrünü hesaplamışlar ve çalışmalarını diğer yorulma ömrü hesabı 
için kullanılan yöntemler ile kıyaslamışlardır. Yaptıkları bu çalışmalarını otomotiv 
sektörüne uyarlamışlar ve araç üzerinde sonlu elemanlar analizi ile elde ettikleri so-
nuçları rig testi ile doğrulamışlardır. [8]

Yorulma tasarımı pratikteki mekanik hasarlanmalarda gözlemlenen bir numaralı et-
kendir. Bu yüzden yorulma, uçaklar, köprüler, binek araçlar, araç süspansiyonu, araç 
gövdesi gibi yapılarda en önemli tasarım parametresi olarak dikkate alınmaktadır. Bu 
tür yapılarda dizaynın yetersiz kalması durumunda tekrarlı yüklemelerin yorulma ha-
sarına yol açtığı gözlemlenmiştir. [9]

Bu çalışma kapsamında Anadolu ISUZU firması tarafından üretilecek olan Class 1 
aracın, gerçek yollardan toplanan yol verileri doğrultusunda CAE metotları ile yo-
rulma analizi yapılmıştır. Proje kapsamında öncelikle aracın, farklı yol koşullarında 
maruz kaldığı ivme-deplasman ve birim şekil değiştirme değerleri toplanmıştır ve 
yorulma hasar ömürlerinin karşılaştırmalarını yapabilmek için birim şekil değiştirme 
değerleri hesaplanmıştır. Toplanan veriler, dijital sinyal işleme sürecinden geçirilmesi 
neticesinde, elde edilen veriler ADAMS programında araç modeline uygulanmıştır 
ve modal koordinat verileri elde edilmiştir. Sonlu elemanlar tabanlı dinamik analiz 
sonuçları doğrultusunda bulunan gerilme değerleri, ADAMS yazılımından elde edilen 
modal koordinat ile eşleştirilerek nCode Designlife yazılımı ile toplam ömür hesapları 
yapılmıştır. 

Ayrıca, toplanan bu veriler doğrultusunda, doğrulanmış bir sonlu elemanlar modeli 
elde edilmiştir. Bu sonlu elemanlar modeli sayesinde, sanal test düzeneğinde aracın 
fiziki testlerine gerek kalmaksızın doğrulama çalışmaları yapılabilecektir.

2. YÖNTEM
Class-1 aracının sonlu elemanlar tabanlı dinamik analizlerinde Craig-Bampton meto-
du kullanılmıştır. Craig-Bampton metodu sonlu elemanlar modelini indirgeyerek mo-
del boyutunu önemli ölçüde küçültülür ve hesaplama kolaylığı sağlar. Craig-Bampton 
metodunda, sınır noktalarının sabit olduğu varsayılarak sınır noktalarının hareketini, 
yapının modları ile birleştirilir. Craig-Bampton metodu, ayrıca sahadan toplanan ivme 
değerleri ile aracın karşılaşacağı kuvvetleri Çoklu Cisimler Simülasyonu aracılığıyla 
aracın modlarına uygulanmak için kullanılabilmektedir. [10]
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Yapılan projenin adımları aşağıdaki gibi sıralanabilir; 

 İvme-Deplasman verilerinin toplanması,

 Toplanan verilerden tekerlek deplasman verilerinin elde edilmesi,

 Hasar göz önünde bulundurularak toplanan deplasman verilerinin sürelerinin kı-
saltılması,

 Sonlu elemanlar modelinin oluşturulması ve dinamik analizlerin gerçekleştirilme-
si,

 Taşıt Dinamiği Modelinin saha ölçümleri ile doğrulama, 

 Çoklu Cisimler Dinamiğinde, rijit araç gövde modeli ile dinamik ve kinematik 
analizlerin yapılması,

 Çoklu Cisimler Dinamik analizlerini, esnek araç modelini (Şekil 8) kısaltılmış 
deplasman veriler ile çözdürülmesi,

 Farklı parkurlara ait modal koordinat hesaplanması,

 Elde edilen modal koordinat çıktılarının kontrolü ve ölçümler ile karşılaştırılması,

 Yorulma analizlerinin yapılması.

 Tasarımın iyileştirilip, yorulma analizlerinin tekrarlanması. 

3. ARAÇ SINIFLARI
Sürücüye ek olarak 22 yolcuyu aşan kapasiteye sahip araçlar için üç sınıf araç vardır.

Class-1; Kalabalık yolcu hareketine izin vermek için, ayakta yolcular için alanlar 
içeren araçlar.

Class-2; Esas olarak oturan yolcuların taşınması için tasarlanmış ve koridor ve/veya 
iki çift koltuk için sağlanan alanı aşmayan bir alanda ayakta yolcuların taşınmasına 
izin veren araçlar.

Class-3; Özel olarak oturmuş yolcuların taşınması için özel olarak yapılmış araçlar-
dır. [11]

4. SAHA VERİSİ TOPLANMASI
Saha testleri, yakın tasarım benzerliklerine sahip olan farklı bir araç üzerinden ya-
pılmıştır. Test edilen araçta ekstra batarya ağırlıkları ve elektrik motorunun getirdiği 
ağırlıkların olmamasından dolayı araçlar arasında fark oluşmaktadır. Teorik ağırlık 
ve ağırlık merkezi bilgilerini göz önüne alarak test edilen aracın tavanına belirli ağır-
lıklar yerleştirilmiş ve bu sayede ağırlıklardan dolayı oluşan farklılıklar giderilmiştir 
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(Şekil 1). Test aracı yaklaşık 6700 kg iken, üzerine eklenen 2300 kg kütleler ile araç 
ağırlığı 9000 kg olmuştur. Tasarlanan aracın ve Test edilen araçtan, sonlu elemanlar 
analiz modeli doğrulama çalışmasında kullanmak amacıyla, yükleme verisi kaydı ve 
tekil ölçümler toplanmıştır. Daha sonra ise yorulma ömrü hesaplamaları için belirle-
nen yol güzergâhlarında aracın sürüşü esnasında ivme-deplasman ve birim şekil de-
ğiştirme verileri toplanmıştır. 

Saha testleri sonucunda elde edilen çıktılar, yorulma ömrü analizlerini ve sonlu ele-
manlar araç modelini doğrulama işlemlerinde girdi olarak kullanılmıştır.

Saha testlerin gerçekleştirildiği senaryolar; kasis geçişi, ani fren, araç yükleme, aracın 
yüklü ve yüksüz hali ile    D-100 karayolu, minibüs yolu, otoban, uygun olan kötü yol 
güzergâhlardaki yapılan yol ölçümleridir.

Veri Toplama Sistemi: 
Ölçümler sırasında 37 kanal analog veri (birim şekil değiştirme, ivme ve deplasman 
verileri) IMC CRONOSflex veri toplama sistemi ile toplanmıştır. Deplasman verileri 
100 Hz ile, diğer kanallar ise 1 kHz ile örneklenmiştir.  

İvmeölçer:
• ±50 g şok ivmeölçeri (x4): Dytran 7523A5
• ±10 g 6-eksen şok ivmeölçeri (x1): Dytran 7576A2

Deplasman ölçer:
• ±750 mm deplasman sensoru (x4): Micro Epsilon WPS-750-MK30-P10

 

 
Şekil 1. Test Aracı ve Eklenen Ağırlıklar (Örnek Bir ISUZU Aracı)
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Birim şekil değiştirme ölçerler:
• Dikdörtgen Rozet Tip (x5): Vishay CEA-13-0125-UR-350

Sensor Yerleştirme:
- 4 tekerlek göbek noktasına tek eksenli DC tip ivmeölçer (Şekil 2 Sol Resim)
- 4 tekerlek göbeği ve araç gövdesi arasında ipli deplasman sensoru (Şekil 2 Sağ 

Resim)
 - Ağırlık merkezine 3 doğrusal ivme 3 açısal hız ölçen IMU
- 5 noktaya dikdörtgen rozet birim şekil değiştirme ölçerler (Şekil 3)

Şekil 2. Sol Ön Teker 1 Numaralı İvmeölçer ve 1 Numaralı Deplasman Ölçer

Şekil 3. Birim şekil değiştirme Ölçer Rozeti
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4.1 Taşıt Dinamiği Modeli Doğrulama Testleri

Test aracının taşıt dinamiği davranışını incelenmek amacıyla, Şerit Değiştirme testleri 
de yapılmıştır. İncelemede; hız, 3 yöndeki ivmeler, açısal ivme, yuvarlanma açısı, 
kayma açısı, yükselme açısı parametreleri değerlendirilmiştir. Yapılan testlerde 30 
km/h, 40 km/h, 50 km/h ve 60 km/h mertebelerinde hızlarla sırasıyla sağ şeritten 
sol şeride geçiş ve sol şeritten sağ şeride geçiş şeklinde uygulanmıştır. Taşıt dinami-
ği testi, arzu edilen yol profiline uygun bir yolda gerçekleştirilmiştir. Taşıt dinamiği 
doğrulama testleri sonucunda, dinamik araç modelinin aks ve süspansiyon sistemleri 
doğrulanmıştır.

5. DİJİTAL SİNYAL İŞLEME
Dijital veri toplama sırasında, sensörün analog çıkış sinyali dijital ortama aktarılma-
lıdır. Bilgisayar sürekli olan analog sinyalleri sensörün gönderdiği gibi depolayamaz. 
Bu yüzden bilgisayar sinyalleri depolamak için belirli parçalara ve örneklere ayırır. 
Dijital sinyal işleme süreci elde edilen dijital sinyallerin temizlenmesi, filtrelenmesi 
ve verilerin kısaltılması gibi adımları içermektedir. [12]

Dijital sinyal işleme adımında nCode Glyphworks yazılımı kullanılarak, kontrollü 
şekilde kısaltılmış teker deplasmanı zaman verilerinin elde edilmesine çalışılmıştır. 
Teker deplasmanı zaman verileri, aks üzerinde konumlandırılan (her tekerlek üzerin-
den) ivmeölçer zaman verilerinden türetilmiştir. Elde edilen teker deplasmanları, araç 

Şekil 4. Lane Change Senaryosu
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üzerinde çeşitli konumlarda hesaplanan hasarlar göz önünde bulundurularak kısaltıl-
mıştır. Veriler 1000 Hz ile toplanmıştır.

5.1 Test Verilerinin Kısaltılması

Taşıt dinamiği analiz sürelerinin kısaltılması için, toplanan yol verisinin aynı hasar 
etkisini koruyacak şekilde kısaltılması gerekmektedir. Bu kısaltma işlemi, hasar etki-
si düşük olan küçük genlikli deplasman değişimlerini, analizlerde kullanılacak girdi 
verileri içerisinden çıkartılarak yapılmıştır. Özetle, bir girdi verisini, eş hasar veren, 

Tablo 1. Deneysel Sonuçlar

Parkur Boş Araç Yüklü Araç

Incity (Minibüs Yolu) 75% 65%

Intercity (D100) 80% 85%

Otoban 70% 70%

Köy 60% 75%

 

 Şekil 5. Veri Kısaltma Akışı
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yorulma mekanizmasını değiştirmeyen ve daha kısa süreye sahip veri haline getiril-
miştir.

Testler için uygun görülen muhafaza edilecek hasar oranı belirlenirken araç üzerinde-
ki tüm birim şekil değiştirme ölçer konumlarında hasarların benzer mertebede azal-
ması şartı dikkate alınmıştır. Ayrıca teker deplasmanlarının da kendi içlerinde tutarlı 
olması da değerlendirilmiştir. Tablo 1‘de verilmiş değerler, verinin kısaltıldıktan son-
ra hasarın ne kadar azaldığını göstermektedir. Bu bilgiler ile görev döngüleri (duty 
cycle) belirlenmiştir. Rakamlar şirket gizliliğinden dolayı değiştirilmiştir.

5.2 Tekerlek Deplasmanının Türetilmesi

Teker deplasmanlarının türetilmesi ve kısaltılması işlemleri için yalnızca düşey yönde 
(z ekseni) aks ivme verileri ve strain gauge verileri akışa dahil edilmiştir. Gereksiz 
verilerin akış dışı bırakılması art arda kullanılan iki “Test Splitter” glyph’i ile sağ-
lanmıştır. Ayrılan ivme zaman verileri (4 kanal ivme), öncelikle “Units Conversion” 
glyph’i ile mm/s2 birimine çevrilmiştir. Böylece zaman ekseni saniye olan verinin iki 
defa integrali ile elde edilecek nihai veriler mm cinsine dönüştürülmüştür.

İntegral işlemi sonucu düşük frekanslı bileşenlerin genlikleri artmaktadır. İvmeölçer 
sensörünün çok düşük frekansları doğru tayin edemediği de göz önünde bulundurula-
rak integral işlemlerinden önce veriye yüksek geçiren filtre uygulanmıştır. Uygulana-
cak filtrenin kesme frekansı çok düşük olacağı için filtre hatalarını ortadan kaldırmak 
için sinyalin baş/son değerleri sıfıra gidecek şekilde kıvrılmıştır. Uygulanan işlemler 
sırasıyla;

•  “Concatenation” glyph’i kullanılarak ivme verilerinin uçları kıvrılmıştır. Kıvrıla-
cak zaman dilimlerin sinyalin başı ve sonundaki 0,5 saniyedir.

• “Butterworth Filter” glyph’i kullanılarak verilere yüksek geçiren filtre uygulan-
mıştır. Uygulanan filtrenin kesme frekansı 0.7 Hz, mertebesi 4’tür (ForwardBack-
ward filtreleme kullanıldığı için pratikte 8.mertebeye karşılık gelmektedir.)

• “Integration” glyph’i kullanılarak verinin zamana göre integrali hesaplanmıştır. - 
Yüksek geçiren filtre ve integral işlemleri tekrarlanmıştır.

 

 Şekil 6. Teker Deplasman Türetme Akışı
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5.3 Veri Kısaltma Değerlendirmeleri

Kısaltılan teker deplasmanı verilerinin, yol verilerinin aslını doğru bir şekilde yansıtıp 
yansıtmadığına karar vermek ve kısaltma işleminin başarısını değerlendirmek için 
aşağıdaki kıstaslar kullanılmıştır.

• Kısaltılan Test Süresi değerlendirilmesi
• Birim şekil değiştirme – Yerel Hasar Karşılaştırması
• Teker Deplasman Bağıl Hasarları (Relative Damage);
• Teker Deplasman Bağıl Hasarları Spektrumları (Relative Damage Spectrum);

6. SONLU ELEMANLAR MODELİ KURULMASI VE DİNAMİK 
ANALİZLER
Class-1 aracının sonlu elemanlar modeli Anadolu ISUZU Bilgisayar Destekli Mü-
hendislik ekibi tarafından oluşturulmuş ve testler ile doğrulanmıştır. Sonlu elemanlar 
modeli üzerinde, modal analizde görülen gereksiz mod oluşturan parçalar, model üze-
rinden çıkarılmıştır. Çıkartılan parçaların kütleleri araca eklenmiştir. Daha sonra mo-
del üzerinde, sonlu elemanlar tabanlı dinamik analizler gerçekleştirilmiş olup, doğal 
frekanslar ve zorlanan bölgeler tespit edilmiştir.

7. ÇOKLU CİSİMLER DİNAMİK ANALİZLERİ

7.1 Araç Dinamiği Modelinin Kurulması

Esnek cisim dinamiği analizlerinde, ADAMS Car yazılımıyla önceden belirtilmiş olan 

 

 
Şekil 7. Analizde Kullanılan FEM Modeli (Aracın Belli Bir Yerinden Örnek 
Gösterilmiştir)
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Craig-Bampton yaklaşımı kullanılarak, yapının esnek davranışı incelenmiştir. Esnek 
yapıda meydana gelen gerilme ve birim şekil değiştirme dağılımı, çoklu cisimler sanal 
analizleri boyunca hesaplanmıştır. Esnek yapı analizlerinde, yapının doğal frekansları 
da hesaba katılmıştır. [13]

Sonlu elemanlar modelinden türetilen, aracın yüklü ve yüksüz durumlarına ait 2 adet 
sonlu elemanlar modeli oluşturulmuştur. Sonlu elemanlar modellerinin, Adams Car 
yazılımında doğru bir şekilde çözdürülmesi için araç dinamiği modeline çevrilmesi 
gerekmektedir. Çevirme işleminde, sonlu elemanlar modelinde bulunan aks bağlantı 
noktalarında süper elemanlar (Super Element) tanımlanarak, aks bağlantı noktala-
rının sınır noktalarının sabit olduğu varsayılarak sınır noktalarının hareketini, yapı-
nın modları ile birleştirilerek araç gövdesi esnekleştirilmiştir. Bu metot ile yüklü ve 
yüksüz araçların esnekleştirme işlemi tamamlanmış ve 2 adet farklı çoklu cisimler 
modeli çıkartılmıştır. Class 1 aracının, ADAMS Car yazılımında esnek araç modeli 
Şekil 8’de gösterilmiştir. Esnek araç modeli, Adams Car Ride modülü aracılığıyla 4 
tekerlek merkezinden de tahrik verebilen 4-poster üzerine taşınmıştır. Dijital sinyal 
işleme sürecinden elde edilen tekerlek deplasman verileri tahrik olarak uygulanmıştır.

Yüklü ve yüksüz araç modelleri için gerçekleştirilen tüm analizlerde, esnek model 
için 10 Hz altı ve 100 Hz’in üstü doğal frekans modları çözümden çıkartılmıştır. 

Yapılan 4 poster analizleri sonuçları doğrultusunda, yorulma analizlerinde kullanıl-
ması için esnek sonlu elemanlar modelinin her bir aktif modu için modal koordinatları 
çıkarılmıştır. Çıkarılan veriler, yapının modları üzerinde meydana gelen bağıl deplas-
man değişimlerini zamana göre mm/mm cinsinden kaydetmektedir. Daha sonra her 
bir mod özelinde modal koordinatlar, sonlu elemanlar analiz sonucu üzerinden elde 

 

 
Şekil 8. ADAMS Esnek Araç Modeli [14]
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edilen öz vektör ile çarpılarak, belirtilen modlar üzerinde zamana göre meydana gelen 
gerilme cevabı elde edilecektir. 

ADAMS Car Ride analizlerin sonucunda elde edilen modal koordinat verilerinin bir 
örneği Şekil 9’da verilmiştir. Bu grafik modların, gerilme üzerindeki katkısını ifade 
eden bir veridir. Yüksek modların global gerilme üzerindeki etkisi az olacağından 
yüksek modlara doğru gidildikçe katkıları azalmaktadır. 

8. YORULMA ANALİZ GİRDİLERİ
Class 1 aracının, yorulma hasar ömrü hesaplamaları sanal ortamda gerçekleştirilmiş-
tir. Proje kapsamında aracın yolda maruz kaldığı ivme, deplasman, birim şekil değiş-
tirme verileri, belirlenen yol güzergahlarında toplanmıştır.

Yol testleri sonucu da, belirli kilometre bir yol verisi kaydedilmiştir. Yorulma ana-
lizinde, aracın hedeflenen ömrü 1.000.000 km olarak kabul edilmiştir. Bu mesafeyi 
yarısı yüksüz, kalan yarısı ise yüklü şekilde gideceği varsayılmıştır. Araç ömrü, belir-
lenen test parkurlarında 1.000.000 km kabulüne göre aracın gideceği yol mesafeleri 
Tablo 2’deki gibi belirlenmiştir. 

 

 Şekil 9. Adams/Car Modal Koordinat Çıktı Örneği

Tablo 2. Toplanan Verilerin Uzunluğu

Parkur Dolu [km] Boş [km]

Incity (Minibüs Yolu) 56,6 56,6

Intercity (D100) 44,4 44,4

Otoban 55,2 55,2

Köy 42,5 42,5
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Aracın yorulma ömrü analizlerinde kullanılacak görev döngüsü, aracın hedeflenen yol 
mesafelerinin, gerçek testin yapıldığı mesafelere oranıyla belirlenir. Görev döngüsü 
belirlenirken, veri kısaltma işleminde yapılan hasar oran hesabının da işleme katıl-
ması tavsiye edilir.  Hasar oranlarında hesaba katılmasıyla düzeltilmiş tekrar sayıları 
Tablo 4’te gösterilmiştir. Rakamlar şirket gizliliğinden dolayı değiştirilmiştir. En fazla 
tekrar eden parkur’u diğer yol profillerine göre oranlanmıştır.

Yapı üzerinde kullanılan malzemelerin mekanik özellikleri Tablo 5’te gösterilmiştir. 
nCode malzeme kütüphanesinden malzeme belirlenirken, Class 1 aracının karkasında 
ve braketlerinde kullanılan malzeme özelliklerine en yakın malzemeler seçilmiştir. 
Yapısal dayanıma katkısı olmayan cam, tahta gibi malzemeler ömür hesabı dışında 
bırakılmıştır. Malzeme isimleri şirket gizliliğinden dolayı değiştirilmiştir.

Tablo 3. Araç Ömrü Hedef Mesafeler

Parkur Oran Dolu-Boş Hedef Dolu [km] Hedef Boş [km]

Incity (Minibüs Yolu) %20-20 200000 200000

Intercity (D100) %20-20 200000 200000

Otoban %5-5 50000 50000

Köy %5-5 50000 50000

Tablo 4. 1.000.000 km Ömür Profili Tekrar Sayıları

Parkur Yüklü Araç Boş Araç

Minibüs Yolu %78,4 %78,4

D100 %100 %100

Otoban %17,9 %17,9

Köy %38,9 %38,9

İsim Elastisite Modülü [MPa] Analizde Kullanılan Malzeme

Malzeme _1 210000 Steel_UML_UTS_600

Malzeme _2 210000 Steel_UML_UTS_400

Malzeme _3 210000 Steel_UML_UTS_300

Malzeme _4 70000 Al_Alloy_UML_UTS200

Tablo 5. nCode Yorulma Analizi Malzemeler
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Araç yorulma ömrü analizlerinde kullanılan malzemeler, nCode kütüphanesinde ha-
zır olan malzemelerden seçilmiştir. Seçim işleminde, malzemelerin kopma dayanımı, 
akma dayanımı ve elastikiyet modül değerleri kontrol edilmiştir ve parametrelere en 
yakın malzeme seçilerek, parçalara o malzemeler atanmıştır. Aşağıdaki resim ’de (şe-
kil 10) seçilen bir malzemenin strain life (ε-N) / ömür grafiği gösterilmektedir.

9. SONLU ELEMANLAR MODELİ DOĞRULAMA ÇALIŞMASI
Yol testlerinden toplanan birim şekil değiştirme verilerinden, yapı üzerinde oluşan 
Von Mises gerilmeleri hesaplanmıştır. Gerilme değerleri hesaplanırken malzemenin 
Elastisite Modülü 210.000 MPa, Poisson oranı ise 0.3 alınmıştır. Sonlu elemanlar mo-
deli doğrulama çalışması için, testte kullanılan aracın, yolcu yükleri yüklenmesi neti-
cesinde aracın tabanından gerinim ölçer vasıtası ile gerinim verisi toplanmıştır. Top-
lanan veriler ile fem modelin boş ve yüklü statik analizinden elde edilen gerilmelerin, 
gerçek yapıda oluşan gerilmeler ile karşılaştırması Şekil 11-12-13’te gösterilmiştir. 

Esnek araç modeline ait gerilme değerleri, yol testlerinde araç tekerlek merkezle-
rinden toplanan ivme verisinin deplasman değerlerine dönüştürülerek, esnek araç 
modeline sınır koşulu olarak uygulanmış ve Von Mises gerilmeleri hesaplanmıştır. 
Doğrulama çalışması için test aracı üzerinden toplanan birim şekil değiştirme ölçer 
konumlarındaki gerilme değerleri ile esnek araç modelinde aynı bölgelerden gerilme 
değerleri karşılaştırılmıştır. 

 

 
Şekil 10. Steel_UML_UTS600 E-N Eğrisi (nCode Kütüphanesinden Alınan Grafik)
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Test aracının boş ağırlıktaki yol testleri tamamlandıktan sonra, dolu ağırlıktaki yol 
testlerinin yapabilmesi için, araç içerisine ağırlıklar yüklenerek aks kapasitesinin izin 
verdiği ağırlığa getirilmiştir. Araç yüklenirken, araç taban karkasından Şekil 11’de 
görülen bölgeden, birim şekil değiştirme ölçer ile birim şekil değiştirme verisi top-
lanmıştır. Toplanan veriler, nCode yazılımı vasıtasıyla Von Mises gerilmesine dönüş-

Şekil 12. Birim Şekil Değiştirme Ölçer -4 Test Verisı Gerilme Verisi

Şekil 11. Birim Şekil Değiştirme Ölçer -4 Konumu
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türülmüştür. Veri toplanan bölgede, araç boş ağırlığında yaklaşık 14 MPa gerilme 
varken, dolu ağırlığına ulaştığında yaklaşık 19.5 MPa Von Mises gerilme değerine 
ulaştığı ölçülmüştür (Şekil 12).

Sonlu elemanlar statik analizinden çıkan sonuçlara göre, Şekil 13’te sol taraftaki re-
simde boş aracın yer çekimi etkisindeki Von Mises gerilme değerleri görülmektedir. 
Boş araçta yaklaşık olarak 13-15 MPa arasında gerilme değerleri görülürken, Şekil 
13’ te sağ taraftaki resimde dolu araç üzerinde yapılan aynı statik analiz sonucunda 
yaklaşık olarak 19-21 MPa arasında Von Mises gerilme değeri görülmektedir.

Bu çalışma bütün birim şekil değiştirme ölçerleri için yapılmış olup, sonuçların tutarlı 
olduğu gözlenmiştir.

10. YORULMA ANALİZLERİ SONUÇLARI VE 
İTERASYONLAR
Yorulma analiz girdisi olarak, yüklü ve yüksüz durumdaki sonlu elemanlar araç mo-
delleri ve bu modellere ait modal koordinat çıktıları kullanılmıştır. Yorulma analizine 
ait nCode akış diyagramı Şekil 14’te verilmiştir.

Yorulma ömrü hesabı için strain life (ε-N) method yöntemi kullanılmıştır. Strain life 
yöntemi, malzemenin kırılmadan önce kaç çevrim süreceğini belirlemek için malze-
menin elastik ve plastik deformasyonu kullanılır. Bu bağlamda, kırılma, küçük bir çat-
lak oluşumu (tipik olarak 1 mm) olarak tanımlanır, bu nedenle malzeme özelliklerinin 
tek eksenli çekme testi kullanılarak doğru bir şekilde ölçülmesi şartıyla, malzemenin 
geometrisinin dikkate alınmasına gerek yoktur. Ayrıca, yüksek genlikli gerilmeler 
strain life yönteminde doğru tekrar sayıları ile değerlendirilebilirken, stress life yön-

 

 
Şekil 13. Birim Şekil Değiştirme Ölçer -4 Fem Model Gerilme Verisi
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teminde akma bölgesinin %60 mertebesinin üzerindeki gerilme değerlerinde yorulma 
ömrü sonuçları hataya açıktır.

Analizlerin sadece kritik elemanlara yapılması için Şekil 15’te gösterilen Auto-Eli-
mination özelliği kullanılmıştır. Bu fonksiyon öncelikle, hasar açısından kritik olan 
nod’ları belirlemekte ve hesaplamalarda sadece bu nod’ların çözülmesini sağlamakta-
dır. Böylece hasar etkisi olmayan elemanların çözümüne ihtiyaç kalmamaktadır.

Yorulma ömrü hesaplamalarında, yüksüz araca ait sonlu elemanlar modeli ile yüksüz 
araç için oluşturulan modal koordinatlar, yüklü araca ait sonlu elemanlar modeli ile 
yüklü araç için oluşturulan modal koordinatlar eşleştirilmiştir. Analizde iki farklı mo-
del ve her model için dört farklı yol senaryonun verisi bulunmaktadır. 

Bütün zaman verileri, hesaplanan miktarlarda tekrarlanacağı için yükleme tipi olarak 
“Duty Cycle” seçilmiştir. İlgili tekrar sayıları, analiz parametreleri olarak girilmiştir. 

 

 Şekil 14. nCode Yorulma Analizi Akış
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İşlem boyunca belirtilen yol profillerine ve araç durumlarına (yüklü ve yüksüz) ait, 
zaman verilerinden hasar hesaplanır, elde edilen değerler ilgili tekrar sayıları ile çar-
pılır ve bulunan hasarlar toplanarak bileşke sonuç elde edilir. Zaman verilerinin bir-
birinden ve tekrar sayılarından bağımsız işlenmesi zamandan tasarruf sağlamaktadır.

10.1. 1.000.000 Km Görev Profili Hasar İncelemesi

Yorulma analizlerinin sonuçları 1.000.000 km servis süresi içerisinde çatlak başlangı-
cı oluşturan bölgeler incelenmiştir. Sonlu elemanlar üzerinde oluşan çatlakların, oluş-
ma skalası Şekil 16’de gösterilmiştir.

10.2 Genel Yorulma Analizi Sonuçları

10.2.1 Bölge_1

Bölge_1 olarak gösterilen lokasyon da çekme dayanımını geçen gerilme seviyeleri 
Şekil 17’ de gösterilmiştir. Bölge_1 detaylı olarak incelendiğinde, birleştirme meto-

 

 Şekil 15. nCode Auto-Elimination Menüsü

 

 Şekil 16. Yorulma Analizi Ömür İncelenme Renk Skalası
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dundan kaynaklı parça üzerinde yüksek gerilme oluşmakta ve ömür olarak ilk 25.000 
km içerisinde çatlak başlangıçları olacağını göstermektedir.

10.2.2 Bölge_2
Bölge_2’de yer yer çekme dayanımı aşan bölgeler dışında, ortalama 100.000 km 
içinde çatlak başlangıcı gözleneceği öngörülmüştür. Bölge 2’nin tasarımından dolayı 
üzerinde bulunan kütle etkisiyle yoldan gelen titreşimler neticesinde çok fazla salınım 
yapacaktır. Tasarım olarak, bu salınımın engellenmesi için braket takviyesi yapılmış 
fakat yorulma ömrü analizleri neticesinde braket bağlantısında ve braket üzerinde çat-
lak başlangıçları olacağı görülmektedir.

10.2.3 Bölge_3
Bölge_3’te, kullanılan malzemenin dayanımını geçen gerilme seviyeleri Şekil 19 ve 
Şekil 20’de gösterilmiştir. Aracın tavanında bulunan şekilli lamaların her iki tarafına 

 

 

 Şekil 17. Bölge_1
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bağlanan parçaların etkisiyle orta bölgede eğilme etkisi görülmektedir ve şekilli lama-
lar orta bölgelerinden çatlak başlangıçları görülmektedir.

 

 
Şekil 18. Bölge_2

Şekil 19. Bölge_3
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Şekil 20. Bölge_3

10.3 İterasyon Yorulma Analizi Sonuçları

Sanal yorulma ömür analizler yardımı ile mevcut haldeki araç tasarımının istenilen 
yapısal özellikleri göstermediği bazı bölgelerde çatlak başlangıçları görülmüştür. Ge-
rekli tasarım değişiklikleri yapılarak, araç yapısal özelliklerinin iyileşmesi hedeflen-
miş ve sanal analizler tekrar edilmiştir.

 

 
Şekil 21. İterasyon Yorulma Analizi Sonuçları
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10.3.1 Bölge_1
Mevcut araç tasarımı üzerinde yapılan bağlantıların değiştirilmesi neticesinde, Şekil 
22’de görülebileceği gibi ilk yorulma ömür analizde kırılma olması beklenen bölge-
de iyileşme sağlanmıştır. Bu bölgelerden de daha sonra da gerinim verisi toplanarak 
incelenmiştir ve sonuçların tutarlı olduğu, kırılmaya neden olacak gerilme seviyeleri 
görülmemiştir.

10.3.2 Bölge_2
Bölge_2’de, ilk yorulma ömrü analizi sonucunda ortalama 100.000 km içerisinde, 
yapının tasarımından dolayı çok fazla salınım yapacağı ve çatlak başlangıcı olacağı 
öngörülmekteydi. Mevcut tasarıma yapıyı güçlendirmek için ilk tasarımda olan braket 
iptal edilmiştir ve profillerin altına, profil genişliğinde üçgen braketler eklenmiştir. 
Yeni tasarıma modal ve statik analiz yapılarak belirli bir iyileşme görülmüştür. Elde 
edilen sonuçlar neticesiyle yorulma ömür analizleri tekrarlanmıştır ve Şekil 23’te gö-
rülebileceği gibi bölge_2’de kırılma beklenmemektedir.

10.3.3 Bölge_3
İlk yorulma analizi sonucunda, kullanılan malzemenin çekme dayanımını geçen ge-
rilme seviyeleri gözlemlenmişti. Şekilli lamaların konumu itibariyle çok fazla tasa-
rım değişikliği yapılamaması neticesinde, şekilli lamaların kalınlıkları arttırılmıştır 
ve kullanılan malzeme, kopma dayanımı daha yüksek malzeme seçilerek yorulma 
ömür analizleri tekrar edilmiştir. Tekrarlanan yorulma ömür analizi sonucunda, şekilli 

 

 
Şekil 22. Bölge_1
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Şekil 23. Bölge_2

Şekil 24. Bölge_3
 

 

lamalar üzerinde görülen çatlak başlangıçları engellenmiş ve parçalar sonsuz ömür 
bölgesine taşınmıştır.  

11. SONUÇLAR
Çalışma kapsamında, Anadolu ISUZU firmasının tasarladığı Class – 1 aracının yorul-
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ma ömür analizleri yapılıp, araç dayanımı ve 1.000.000 km ömrü hakkında sonuçlara 
ulaşılmıştır.

Yorulma analizlerine ilk olarak fiziki yol üzerinden veri toplanarak başlanmıştır. Test 
aracı olarak da, tasarım aşamasında olan araca benzer bir araç üzerinden yol veriler 
toplanmıştır. Test aracı üzerine, statik analiz sonucunda yüksek gerilme görülen ve 
daha önceki araçlarda tecrübe edilen bölgelerden gerinim ölçerler vasıtasıyla veriler 
toplanmıştır. Ayrıca, aracın ağırlık merkezinden ve tekerlek merkezlerinden de ivme-
ölçerler ile ivme verileri toplanmıştır. Toplanan yol verileri, ADAMS Car yazılımıyla 
yapılan 4-poster analizlerinde kullanmak için çok uzun olmakla birlikte analiz za-
manlarını uzatmaktadır. Bu kapsamda toplanan yol verilerinin kısaltılması için nCode 
Glyphworks yazılımı kullanılmış olup, yol verilerinin aynı eş değer hasarı verecek 
şekilde kısaltması işlemi gerçekleştirilmiştir. Kısaltılan yol verilerinin kısaltma ön-
ceki veriler ile aynı hasarı verecek ömür hesapları için sanal analizlerde kullanılacak 
tekrar sayıları hesaplanmıştır.

Tasarım çalışması yapılan Class – 1 aracının sonlu elemanlar modeli Hypermesh ya-
zılımıyla oluşturulmuştur. Yüklü ve yüksüz olmak üzere iki adet model oluşturulmuş-
tur. Oluşturulan sonlu eleman modellerinin doğrulama çalışması için, yüklü ve yüksüz 
sonlu eleman modelleri yerçekimi etkisi verilere statik analizler yapılmıştır. Çıkan 
sonuçlar, testte kullanılan aracın yolcu yükleri yüklenmesi neticesinde gerinim ölçer-
ler ile toplanan verilar ile karşılaştırılmıştır ve sonuçların tutarlı olduğu görülmüştür. 
Bunun sonucunda, aracın yüklü ve yüksüz olarak içerisinde stres bilgileri olan çözüm 
dosyası (op2) ve Adams Car yazılımına kullanılmak için model içerisinde deplasman 
bilgisi yer alan esnek modeller (mnf) oluşturulmuştur. 

ADAMS Car yazılımında, fiziki testler ile doğrulanmış sanal taşıt modeli ile esnek 
modeller ayrı ayrı birleştirilmiştir. Daha önce kısaltılan yol verileri, Adams Car ya-
zılımında birleştirilen esnek modelin tekerlek(4-poster analizi) merkezlerinden yol 
girdileri sanal modele uygulanış ve 4- poster analizleri yüklü ve yüksüz olmak üzere 
her bir yol profili için tekrarlanmış akabinde yorulma ömür analizlerinde kullanılma-
sı için esnek sonlu elemanlar modelinin her bir aktif modu için modal koordinatları 
çıkarılmıştır.

Sonlu elemanlar modeli ile elde edilen op2 çıktıları ile araç dinamiğinden elde edilen 
*dac (modal koordinat) verileri, nCode Designlife yazılımı üzerinde aynı mod değer-
leri eşleştirilmiştir. Malzeme veriları nCode kütüphanesinden yararlanılmıştır ve tek-
rar sayıları girilerek EN metodu ile yorulma ömür analizi yapılmıştır. Yorulma ömür 
analizi sonucunda, çatlak başlangıcı görülen yerler belirlenmiştir ve çatlak başlangıcı 
görülen yerlere iterasyon çalışmaları yapılmıştır. İterasyon modeline, tekrardan yo-
rulma ömür analizi yapılarak çıkan sonuçlar incelenmiş ve çatlak başlangıcı görülen 
yerler sonsuz ömür bölgelerine çekildiği görülmüştür.
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Elektrik Direnç Nokta Kaynak Parametrelerinin 
TWIP/Martenizitik Çeliklerin Kaynağında Porozite 
Oluşumuna Etkisi
Fatih Özen1*, Erdinç İlhan2, Salim Aslanlar3

ÖZ
Bu çalışmada, AHSS çelik ailesinden iki önemli çelik olan TWIP ve Martenzitik çeliklerinin birleştirilmesi es-
nasında oluşan porozite problemi araştırılmıştır. Kaynak akımı ve kaynak süresinin porozite oluşumuna etkisi 
incelenmiştir. Porozitenin makro ve mikroskopik incelenmesi yapılmış ve porozitenin alan olarak oluşum miktarı 
kaynak parametreleri açısından incelenerek grafiksel olarak elde edilmiştir. Elde edilen bulgulara göre, kaynak 
süresi ve kaynak akımı arttıkça porozite miktarı artmıştır. En yüksek porozite miktarı 16.2% olarak 30 periyot 
kaynak süresi ve 12 kA kaynak akımında gerçekleşmiştir.

Anahtar Kelimeler: Elektrik direnç nokta kaynağı, porozite oluşumu, TWIP çeliği, martenzitik çelik

Effect of Resistance Spot Welding Parameters on Porosity 
Formation of the TWIP/Martensitic Steel Joints

ABSTRACT
In this study, the porosity problem that occurs during the joining of TWIP and Martensitic steels, which are two 
important steels from the AHSS steel family, was investigated. The effects of welding current and welding duration 
on the formation of porosity were investigated. Macro and microscopic examination of the porosity was made 
and the amount of formation of the porosity as an area was graphically created in terms of welding parameters. 
According to the results, the amount of porosity increased as the welding time and welding current increased. The 
highest porosity amount was 16.2% in 30 period welding time and 12 kA welding current.

Keywords: Resistance spot welding, porosity formation, TWIP steel, Martensitic steel
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EXTENDED ABSTRACT
Introduction
Today, many regulations, laws and articles that the automotive industry should apply in order to 
reduce carbon and greenhouse gas emissions have come into force [1– 3]. It has been demonstrated 
that by reducing the weight of the car, fuel consumption and therefore carbon emissions will decrease 
[5]. With the development of technology, it has been sought to design steel according to the design 
purposes on the vehicle and advanced high strength steel (AHSS) family has been developed and still 
continues to be developed [6]. Martensitic steels are also the most prominent member of this family. 
It is a steel type whose tensile strength can reach the highest values in the AHSS [8]. Tensile strength 
was obtained up to the limits of 2.1 GPa in the laboratory environment [9]. TWIP steels are another 
important member of the AHSS family [10]. It is the only AHSS member with high tensile strength 
and high elongation rate [12]. Due to the high tensile strength and elongation rate, the amount of 
impact energy can be absorbed.

Resistance spot welding (RSW) is the most widely practiced welding method in the automotive 
industry [14]. Various researches have been carried out on welding metallurgy and mechanical pro-
perties of welding until today. Although the effect of porosities on weld strength is significant, the 
presence of porosities has never been mentioned or very few authors have mentioned the porosity 
issue [16].

In this study, the effect of welding parameters on porosity formation was investigated during the 
joining of TWIP and Martensitic steel with RSW technique. The porosity formation mechanisms was 
explained by macro and microscopic examinations.

Materials and Method
Mechanical and chemical contents of martensitic and TWIP steels are presented in Table 1 and Table 
2. The surfaces were ultrasonically and chemically cleaned from oil and dirt. A standard welding 
machine with 120 kVa power with fixed jaw and pneumatic grip control was used in resistance spot 
welding experiments. Electrodes of Cu-Cr type, 6-mm tip diameter and TS EN ISO5182 standard 
were used. Electrode pressure is set to 6 bar. The welding parameters used and the test sequence are 
shown in Table 3. Welding parameters are entered with the machine interface and then the values are 
checked with DENGENSHIA welding ampermeter.

Metallographic etching was executed with 5% Nital solution for 5 seconds. Microstructure images 
were taken with a NIKON L150 microscope. The porosity and voids in the microstructure were ob-
tained with the CLEMEX image processing software.

Results and Discussions
SEM imaging is one of the most important tools in determining the formation of porosity for the 
RSW technique. Figure 1 shows SEM image of the weld nugget obtained with a welding time of 
20 periods and a welding current of 7.5 kA. It was observed that the formation of porosity occurred 
homogeneously in the microstructure. In this case, it can be expressed that the porosity is produced 
due to metallurgical ingredients. Porosity formations have accumulated at the melting boundary of 
the weld nugget. This is the result of sequential gas formation during joule effect heating. 

Figure 2 shows the SEM image of the weld nugget from the center at the magnification of 1000x. 
Accordingly, the porosity formations were formed in a spherical shape and at the edges of the dend-
ritic grains. It has been observed that various holes, gaps and gaps are formed at the borders of the 
outer shells of the dendritic grains in their porosity. These spaces serve as a passage to another gap. 
In addition, it is seen that the porosity gaps converge in the section. As a result of the increase in 
the volume of the porosities, they can form low pressure regions and could merge with one another.

Figure 3 shows the rupture surface of a tensile shear specimen separated by interfacial rupture. Ac-
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cordingly, it has been observed that various macro-sized voids are formed on the rupture surface. The 
absence of sharp corners of the cavities and the presence of convex micro-channels indicate that a 
gas pressure is formed inside.

The increased electrical resistance causes the melting temperature to be high. The transition of the 
Mn element to the vapor phase at 2150 °C under 1 atm pressure causes an increase in volume in the 
weld melting zone. Mn in the molten weld core passes into the vapor phase and creates porosity. High 
pressure porosities due to high electrode pressure form larger pores by contacting each other or by 
merging. The fact that the surface takes a planar shape is proof that at this point a gas has been made 
to keep the surface planar under pressurized gas. Figure 3a-d is examined, it can be seen that various 
path cavities are formed on the dendrite or grain edges. This is explained by the sequential contact of 
the gas spaces creating a passage to the gas volume accumulated at a single point. As soon as the weld 
core is molten, these passages play a connecting role in accessing the large core that is formed. The 
entrance of the passages takes the form of a convex crater, due to the effect of pressure in the great 
cavity, the entrances of these passages are not planar, but rather hole-shaped.

The voids and porosities in the weld melting zone adversely affect the joint strength of the spot weld. 
Gaps in the weld core can be tolerated up to a limit. This limit has been made clear by creating vario-
us standards. According to AWS (American Welding Standards) D8.1 M2007, a spot weld melt zone 
can have up to 15% voids or porosity. Figure 4 shows the effect of welding parameters on the amount 
of porosity. As the welding current density increased, the porosity formation increased. Similarly, the 
amount of porosity increased as the welding time increased. It has been determined that a porosity 
formation is directly proportional to the heat input realized by the Joule effect.

Conclusions
As the welding current intensity and welding time increased, the amount of porosity increased. Po-
rosity formation of 3% and above in spot resistance welding of TWIP/Martensitic steels is a direct 
result of Mn evaporation. The welding current intensity has an exponential effect on the porosity 
formation. If the welding time is 30 periods and 12 kA and above, a porosity formation of more than 
15% has occurred in the weld core. During the formation of the porosity, after the contact of the 
porosities with each other, combined large void formations may occur. These gaps can also play the 
role of a passage in gas transmission.
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1. GİRİŞ 
Günümüzde, karbon ve sera gazı emisyonlarının düşürülmesi amacıyla otomotiv 
endüstrisinin uygulaması gereken birçok düzenleme, kanun ve maddeler yürürlüğe 
girmiştir [1–3]. Bu nedenle, otomotiv üreticileri motor teknolojilerinde yüksek dere-
cede verim elde etseler de, ağırlık azaltmanın önemli bir role sahip olduğunun farkına 
varmışlardır [4]. Otomobilin ağırlığının azaltılmasıyla yakıt tüketimi ve dolayısıyla 
karbon emisyonlarının azalacağını ortaya koymuşlardır [5]. Teknolojinin gelişimiyle, 
araç üzerindeki dizayn amaçlarına göre çelik tasarlama arayışı içerisine girilmiş ve 
yeni nesil çelikler (AHSS) ailesi geliştirilmiştir ve halen daha geliştirilmeye devam 
edilmektedir [6]. 

Martenzitik çelikler de bu ailenin en göze çarpan bir üyesidir. Mikroyapısı martenzit 
ve ferritten oluşmaktadır [7]. Çekme mukavemeti, AHSS ailesi içerisinde en yük-
sek değerlere çıkabilen bir çelik tipidir [8]. Buna mukabil, yüzde uzama miktarları 
düşüktür. Laboratuvar ortamında çekme mukavemeti 2.1 GPa sınırlarına kadar elde 
edilmiştir [9]. 

TWIP çelikleri ise AHSS ailesinin bir diğer önemli üyesidir [10]. Yüksek Mn içeriği 
nedeniyle ostenitik mikroyapıya sahiptir [11]. Yüksek çekme mukavemeti ve yüksek 
uzama oranına sahip tek AHSS üyesidir [12]. Çekme mukavemetinin ve uzama ora-
nının yüksek olması nedeniyle tokluk yüksektir. Endüstride 1000 MPa ve 49% uzama 
miktarına sahip TWIP çelikleri ticarileştirilmiştir [13]. 

Elektrik direnç nokta kaynağı (EDNK) otomotiv endüstrisinde en fazla kullanılan 
kaynak metodudur [14]. Ortalama bir otomobil üzerinde yaklaşık 3000-5000 adet 
nokta kaynağı bulunmaktadır [15]. Günümüze kadar, kaynak metalürjisi ve kaynağın 
mekanik özellikleri konusunda çeşitli araştırmalar yapılmıştır. Porozitelerin kaynak 
mukavemeti üzerine olan etkisi önemli olmasına rağmen, porozitelerin varlığından 
hiç bashedilmemiş veya çok az sayıda yazar porozite konusundan bahsetmiştir [16]. 

Vijayan ve arkadaşları [17] DP780 çeliğinin EDNK ile birleştirilmesinde çekilme boş-
luklarının çekme-makaslama dayanımına olan etkisini incelemişlerdir. Çekilme boş-
luklarının konumunun ve büyüklüğünün çekme-makaslama dayanımı üzerine olum-
suz yönde etki ettiği belirtmişlerdir. Ancak porozite oluşumundan bahsetmemişlerdir. 

Ji ve arkadaşları [18] sıcak şekillendirilmiş boron çeliğine uygulanan yüzey kaplama-
sının EDNK üzerine olan etkisi incelemişlerdir. Birleştirilen kaynak ara yüzeyinde 
çeşitli boşlukların ve porozitelerin varlığından bahsetmişler ancak oluşum mekaniz-
masını net bir şekilde açıklamamışlardır.  

Joaquin ve arkadaşları [19] EDNK ile DP600, TRIP590, CP800 çeliklerin birleştirile-
bilirliğini incelemişlerdir. Çalışmada, kaynak parametreleri ve elektrot yüzey çapının 
porozite oluşumuna etkisini incelemiş ancak oluşum mekanizması açıklanmamıştır.
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Bu çalışmada, yüksek tokluk kapasitesine sahip Fe-18Mn-2.7Al-1.2C TWIP çeliği 
ile 1200 Mpa çekme mukavemetine sahip AHSS sınıfı Martenzitik çeliğin EDNK ile 
birleştirilmesi esnasında kaynak parametrelerinin porozite oluşumuna olan etkisi in-
celenmiştir. Porozite ve gaz boşluklarının makro ve mikroskopik incelenerek oluşum 
mekanizmaları açıklanmıştır.

2. MATERYAL VE METOT
1-mm kalınlığında Martenzitik çelik ve 1.4-mm kalınlığında TWIP çeliği yerel teda-
rikçilerden elde edilmiştir. Martenzitik ve TWIP çeliklerinin Kimyasal ve mekanik 
özellikleri Tablo 1 ve Tablo 2’de sunulmuştur. 

Martenzitik ve TWIP çelikleri 100x30 mm ölçülerinde Ermaksan abkant pres kulla-
nılarak kesilmiştir. Yüzeylerden pas ve kirlerin uzaklaştırılması amacıyla 30-dk ult-
rasonik temizleme uygulanmıştır. Muhtemel olabilecek yağ tabakasının etkisini de 
ortadan kaldırmak için yüzeyler aseton ile silinmiştir. 120 kVa güce sahip sabit çeneli 
ve pnömatik çene kontrollü standart bir kaynak makinesi direnç nokta kaynağı deney-
lerinde kullanılmıştır. Cu-Cr tipi, 6-mm uc çapına sahip TS EN ISO5182 standardına 
sahip elektrotlar kullanılmıştır. Elektrot basıncı 6 bar olarak ayarlanmıştır. Kullanılan 
kaynak parametreleri ve deney sıralaması Tablo 3’te gösterilmektedir. Kaynak para-
metreleri makine arayüzü ile girilmiş ve her ardından DENGENSHIA kaynak amper-
metresi ile değerlerin kontrolü sağlanmıştır. Kaynak zamanı 5-30 periyotlar arasında 
değişmektedir. 50 Hz akım frekansı kullanıldığından 1 periyot 0.02-sn kaynak zama-
nına eşittir. 

C Mn Si Al P S Ni Ti

TWIP 1.2 18 - 2.7 - - - -

1200M 0.11 1.7 0.2 0.04 0.01 0.002 0.015 0.025

Tablo 1.  TWIP ve Martenzitik Çeliğinin Kimyasal Analizi

Akma Mukavemeti
[N/mm2]

Çekme Mukavemeti
[N/mm2]

Uzama
[%]

TWIP 620 1010 47

Martenzitik Çelik 950 1282 3

Tablo 2. TWIP ve 1200M Mekanik Özellikleri
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Gerçekleştirilen kaynak işleminin ardından kaynak kesiti, kaynak çekirdeğinin tam 
ortasından işaretlenerek kesilmiştir. Elde edilen kesit numuneleri bakalite alınarak 
standart zımparalama ve parlatma işlemlerine tabi tutulmuştur. Metalografik yüzey 
%5 Nital solüsyonu ile 5 sn süre boyunca dağlanmıştır. Mikroyapı görüntüleri NI-
KON L150 mikroskopu ile çekilmiştir. Mikroyapı içerisindeki porozite ve boşluklar 
CLEMEX görüntü işleme programı ile elde edilmiştir. Quanta FEG marka cihazda 
SEM ve EDS analizleri gerçekleştirilmiştir.

3. BULGULAR VE TARTIŞMA
EDNK tekniğinde porozite oluşumunu belirlemede en önemli araçlardan biri SEM 
görüntüleme tekniğidir. Şekil 1’de 20 periyot kaynak süresi ve 7.5 kA kaynak akım 
şiddetinde elde edilen kaynak çekirdeği görüntüsü gösterilmektedir. Porozite oluşu-
mu mikroyapıda homojen bir biçimde oluştuğu görülmüştür. Bu durumda, porozi-
tenin metalurjik içeriklerden dolayı üretildiği sonucuna ulaşılabilmektedir. Porozite 
oluşumları kaynak çekirdeğinin ergime sınırında bir birikim oluşturduğu gözlemlen-
miştir. Joule ısınma etkisi ile ergiyen kaynak bölgesi genişleyerek kaynak süresi son-

Kaynak zamanı [periyot]

5 10 15 20 25 30

Ka
yn

ak
 a

kı
m

 ş
id

de
ti 

[k
A]

4 8 16 24 32 39

6.
5 1 9 17 25 33 40

7.
5 2 10 18 26 34 41

8.
5 3 11 19 27 35 42

10 4 12 20 28 36 43

12 5 13 21 29 37 44

13 6 14 22 30 38

14
.5 7 15 23 31

Tablo 3. Deneylerde Kullanılan Kaynak Parametreleri
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rasında nihai kaynak çekirdeğine ulaşmıştır. Bu esnada, ilk ergime ile birlikte mangan 
buharlaşması başlar ve kaynak zamanı bitişinde oluşan Mn buharlaşmaları biterek 
kesin bir sınır oluşturur.  

Şekil 2’de kaynak çekirdeği merkezinin 1000x büyütmedeki SEM görüntüsü gösteril-
mektedir. Buna göre, porozite oluşumları küresel bir biçimde ve dentritik tanelerin ke-
narlarında oluşmuştur. Porozite içlerinde dentritik tanelerin sınırlarında çeşitli delik-
ler, boşluklar ve aralıkların oluştuğu gözlemlenmiştir. Bu boşluklar bir birleşerek bazı 
bölgelerde bağlantı yolu görevi görmüştür. Ayrıca, porozite boşluklarının mikroyapı 
kesitinde de birleştiği görülmektedir (Şekil 2). Porozitelerin hacimlerinin büyümeleri 
neticesinde düşük basınçlı bölgeler oluşturup birleşebildiklerinin bir kanıtıdır. 

Şekil 3’te kaynak çekirdeği bölgesinden 4000x  büyütme ile elde edilen SEM gö-
rüntüsü ve EDS analiz sonuçları gösterilmektedir. #1 ile EDS analizi dentritin tam 
orasından ve #2 ile EDS analizi ise porozitenin kenarından alınmıştır. Buna göre, #1 
EDS analizinde %11.29 Mn elde edilmiştir. Mn bakımından fakir Martenzitik çeliğin 
ve Mn bakımından zengin TWIP çeliğinin ergime bölgesinde elementlerin difüzyo-
nundan dolayı ortalama Mn içermesi beklenir. Dentrit ortasından alınan #1 analizi 
bunu desteklemektedir. 

#2 EDS analizinde ise porozite kenarında %16.82 Mn elde edilmiştir. Bu durumda, 

 

 
Şekil 1. 20 Periyot 7.5 kA kaynak Akım Şiddetindeki Kaynak Birleşiminin SEM 
Görüntüsü



Özen, F., İlhan, E., Aslanlar, S. 

422 Mühendis ve Makina, cilt 63, sayı 707, s. 415-428, Nisan-Haziran 2022

 

 
porozite kenarında bulunan Mn miktarı ortalama iç yapıya göre yüksektir. Porozite 
oluşturarak buharlaşan Mn elementinin soğuma esnasında tekrar süblimleşerek poro-
zite kenarında yüksek Mn bileşimi oluşturmuştur [20,21]. Ayrıca, #2 EDS analizinde 
ölçülen karbon oranı dentrit ortasında alınan ölçümden yüksektir. TWIP çeliklerinin 
kaynağında MnxC karbürlerinin çökelme eğilimi nedeniyle karbon ölçümü yüksek 
çıkabilmektedir [22]. 

Şekil 4’te yüzeyler arası kopma ile ayrılan bir çekme makaslama numunesinin kopma 
yüzeyi gösterilmektedir. Buna göre kopma yüzeyinde makro boyutta çeşitli boşlukla-
rın oluştuğu gözlemlenmiştir. Boşlukların keskin köşelere sahip olmaması ve dışbü-
key mikro kanallar olması içeride bir gaz basıncının oluştuğuna işarettir. Mn buharlaş-
ması nedeniyle ergiyik metal içerisinde bulunan basınçlı gaz yüzeylere eşit bir basınç 
uygular . Bu nedenle gaz boşluklarının keskin koşelere oluşturması beklenmeyen bir 
durumdur [23]. Ayrıca, kopma yüzeyi incelemesinde de gaz iletim kanalları ve boş-
luklar daha detaylı bir biçimde incelenmiştir. Kaynak çekirdeği çevresinde şiddetli 
olmayan sıçrantı izleri bulunmaktadır. 

En yüksek elektrik direnci sac birleşiminin yüzeyleri arası olan TWIP ve Martenzi-
tik çeliğin birleşim yüzeyinden gerçekleşir [24]. Yükselen elektriksel direnç, ergime 
sıcaklığının yüksek olmasına sebep olur [25]. Mn elementinin 1 atm basınç altında 
2150 °C’de buhar fazına geçmesi kaynak ergime bölgesi içerisinde hacim artışına ne-

Şekil 2. Kaynak Çekirdeği Merkezinden 1000x Büyütmede Alınan Detay SEM Görüntüsü
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Şekil 3. Kaynak Çekirdeğinden ve Porozite Kenarından Alınan Detay EDS Analiz Sonuçları

den olur [26]. Ergiyik kaynak çekirdeği içerisinde bulunan Mn buhar fazına geçerek 
porozite oluşturur [27]. Oluşan porozitelerin basıncı elektrot kuvvetinden uygulanan 
kuvvetten ve hacim artışından dolayı yüksek oranda artar. Yüksek elektrot basıncı ne-
deniyle oluşan yüksek basınçlı poroziteler birbirlerine teması ile veya birleşerek daha 
büyük poroziteler oluşturur [28]. Yüzeyin düzlemsel bir şekil alması, bu noktada bir 
gazın basınç altında yüzeyin düzlemsel kalmasını sağlandığının bir kanıtıdır. Şekil 4 
a-d  incelendiğinde, dentrit veya tane kenarlarında çeşitli yol boşluklarının oluştuğu 
görülmektedir [29]. Bu durum, gaz boşlukarının ardışık teması tek bir noktada biriken 
gaz hacmine bir yol oluşturması ile açıklanmaktadır. Kaynak çekirdeğinin ergime ha-
linde bu poroziteler oluşan büyük boşluğa erişimde bir bağlantı rolü üstlenir. Büyük 
boşluk içerisindeki basıncın etkisi, bu porozitelerin girişleri düzlemsel değil de dışbü-
key bir şekile benzemesi nedeniyle porozite dışbükey bir krater şeklini alır.
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Literatürde, TWIP çeliklerinin kaynağında Mn elementinin buharlaşması bildiril-
miştir. Roncery ve arkadaşları Fe–25Mn–3Al–3Si TWIP çeliğinin lazer kaynağında 
1500-1600 °C ergime sıcaklıklarında 2000 ile 4770 Pa arası basınçlara ulaşabilen 
Mn buharlaşmalarını bildirmişlerdir [29]. Boşluklar ve porozite oluşumları yuvarlak 
köşeli ve küresel bir biçimde gerçekleşmiştir. 

Sıçrantı oluşumu incelendiğinde, sıçrantının aslında kaynak çekirdeği içerisindeki ba-
sıncın  elektrot tarafından uygulanan kuvvetinin etkisinden kurtulması sonucu oluş-
tuğu gözlemlenmiştir. Ergiyen çekirdeğin basıncının belirttiğimiz sebeplerden dolayı 
artması nedeniyle yüzeyler arasında bulunan en küçük zayıf bölgeden ergiyik metalin 
fışkırmasına sebep olur. Böylelikle, sıçrantılar meydana gelir. Elektrot yüzeyinin te-
mas alanı ve elektrot tarafından uygulanan kuvvet ne kadar büyükse birleşim yüzeyin-
de elde edilen sızdırmazlık artar. Böylece, sıçrantının azalması sağlanmış olur.    

Kaynak ergime bölgesinde bulunan boşluk ve poroziteler nokta kaynağı birleşim mu-
kavemetini olumsuz yönde etkilemektedir. Kaynak çekirdeği içerisindeki boşluklar 
bir sınıra kadar tolere edilebilmektedir. Çeşitli standartlar oluşturarak bu sınır belirgin 
hale getirilmiştir. AWS (American Welding Standarts) D8.1 M2007’ye göre, nokta 

 

 Şekil 4.Farklı Büyütmelerde Gösterilen Çekirdek Bölgesinde Oluşan Porozite Davranışı
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kaynağı ergime bölgesinde en fazla 15% oranında boşluk veya porozite olabilir. Aksi 
takdirde, elde edilen nokta kaynağı kabul edilmemesi gerekir. Doğru ölçüm için, kay-
nak çekirdeği ile ITAB (Isı Tesiri Altındaki Bölge) çevresinden 15% içeri bir sınır 
çekilerek boşlukların tüm alana olan oranı alınır. Standarda göre kaynak çekirdeğinin 
ITAB ile olan sınırı göz ardı edilir. 

Şekil 5’te kaynak parametrelerinin porozite miktarı üzerine olan etkisi gösterilmek-
tedir. Kaynak akım yoğunluğu arttıkça porozite oluşumunda artış gerçekleşmiştir. 
Benzer şekilde, kaynak zamanı arttıkça da porozite miktarı artmıştır. Joule etkisi ile 

Şekil 5. Kaynak Akım Şiddetinin Çekirdek İçerisinde Oluşan Porozite Oluşumuna Etkisi
 

 

 

 Şekil 6. Porozite Oluşumu Histogram Dağılımı
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gerçekleşen ısı girdisi ile doğru orantılı bir porozite oluşumunun gerçekleştiği sap-
tanmıştır. Her bir kaynak zamanı seviyeleri içerisinde,  akım şiddeti arttıkça yaklaşık 
olarak karesel olarak bir artış meydana gelmiştir. Porozite oluşum grafiği incelen-
diğinde (Şekil 5), ısı girdisinin manganın buharlaştırma enerjisinden düşük olduğu 
durumlarda çok az miktarlarda boşluk oluşumu gözlemlenmiştir.

Deneylerde elde edilen porozite oluşumunun histogram dağılımı Şekil 6’da verilmiş-
tir. Histogram dağılımı incelendiğinde, elde edilen porozitenin %68.4’ünün %3 ve 
altında gerçekleştiği saptanmıştır. Bu sınıra kadar oluşan boşluklar çekilme, impürite 
kaynaklı, taneler arası segregasyon boşlukları ile Mn buharlaşması içeren boşluklardır 
[30]. %3 sınırından daha yüksek porozite oranı Mn buharlaşmasının belirgin bir sonu-
cudur [31].  AWS D8.1 M2007 standardına göre %15 oranını aşan tek kaynak şartı 30 
periyot kaynak süresinde 12 kA kaynak akımıdır [32]. Geri kalan parametreler kaynak 
yapılabilir aralığın içindedir.

4. SONUÇLAR
Bu çalışmada, iki önemli AHSS sınıfı çeliği olan Fe-18Mn-2.7Al-1.2C TWIP çeliği 
ile 1200 Mpa çekme mukavemetine sahip 1200M Martenzitik çeliğinin EDNK ile 
birleştirilmesinde porozite oluşumu farklı kaynak parametreleri altında incelenmiştir. 
Her kaynak şartına ait kaynak birleşimlerinin mikroyapıları incelenmiş ve porozite 
oranları hesaplanmıştır. Elde edilen bulgular ışığında aşağıdaki sonuçlar elde edil-
miştir; 

1- Yüksek Mn içeriği nedeniyle, TWIP çeliklerinin Martenzitik çelikler ile EDNK’da 
kaynak akım şiddeti ve kaynak süresi arttıkça porozite miktarı artmıştır. Bu durum 
ısı girdisinin direkt bir sonucudur.

2- TWIP/Martenzitik çeliklerin nokta direnç kaynağında %3 ve üzeri porozite oluşu-
mu Mn buharlaşmasının direkt ve belirgin bir sonucudur. 

3- Yüksek ısı girdilerinde porozite oluşumu üzerinde üstsel bir etkiye sahiptir. 

4- Porozite oluşumu esnasında porozitelerin birbirleriyle teması ardından birleşik 
büyük boşluk oluşumları meydana gelebilmektedir. Bu boşluklar, gaz iletiminde 
bir iletim yolu rolü de üstlenebilmektedir. 

5- Yüksek ısı girdisi olmayan birleşimlerde, porozite oluşumu AWS D8.7’ye göre 
belirlenen %15 sınırını geçmemektedir.
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Fotovoltaik Panel Yüzey Sıcaklığının Denizli İli için 
Çıkış Gücü ve Verim Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi
Şengül Güven1

ÖZ
Günümüzde sürekli artan enerji ihtiyacı ve bu enerji ihtiyacının ülkemizde çoğunlukla dışa bağımlı kaynaklardan 
karşılanması, hem ekonomik hem de çevresel etkiler açısından olumsuzluklara yol açmaktadır. Yenilenebilir enerji 
kaynaklarından güneş, iyi bir güneş enerji potansiyeline sahip ülkemizde ilk akla gelen kaynak olmasına rağmen 
elektrik üretimindeki kullanım payı oldukça düşüktür. Teknoloji ve malzeme alanındaki gelişmelerle birlikte foto-
voltaik paneller de sürekli geliştirilmekte ve verimlerinde iyileştirmeler yapılmaktadır. Fotovoltaik panel verimine 
etki eden pek çok faktörden biri de panel yüzey sıcaklığıdır. Bu çalışmada, Denizli ili için bir yıllık çevre sıcaklığı 
ve güneş ışınımı değerlerine bağlı olarak panel yüzey sıcaklığı hesaplaması yapılmıştır. Panel yüzey sıcaklığının 
panel çıkış gücüne ve verime etkisi ortaya konmuştur. Panel yüzey sıcaklığının yükselmesiyle verimin doğrusal 
olarak düştüğü görülmüş ve bu düşüşün her 5 ºC’lik sıcaklık artışında yaklaşık %0,3 değerinde olduğu bulunmuş-
tur. 

Anahtar Kelimeler: Fotovoltaik panel yüzey sıcaklığı, panel çıkış gücü, panel verimi, sıcaklık etkisi

Investigation of the Effect of Photovoltaic Panel Surface 
Temperature on Output Power and Effıcıency in Denizli 

ABSTRACT
Today, the increasing energy need in Turkey is mostly met from imported energy sources. The disadvantages of 
imported energy sources are also known as economic and ambient impacts. Although the solar energy potential of 
our country is high, its share in electricity production is quite small. Along with the developments in the field of 
technology and materials, there are innovations in photovoltaic panels and improvements in their efficiency. One 
of the many factors affecting the efficiency of photovoltaic panels is the surface temperature. In this study, the 
surface temperature was analyzed depending on the annually ambient temperature and the solar radiation values 
in Denizli province. The effect of surface temperature on panel output power and efficiency has been revealed. 
The efficiency decreases linearly as the surface temperature rises, and this decrease is approximately 0.3% with a 
temperature increase of 5 ºC.

Keywords: Photovoltaic panel surface temperature, panel output power, panel efficiency, temperature effect
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EXTENDED ABSTRACT

Introduction
The use of solar energy in the production of hot water is widespread in Turkey but it is not yet sufficiently 
used in the production of electricity. The fact that the share of solar energy in the total electricity generation 
in 2020 is 3.66 % indicates that the solar energy potential is not being used enough. Currently, solar radia-
tion is converted directly into electrical energy with the help of photovoltaic (PV) cells.
New studies are being conducted to improve panel efficiencies to use photovoltaic systems effectively. 
There are many studies conducted on the effect of photovoltaic panel surface temperature on efficiency. In 
this study, the panel surface temperature was calculated depending on the ambient temperature and solar 
radiation for Denizli province. The change of output power and efficiency with surface temperature values 
was studied.

Methods  
Denizli has a very good potential in terms of solar energy. The values of the total solar radiation value of 
1550-1750 kWh/m2-year are higher than the Turkish average. The energy production in active solar power 
plants located in Denizli is 194 MW. To analyze the effect of the panel surface temperature on output power 
and efficiency, calculations were made with the assumption of a solar panel with a power of 5 kW and a 
panel area of 40 m2. With an increase in the surface temperature of the solar panel, the efficiency decreases 
linearly, and with a temperature increase of 5 oC, the efficiency decreases by about 0.3%. For example, the 
efficiency was calculated as 12.25% at 30 oC, the efficiency was 12% at 35 oC, the efficiency was 11.73% at 
40 ºC, the efficiency was 11.57% at 45 oC and the efficiency was calculated as 11.3% at 50 ºC. Panel effici-
ency decreased linearly with the increase in ambient temperature. With the increase in ambient temperature, 
the surface temperature also increased, and as a result, the panel efficiency decreased.

Results 
Although it is easy to generate electrical energy from photovoltaic panels, many factors that affect the effi-
ciency of panels. One of the most important of these factors is the panel surface temperature. The increase 
in surface temperature negatively affects the efficiency.

Discussion and Conclusions
According to the calculations in this study, an increase of the solar panel surface temperature by 5 ºC leads 
to a decrease in efficiency of about 0.3%. In similar studies in the literature, it is stated that an increase in 
panel surface temperature leads to a decrease in efficiency [11-13]. In subsequent studies, it is believed that 
determining the most effective system for panels cooling.
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1. GİRİŞ 
Her geçen gün artan enerji gereksinimi ile birlikte artan fosil yakıt kullanımı, hem 
maliyet hem de çevreye verdikleri zarar yüzünden yenilenebilir enerji kaynaklarına 
yönelimi arttırmaktadır. Yenilenebilir enerji kaynaklarının başında ise güneş enerjisi 
gelmektedir. Günümüzde fotovoltaik (PV) hücreler yardımı ile güneş ışınımı doğru-
dan elektrik enerjisine dönüştürülmektedir. 

Ülkemizde sıcak su üretiminde güneş enerjisinin kullanımı oldukça yaygındır. An-
cak güneş enerjisinin elektrik üretiminde kullanımının ise henüz istenen seviyelerde 
olmadığı, toplam elektrik üretimindeki güneş enerjisi kullanım payına bakıldığında 
anlaşılmaktadır. Bu payın 2020 yılında % 3,66 olması güneş enerjisi potansiyelinin 
elektrik üretiminde yeteri kadar kullanılamadığını göstermektedir. 

Fotovoltaik sistemlerden daha iyi yararlanabilmek için, panel verimlerini iyileştir-
meye yönelik sürekli yeni çalışmalar yapılmaktadır. Bu çalışmalardan bir kısmı da 
fotovoltaik panel yüzey sıcaklığının verime olan etkisi üzerine yapılmıştır. 

PV sistemleri, güneş ışınımının % 50’ sini termal enerji olarak alır ve bunun ancak % 
15’ ini elektrik enerjisine dönüştürür. Isıl enerji, panel yapısını bozarak verimde düşü-
şe yol açar. Isıl enerjiden kaynaklı sıcaklık artışı panellerin elektriksel veriminin azal-
masına neden olur; bu azalma 30 ˚C’ nin üzerindeki sıcaklıklarda % 1-2 oranındadır 
[1]. Fotovoltaik termal paneller (PV/T), fotovoltaik panelin verimliliğini artırmak için 
en iyi sistematik yöntemdir. Bir PV/T paneli ile hem elektrik hem de ısı enerjisi sağ-
lanarak güneş enerjisinin kullanım alanı arttırılmış olur [2,3,4]. Güneş panellerinden 
elektrik üretiminde, gölgelenme, çevre sıcaklığı, rüzgâr hızı, nem vb. verimi etkileyen 
bir çok çevresel faktör söz konusudur. Çevresel faktörlerin panel hücre sıcaklığına ve 
verime etkisi üzerine yapılmış birçok çalışma mevcuttur. 

Das (2019) tarafından yapılan çalışmada, çevresel faktörlerin fotovoltaik panel per-
formansına etkisi incelenmiş ve sıcaklığın panel verimini düşürdüğü, rüzgâr hızının, 
ışınımın ve hava basıncının panel verimine pozitif etkisi olduğu ve nemin ise paslan-
malara sebep olduğu sonucuna varılmıştır [5]. Mutlu (2021) çalışmasında fotovoltaik 
panellerin verimini etkileyen çevresel parametreleri incelemiştir. Elde edilen sonuçla-
ra göre, güneş ışınımı ve rüzgâr hızının panel verimi üzerinde oldukça etkili olduğunu 
ifade etmiştir [6]. Fotovoltaik hücrelerin sıcaklığı, fotovoltaik sistemlerin ve elektrik 
enerjisi üretim miktarının uzun vadeli performansını değerlendirmek için en önemli 
parametrelerden biridir. Bir fotovoltaik panelin verimliliği, büyük ölçüde hücrelerin 
çalışma sıcaklığına bağlıdır [7]. Bu sıcaklık, fotovoltaik panellerin kapsüllenmesinde 
kullanılan malzemelerin termal özellikleri, hücre tipleri, panellerin kurulum konfigü-
rasyonu ve yerel iklim koşulları gibi birçok parametreye bağlıdır [8-9]. Fotovoltaik 
panele gelen ve burada soğurulan güneş enerjisi yeterince hızlı bir şekilde çevreye 
dağılmadığında fotovoltaik hücrelerin sıcaklığında artışa neden olur ve bunun sonu-
cunda da elektriksel verim düşer [10]. 
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Katkar vd. (2011) tarafından yapılan çalışmada, güneş paneli hücre sıcaklığı ile ve-
rimin değişimi incelenmiştir. Hücre sıcaklığı değeri 31 ºC olduğunda verimin % 9,7 
ve sıcaklık 36 ºC olduğunda verimin % 12,04 olduğu belirtilmiştir. Sıcaklığın 36 ºC 
değerinden sonra daha da artmasıyla verimin düştüğü belirtilmiştir [11]. Daher vd. 
(2018) yaptığı çalışmada, hava sıcaklığının her bir derece artışında panel çıkış gücü 
performansının % 0,7 azaldığını tespit etmişlerdir [12]. Sahay vd. (2015) tarafından 
yapılmış çalışmada ise panel sıcaklığındaki 1 ºC’lik artışın verimi % 0,5 düşürdüğü 
belirtilmiştir [13]. Arslan (2018) yaptığı çalışmada monokristal ve polikristal silikon 
(mono Si-C ve poli Si-C) panellerin Tekirdağ şartlarında verimliliklerini incelemiş ve 
gelen ışınım miktarı, akım, gerilim, panelin ürettiği güç parametreleri üzerinden ve-
rim karşılaştırması yapmıştır. Teorik olarak % 15 ile % 18 oranında verime sahip olan 
mono Si-C panelin, Tekirdağ iklim şartları altında ortalama verimi % 15, teorik verimi 
% 14 ile % 16 arasında değişen poli Si-C panel için ise % 14,9 verim bulmuştur [14]. 
Baghdadi vd. (2018) yaptıkları çalışmalarında Fas’ın Tetouan eyaletindeki şebekeye 
bağlı 5,94 kWp gücündeki bir güneş fotovoltaik sistemini, PVsyst programını kulla-
narak üç PV sistemin  (amorf, mono Si-C ve poli Si-C) karşılaştırılmalı performans 
analizini sunmuşlardır. Elde ettikleri sonuçlara göre, bu üç sistemin simüle edilmiş 
nihai veriminin, yılın tüm aylarında referans verimini yakından takip ettiğini göster-
mişlerdir ve mono-kristal teknolojiyi diğer PV teknolojiler ile karşılaştırdıklarında ise 
daha fazla enerji ürettiğini gözlemlemişlerdir [15]. Hücre sıcaklığının yükselmesiyle 
akım artar ve hücre verimliliği düşer. Bu durumda verimi iyileştirmenin en iyi yolu da 
çalışma sıcaklığının düşürülmesidir [16].

Bu çalışmada, çevre sıcaklığı ve güneş ışınımına bağlı olarak panel yüzey sıcaklığı 
hesaplanmıştır. Panel yüzey sıcaklığının panel çıkış gücüne ve verime etkisi ortaya 
konmuştur.

2. TÜRKİYE GÜNEŞ ENERJİSİ POTANSİYELİ
Türkiye’nin yıllık toplam güneşlenme süresi 2741,07 saat, günlük olarak bakıldığında 

 
 

Şekil 1. Türkiye Güneş Enerjisi Potansiyeli Atlası [17]
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ortalama 7,5 saattir ve yıllık gelen güneş ışınım şiddeti 1527,46 kWh/m2 olup günlük 
ortalama 4,18 kWh/m2-gün olarak tespit edilmiştir [17]. Şekil 1’de Türkiye’nin güneş 
enerji potansiyeli atlası görülmektedir.

Şekil 2.a’da ülkemizin aylık ortalama güneşlenme süreleri ve Şekil 2.b’de ise gü-
neş ışınım değerleri görülmektedir. En yüksek güneşlenme süresinin temmuz ayında 
11,31 saat, en düşük güneşlenme süresinin ise aralık ayında 3,75 saat olduğu görül-
mektedir. Işınım değerlerinde ise en yüksek değerin haziran ayında 6,57 kWh/m2-gün 
ve en düşük değerin aralık ayında 1,59 kWh/m2-gün olduğu görülmektedir.

 
 

Şekil 2. a) Türkiye için Global radyasyon Değerleri (kWh/m2-gün) b) Güneşlenme Süreleri (Saat) 
[17]

Şekil 3. Türkiye’nin Yıllara Göre Güneş Enerjisi Kurulu Gücü [17]
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2020 yılı için ülkemizin yıllara göre güneş enerjisine bağlı elektrik kurulu gücündeki 
değişim Şekil 3’te 6667 MW olarak, toplam elektrik üretimi içerisinde güneş enerjisi-
nin payı ise Şekil 4’te %3,66 olarak verilmiştir.

3. DENİZLİ İLİ GÜNEŞ ENERJİ POTANSİYELİK
Denizli güneş enerjisi açısından oldukça iyi bir potansiyele sahiptir. Şekil 5’de Deniz-
li ilinin güneş ışınımı haritası verilmiştir. Toplam güneş ışınımı değerinin 1550-1750 
kWh/m2-yıl değerleri ile ülke ortalamasının üstünde olduğu görülmektedir. Denizli’de 
bulunan aktif güneş santrallerindeki enerji üretiminin 194 MW olduğu belirtilmiştir. 
Ayrıca yapımı tamamlanması beklenen 3 adet santralden de 6,92 MW güç üretilebile-
ceği öngörülmektedir [18].

Şekil 6.a’da aylık ortalama güneşlenme süreleri ve Şekil 6.b’de ise güneş değerleri 
gösterilmektedir. En yüksek güneşlenme süresi temmuz ayında 11,83 saat, en düşük 
güneşlenme süresi ise aralık ayında 4,23 saat olarak görülmektedir. Şekildeki ışınım 
değerlerine bakıldığında ise en yüksek ışınım değerinin haziran ayında 6,73 kWh/
m2-gün ve en düşük değerin aralık ayında 1,79 kWh/m2-gün olduğu görülmektedir.

 

 
 

Şekil 4. Türkiye’nin Elektrik Üretiminde Güneş Enerjisinin Payı [17]
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4. MATERYAL VE YÖNTEM

4.1 Panel Yüzey Sıcaklığı ve Çıkış Gücü Analizi

Panel yüzey sıcaklığının çıkış gücüne ve verime etkisini analiz edebilmek için hesap-

 
 

Şekil 5. Denizli İçin Güneş Enerjisi Potansiyeli Atlası [19]

 
 

Şekil 6. a) Denizli İçin Güneşlenme Süreleri (saat) b) Güneş Radyasyon Değerleri (kwh/m2 gün)[19]
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lamalar yapılmıştır. Bu hesaplamalar 5 kW gücünde bir güneş paneli dizisi ve 40 m2 

aktif yüzey alanı varsayımı için yapılmıştır. 

Panel yüzey sıcaklığı ve çıkış gücü Eşitlik 1 ve Eşitlik 2 yardımı ile hesaplanabilir 
[20].

Ty=Tçevre + 0,0256xG                                                                                                                               (1)

Paneller tarafından sağlanan güç;

          
 

    
[    (       )]                                                               (2)

Burada;

Pçıkış; panel çıkış gücü (kW)

PN; referans koşullarında fotovoltaik panel nominal gücü (W)

Gref; referans koşullarında güneş ışıması (Gref=1000 W/m2)

G; gelen güneş ışınımı (W/m2)

KT; maksimum gücün sıcaklık katsayısıdır (Poli Si-C için KT=-3,7x10-3 (1/ ºC) [20].

Ty; panel yüzey sıcaklığı (ºC)  

Tçevre; çevre sıcaklığı (ºC)

Tref; referans koşullarında panel yüzey sıcaklığı (Tref=25 ºC) dır.

Panel verimi ise eşitlik 3 ile hesaplanmıştır.

  
      
     

                                                                                                                                                  (3)

Panel verim değerlerinin hesaplanmasında ise Eşitlik 3 kullanılmıştır. Hesaplamalar-
da kullanılan meteorolojik veriler, Pamukkale Üniversitesi Temiz Enerji Evi’ndeki 
ölçümlerden alınmıştır. Şekil 7’de çevre sıcaklığının bir yıl boyunca saatlik değişimi 
verilmiştir. Çevre sıcaklığı -7,4 ºC ile 42,1 ºC arasında değerler almaktadır. Şekil 8’de 
güneş ışınımının yıl boyunca saatlik değişimi verilmiştir. Yıl boyunca gelen güneş 
ışınım değerlerine bakıldığında maksimum değerin 1098 W/m2 olduğu görülmektedir.

Şekil 9’da sıcaklık değerlerinin -7 ºC ile 62 ºC aralığında değiştiği görülmektedir. 
Beklendiği gibi yaz aylarında yüzey sıcaklıkları en yüksek değerlerini almaktadır. 
Sıcaklıktaki bu artışlar verimi olumsuz etkilemektedir.

Şekil 10’da panel çıkış gücünün aylara göre değişimi verilmiştir. Aralık ve ocak ay-
ları, en düşük panel çıkış gücünü gösterirken diğer aylarda daha yüksek çıkış güçleri 
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elde edilmiştir. Yaz aylarında gelen güneş ışınım değerlerinin artmasıyla birlikte çıkış 
gücü değerlerinde de artış görülmektedir.  

Şekil 11’de güneş paneli yüzey sıcaklığına göre verimin değişimi verilmiştir. Şekilde 
yüzey sıcaklığındaki artışla verimin doğrusal olarak düştüğü görülmektedir. Bu dü-

Şekil 7. Bir Yıl Boyunca Saatlik Çevre Sıcaklığının Değişimi

Şekil 8. Bir Yıl Boyunca Aylara Göre Güneş Aşınımının Değişimi
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Şekil 9. Panel Yüzey Sıcaklığının Aylara Göre Değişimi

 
 

Şekil 10. Güneş Paneli İçin Çıkış Gücü Değişimi
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şüşün, her 5 ºC’lik sıcaklık artışı için yaklaşık % 0,3 değerinde olduğu bulunmuştur. 
Örneğin; 30 ºC sıcaklıkta verim %12,25 iken, sıcaklık 35 ºC’de verim %12, sıcaklık 

 
 

Şekil 11. Yüzey Sıcaklığına Bağlı Olarak Panel Veriminin Değişimi

 
 

Şekil 12. Çevre Sıcaklığına Bağlı Olarak Güneş Paneli Veriminin Değişimi
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40 ºC’de verim 11,73, sıcaklık 45 ºC’de verim %11,57 ve 50 ºC sıcaklıkta ise verim 
%11,3 olmaktadır.

Şekil 12’de çevre sıcaklığına göre panel veriminin değişimi gösterilmiştir. Çevre sı-
caklığındaki artışla panel veriminin doğrusal olarak azaldığı görülmektedir. Çevre 
sıcaklığı arttıkça yüzey sıcaklığı da artmış ve bunun sonucunda da verim azalmıştır.

5. SONUÇLAR

Elektrik üretiminde dışa bağımlılığın ve sera gazları yayılımının azaltılmasında foto-
voltaik güneş panellerinin kullanımı oldukça önem kazanmaktadır. Hem konutlarda 
çatılara yerleştirilen güneş panelleri ile hem de uygun arazilere kurulan güneş enerji 
santralleri ile güneş ışınımları doğrudan elektrik enerjisine dönüştürülebilmektedir. 
Fotovoltaik panellerden elektrik enerjisi üretimi kolay olmasına karşın panellerin üre-
tim verimliliğini etkileyen pek çok faktör söz konudur. Sıcaklık, ışınım, nem, rüzgâr 
hızı vb. gibi verimi etkileyen çevresel faktörler arasındadır. Bu faktörlerin en önem-
lilerinden biri panel yüzey sıcaklığıdır. Yüzey sıcaklığındaki artış verimi olumsuz et-
kilemektedir.

Çevre sıcaklığındaki artışla yüzey sıcaklığının da arttığı ve bu artışın verimi olumsuz 
etkilediği bu çalışmada yapılan hesaplamalarda da görülmüştür. Elde edilen sonuçlar 
incelendiğinde, yüzey sıcaklığının yükselmesiyle verimin doğrusal olarak azaldığı 
görülmüştür. Sıcaklıktaki 5 ºC artış için verimdeki azalmanın yaklaşık % 0,3 değerin-
de olduğu bulunmuştur. Literatürdeki çalışmalarda da benzer şekilde yüzey sıcaklığı-
nın artışıyla verimin azaldığı belirtilmiştir [11-13]. 

Literatürde, Denizli için yapılmış mevcut çalışmalardaki sonuçlar incelendiğinde, çev-
re sıcaklığındaki artış ile panel yüzey sıcaklığının arttığı ve verimin düştüğü belirtil-
mektedir. Ceylan vd. tarafından, fotovoltaik panel yüzey sıcaklığının yapay sinir ağları 
ile tahmini üzerine yapılan çalışmada, Denizli için, fotovoltaik panelin elektriksel ve-
rim değerlerinin %10,41 ile %11,84 aralığında, panel yüzey sıcaklığı değerlerinin 19,2 
ºC ile 46,8 ºC aralığında değiştiği belirtilmiştir [21]. Yilanci vd. tarafından yapılan ça-
lışmada, fotovoltaik-hidrojen/yakıt hücresi hibrit enerji sistemi için enerji verimliliği-
nin %11,2 ile %12,4 aralığında bulunduğu belirtilmiştir [22]. Ekren vd. yaptıkları çalış-
mada, deneysel ölçüm sonuçlarına göre, ortam sıcaklığı 26,9 ºC iken hücre sıcaklığının 
56,89 ºC, ortam sıcaklığı 30,34 ºC iken hücre sıcaklığının 63,64 ºC olduğu ve böylece 
ortam sıcaklığının artmasıyla hücre sıcaklığı değerinin arttığını belirtmişlerdir. [23].

Panel yüzey sıcaklığındaki artışın, verim üzerindeki olumsuz etkisini azaltabilmek 
için, panellere soğutma işlemi yapılması gerekmektedir. Güneş panellerinin soğutul-
masında pek çok yöntem kullanılmaktadır ve soğutma işlemi için en etkin ve doğru 
yöntem seçilmelidir. Bir sonraki çalışma, panellerin soğutulması için en etkin siste-
min belirlenmesi üzerine yapılabilir. 
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Güneş enerjisinin daha verimli kullanımı ülke ekonomisine katkı sağlayacaktır. Güneş 
enerjisi potansiyeli oldukça yüksek olan ancak elektrik üretiminde çok büyük oranda 
ithal kaynak kullanan ülkemiz için gelecekte güneş enerjisinin elektrik üretimindeki 
payının artması beklenmektedir. 

SEMBOLLER 
Pçıkış Panel çıkış gücü [W]
PN Referans koşullarında fotovoltaik panel nominal gücü [W]
Gref Referans koşullarında güneş ışıması [W/m2]
G Gelen güneş ışınımı [W/m2]
KT Maksimum gücün sıcaklık katsayısıdır [1/ ºC]
Ty Panel yüzey sıcaklığı [ºC]
Tçevre  Çevre sıcaklığı [ºC]
Tref Referans koşullarında panel yüzey sıcaklığı [ºC] 
η Panel verimi 
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