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ÖNSÖZ
İnşaat Yüksek Mühendisi olarak sızdırmazlık alanı ile ilk kar-
şılaştığımda bu alanın kapsamının bu kadar geniş, içeriğinin 
ise bu kadar zengin olduğunu tahmin etmem mümkün değildi. 
Bu ilk tanışmanın ardından uzun yıllar sürecek ve belki de hiç 
bitmeyecek bir inceleme ve öğrenme süreci beni bekliyordu.
Bugün 1985 yılında başlayan sızdırmazlık alanındaki yolculu-
ğumun 34. yılını geride bırakmış bulunuyorum.
İlk yıllarda edindiğim temel bilgilerle sızdırmazlık alanına 
belli bir oranda hâkim olduğumu zannederek sektörün kı-
demli bir üyesine “Sanırım konuyu epeyce öğrendim” deyi-
verince, Alman kökenli tecrübeli meslektaşım hayretle bana 
dönerek “Ben 30 yıldır bu işin içindeyim hala öğrenemedim” 
diye serzenişte bulunmuştu. Ben de okuyucularıma sızdır-
mazlıkla ilgili olarak ancak “Geçtiğimiz 34 yıl içinde bir bölü-
münü öğrenebildim” diyebilirim.

Bunca yıl karşılaştığım tüm karmaşık olayları, problemle-
ri, edinmiş olduğum tecrübe ve bilgileri bir kitapta toplama 
fikri çoktandır zihnimi meşgul ediyordu. Sonunda konuyla il-
gili tüm birikimimi sizlerle paylaşmak amacıyla bu çalışmayı 
kaleme almaya karar verdim. Kitabı incelerken sızdırmazlık 
konusunun ne denli geniş kapsamlı ve karmaşık olduğunu de-
ğerlendirmenize yardımcı olmayı ve sizlere bilgi ve tecrübele-
rimden yararlanma imkânını sunmayı arzu ediyorum.
Bu kitabı hazırlamaktaki ana hedefim, sızdırmazlık eleman-
larının özelliklerinin neler olduğu ve nerede nasıl kullanıl-
maları gerektiğine dair derlediğim bilgileri kullanıcılara sun-
maktır. Kitabımda doğru bir sızdırmazlık elemanı seçimi için 
gerekli temel ve pratik uygulamalara ağırlık verdim. Teorik 
bilgi ve boyutsal detaylara kitabın kaynaklar bölümünde yer 
alan ilgili firmalardan ulaşabilirsiniz.

Arden Arevyan
Aralık 2019
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• Makina Mühendisleri Odası Tesisat Mühendisliği Dergisi, tesisat mü-
hendisliği alanındaki güncel gelişmeleri içeren makaleler, sektörle il-
gili haberler, sektöre yönelik akademik çalışmalar ve duyuruları ile bu 
alanda çalışan makina mühendisleri arasında iletişimi ve bilgi birikimi 
aktarımını sağlamak üzere çıkarılan bir yayındır.

• MMO adına İstanbul Şube tarafından 2 aylık periyotlarla hazırlanarak 
basımı gerçekleştirilen Tesisat Mühendisliği Dergisi, Tesisat alanında 
çalışmakta olan üyelerimiz için 1993 yılından beri yayınlanan hakemli 
bir dergidir.

• Derginin baskı adedi 1.500 olup, Serbest Mühendislik Müşavirlik 
Bürolarına (SMM), ülke çapında Makina Mühendisleri Odası üye-
lerine, firmalara, İstanbul il ve ilçe belediyelerine, sanayi ve ticaret 
odalarına, üniversitelerde konu ile ilgili öğretim üyelerine, kamu 
kurum ve kuruluşlarına ücretsiz olarak gönderilmektedir. Dergi ay-
rıca elektronik ortamda www.mmo.org.tr web sayfamızda yer alan 
”Yayınlar” bölümünden ve Makina Mobil uygulaması üzerinden takip 
edilebilmektedir.

Yazarlara Bilgi

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

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

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

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

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

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

6. Makalelerde kullanılan bütün birimler SI birim sisteminde ol-
malıdır. Gerekli görüldüğü takdirde farklı birim sistemindeki 
değerleri parantez içinde verilmelidir. 

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

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

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

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

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

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

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

Yayın İlkeleri

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

nılarak yazılmalıdır. 
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Değerli Okurlarımız,

Dergimizin bu sayısında aşağıda belirtilen çalışmalar yer almaktadır:

Aykut BACAK ve arkadaşlarının “Çevrimsel Isı Geri Kazanım Sisteminde Verimi Etkileyen Isı 
Değiştiricisi Tasarım Parametrelerinin İncelenmesi” isimli çalışmalarında; iklimlendirmede kul-
lanılan çevrimsel ısı geri kazanım sistemlerindeki ısı değiştiricideki lamel geometrisi, lamel mal-
zemesi, boru çapı, hatve ve etilen glikol konsantrasyonu gibi tasarım parametrelerine göre sistem 
veriminin değişimi incelenmiştir.
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zesi Örneği” isimli çalışmalarında; müzelerde iklimlendirme çalışmalarında dikkat edilecek hu-
suslara dair öneriler sunulmuş, örnek olarak Anadolu Medeniyetler Müzesi’nde yapılan iklimlen-
dirme ve izleme faaliyetleri incelenmiş, uygunluk incelemeleri yapılmıştır. Ayrıca sistem etkinliği 
ve enerji verimliliğine yönelik öneriler getirilmiştir.

Salih Deniz DEVELİ ve Erkan AYDER’in “Radyal Fanlarda Kanat Profili Biçiminin Performansa 
Etkisi” isimli çalışmalarında; sabit kalınlıklı ve airfoil biçimli profile sahip kanatlı iki ayrı radyal 
fan için HAD tekniği ile çözümler yapılarak performans karşılaştırmaları yapılmıştır. Çark kanat-
larının kamburluk eğrisi, giriş ve çıkış kanat açıları ve çapları ile göbek ve yanak şekilleri benzer 
tutulmuştur.

Erdem Can PAMUKLU ve arkadaşlarının “Akıllı Kontrol Vanalarının Mekanik Tesisatta Kulla-
nımının Tesisat ve Kontrol Sistemi Tasarımı ve Uygulamalarına Etkileri” isimli çalışmalarında; 
kontrol vanaları gövdesinden oransala, oransaldan debi kontrollü vanaya kadar kontrollü vanaların 
gelişimi, tesisat üzerindeki etkileri aktarılmış, motorların kontrol sistemlerinde kullanılmasıyla 
elde edilen sistem toplam aklının artmasıyla, sistem toplam kazancının artması açıklanmıştır.

Ali POLAT’ın “İki Borulu VRF Sistemlerinde Dış Ünite Seçiminde Diversite Faktörünün Değer-
lendirilmesi” isimli çalışmasında; Afyonkarahisar ilindeki kurumsal bir hizmet binasının ısı kayıp 
ve kazancı hesapları, soğutmadaki pik yük ve buna bağlı belirlenen sistem diversitesi üzerinden iki 
farklı markaya ait VRF dizayn programı kullanılarak iç ve dış ünite seçimleri yapılmış, sonuçlar 
karşılaştırılmıştır.

Erbil İYİM ve arkadaşlarının “Karbondioksit Akışkanlı Transkritik Soğutma Sistemlerinde Valf 
Seçim Kriterleri” isimli çalışmalarında; transkritik soğutma sistemlerinde kullanılan valflerin ta-
sarım detayları verilmiş, valf seçimi ve doğrulanmasına yönelik hesaplamalar sunulmuş, transkri-
tik CO2 akışkanlı soğutma sistemlerinde kullanılacak olan elemanların gelecek 20 yıldaki gelişim-
leri öngörülerek açıklanmıştır.

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

     * * *
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Çevrimsel (Run-Around) Isı Geri Kazanım 
Sisteminde Verimi Etkileyen Isı Değiştiricisi 
Tasarım Parametrelerinin İncelenmesi

ÖZ

İş merkezi, alış-veriş merkezi, hastane ve fabrika benzeri yapılarda, iç ortama taze 
hava beslemesi ve iç ortamdan kirli hava atımı esnasında meydana gelen enerji 
kaybının, belirli bir oranda geri kazanılabilmesi amacıyla kullanılan sistemler ısı 
geri kazanım sistemleri olarak adlandırılır. Giriş havasını doğal gaz veya elektrik 
gibi bir kaynak kullanarak tümden ısıtmak yerine atık olan ısının giriş havasını 
ısıtmak için kullanılması ile enerji tasarrufu sağlanır. Çevrimsel ısı geri kazanım 
sistemi bu vazifeyi gören önde gelen sistemlerden birisi olup iki ortam veya ortamla 
çevre arasında duyulur ısı transferi gerçekleştiren iki ısı değiştiricisinden oluşur.
Bu çalışmada çevrimsel  (run-around) ısı geri kazanım sisteminin veriminin, Euro-
vent SC1 şartlarında ısı değiştirirci lamel geometrisi, lamel malzemesi, boru çapı, 
hatve ve etilen glikol konsantrasyonu gibi tasarım parametrelerine göre değişimi 
FrtCoils Heat Recovery Rating/Selection® yazılımı ile incelenmiştir. Elde edilen 
sonuçlar yorumlanarak Eurovent SC1 şartları altında maksimum verimin elde edil-
diği sistemler karşılaştırılmıştır. 

Anahtar Kelimeler
Isı Geri Kazanım Sistemi, Çevrimsel Isı Geri Kazanım, Havalandırma Isı Geri Ka-
zanımı, Performans Faktörleri.
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ABSTRACT

The systems used in business center, shopping center, hospital and factory-like 
structures to recover a certain amount of energy loss caused by supplying fresh 
air to the indoor medium and discharcing polluted air from indoor medium are 
called heat recovery systems. Energy saving is achieved by using the waste heat to 
heat the supply air rather than entirely heating the supply air using a source such 
as natural gas or electricity. The run-around heat recovery system is one of the 
leading systems that is responsible for this task and consists of two heat exchangers 
that perform sensible heat transfer between the two medium and/or the medium and 
the environment.
In this study, the change in the efficiency of the run-around heat recovery system 
according to design parameters such as the fin geometry, the fin material, the tube 
diameter, the pitch and the ethylene glycol concentration of heat exchanger in Eu-
rovent SC1 conditions were investigated with FrtCoils Heat Recovery Rating/Se-
lection® software. The results obtained were interpreted and the systems in which 
maximum efficiency was obtained under Eurovent SC1 conditions were compared.

Keywords
Heat Recovery System, Run-Around Heat Recovery, Ventilation Heat Recovery, 
Performance Factors.Geliş Tarihi : 19.09.2018

Kabul Tarihi : 02.02.2019

Investigation of Heat Exchanger Design 
Parameters Affecting Efficiency in Run-Around 
Heat Recovery System

Bacak, A., Şahin, F., Onbaşıoğlu, H., Çevrimsel (Run-Around) Isı Geri Kazanım Sisteminde Verimi Etkileyen Isı Değiştiricisi Tasarım Parametrelerinin İnce-
lenmesi, 14. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi Bildiriler Kitabı, sf. 1756-1765, 17-20 Nisan 2019.
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1. GİRİŞ

İnsan nüfusunun artması ve yaşam koşullarının ge-
lişmesiyle birlikte, hastane, fabrika, alışveriş mer-
kezi gibi binalarda ısıtma, havalandırma ve iklim-
lendirme sistemleri kullanarak enerji tüketimleri 
hızlı bir şekilde artmakta, bu da enerji maliyetleri-
nin artmasına neden olmaktadır. Bu tür binalarda 
insanlar, elektronik cihazlar, ısıtma sistemlerinden 
ve diğer kaynaklardan yayılan duyulur ve gizli ısı 
havalandırma sistemleri ile doğrudan atmosfere 
atılmaktadır. Ayrıca bu tür mekânlarda ortam ısı-
sının ve nem miktarının dengesiz bir şekilde art-
ması iç ortam hava kalitesini olumsuz etkilemekte, 
yaşam kalitesini düşürmektedir. İç ortamdaki ısıl 
enerjinin doğrudan atmosfere atılmayıp çeşitli sis-
temler veya cihazlar kullanarak iç ortama aktarılan 
taze havayı ısıtmak amacıyla kullanılması ısı geri 
kazanımı olarak ve bu amaca hizmet eden sistemler 
de ısı geri kazanım sistemleri olarak adlandırılır. 
Isı geri kazanım prosesi, ısı geri kazanım cihazları, 
çevrimsel ısı geri kazanım sistemleri, tamburlu ısı 
geri kazanım cihazları vb. ekipmanlar kullanılarak 
yapılmaktadır.

Basit bir çevrimsel ısı geri kazanım sistemi, taze 
hava ve egzoz tarafında sıvıdan havaya kanatlı bo-
rulu ısı değiştirici bataryası, bataryalar arasında sı-
vının iletilmesini sağlayan sirkülasyon pompası ve 
bağlantı boruları ve gerekiyorsa üç yollu vanadan 
oluşur. Isıtma modunda (kış işletmesi), egzoz ba-
taryası içerisinde akışkan ısıtılırken, egzoz havası 
soğutulur, taze hava bataryasında akışkan soğutu-
lurken, taze hava ısıtılır [1].

Sistem içerisinde dolaşan akışkan genellikle su ve 
donmaya karşı anti-friz bir akışkan karışımıdır. 
Sistemdeki ısı transferi, sıcak taraftan (egzoz hava-
sı) soğuk olan (besleme havası) tarafa doğru aracı 
akışkan vasıtasıyla gerçekleşir. Taze hava batarya-
sındaki akışkanın debisi genellikle üç yollu vana 
veya hız kontrollü pompa ile kontrol edilir. Taze 
hava tarafında akışkan debisinin kontrol edilme-
sindeki amaç taze hava tarafında sıcaklığın, iste-
nen sıcaklığı geçmesinin istenmemesidir [2]. 

Çevrimsel ısı geri kazanım sistemlerinde taze hava 
ve egzoz bataryaları birbirinden ayrı ve uzakta ola-
bilirler. Bu bir sistem avantajı olup sistemin yeni-
lenmesini mümkün kılar. Sistemin diğer bir avan-
tajı ise glikollü su karışımı veya su taze hava ve 
egzoz hava akışları arasında nem ve eksoz havasın-
daki muhtemel kirleticileri taşımaz. Bu yüzden iki 
akışkan için sızdırma problemi yoktur. Bu avantaj 
sayesinde hastanelerde ve hijyenik kriterlerin ön 
planda olduğu uygulamalarda özellikle bu siste-
min kullanılması gereklidir. Sistemin en önemli 
dezavantajı ise sirkülasyon pompasının enerji har-
camasıdır. Bu durum, bazen verimin düşmesine, 
bazı durumlarda da sistemin çalışmasının tümden 
gereksiz olmasına neden olmaktadır [3]. 

İş merkezi, alış-veriş merkezi, hastane ve fabrika 
benzeri yapılarda ısı geri kazanımı için uygun sis-
tem seçimi taze / egzoz havası giriş sıcaklığı, bağıl 
nem, hava debisi, batarya lamel ve boru malzeme-
si, lamel kalınlığı, lamel iç uzunluğu, boruların ge-
ometrik dizilimi, boru sayısı, sıra sayısı ve devre 
sayısı gibi parametrelerle ilişkilidir. Bu parametre-

Şekil 1. Basit bir çevrimsel ısı geri kazanım sistemi bileşenleri
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ler kullanılarak yapılacak olan hesaplamalar sonu-
cunda elde edilecek verim değeri ısı geri kazanım 
miktarını ifade etmektedir. 

Isı geri kazanım sistemlerinin verimlilik alt sınıfı 
değeri Avrupa Birliği ECO-DESIGN Direktifi ge-
reği belirlenen 1 Ocak 2016’da belirlenen %63 de-
ğeri 1 Ocak 2018’de %68’e çıkarılmıştır [4]. 

2. LİTERATÜR ARAŞTIRMASI

Literatürde çevrimsel ısı geri kazanım sistemleri 
ile ilgili ilk çalışma London ve Kays tarafından 
yapılmıştır. Sabit NTU kullanarak, havanın ve 
akışkanın ısıl kapasiteleri eşit olduğunda optimum 
ısı geri kazanım elde etmişlerdir [5]. Sonrasında 
Emerson, çevrimsel ısı geri kazanım sisteminin 
tasarımını geliştirmiş, çevrimsel ısı geri kazanım 
sisteminin performansının ikincil akışkanın dola-
şım hızına duyarlı olduğunu ve birincil akışkan-
ların akış hızındaki değişikliklere veya kirlenme 
dirençlerinde optimum oranın değiştiğini buldu. 
Ayrıca, optimum dolaşım oranını doğrulamak için 
sistemi izlemek için basit bir yöntem önerdi [6]. 
Dhital ve ark. enerji tasarrufunu araştırmak için, 
çalışma ortamındaki ısı geri kazanım sistemleri ile 
veya bunlar olmaksızın ofis binalarının maksimum 
dış hava havalandırma oranı ve enerji performansı 
üzerinde çalışmışlardır. Sonuçlar, bir binadaki bir 
ısı geri kazanım sisteminin kullanılmasının, önem-
li miktarda enerjiye sahip olabileceğini ve enerji 
tüketimini artırmadan havalandırma hava akış 
oranının arttırılabileceğini gösterdi [7]. Bennett ve 
ark., daha önceden Forsyth ve Besant tarafından 
geliştirilen sayısal modeli kullanarak dalgalı la-
melin lamel ve boru arasındaki ısıl temas direncini 
inceleyerek deneysel yöntem ile uyumlu sonuçlar 
elde etmişlerdir [8, 9]. Vali ve ark., karşıt/çapraz 
akışlı plakalı iki batarya içeren çevrimsel ısı geri 
kazanım sistem çözümlemesini NTU, Cr kapasite 
oranlarını, batarya boyut oranlarını ve giriş oran-
larını baz alan bir sayısal yöntemle incelemişler ve 
literatürdeki mevcut korelasyonlarla tutarlı sonuç-
lar elde etmişlerdir [10].

3. ISI TRANSFER HESAPLARI

Bir çevrimsel ısı geri kazanım sisteminde ısı trans-
fer miktarı:

Q = h * A * ΔTlm   (1)

olarak hesaplanır. Bu denklemde Q, W cinsinden 
transfer edilen ısı miktarı, h, W/m2K cinsinden ısı 

taşınım katsayısı, A, m2 cinsinden ısı transfer yü-
zey alanı, ΔTlm ise logaritmik sıcaklık farkıdır. Isı 
transfer alanı sabit iken, logaritmik sıcaklık farkı 
ve ısı transfer katsayısı değişkenlik gösterir. 

Logaritmik sıcaklık farkı hava ve sistemde dolaşan 
su veya sulu karışım arasındaki sıcaklık farkı ile 
ilişkili olup Denklem (2)’deki gibi hesaplanır. 

ΔTlm = [(TE1 – TG2) - (TE2 - TG1)] / ln [(TE1 – TG2) / 
(TE2 - TG1)]         (2)

(2) numaralı denklem ısı değiştiricisindeki boru di-
ziliminin karşıt akışlı olduğu durumda logaritmik 
sıcaklık farkı değerini verir. Ancak günümüzde 
daha fazla verim alabilmek için ısı değiştiriciler 
çapraz akışlı olacak şekilde tasarlanmaktadır. Bu 
durumda F düzeltme faktörü kullanılır. F faktör, ısı 
değiştiricisinin geometrisi ile sıcak ve soğuk akış-
kanların giriş ve çıkış koşullarına bağlı düzeltme 
faktörüdür. Değeri 0 ile 1 arasında değişir.

ΔTlm (Çapraz akış) = ΔTlm (Karşıt akış)*F  (3)

Isı transfer çözümlemesi için diğer parametreler 
ise, havadan batarya lamellerine ve akışkandan 
boru yüzeyine ısı taşınım katsayısı ile boru ve la-
mellerdeki ısı iletim katsayısıdır. Havadan lamelle-
re ve akışkandan boruya olan taşınım ısı transferi 
katsayıları ayrı hesaplanarak prosesteki ortalama 
taşınım katsayısına eklenir. Boru içi akışta Rey-
nolds sayısı 2300 ile 4000 arasında olduğunda la-
minerden türbülansa geçiş akışı meydana geldiği 
için bu aralıkta ısı transfer katsayısının değişimi 
hızlıdır. Ayrıca viskozite ve ısı iletim katsayısı sı-
caklığın bir fonksiyonu olduğu için, meydana gele-
cek değişimlerin de dikkate alınması gerekir. 

Bir çevrimsel ısı geri kazanım sisteminin verimi 
denklem (4) kullanılarak hesaplanır:

ηt = ( TE1 – TE2) / (TE1 – TS1) (4)

4. PARAMETRİK ÇALIŞMA ve 
SONUÇLAR 

Bu çalışmada Friterm FrtCoils Heat Recovery Ra-
ting/Selection® yazılımı kullanılarak çevrimsel ısı 
geri kazanım sisteminin verimi etkileyen lamel 
kalınlığı, sıra sayısı, devre sayısı ve hava hızı para-
metreleri farklı geometriler için incelenmiştir. Ob-
jektif bir karşılaştırma için incelemeler farklı geo-
metrilerin birim kesit alanı için yapılmıştır. Boru 
içi akışkan olarak su ve %25 oranda glikol karşımı 
kullanılmıştır. 
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Şekil 2’de çevrimsel ısı geri kazanım sisteminin 
verimi belirli bir batarya için farklı hava hızların-
da ve farklı sıra sayıları için incelenmiştir. Batarya 
alın yüzeyinden geçen hava hızının azalması ile 
çevrimsel ısı geri kazanım sistem veriminin arttı-
ğı gözlenmiştir. Referans batarya için 2 m/s hava 
hızı için 14 sıra sayısının altında, 2,5 m/s hava hızı 
için 16 sıra sayısının altında EU regülasyonunda 
tanımlı minimum sistem veriminin sağlanamadı-
ğı görülmüştür. Aynı şekilde hava akış yönündeki 
boru adedinin (sıra sayısı) artması sistem verimini 
arttırıcı yönde etki etmektedir. 

Şekil 2. Çevrimsel ısı geri kazanım sistem veriminin 
farklı hava hızları için sıra sayısına göre değişimi 

F 32x28-12 F S CU/0.4/EP/0.14/2000/56/12/10

Şekil 3’te çevrimsel ısı geri kazanım sisteminin 
verimi farklı geometrilere göre farklı sıra sayıla-
rında incelenmiştir. Borular arasındaki mesafenin 
azalması türbülans miktarını arttırdığı için ısı ge-
çiş katsayısını arttırıcı yönde etki etmektedir. Bu 
nedenle kompakt geometrilerde birim kesit alan 
için incelendiğinde çevrimsel ısı geri kazanım sis-
teminin veriminin artmakta olduğu görülmüştür. 

Şekil 3. Çevrimsel ısı geri kazanım sistem veriminin 
farklı geometriler ve farklı sıra sayısına göre değişimi 

Şekil 4’te çevrimsel ısı geri kazanım sisteminin ve-
rimi, farklı geometriler için hava debileri değiştiri-
lerek incelenmiştir. Birim kesit alan için hava debi-
sinin artmasına bağlı olarak hava hızının da arttığı, 
buna bağlı olarak da verimin düştüğü görülmüştür.

Şekil 4. Çevrimsel ısı geri kazanım sistem veriminin 
farklı geometriler için hava debisine bağlı değişimi

Şekil 5’te çevrimsel ısı geri kazanım sisteminin 
hava tarafı basınç kaybı, farklı geometriler için 
hava debileri değiştirilerek incelenmiştir. Birim 
kesit alan için hava debisinin artmasına bağlı ola-
rak hava hızının da arttığı, buna bağlı olarak da 
hava tarafı basınç kaybının arttığı görülmüştür. 

Şekil 5. Çevrimsel ısı geri kazanım sistemi hava tarafı 
basınç kaybının farklı geometriler için hava debisine 

bağlı değişimi
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Aynı hava debisinde borular arası mesafenin az ol-
duğu kompakt geometrilerde basınç kaybının daha 
fazla olduğu görülmektedir. 

Şekil 6’da çevrimsel ısı geri kazanım sistem ve-
riminin farklı geometriler için lamel kalınlığına 
bağlı değişimi incelenmiştir. Lamel kalınlığı art-
tırıldığında çevrimsel ısı geri kazanım sisteminin 
veriminin arttığı gözlenmiştir. Lamel kalınlığının 
artması kanat verimini arttıracağı için genel ısı ge-
çiş katsayısı, buna bağlı olarak verim artar. 

Şekil 6. Çevrimsel ısı geri kazanım sistem veriminin 
farklı geometriler için lamel kalınlığına bağlı 

değişimi 

Şekil 7’de çevrimsel ısı geri kazanım sistem veri-
minin, farklı geometriler için devre sayısına bağlı 
değişimi incelenmiştir. Tüm batarya geometrileri 
için devre sayısının artmasıyla çevrimsel ısı geri 
kazanım sisteminin veriminin azaldığı görülmek-
tedir. Boru içinde sabit kütlesel debi için devre 
sayısı arttıkça boru içi akışkan hızı azalacağı için 
genel ısı geçiş katsayısı azalır. 

Şekil 7. Çevrimsel ısı geri kazanım sistem veriminin 
farklı geometriler için devre sayısına bağlı değişimi 

SONUÇ

Bu çalışmada çevrimsel ısı geri kazanım sisteminin 
verimi etkileyen lamel kalınlığı, sıra sayısı, devre 
sayısı ve hava hızı parametreleri farklı geometriler 
için incelenmiştir. Aynı batarya için sıra sayısı art-

tıkça sistem veriminin arttığı görülmektedir. 2018 
yılında yayınlanan EU Regülasyonunda alt sınır 
olarak verilen %68 veriminin yakalanması için 2,5 
m/s hızda sıra sayısının tasarıma bağlı olarak mi-
nimum 14-16 sıra olması gerekmektedir. Hava hı-
zının düşmesi de verimi pozitif yönde etkilemekte-
dir. Birim kesit alan için hava debisinin artmasına 
bağlı olarak hava hızının da arttığı, buna bağlı ola-
rak da verimin düştüğü görülmüştür. Hava debisi 
artışı hava tarafı basınç kaybını da arttırmaktadır. 
Birim kesit alan için lamel kalınlığının artışıyla 
verimin arttığı görülmüştür. Referans geometri-
ler için lamel kalınlığındaki 0,01 mm artış sistem 
verimliliğinde min. %0,1, maksimum %4,95 artış 
sağlamaktadır. Birim kesit alan için aynı sıra sayı-
sında farklı geometrilerin sistem verimleri incelen-
diğinde borular arasındaki mesafenin azalmasına 
bağlı olarak hava tarafı basınç kaybı artışı ve verim 
artışı görülmüştür. Farklı geometriler için devre 
sayısının artması boru içi akışkan hızını azaltacağı 
için ısı geçiş katsayısının azalmasına bu nedenle 
verimin düşmesine neden olmuştur. 
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KISALTMALAR
A Yüzey Alanı [m2]
F Isı Değiştirici Düzeltme Faktörü 
h Isı Taşınım Katsayısı [W/m2K] 
TE1 Egzoz Bataryası Giriş Sıcaklılığı (°C)
TE2 Egzoz Bataryası Çıkış Sıcaklılığı (°C)
TG1 Egzoz Bataryasından Dönen Akışkan Sıcaklılığı 

(°C)
TG2 Egzoz Bataryasına Giden Akışkan Sıcaklılığı (°C)
TS1  Taze Hava Bataryası Giriş Sıcaklılığı (°C)
TS2 Taze Hava Bataryası Çıkış Sıcaklılığı (°C)
Q Isı Geçiş Miktarı [W]
ΔTlm Logaritmik Sıcaklık Farkı
ηt Isıl Verim
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Müzelerde İklimlendirme Üzerine: Anadolu 
Medeniyetleri Müzesi Örneği

ÖZ

Müzeler, eserlerin saklanıp sergilendiği ve bakımlarının yapıldığı mekânlardır. 
Çevresel etkiler nedeniyle tehdit altında olan eserleri korumak için müze uzmanları 
tarafından çok hassas iklimlendirme şartları istense de enerji tasarrufu, yatırım 
maliyetleri ve işletme giderleri düşünüldüğünde yapılacak iklimlendirme çalışma-
larında en uygun mühendislik çözümü tercih edilmelidir. Bu çalışmada genel olarak 
müzelerde iklimlendirme üzerine yapılan çalışmalardan bahsedilmekte ve müzeler-
de iklimlendirme çalışmaları yapılırken hangi hususlara dikkat edilmesi gerektiği-
ne dair öneriler sunulmaktadır. Tarihi bir binayı müze binası olarak kullanmak çok 
tercih edilen bir durumdur zira binanın kendisi de bir eser olarak düşünülebilir. 
Böyle bir durumda ise eserleri koruyan iklimlendirme sistemini kurmak isterken 
tarihi müze binasının kendisine de zarar vermekten kaçınmamız gerekir. Çalışma-
mızda örnek olarak tarihi bir binası olan Anadolu Medeniyetleri Müzesinde yapı-
lan iklimlendirme ve izleme faaliyetleri incelenmiştir. Amerikan Isıtma Soğutma ve 
İklimlendirme Mühendisleri Topluluğu (ASHRAE) tarafından müzeler için oluştu-
rulan “B” iklim sınıfı uygunluğunun aranmasının yararlı olacağı düşünülmüştür. 
Yapılmış olan ölçümlerde kuru termometre sıcaklığının 16 °C-27 °C arasında uygun 
aralıkta kaldığı, bağıl nemin de uygun şartlar arasında dalgalandığı gözlemlenmiş-
tir. Ayrıca sistem etkinliği ve enerji verimliliği gibi konularda öneriler yapılmıştır.
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ABSTRACT

Museums are the places where the pieces of art are stored, exhibited and main-
tained. Even if precision air conditioning is demanded by museum experts to protect 
the pieces threatened by environmental impacts, the most appropriate engineering 
solution should be chosen for air conditioning taking into account energy saving, 
investment costs and operating costs. In this study, the works on air-conditioning in 
museums are evaluated and recommendations on what to care about while conduct-
ing air-conditioning works in museums are provided. It is very preferable to use a 
historic building as a museum building because the building itself can be considered 
as a piece. In such a case, while setting up an air-conditioning system that protects 
the works, it should be avoided that the historical museum building gets damaged. 
In this study, the air-conditioning and monitoring activities in the Museum of Ana-
tolian Civilizations, which resides in an historical building, were examined. It was 
thought that it would be beneficial to ask for the B class conformity set by ASHRAE 
(American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers) for 
museums. In the measurements conducted previously, it was observed that the dry 
bulb temperature remained in the appropriate range between 16 °C and 27 °C and 
the relative humidity fluctuated between favorable conditions. In addition, recom-
mendations were made on issues like system efficiency and energy efficiency.

Keywords
Museum, Air conditioning, Culture.

Geliş Tarihi : 30.10.2018
Kabul Tarihi : 04.02.2019

Air Conditioning in Museums, Case Study: 
Anatolian Civilizations Museum
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1. GİRİŞ

Müzeler insanlık tarihini ve kültürünü anlamamızı 
sağlayan önemli kurumlardır. Bilindiği üzere ar-
keolojik kazılar insanlık tarihine ışık tutar ve me-
deniyetin nasıl şekillendiğini anlamamız için bize 
fikirler verir. Örneğin 1. Dünya Savaşı yıllarında 
yapılmış bir tablo o devri anlamamız için önemli 
bir öğedir. Arkeoloji, etnografya, şehir müzeleri 
vb. çeşitli müzeler bulunabilir ve bu müzelerde ar-
keolojik, etnografik ve güzel sanatlara ait vb. eser-
ler yer alabilir. Bu eserler kitap, evrak, doküman, 
teknolojik ürünlerin gelişimlerini anlatan eserler 
olabilir. Müzelerin yaşadığı en büyük zorluklardan 
biri ise bu eserleri uzun süre bozulmadan muha-
faza etmeleri gerekliliğidir. Bildiri kapsamında, 
eserler üzerinde nem ve kuru termometre sıcaklığı 
etkileri üzerinde durulacaktır.

2. MÜZELER HAKKINDA

2.1. Müze Yapıları

Müze binaları, ilk yapım amaçları gözönünde bu-
lundurulduğunda üç çeşittir:

1. Müze binası olarak yeni yapılmış binalar.
2. Müze binası olarak yapılmış ve geçirdiği res-

torasyonla müze binası olarak kullanımına de-
vam edilen binalar.

3. Müze binası olarak yapılmamış ancak geçirdi-
ği restorasyonla müze binasına dönüştürülmüş 
binalar.

Tarihi müze binaları taşıdıkları tarihi ve kültürel 
etkiler nedeniyle çoğunlukla Kültür Varlıklarını 
Koruma Bölge Müdürlükleri tarafından taşınmaz 
kültür varlığı olarak tescil edilmişlerdir. Bu tescil 
nedeni ile çoğu müze binası, mevzuatça korunma-
sı zorunlu binalar haline gelmiştir. Bazen binalar, 
içlerinde bulunan eserlerden daha kıymetli olabi-
lir. Örneğin Topkapı Sarayı ve İstanbul Arkeoloji 
Müzesi gibi müzelerin binaları, içlerinde bulunan 
eserler kadar kıymetlidir. Böyle bir durumda ise 
yapılacak iklimlendirme çalışmasında hem bina 
hem de eserler aynı anda korunmaya çalışılmalı-
dır. Bazen tarihi bir binada yapılacak kontrolsüz 
bir nem alma işlemi, yapıya ciddi zararlar verebilir.

İklimlendirme çalışması yapılırken müze binası iyi 
incelemelidir. Tarihi bir binaya yapılabilecek bir 
tasarım, çok büyük kısıtlamalar içerebilir. Devasa 
hava kanallarının tarihi bir binaya entegresi çok 
zordur.

Müzeler, içerdikleri mahallere genel olarak Şekil 
1’deki gibi sınıflandırılır.

Şekil 1. Müze mahalleri

Müzede eserler; genel olarak teşhir salonlarında, 
depolarda ve laboratuvarlarda bulundurulur. Eser-
leri koruma amaçlı iklimlendirme tasarımının da 
bu mahallerde yapılması yeterlidir. İdari kısımlar 
gibi eser barındırmayan mahallerin, eser bulunan 
mahallerden fiziksel olarak ayrılabilmesi enerji ta-
sarrufuna ciddi katkılar sunar. Mahallerdeki ziya-
retçi ve personel trafiği müzenin kuru termometre 
sıcaklığı ve nem dengesini bozar. Bu yüzden, ge-
rekirse müzenin ziyaretçi sayısı dahi kısıtlanabilir.

Eserlerin bozulmasını durdurmak mümkün değil-
dir ancak alınacak önlemlerle eserlerin bozulması 
yavaşlatılabilir. Şekil 2’de arkeolojik bir eserin za-
mana karşı bozulma grafiği gösterilmektedir. 

Şekil 2. Eserlerin zamanla bozulma süreci [1]

Grafikten de anlaşılacağı üzere kullanım ömrü bo-
yunca bir miktar bozulmaya uğrayan eser, toprak 
altına girdiği andan itibaren belli bir dengeye ula-
şana kadar hızlı bir bozulmaya maruz kalır. Den-
geye ulaştığı anda ise bozulma artık, durma nokta-
sı gelir. Eser, eğer ki arkeolojik bir kazı ile bulunur 
ve gün yüzüne çıkarılırsa toprak altındaki dengesi 
bozulmuş olacağı için tekrar yeni bir dengeye ula-
şana kadar hızlı bir bozulmaya maruz kalır. Mü-
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zedeki yaşamı boyunca ise uygun iklim şartların-
da tutulursa tekrar dengeye girer ve bozulma hızı 
düşer. Bazı durumlarda eğer müzede uygun ortam 
yaratılamaz ise arkeolojik eserler bozulmanın hız-
lanmaması için toprak altında tutulmaya devam 
edilebilir.

2.2. Müzede Bulunan Eserler

Müzelerde bulunan eserler, neme olan tepkilerine 
göre üç grupta toplanabilir.

1. Organik Eserler
2. İnoganik Eserler 
3. Kompozit Eserler
Kâğıt, ahşap, tekstil, kemik ve deri organik eserlere 
örnek olarak gösterilebilir. Taş, cam, pişmiş toprak 
ve metaller ise inorganik eserlere örnek olarak gös-
terilebilir. Taş süslemeli ahşap bir masa kompozit 
eserlere örnek olarak verilebilir. Özellikle organik 
eserler bünyelerine nem alıp verdikleri için nem ile 
yakın ilişki içeresindedirler.

3. MÜZELERDE İKLİMLENDİRME 
ÜZERİNE

Müze iklimlendirmesi kavramının karşılaştığı en 
büyük zorluk, eserlerin müzede çok uzun süreler 
saklanması gerekliliğidir ve eserler birçok tehditle 
karşı karşıyadır. Herhangi bir Picasso tablosu ya 
da padişah fermanlarının saklandığı Osmanlı ar-
şivleri gibi kaybı hiçbir şekilde telafi edilemeyecek 
eserlerin korunması için bazen sıra dışı önlemler 
almak gerekebilir. Bu sıra dışı önlemlerin, sıra dışı 
maliyetleri de kaçınılmazdır. Topkapı Sarayı’ndaki 
çok değerli arşiv bölümlerine dünyanın en iyi yan-
gın söndürme sistemi ve iklimlendirme sisteminin 
kurulması belki maliyet açısından telafi edilebi-
lecek bir durumdur ancak Türkiye’nin neredeyse 
tüm illerinde en az bir müze bulunması ülke eko-
nomisi için devasa maliyetleri ortaya çıkarır. İlk 
kurulum maliyetlerinin yanı sıra işletme ve bakım 
maliyetleri de önemli ekonomik baskılar oluşturur 
ve ilgili idarelerin bu maliyetleri karşılayabilmesi 
de mümkün gözükmemektedir. Müze iklimlendir-
mesindeki yeni eğilim, mümkün mertebe enerji ta-
sarrufu ve düşük karbon ayak izidir.

3.1. Müzelerde Uygulanabilecek 
İklimlendirme Sistemleri

Müzelerde; istenen bağıl nem, kuru termometre sı-
caklığı, iç hava kalitesi vb. ölçütleri sağlayabilecek 
her türlü iklimlendirme sistemi kullanılabilir. An-
cak sistemin kendisi müze için risk oluşturmama-
lıdır. Örneğin kurulan dört borulu fan-coil sistemi 
için metrelerce boru tesisatı kurulumu gerekmek-
tedir. Gerekli sızdırmazlık testleri yapılsa bile iler-
leyen yıllarda bu borularda yaşanabilecek herhangi 
bir su kaçağı, eser sağlığı açısından ciddi riskler 
oluşturabilir. Ayrıca bu üniteleri besleyen elektrik 
kabloları ve cihazın kendisi de yangın riski taşır-
lar. Eğer mümkünse su kaçağı ve yangın risklerini 
en aza indirmesi ve nem alma, nem verme, ısıtma, 
soğutma ve hava filtreleme gibi özellikleri tek bir 
ünitede sağlayabilmesi gibi sebeplerle klima sant-
ralleri tercih edilebilir. Tarihi binalarda hava ka-
nallı bir sistem kurmak zor olduğu için klima sant-
rali kurulumu, her zaman mümkün olamayabilir.

3.2. Müze İç Çevre Koşulları Üzerine Yapılan 
Çalışmaların Tarihçesi

Müzelerde iklimlendirme konusunda aşağıdaki 
tarihsel gelişimleri bazı önemli gelişmeler özetle 
aşağıda sıralanmıştır [2]:

1890’larda Almanya Münih’te bulunan Alte Pina-
kothek Müzesi’nde düşük basınçlı buharlı ısıtma 
sistemi kurulmaya başlanmıştır ve bu sistem aynı 
zamanda nemlendirme de yapmaktaydı. 1892 yı-
lında bir komisyon Avrupa’daki müzelerde bulu-
nan tablolar için ısıtma işleminin tablolar için koru-
yucu olduğunu belirtti ve %50 bağıl nem koşulunu 
tavsiye etti. 1908 yılında The Boston Museum of 
Fine Arts’a nemlendirme sistemi kuruldu ve bağıl 
nemin farklı eserler üzerindeki etkileri incelenme-
ye başlandı. 1930’larda Amerika’da bazı müzelerde 
nem ve sıcaklık kontrollü sistemler kurulmaya baş-
landı. II. Dünya Savaşı sırasında Londra National 
Gallery’deki tablolar Galler’de yer alan bir mağara 
ısıtılarak %58 bağıl nem ve 17 °C kuru termometre 
sıcaklığında ortam şartlarında korunmaya çalışıl-
dı. Sağlanan bu değerlerle daha önce kontrolsüz bir 
iklimi olan müzede, bazı eserlerde oluşan çatlaklar 
ve hasarların oluşmadığı görüldü. 1951’de Forest 
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Products Research Laboratory tarafından ahşap 
çeşitleri üzerine yapılan çalışmalar neticesinde 
%55-60 bağıl nem önerildi. 1960’da yayınlanan 
“Climatology and Conservation in Museums” adlı 
yayında parşömen kâğıtları için %50-60 bağıl nem 
önerildi. 1974 yılında ICOM (Milletlerarası Mü-
zeler Konseyi) 54 ± 4% bağıl nem aralığını öner-
miştir. 1978’de Garry Thomson’un “The Museum 
Environment” kitabında müzeler için bağıl nem 
%50-55 ve 20 °C kuru termometre sıcaklığı ortam 
şartları önerilmiştir. Bu kitap döneminin referans 
kaynağı olup birçok müze tarafından tavsiyesi-
ne uyulmuştur. 1990’larda ve 2000’lerin başında 
Canadian Conservation Institute ve Smithsonian 
Institution’da çeşitli materyaller üzerinde yapılan 
çalışmalar sonucunda birçok materyal için ba-
ğıl nem kontrolünün kuru termometre sıcaklığı 
kontrolünden daha öncelikli olduğu ortaya kondu. 
Enerji tasarrufu gibi etkenler de göz önünde bulun-
durularak ortam şartları genişletilmiş ve %45 ± 8% 
bağıl nem ve 21 ± 4 °C kuru termometre sıcaklığı 
olarak belirlenmiştir. Günümüzde ise ASHRAE 
tarafından yayınlanan HVAC Uygulamaları El 
Kitabında, Müzeler, Galeriler, Arşivler ve Kütüp-
haneler bölümü günümüzde genel olarak müzeler 
için rehber olarak kabul edilmektedir [3]. Tablo 
1’de ASHRAE tarafından belirtilen ortam şartları 
sınıflamalarını görmekteyiz.

Tablo 1’e göre müze iklimlendirmesi AA, A, B, C 
ve D gibi 5 sınıfa ayrılmıştır:

• AA: En hassas korumayı sağlar ve en yüksek 
enerji tüketimini içerir. Tarihi binalarda pen-

cere, duvar ve çatılarda yoğuşma sıkıntılarına 
yol açabilir.

• A: Birçok müze için en iyi sınıftır. Enerji tü-
ketimi daha düşüktür. Hem eser hem de bina 
yapısının korunması için daha iyi bir sınıftır. 
Mevsimsel ayarlamalar daha esnektir. Kış ay-
larında nem oranı düşürülerek bina koruma-
sına yardımcı olunur. Böylece yoğuşma riski 
azalır.

• B ve C: Birçok küçük müze ve enstitü için 
uygun ve yararlıdır. Tarihi müze binaları için 
uygun olduğu söylenebilir.

• D: Sadece nem kontrolü yapılır.
Ayrıca Amerika Birleşik Devletleri’nde yapılan ça-
lışmaların birçoğu yağlı boya tablolar üzerinedir. 
Ülkemizdeki müzelerin genelinin arkeoloji ve et-
nografya müzesi olduğu düşünüldüğünde referans 
olarak kabul edilen çalışmalarda dikkatli olunma-
lıdır. Müzelerdeki eser tipleri göz önünde bulundu-
rularak yapılmış olan çalışmalar incelenmelidir.

3.3. Müzelerde Eserler Üzerindeki Tehditler

Eserler üzerinde sekiz çeşit tehdit vardır [3]:

1. Kuru termometre sıcaklığı
2. Bağıl nem
3. Işık
4. Böcek saldırıları
5. Hava kirliliği
6. Titreşim
7. Doğal afetler
8. Yapısal bozukluklar
9. Hırsızlık ve vandalizm

Tablo 1. ASHRAE Tarafından Belirtilen Eserler İçin Bağıl Nem ve Kuru Termometre Sıcaklığı Özellikleri 
[3]

Tip
Ayar Noktası 
ya da Yıllık 
Ortalama

Maksimum Dalgalanma ve Değişimler
Kontrol 

Sınıfı
Kısa 

Dalgalanmalar Mevsimsel Ayarlamalar

Genel Müzeler, 
Sanat Galerileri, 
Kütüphaneler ve 

Arşivler

Bağıl Nem 
50%, 
Kuru 

termometre 
sıcaklığı 

15 °C-25 °C

AA
±5% bağıl nem, 

±2 °C
Bağıl nem değişmez ancak kuru termometre sıcaklığı 

için ±5 °C düzenleme yapılabilir.

A

±5% bağıl nem, 
±2 °C

Bağıl nem ±%10 düzenlenebilir, kuru termometre 
sıcaklığı ise aşağı 10 °C yukarı 5 °C ayarlanabilir

±10% bağıl 
nem, ±2 °C

Bağıl nem değişmez, kuru termometre sıcaklığı ise 
aşağı 10 °C yukarı 5 °C ayarlanabilir

B
±10% bağıl 
nem, ±5 °C

Bağıl nem ±%10 düzenlenebilir, kuru termometre 
sıcaklığı ise 30 °C’yi geçmeyecek şekilde düzenlenebilir 

C
Yıl boyunca bağıl nem %25-75, kuru termometre sıcaklığı bazen 30 °C 

üzerine çıkabilir ancak genelde 25 °C’nin altında olmalıdır.
D Bağıl nem %75’in altında olmalıdır.
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Bildiri kapsamında sadece bağıl nem ve kuru ter-
mometre sıcaklığının etkilerinden bahsedilecektir.

Organik eserler higroskopiktirler, yani ortamın du-
rumuna göre bünyelerine kolayca nem alıp verebi-
lirler. Örneğin ortam kuru ise bünyelerinden nem 
verirler. Bağıl nemin çok düşük olduğu ortamlarda 
ahşap ürünlerin çatlaması sıklıkla gözlemlenebile-
cek bir durumdur. Yüksek bağıl nem oranları çoğu 
yüzeylerde küflenme oluşumuna, organik eserde 
bozulmaya ve metallerde korozyon oluşumuna ne-
den olabilir [3].

Her eserin fiziksel, kimyasal ve biyolojik olarak 
dengede olacağı bir sıcaklık aralığı vardır. Bu ara-
lıklar göz önünde bulundurulduğunda sıcaklık çok 
düşük olduğunda bazı polimerler çok kırılgan bir 
hal alabilirler ve sıcaklık çok yüksek olduğunda 
paslanma, küflenme gibi eserler için çok zararlı 
olan kimyasal tepkimeler hızlanabilir [3]. Ayrıca 
sıcaklık farkından kaynaklı genleşme ve büzüşme 
etkileri eserlere ciddi zararlar verebilir.

Müzede; su yalıtımındaki sorunlar, müze bahçe-
sinde bulunan süs havuzları, müze peyzaj düzen-
lemeleri nedeniyle yapılan bahçe sulamaları, yakın 
çevredeki göl veya deniz, pencereler ve insan ne-
min başlıca kaynaklarındandır. Özellikle peyzaj 
düzenlemeleri nedeniyle yapılan bahçe sulamaları-
na dikkat edilmeli ve gerekirse bahçeye bitki ekil-
memelidir. Kontrolsüz bahçe sulamaları kaynaklı 
suyun müze tabanından binaya girip hem binaya 
zarar verme hem de binanın nem dengesini bozma 
riski çok yüksektir. Bu vb. sebeplerden dolayı mü-
zelerde eserler uygun bağıl nem ve sıcaklık şartla-
rında bulundurulmalıdır.

4. ANADOLU MEDENİYETLERİ MÜZESİ 
ÖRNEĞİ

Anadolu Medeniyetleri Müzesi; Ankara ilimizde, 
Ankara Kalesi’ne çok yakın bir konumda bulun-
maktadır. Müze, Osmanlı döneminden kalma iki 
yapı üzerine kurulmuştur. Bunlardan birisi Mah-
mut Paşa Bedesteni diğeri ise Kurşunlu Han’dır. 
Bu iki yapının da 15. yüzyılda inşa edildiği tahmin 
edilmektedir. 1881 yılında yaşanan yangın netice-
sinde bu iki yapı da terk edilmiştir [4].

Cumhuriyet Dönemi’nde Ankara’da kurulma-
sı planlanan müze için yer arayışları kapsamında 
Mahmut Paşa Bedesteni ve Kurşunlu Han’da res-
torasyon çalışmaları 1938 yılında başlatılmıştır. 
Binaların onarımı devam ederken Mahmut Paşa 
Bedesteni’nin orta bölümü 1943 yılında ziyarete 
açılmıştır. 1968 yılında ise tüm çalışmalar biti-
rilmiştir. Kurşunlu Han idari bina ve depo olarak 
Mahmut Paşa Bedesteni ise teşhir salonu olarak 
kullanılmaktadır [5].

Müzede Hitit İmparatorluk, Eski Tunç, Kalkolitik, 
Neolitik, Paleolitik, Eski Hitit ve Hitit İmparator-
luk, Asur Ticaret Kolonileri, Alişar III, Urartu, 
Frig ve Klasik çağlarına ait çok nadide eserler ser-
gilenmektedir [6].

4.1. Müzenin İklimlendirme Sistemi

Anadolu Medeniyetleri Müzesi ısıtması doğal gaz 
brülörlü sıcak su kazanları ile sağlanmaktadır. Isıt-
ma, idari ofislerde radyatörler ile yapılırken, teşhir 
salonlarında ise klima santrallerinde bulunan ve 
doğal gaz brülörlü sıcak su kazanının beslediği sı-

Şekil 3. Müze teşhir salonlarını için kullanılan klima santralinin şeması
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cak su bataryaları ile sağlanmaktadır. Soğutma ise 
değişken debili soğutucu akışkanlı merkezi sistem 
klimalar ile sağlanmaktadır. Teşhir salonların-
da bulunan klima iç ünitelerinin yanı sıra, klima 
santrallerinde bulunan ve değişken debili soğutucu 
akışkanlı merkezi sistem klimalar ile beslenen DX 
(direct expansion) yani doğrudan genleşmeli batar-
yalar ile soğutma yapılmaktadır. Teşhir salonunda 
bulunan değişken debili soğutucu akışkanlı mer-
kezi sistem klima iç üniteleri çok soğuk günlerde 
ısıtmaya destek olabilmektedir. Müzede bulunan 
klima santralinin şeması Şekil 3’te gösterilmiştir.

Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nde zemin kat ve 
bodrum katta teşhir salonları bulunmaktadır. An-
cak hâlihazırda bodrum kat geçici olarak kapalı 
bulunmaktadır. Zemin kat teşhir salonları arasta ve 
kubbeli orta avlu olarak iki kısımdan oluşmakta-
dır. 24.000 m3/h hava debili klima santrali kubbeli 
orta avluyu, 16.000 m3/h hava debili klima santrali 
ise arasta bölümünü beslemektedir. Klima santral-
leri karışım havalı, ısı geri kazanım hücreli, nem-
lendiricili ve DX bataryalıdır. Teşhir salonlarının 
havalandırma, ısıtma, soğutma ve hava filtreleme 
ihtiyaçlarını karşılamaktadır. İlk klima santrali-
nin aspiratör debisi 22.000 m3/h, vantilatör debisi 
24.000 m3/h, ısıtıcı batarya kapasitesi 352,2 kW 
ve soğutucu batarya kapasitesi 140 kW’tır. İkinci 
klima santralinin ise aspiratör debisi 16.000 m3/h, 
vantilatör debisi 16.000 m3/h, ısıtıcı batarya kapa-
sitesi 220,6 kW ve soğutucu batarya kapasitesi 69,3 
kW’tır. Arasta ve orta avlu bölümleri Şekil 4’te 
gösterilmektedir.

Müze yaklaşık olarak 73x40 metre ölçülerinde alan 
üzerine kuruludur. Arasta ve orta avlu bölümle-
ri dört adet kapı boşluğu ile birbirine bağlı olup, 
arasında hava transferine sürekli olarak açık halde 
bulunmaktadır. Arasta bölümü yaklaşık 1900 m2 
taban alanına sahip ve kat yüksekliği ise kot fark-

larından dolayı 2,80 ile 5,10 metre arasında değiş-
mektedir. Dış duvarları moloz taş üzeri kesme taş 
kaplama olup 80 cm kalınlığındadır. 37 adet 70x96 
cm ölçülerinde kemerli çift camlı pencereler, içten 
ahşap kepenkler ve dıştan lokma demirli parmak-
lıklarla çevrilidir. Bu bölümde hava geçirgenliği 
sağlayan ahşap çıtalı asma tavan bulunmaktadır. 
Ayrıca restorasyon sırasında yeniden yapılmış çe-
lik konstrüksiyonlu su ve ısı yalıtıma sahip çatıya 
sahiptir. Orta avlu 900 m2 taban alanına sahip ve 
kubbe formlu tavanının en üst noktası 12,90 met-
re yüksekliğindedir. Dış duvarları moloz taş üzeri 
kesme taş kaplama olup 120 cm kalınlığındadır. 
Orta avlunun tavan yüksekliği arasta bölümünden 
daha fazladır. Çatısında çapı yaklaşık 4,85 m olan 
10 adet kurşun kaplı kubbe bulunmaktadır. 28 adet 
85x160 cm ölçülerinde çift camlı kemerli pencere-
ler, içten ahşap kepenkler ve dıştan lokma demirli 
parmaklıklarla çevrilidir. 

Müze zemin katının toplam iç hacmi yaklaşık 
17.700 m3 olarak hesaplanmış olup, klima santral-
lerinin tam yükte çalıştığı durumlarda saatlik hava 
değişim katsayısının 2,25 olduğu görülmektedir. 

Şekil 4. Müze zemin kat planı [7]

Şekil 5. “B” iklim sınıfı için örnek dalgalanma grafiği [8]
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Anadolu Medeniyetleri Müze binasının tarihi bir 
bina olduğu düşünüldüğünde ASHRAE tarafından 
oluşturulan sınıflama da çok hassas eserlerin bu-
lunduğu depo vb. mahaller hariç tutularak genel 
olarak Şekil 5’de yıllık dalgalanma grafiği göste-
rilen “B” iklim sınıfı uygunluğunun aranmasının 
yararlı olacağı düşünülmektedir. 

“B” iklim sınıfında; bağıl nem %50, kuru termo-
metre sıcaklığı 15 °C-25 °C aralığında ortam şart-
ları istenmektedir. Mevsimsel olarak bağıl nem 
10% aşağıya ve 10% yukarıya ve kuru termometre 
sıcaklığı 30 °C’yi geçmeyecek şekilde düzeltmeler 
yapılabilmektedir. Ayrıca bağıl nemde ±10% ve 
kuru termometre sıcaklığında ±5 °C kısa dalgalan-
malara müsaade edilmektedir.

İklimlendirme sisteminin etkinliği Ankara Resto-
rasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvarı Mü-
dürlüğünce Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nde 
bulunan 71 no’lu vitrinde yapınan bağıl nem ve 
kuru termometre sıcaklığı kayıtları üzerinden in-
celenecektir. 71 no’lu vitrinde Gordion kazılarında 
bulunan ahşap bir masa bulunmaktadır. 

Kayıt cihazı ile Mart 2017 ve Ocak 2018 tarihleri 
arasında yapılan vitrin içi ölçüm sonuçları Şekil 
6’da gösterilmiştir. Söz konusu grafik hoboware 
yazılımı ile oluşturulmuştur. 

Şekil 6. “71” nolu vitrinde yapılan bağıl nem/kuru 
termometre sıcaklığı ölçümleri

ASHRAE tarafından oluşturulan “B” iklim sını-
fına uygunluğu açısından grafiği incelediğimizde, 
vitrin içi kuru termometre sıcaklığının uygun şart-
lar olan 16 °C-27 °C arasında dalgalandığı görül-
mektedir. Bağıl nemin de uygun şartlar arasında 
dalgalandığı gözlemlenmiştir. Ayrıca belirtilmeli-
dir ki iklimlendirme sisteminin arıza vb. durum-
larda ve hangi zaman aralıklarında duraksadığına 

dair elimizde bilgi bulunmamaktadır. Ölçüm, ah-
şap eserlerin bulunduğu vitrin içinde yapılmıştır. 
Ahşap eserlerin higroskopik olduğu düşünüldü-
ğünde ortam nem dengelenmesini de etkileyece-
ği unutulmamalıdır. Daha sağlıklı sonuçlar elde 
edebilmemiz için vitrin içi, vitrin dışı ve müze dış 
ortamından alınan birden fazla veri aynı anda ve 
bir konservasyon uzmanı yardımı ile değerlendiril-
melidir.

İklimlendirme sisteminin daha verimli olarak çalı-
şabilmesi için sistemde bağıl nem, kuru termomet-
re sıcaklık ve karbondioksit sensörleri ile entegre-
li bir şekilde çalışacak bir düzenleme yapılabilir. 
Ayrıca istenilen şartların kontrolü için frekans 
konvertörlü pompa ve fanların kullanılmasıyla 
enerji verimliliği sağlanabilecektir. Tüm sistemin 
eş güdüm içerisinde çalışacağı etkin bir otomasyon 
sisteminin kurulmasının da faydalı olacağı düşü-
nülmüştür.

SONUÇ

Müzelerde metal ve ahşap eserler, aynı teşhir salo-
nunda beraber sergileniyor olabilir. Her iki eserin 
de saklanması gereken bağıl nem ve kuru termo-
metre sıcaklığı değerleri farklıdır. Bu gibi durum-
larda konservatör, müze uzmanları ve makina mü-
hendislerinden oluşan bir ekip, ortamın en uygun 
ayar noktası değerlerini enerji verimliği vb. faktör-
leri göz önünde bulundurarak birlikte belirlerler. 
Eğer mümkünse mahallerin en az bir yıllık kuru 
termometre sıcaklığı ve bağıl nem kayıt bilgilerine 
ulaşılması önemlidir. Kurulacak sistemin uzun yıl-
lar boyunca sorunsuz çalışabilmesi için mümkün 
olan en sade tasarım yapılmalıdır. Müzeler için ısı 
pompalı, ısı geri kazanımlı ve değişken hava debili 
hassas kontrollü bir iklimlendirme sisteminin kul-
lanılması uygun olacaktır.

Tarihi bir binada enerji tasarrufu amacıyla ısı yalı-
tımı yapılmasının çok zor olduğu unutulmamalıdır. 
Ayrıca çatısına güneş paneli yerleştirilemeyeceği 
vb. durumlardan dolayı yenilenebilir enerjilerin 
kullanımı da çok sınırlıdır. Yeni bir müze binası 
tasarlandığında ısı, su vb. yalıtımlar çok özenli 
düşünülmeli ve enerji depolama vb. yenilenebilir 
enerji imkânlarından mümkün olduğunca faydala-
nılmalıdır.
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Radyal Fanlarda Kanat Profili Biçiminin 
Performansa Etkisi

ÖZ

Radyal fanlar endüstride hava veya gaz nakline gerek duyulan klima santralleri, 
havalandırma tesisatları vb. gibi pek çok yapıda kullanılmaktadır. Son zamanlarda 
radyal fanların performans artırımlarına yönelik çok sayıda çalışma yapılmakta 
ve bulgular geometri değişikliklerine yansıtılmaktadır. Bunlardan bazıları, sabit 
kalınlık yerine airfoil biçimli profile sahip kanatlar kullanmak ve çıkış kenarlarına 
özel şekiller vermek şeklinde ifade edilebilir. Nitekim sektörde pazar payı yüksek 
olan fan üretici firmaların ürünlerine bu iyileştirmeleri yansıttıkları görülmektedir. 
Bu çalışmada, sabit kalınlıklı ve airfoil biçimli profile sahip kanatlı iki ayrı radyal 
fan için, Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği (HAD) tekniği ile çözümler yapılarak 
performansları karşılaştırılmıştır. Çarkların kanatlarının kamburluk eğrisi, giriş 
ve çıkış kanat açıları ve çapları ile göbek ve yanak şekilleri aynı tutulmuştur. So-
nuçlar airfoil biçimdeki profillere sahip kanatlı fanın aynı basınç farkı için daha 
yüksek verim ve debi sağladığını göstermektedir.
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ABSTRACT

Centrifugal fans are used in the air conditioning plants, ventilation systems and etc 
to pressurize the air and gas. Recent studies have been shown that the blade shape 
(airfoil type instead of constant thickness type) and wavy trailing edge have an im-
portant influence on the performance of radial fans. As a result of this, it is seen that 
these improvements are reflected on the products of radial fan manufacturers with 
high market share in the sector.
In the present study, the flow fields of the two radial fans, one with the blades of con-
stant thickness distribution and the second one with airfoil type thickness distribu-
tion, have been calculated by means of CFD. The main chamber line of the impeller 
blade, the inlet and outlet blade angles and diameters and the hub-shroud shapes 
are kept unchanged. The results show that the aerodynamic blade profile provides 
higher efficiency and flow rate for the same pressure difference.

Keywords
Radial Fans, Centrifugal Fans, Airfoil, Blade Profile, Computional Fluid Dynamics 
(CFD). 
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1. GİRİŞ

Radyal (santrifüj) fanların kullanımı endüstride 
oldukça geniş olduğundan, bu fanların verimleri 
toplam enerji tüketimini oldukça etkilemektedir. 
Bir fanın verimi etkileyen en önemli bileşeni ka-
natlarıdır. Bilindiği üzere radyal fanlarda kanatlar, 
santrifüj kuvvetin etkisiyle akışkanın basıncını ar-
tırırlar.

Lin ve Huang [1], dizüstü bilgisayarlarda soğutma 
amaçlı olarak kullanılan küçük çaplı ileriye dönük 
kanat yapısına sahip bir radyal fanda sayısal ve de-
neysel çalışmalar yapmışlardır. Düşük hız karak-
teristiğinden dolayı NACA 4412 profilini fan ka-
natlarında kullanmışlardır. Üç farklı giriş açısına 
göre aynı kanat profiline sahip fanların, sayısal ve 
deneysel çalışmalarını yapmış ve 16,5° giriş açısı-
na sahip fanın en iyi performansa sahip olduğunu 
gözlemlemiştir.

Younsi ve diğ. [2], ileriye dönük radyal fanlarda 
tasarım parametrelerinin fanın akustik performan-
sına etkilerini incelemişlerdir. Dört farklı tasarım 
parametrisinin; düzenli olmayan kanat boşluğu, 
kanat sayısı, fan ile salyangoz arası mesafe, salyan-
goz dili, sayısal ve deneysel olarak çalışılmışlardır. 

Wang ve diğ. [3], geriye dönük kanatlı radyal fanlar 
üzerinde sayısal yöntemler kullanarak, kanat sayısı 
ve giriş açısını birer parametre olarak kabul edip 
optimizasyon yapmışlardır. Sonuç olarak, ikincil 
akışların, salyangoz dili, kanat art izi ve hücum 
açısının fan performansı üzerine oldukça büyük 
etkisi olduğunu vurgulamışlardır.

Singh ve diğ. [4], kanat sayısı, kanat çıkış açısı ve 
çap oranının fan performansına etkisini deneysel 
ve sayısal olarak incelemişlerdir. İki farklı kanat 
sayısına sahip geriye dönük kanatlı fanları kendi 
sayısal çözümleme modellerinin doğruluğumu 
göstermek için kullanıp; daha sonra dört farklı ka-
nat sayısına sahip fan ile çalışmışlardır. Bu çalışma 
sonucunda kanat sayısının artması halinde, debi 
sayısı ve verimin artacağı sonucuna ulaşmışlardır.

Pronov ve Raj [5], NACA 2424 profiline sahip geri-
ye dönük kanatlı fan ve içinde yer aldığı salyango-
zu çalışmışlardır (Şekil 1). Sayısal çözümlemeler 
MRF (Multiple Referance Frame) ile gerçekleşti-
rilmiştir. Tasarımda salyangoz ile çark arasındaki 
mesafenin fanın performansında etkili olduğunu 
göstermişlerdir.

Şekil 1. NACA 2424 kanat profili [5]

Amjadimanesh ve diğ. [6], NACA 4412 profilinin 
kullanıldığı kanatlara sahip radyal fan ile sayısal 
çalışmalar gerçekleştirmiş ve kanat sayısının fan 
performansı üzerindeki etkisini incelemiştir (Şe-
kil 2). Toplamda beş farklı kanat sayısına sahip fan 
üzerinde yapılan çalışmalar sonucunda 20 kanatlı 
fanın en iyi performansa ait olduğunu söylemiştir.

Şekil 2. NACA 4412 kanat profili [6]

Literatürde radyal fanların kanatlarında sabit ka-
lınlık yerine airfoil profil kullanılması ile yüksek 
performanslı fanlar elde edilebileceğinden bahse-
dilmiş fakat aynı kamburluk eğrisine sahip sabit 
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kalınlıktaki ve airfoil profillerin karşılaştırılması 
üzerinde durulmamıştır. Bu çalışmada, temel kam-
burluk eğrisi, giriş ve çıkış kanat açıları, giriş ve 
çıkış çapları ile göbek ve yanak şekilleri aynı olan 
iki farklı kanat profiline sahip radyal fan, sayısal 
olarak çalışılmış ve sonuç olarak airfoil profile sa-
hip fanın aynı statik basınç farkı için daha yüksek 
debi ve verim değerleri sağladığı görülmüştür.

2. FAN TASARIMI

Çalışma kapsamında öncelikle fan tasarımları ger-
çekleştirilmiştir. Fan tasarımına başlamanın ilk 
adımı fanın tipini ve çapını belirlemektir. Bunun 
için Cordier diyagramı kullanılır. Şekil 3’de fanlar 
için literatürde yer alan Cordier diyagramı veril-
miştir. Söz konusu diyagram yüksek verime sahip 
fanların özgül hızları (σ) ile özgül çaplarının (δ) 
değişimini göstermektedir. Tasarım noktasındaki 
değerler için bu sayılar aşağıdaki şekilde tanımlan-
mıştır.

 

Burada en iyi verim noktasındaki fan debisi Q 
(m3/s), fan özgül enerjisi Y (Y= P/ρ, m2/s2), devir 
sayısı n (d/d) ve çark çapı D (m) olarak bağıntılara 
konulmalıdır.

Bu çalışma kapsamında tasarlanan fanın tasarım 
noktası Tablo 1’de gösterilmiştir.

Tablo 1. Tasarım Verileri

Devir sayısı 2880 d/d
Debi 2100 m3/sa

Basınç Farkı 650 Pa

Tablo 1’deki verilere göre yapılan hesaplama sonu-
cunda özgül hız 0,21 olarak bulunmuştur. Cordier 

diyagramından söz konusu özgül hıza karşılık ge-
len özgül çap değerine ulaşılmıştır (Şekil 3). Bu de-
ğer 4,2’dir. Ayrıca Cordier diyagramı, fanın radyal 
olması gerekliliğini ortaya koymaktadır. 

Özgül çap tanımı kullanılarak fanın çark çapı 630 
mm olarak bulunmuştur. Fakat bu tip radyal fan-
ların tasarımını gerçekleştiren pazar payı yüksek 
firmaların katalogları incelendiğinde bu çapın çok 
büyük olduğu ve bu tasarım verilerindeki fanları 
daha küçük çaplarda imal ettikleri görülmüştür. 
Bu nedenle fan çapı olarak 310 mm alınmış ve tasa-
rım çalışmaları bu değere göre gerçekleştirilmiştir. 
Fanın diğer boyutsal özelliklerinin (fan giriş çapı, 
göbek ve yanak çapı, girişi ve çıkış açısı, giriş ve 
çıkış kanat yüksekliği vb.) tasarımı için Epple ve 
diğ. [7] yapmış olduğu çalışmadan yararlanılmış 
ve fanın katı modelini oluşturmak için gereken bü-
tün boyutlar hesaplanarak Tablo 2’de verilmiştir.

Şekil 3. Cordier diyagramı [7]

Tablo 2. Fanın Boyutları

Fan Çapı (Kanat Çıkış Çapı) 310 mm Kanat Giriş Yüksekliği 110 mm
Kanat Başlangıç Çapı 210 mm Kanat Çıkış Yüksekliği 96 mm

Emme Çapı 205 mm Giriş Açısı 16°
Göbek ve Yanak Çapı 325 mm Çıkış Açısı 29°
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Tablo 2’de gösterilen boyutlara göre önce airfoil 
kanat profiline sahip fan (Fan1) daha sonra ise ka-
nadın temel kamburluk eğrisi değiştirilmeden sabit 
kalınlıklı kanat profiline sahip fan (Fan2) oluştu-
rulmuştur. Şekil 4’de her iki fanın da kanat profil-
leri karşılaştırılmalı olarak görülmektedir.

Şekil 4. Oluşturulan profillerin karşılaştırılması

Tasarlanan her iki fanda da altı adet kanat bulun-
makta olup, sırasıyla Fan1 ve Fan2’nin üç boyutlu 
geometrileri Şekil 5 ve Şekil 6’da verilmiştir.

Şekil 5. Airfoil kanat profiline sahip radyal fan (Fan1)

Şekil 6. Sabit kalınlıklı kanat profiline sahip radyal 
fan (Fan2)

3. AKIŞ ANALİZLERİ

Oluşturulan radyal fan geometritlerinde HAD yön-
temi kullanılarak akış analizleri yapılmıştur. HAD 
yönteminin ilk adımları olan akış hacmi ve çözüm 
ağı yapısı oluşturma işlemleri sırasıyla Ansys De-
sign Modeller ve Ansys Meshing modülleri kulla-
nılarak gerçekleştirilmiştir. Fan içerisindeki akış 
çözümlemeleri ise Ansys CFX modülü yardımıyla 
türbülanslı akışta RANS (Reynolds Averaged Na-
vier-Stokes) denklemleri çözülerek gerçekleştiril-
miştir. Daha sonra sonuçlar Ansys CFD-Post mo-
dülü ile incelenmiştir.

Şekil 5 ve 6’da gösterilmiş olan üç boyutlu fan katı 
modellerinden, akış analizlerini gerçekleştirebil-
mek için akış hacimlerinin oluşturulması gerek-
mektedir. Klima ve havalandırma santrallerinde 
kullanılan bu tip plug fanlar salyangozsuz olarak 
çalıştığı için, fanın çıkışına, sabit kesit alanlı ka-
natsız bir difüzör ve fanın girişine de silindirik bir 
giriş hacmi yerleştirilmiş biçimde analizler ger-
çekleştirilmiştir. Oluşturulan difüzör ve giriş hac-
mi Şekil 7’de görülmektedir.

Çözüm ağı yapısı oluşturulurken, çeperlerde olu-
şacak olan sınır tabakanın doğru modellenmesine 
özen gösterilmiştir. Radyal fan içindeki türbülanslı 
akışın hesaplanmasında, literatürdeki uygulamalar 
esas alınarak, k-ω SST (Shear Stress Transport) 
modeli kullanılmıştır. Bu türbülans modeli ile sınır 
tabakayı doğru modelleyebilmek için, sınır taba-
kaya oluşturulan çözüm ağının ilk elemanın yük-
sekliğinin bir ölçüsü olan y+ boyutsuz değerinin 
3’ten küçük olması sağlanmıştır [8]. Hesaplamalar 
yaklaşık 3,5 milyon eleman ile gerçekleştirilmiştir. 
Çözüm ağı kalitesini gösteren çarpıklık (skewness) 
değeri maksimum 0,85 mertebesinde olup Fan1 
için oluşturulan çözüm ağı yapısı Şekil 7’de gös-
terilmiştir.

Akış çözümleri RANS deklemeleri kullanılarak 
Ansys CFX modülü ile gerçekleştirilmiştir. Bu 
çözüm esnasında radyal fanların dönüşünü model-
lemede MRF (Multiple Referance Frame) [8] kul-
lanılmıştır. Her iki fan için de Tablo 3’deki sınır 
koşulları tanımlanarak analizler gerçekleştirilmiş; 
sonuç olarak fanların içinden geçen debi, basınç 
artışı ve verim değerlerine ulaşılmıştır.

Tablo 3. Sınır Koşulları

Devir sayısı d/d 2880
Giriş sınır koşulu Toplam Basınç 

(Pa)
0 (atmosferik 
sınır koşulu)

Çıkış sınır koşulu Statik Basınç 
(Pa)

650

Duvar sınır koşulu - kaymamazlık 
sınır koşulu

Çalışmada göz önüne alınan radyal fanın tasarım 
noktasına ait değerler, 2880 d/dak değerinde, 2100 
m3/sa debi ve 650 Pa statik basınç artışı biçiminde-
dir. Fan performans haritası, 520 Pa, 650 Pa ve 780 
Pa statik basınç artışı değerleri için elde edilmiştir.
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Tablo 4’de gerçekleştirilen analizlerin sonuçları 
her iki fan için de görülmektedir. Şekil 8’de ise fan 
performans haritaları karşılaştırmalı olarak veril-
miştir.

Şekil 8. Fan1 ve Fan2 performans haritası

Tablo 4 ve Şekil 8 de yer alan sonuçlar airfoil profili 
kanatlara sahip fanın sabit kalınlıklı kanada sahip 
fana göre aynı debide çok daha yüksek verim ve 
statik basınç farkı sağladığını göstermektedir. Bu-
nun nedenleri Şekil 9 ila Şekil 11’de açıklanmıştır. 

Şekil 9. Fan1 (solda) ve Fan2 (sağda) statik basınç 
dağılımı

Şekil 10. Fan1 (solda) ve Fan2 (sağda) bağıl hız 
vektörleri

Şekil 9’da her iki fanın da orta düzleminde aynı 
basınç artışındaki statik basınç dağılımları göste-
rilmiş olup giriş ve çıkış statik basınç dağılımları 
çok benzerdir. Aynı benzer yapı kanat yüzeyleri 
üzerindeki statik basınç dağılımlarında da görül-
mektedir (Şekil 11). Fakat Fan1, Fan2’ye göre daha 
fazla debi sağlamaktadır (Tablo 4). Ayrıca verimi 
de daha yüksektir (Şekil 8). Fan2’nin daha düşük 

Şekil 7. Giriş hacmi, difüzör ve Fan1 için oluşturulan 
çözüm ağı yapısı

Tablo 4. Akış Analizi Sonuçları

Devir Sayısı 2880 d/d

 
Debi (Q) Basınç Farkı (ΔPst) Akışkan Gücü Mil Momenti Mil Gücü Verim

m3/sa Pa W Nm W -

Aerofil Profil 
(Fan1)

1653 780 358,15 1,77 533,22 0,67
2465 650 445,07 2,09 631,23 0,71
3177 520 458,90 2,20 663,50 0,69

Sabit kalınlıklı 
kanat profili 

(Fan2)

1597 780 346,02 1,81 545,28 0,63
2068 650 373,39 1,88 566,39 0,66
2700 520 390,00 1,96 591,73 0,66
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verime sahip olmasının temel nedenlerinden biri, 
sabit kalınlık kanatların emme yüzeylerinde mey-
dana gelen akış ayrılmalarıdır (Şekil 10). Bu akış 
ayrılmaları ek olarak çarkın çıkış alanını da daralt-
makta ve debi azalmasına yol açmaktadır. 

SONUÇ

Çalışma kapsamında radyal fanlarda kanat profil 
biçimin fan performansına etkisi incelenmiştir. İki 
farklı kanat profili (airfoil ve sabit kalınlıklı profil) 
oluşturulmuş; çarkın kanadının temel kamburluk 
eğrisi, giriş ve çıkış kanat açıları ve çapları ile gö-
bek yanak biçimleri aynı korunmuştur. Bu şekilde 
oluşturulan radyal fan geometrilerine Hesaplamalı 
Akışkanlar Dinamiği (HAD) tekniği kullanılarak 
sayısal çözümlemeler gerçekleştirilip aşağıdaki 
sonuçlara ulaşılmıştır.

• Aerodinamik bir profil olan airfoil kanat pro-
filine sahip radyal fan hem statik basınç artışı 
hem de verim bakımından sabit kalınlıklı pro-
file sahip fandan üstündür.

• Fan içerisindeki akış incelendiğinde airfoil 
profilde akışın kanat üzerinde ayrılmadığı, 
sabit kalınlıklı profilde ise akış ayrılmaları 
görüldüğü bunun da fanın performansını dü-
şürdüğü gözlemlenmiştir.

Bu sonuçlar göz önünde bulundurulduğunda, 
aynı boyutsal özelliklere sahip radyal fanlarda sa-
bit kalınlıklı profil yerine airfoil profilli kanatlar 
kullanmak, fan verimlerinde %4-5 puanlık artış 
sağlamakta ve enerji tüketimini azaltıcı bir çözüm 
olarak karşımıza çıkmaktadır.
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Şekil 11. Fan1 (solda) ve Fan2 (sağda) kanatları 
üzerindeki statik basınç dağılımları
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Akıllı Kontrol Vanalarının Mekanik Tesisatta 
Kullanımının Tesisat ve Kontrol Sistemi 
Tasarım ve Uygulamalarına Etkileri

ÖZ
Tesisat armatürleri imalatında zaman içindeki gelişmeleri incelediğimizde, üretilen her 
yeni ürünün birden fazla görevi üstelenmeye başladığını ve birçok fonksiyonu yerine 
getirdiğini görmekteyiz. Yakın geçmişe baktığımızda, devreleri hidrolik olarak denge-
lemek için balans vanaları, tesisatta komşusu olan kontrol vana gövdeleri ve hat kesme 
vanalarının görevini üstlenmiştir. Hatta, dinamik balanslama kontrol vanası, kontrol 
hassasiyetini bir adım daha yukarı çıkarmıştır. Tesisata yerleşen bu vanalar kelime 
dağarcığında ”kombine” kelimesi ile anılır olmuştur. Tüm üretim teknolojilerinde di-
jitalleşme etkisi bu ürünleri de etkilemiştir. Artık içinden geçirdiği akışkanın miktarını 
sınırlayan, değiştiren, kombine vanalar, anlık debiyi yüksek doğrulukta bilip, hatta ısı 
aktarıcı öncesi ve sonrasına eklenecek iki sıcaklık hissedicisi motora bağlamak sureti ile 
akan enerjiyi hesaplamaktadır. Muhtemelen başka bir amaçla üzerine eklenen haberleş-
me fonksiyonu ile üzerinden akan enerjiyi dışarıya bildirebilmektedir. 
Bir hastane uygulamasında, fan coil ünitelerinde bu yeni nesil vanaların kullanılmak 
istenmesi ile karşılaşılan bu akıllı motorların teknik özellikleri ve yetenekleri kontrol 
sistemi tasarımı, uygulanması ve mekanik tesisat tasarımı etkisi detaylı analiz edilmiştir. 
Analiz sonucunda tesisat sektöründe dijitalleşmenin gelecekteki izlerine rastlanmıştır. 
On off kontrol edilen vana gövdesinden, oransala; oransaldan debi kontrollü akıllı vana-
ya kadar kontrollü vanaların gelişimi tesisat üzerindeki etkileri ile birlikte anlatılacak-
tır. Bu motorların kontrol sisteminde kullanılmasıyla elde edilen tesisat güncel verileri, 
sistem toplam aklının artmasının, sistem toplam kazancının ve faydanın arttırmasının 
nasıl olduğu bu bildiri ile anlatılacaktır. 
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ABSTRACT
When we examine the developments in the manufacture of installation fittings, we see that every 
new product produced started to assume more than one task and performs many functions. In recent 
years, balancing valves which have been used to balance the circuits hydraulically, have taken over 
the tasks of their neighbors such as control valve bodies and line shut-off valves. In fact, the dynamic 
balancing control valve has increased the control accuracy a step further. These valves, which are 
located in the facilities, have been referred to in the sectoral glossary by the word “combined”. The 
digitalization effect on all production technologies has also affected these products. The combined 
valves, which limit and/or change the amount of fluid flowing through it, now calculate the flowing 
energy, which they know at high accuracy, by connecting two temperature sensors which are in-
stalled inlet and outlet of the heat exchangers to the valve actuator. Evenmore, they can forward the 
data of the flowing energy over them to the up and/or side systems via the included communication 
function whic by the way may at the beginning have been integrated for different purposes.
These valve actuators; which are faced with the use of these new generation valves in fan coil units 
at the application in a hospital project; have been analyzed in detail such as the effect of the control 
system design according to technical specifications and capabilities, and implementation, and me-
chanical installation design. Future traces of digitalization in the installation sector encountered as 
a result of this analysis.
The development and evolution of the control valves, from on-off controlled valves to proportionally 
controlled ones; and from proportionally controlled to flowrate controlling smart valves, shall be 
explained together with the effects on the installation. With this paper, it will be explained how the 
current data obtained by using these actuators in the control system, how to increase of the system 
total mind, and the system total profit and the benefit.

Keywords
Smart Control Valve, Digital Actuator, Smart Sensor, Valve Actuator, Combined Valve.
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GİRİŞ

1.1. Mekanik Tesisat Açısından Akıllı Vana 
Motorunun Değerlendirilmesi

HVAC tesisatlarında motorlu vanalar, akışkan ve 
ortam sıcaklığı şartlandırmasında en önemli ekip-
manların başında gelmektedir. Bunlar fark basınç 
ve debi kontrol fonksiyonlarının kontrolü ile sı-
caklık konfor şartını en uygun şartlarda tutmaya 
çalışırlar.

Motorlu kontrol vanaları kontrol prensiplerine göre 
üç gruba ayrılır:

• Aç-Kapa Kontrol (2 nokta kontrol)
• Yüzer Kontrol (3 nokta kontrol)
• Oransal Kontrol
Tesisatta çoğunlukla kullanılan logaritmik karak-
teristikli motorlu vanaların ana amacı logaritmik 
karaktere sahip ısı terminal ünitelerin ısı transfer 
kontrolünü lineer olarak kontrol altına alınmasını 
amaçlamaktır.

Vana aktuatörlerinin görevi, kontrolörden aldığı 
sinyal ile sorunsuz bir şekilde vana strok açıklığını 
istenen aralığa getirmektir. Aktuatörler kontrol tip-
lerine göre üçe ayrılmaktadır:

On-Off Kontrol

Aç-kapa motorlu vanaları stroğunda iki nokta ara-
sında reglaj yapmaksızın akışkan tamamen akışını 
sağlamak ya da durdurmak için kullanılır. Açık ya 
da kapalı tesisatta sistemi kapatmak ve ayırmak 
için kullanılmaktadır.

3 Nokta Kontrol

Vana strok aralığının tamamı için sistemden gelen 
aç, kapa ya da dur sinyalleri ile istenen pozisyonu 
vana milinin kontrolü ile sağlamaktadır. Daha az 
hassas reglaj talebinde bulunan tesisatlarda kulla-
nılmaktadır. Örnek olarak kazan tesisatları verile-
bilir.

Şekil 1

Şekil 2
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hal set sıcaklığı oransal motorlar kullanıldığında 
çok daha yakın noktalarda tutulabiliyor. Bu da kul-
lanıcılar için konfor sıcaklığına daha hızlı ulaşma 
ve daha kararlı bir mahal sıcaklığının sağlanmasını 
kolaylaştırıyor.

Yapılan ölçüm ve değerlendirmelerde pompa ener-
ji sarfiyatlarında ve chiller COP değerlerinde çok 
ciddi değerlerde enerji tasarrufu sağlandığı yönün-
de olmuştur.

Aşağıdaki grafik ve değerler pompa karakteristiği-
ne bağlı olarak on-offf kontrollü motor ile oransal 
kontrollü motorlar arasındaki enerji sarfiyat mik-
tarlarını bize açıkça vermektedir. Görülen odur ki 
oransal motor kullanımında %45’e varan değerler-
de enerji tasarrufu sağlanabilmektedir. Bu değerler 
Şekil 4’te açıkça görülebilmektedir.

Şekil 3

Şekil 4

Oransal Kontrol

Hassas kapalı devre tesisatlarda kullanılan en 
yaygın uygulamadır. Kontrol sinyali elektronik 
gruptan 0(4)…20 mA veya 0(2) … 10 V olarak ile-
tilmektedir. Vana aktuatörü çok kısa süreli aralık-
larla kontrol imkânı sağlamaktadır. Düşük akışlar-
da dahi en hassas kontrolü sağlayan bu yöntem çok 
değişkenli akışkan şartlarında en uygun kontrolü 
garanti eder. Örnek olarak hassas klima-nem sant-
ralleri ve chiller grupları verilebilir.

On-off kontrollü motor ile oransal kontrollü mo-
torların mahal set değeri üzerindeki sıcaklık farkı 
salınımları aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.

Şekil 2’de de görüldüğü gibi on-off motorlarda 
mahal set sıcaklığındaki salınım oransal kontrollü 
motor kullanımına göre çok daha fazla oluyor. Ma-



DERLEME MAKALE

Tesisat Mühendisliği - Sayı 185 - Temmuz/Ağustos 202130

Tüm bunlara ilave olarak on-off motor kullanılan 
bir mahaldeki vana motorlarının oransal motora 
çevrildiğinde mahal set değerlerinin soğutmada 2 
derece arttığı görülmüştür. Bu da bize, mahalde 
yaşayan insanların konfor alışkanlıklarının daha 
kararlı iç sıcaklıklarda değişebildiğini Şekil 5’teki 
gibi göstermiştir.

Günümüzde oransal motorların BMS sistemi ile 
direk kontrol edilebilir hale gelen dijital versiyon-
ları ile daha hassas kontrollerin de sağlanması 
mümkün hale gelmiştir.

Temel amaca ek olarak bu dijital motorlar, paza-
rın getirdiği talepler ve rekabet doğrultusunda ek 
fonksiyonlara da sahip olmuşlardır. Hassas debi 
kontrolünün yanında ilave BMS kontrol ekipman-
ları ile bağlantı kurarak tüm ısıtma-soğutma tesi-
satının tasarım şartlarına en yakın hale gelmesine 
ve bu şartlarda çalışmasına olanak tanımaktadırlar. 
Örneğin sıcaklık sensörleri ile sistem dönüş suyu 
sıcaklığının kontrolü kolaylıkla sağlanıp, chiller 
COP verimi en yüksek seviyede tutulabilmektedir. 

Şekil-7’de bir kısım otomasyon komponentine ör-
nekleri görülmektedir.Tüm bunları merkezi bina 
otomasyon sisteminden kontrol edebilmek hem 
bina mekanik tesisatının daha verimli hale gelme-
sine hem de bina enerji maliyetlerinin izlenebilirlik 
seviyesinin artmasına olanak sağlamıştır.

Tesisat üzerindeki bir arıza halini haber verebil-
mek gibi ilave özellikler yüklenen bu motorlar 
sadece enerji tasarrufu sağlayarak değil aynı za-
manda bina yaşadığı sürece meydana gelen bakım 
maliyetlerinin de azalmasını sağlamaktadırlar.

Günümüzde yaygın olarak kullanılan bina otomas-
yon sistemlerine tam uyumlu bir şekilde üretilen 
bu motorlar, merkezi sistemden devreye alınarak, 
işçilik maliyetlerini ve insandan kaynaklanabile-
cek devreye alma sırasında çokça karşılaşılan hata 
payını da yok denecek noktalara taşımışlardır. Me-
kanik sistemi tasarıma en yakın hale getirme ko-
nusunda geleneksel motorlara göre çok önde olan 
bu motorlar sistem üzerindeki ana ekipmanlarla da 
tam bir uyum içerisinde çalışmaktadırlar.

Şekil 7

Bu motorlar pompa optimizasyonu konusunda da 
önemli rol oynamaktadırlar. Pompa optimizasyo-
nunun amacı (projelendirme) ve pompa seçim es-

Şekil 5

Şekil 6
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nasında kabul edilen toleransların devreye alma 
sürecinde, gerçek çalışan tesisatta devre dışı bı-
rakılması ve sistemin her durumda (tam kapasite 
veya kısmi yük) ideal noktasında çalıştırılmasının 
sağlanmasıdır. Bu işlem için tüm vanaların debi 
ayarlamaları yapılmalı, vanaların motorları elekt-
riksel olarak %100 açık pozisyona getirilmeli veya 
bu işlem motorların montajı yapılmadan gerçekleş-
tirilmelidir. İşte tam bu noktada merkezden kontro-
lün sağlanması ve tek bir noktadan müdahale edil-
mesi her açıdan kolaylık ve tasarruf sağlayacaktır.

1.2. Kontrol Açısından Akıllı Motorun 
Değerlendirilmesi

Bağımsız zonlarda HVAC’da kullanılan terminal 
ünitelere gönderilen suyu kontrol etmek için akıllı 
vana motorları kullanılmaktadır. Terminal üniteler 
aşağıdaki gibi uygulamalarda kullanılmaktadır. 

• Fan coil üniteleri
• Soğuk tavan 
• İndüksiyon üniteleri
• Son ısıtıcılar
• Son soğutucular
• Klima santralleri
• Ve diğer terminal üniteleri

Akıllı vana motorlarla yüksek hassasiyetle akışı 
kontrol edebilmekte ve debi bilinmekte, uzaktan 
erişim imkanı ile motorun tüm fonksiyonları yö-
netilmektedir. Bu şekilde vanaların devreye alma 
süreci hızlanmakta, bakım kolaylığı sağlanmakta-
dır. Hassas kontrol özelliği sayesinde zon konforu 
artmakta ve enerji tasarrufu sağlanabilmektedir. 
Akılı vana motorları ile vanadan geçen anlık debi, 
zondaki ihtiyaç bilinmektedir.

Şekil 8

Şekil 9
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ENERJİ TASARRUFU

Akıllı motorlar kullanılan balans ve kontrol va-
naları anlık debiyi yüksek doğrulukta bilmekte-
dir. Dijital motora vereceğiniz kumanda sinyalini 
1/1000 kontrol oranında vanaya aktarabilmektedir. 
Bu özellik kontrol hassasiyetini arttırmakta ve 
hataları en aza indirmektedir. Terminal ünite (ısı 
aktarıcı) öncesi ve sonrasına eklenecek iki sıcak-
lık hissedicisi motora bağlandığında akan enerjiyi 
hesaplamaktadır. Terminal üniteyi zondaki gerek-
sinime göre kapasite kontrolü yaparak çalıştırdığı-
mızda, eğer terminal ünite çıkış su sıcaklığını ta-
sarım sıcaklığını sağlayacak şekilde yönetebiliriz. 
Bu bize enerji tasarrufu sağlayacaktır. 

Batarya Çıkış Sıcaklığı = Tasarım Çıkış Sıcaklığı

Nereden Tasarruf?

• Kaynaktan ısıtma/soğutma enerjisi düşecektir.
• Transfer-debiler hep düşme eğiliminde ola-

caktır.
• Pompa KW değeri düşecektir.
• Pompanın ömrü uzayacaktır.
• Bakım giderleri düşecektir.
• Yoğuşma yönetimi sağlanacaktır.

ENERJİ İZLEME ve YÖNETİMİ

Her bir bataryadan mahale aktarılan enerji anlık ve 
toplam olarak gösterilecek ve kaydedilecektir.

Anlık tüketim  Wh/m2  Toplam tüketim  Σ Wh

Toplam ile ilgili sınır konulacaktır.

Σ Wh ≤ optimum enerji

• Kullanıcı sınırlandırılacaktır.
• Kullanıcı davranış yönetimi sağlanacaktır.
• Tasarım doğrulaması yapılabilecektir.
• Öğrenen algoritma uygulamasına sahip oluna-

caktır.

İŞLETME YÖNETİMİ

Debi ayarlamaların zaman içinde veya ihtiyaca 
göre merkezden değiştirilmesi sağlanacaktır.

SONUÇ

Tüm bu etkenler düşünüldüğünde mekanik cihaz-
ların ve mekanik ekipmanların artık otomasyon 
ekipmanları ile iç içe bir hale geldiği görülmekte-
dir. Bu sayede mekanik imalat, daha kolay, daha 
hızlı ve tasarım aşamasında istenen kriterlere daha 
yakın bir şekilde yapılabilmektedir. Hatta tüm bu 
ekipmanların günümüz dijitalleşme koşullarına 
ayak uydurarak çok daha gelişmiş özelliklerle me-
kanik sistemleri bir sonraki endüstri çağına hazır-
ladığı görülmektedir. 
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İki Borulu VRF Sistemlerde Dış Ünite 
Seçiminde Diversite Faktörünün 
Değerlendirilmesi

ÖZ

VRF (Değişken Soğutucu Akışkan Debili) sistemler iş, hizmet, hastane, konut gibi 
birçok tesiste kullanılmaktadır. Genel olarak VRF firmalarının tasarım programla-
rı bulunmakta olup bu programlarla iç ve dış ünite seçimi, bakır boru çaplarının 
belirlenmesinin yanı sıra sistem kontrolü ve malzeme metrajlarının çıkartılması da 
yapılmaktadır. Birçok firmaca diversite, iç ünitelerin kapasite toplamının dış ünite 
kapasitesine oranı olarak ifade edilmektedir. Genel olarak dış ünite seçimlerinde bu 
diversite etkili olmaktadır.
Bu çalışmada Afyonkarahisar ilindeki kurumsal bir hizmet binası ele alınmıştır. 
Binanın ısı kaybı ve kazancı hesapları, soğutmadaki pik yük ve buna bağlı olarak 
belirlenen sistem diversitesi üzerinden iki farklı markaya ait VRF dizayn programı 
kullanılarak iç ve dış ünite seçimleri yapılmıştır. Heat Pump (ısı pompalı) sistemli 
bir tasarımda dış ünite seçimlerinde farklı metotlar kullanılarak bunların sonuçlara 
etkisi karşılaştırmalı olarak değerlendirilmiştir.
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1. GİRİŞ

Ülkemizde 90’lı yılların ikinci yarısından itibaren 
kullanılmaya başlanan VRF (Değişken Soğutucu 
Akışkan Debili) sistemler her geçen gün iklimlen-
dirme pazarındaki payını artırmaktadır. Nitekim 
iç piyasadaki satış rakamlarına baktığımızda 2010 
yılında 12.041 adet [1] dış ünite satılmışken 2017 
yılında bu rakam 36.751 adet [2] olmuştur. Bir baş-
ka deyişle satış miktarında %206 oranında artış 
meydana gelmiştir. Aynı süre içerisinde soğutma 
grubu satış rakamlarında ise %28 oranında artış 
meydana gelmiştir. Bu da bize klima sektöründe 
genel bir artış olmakla birlikte VRF sistemlerinin 
hızlı bir şekilde pazar payını artırdığını göster-
mektedir.

Bu sistemler, gelişen teknolojinin beraberinde ge-
tirdiği yüksek verimlilik nedeniyle klasik sulu sis-
temlerin yerini büyük oranda alarak başta yüksek 
yapılarda olmak üzere iş merkezleri, hizmet bina-
ları, hastaneler, oteller, AVM ve konut gibi birçok 
tesiste kullanılmaktadır. Ayrıca bu sistemlerdeki 
uygulama kolaylığı, sistem ekipmanları ve buna 
bağlı olarak gereksinim duyulan alan azlığı, oto-
masyon ve işletme kolaylığı bu durumun gerçek-
leşmesinde büyük önem arz etmektedir.

Üreticilerin kendilerine ait VRF dizayn program-
ları bulunmaktadır. Bu programlar VRF sistemle-
rinin tasarımı, satışı ve uygulaması aşamasında et-
kin şekilde kullanılmaktadır. İç ve dış ünite seçimi 
ile bakır boru çaplarının belirlenmesinin yanı sıra 
sistem kontrolü ve malzeme metrajlarının çıkartıl-
ması programlar ile yapılmaktadır.

VRF dizayn programları ile yapılan tasarımlar-
da her markanın cihaz özelliklerine bağlı olarak 
iç ünitelerde farklı cihaz seçimleri sonuçlarına 
ulaşılmaktadır. Dış ünite seçimlerinde ise cihaz 
özelliklerinin dışında dizayn programlarının se-
çim yöntemleri farklı sonuçların oluşmasına neden 
olmaktadır. Ortaya çıkan kapasite farklılıkları iç 
ünite seçimlerinden çok dış ünite seçimlerinde so-
run teşkil etmektedir.

Bu durumun temel kaynağı pik yük ve sistem di-
versitesi gibi kavramların içerikleri ile bunların 
hesaplanmaması veya cihaz seçimlerinde dikkate 
alınmamasıdır. Buna bağlı olarak üretici firmala-
rın VRF dizayn programlarının seçim mantığı da 
bir başka önemli noktadır. Bu çalışmada soğutma-
da zon pik yük ve sistem diversite kavramları ile 
iç ünite toplam kapasitesi, mahallerin maksimum 
yük toplamı ve pik yüküne göre yapılan dış ünite 
seçimleri incelenmiştir.

2. VRF SİSTEMİ

Genel olarak İngilizce Variable Refrigerant Flow 
kelimelerinin kısaltması olan VRF olarak adlan-
dırılan sistemlerin dilimizdeki karşılığı Değişken 
Soğutucu (Akışkan) Debili sistemlerdir. Piyasa-
da VRV, VRS vb. isimlerle adlandırılan sistemler 
VRF ile aynı olmakla birlikte firmalarca tescillen-
miştir. 

Adından da anlaşılacağı üzere sistem, içerisinde 
barındırdığı akışkan debisini değiştirerek ihtiyaç 
olan kapasiteyi, tam ve net olarak ayarlayabilmek-
tedir. Sistem, birden fazla iç ünitenin tek bir bakır 

Şekil 1. VRF sistemi şeması
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boru hattı ile aynı dış ünite ve dış ünite grubuna 
bağlı çalışmasına olanak sağlanmaktadır (Şekil 1).

Sistemde, gerektiği kadar soğutucu akışkan doğru 
faz ve doğru zamanda ihtiyaç duyulan iç üniteye 
sevk edilerek ısıtma ve soğutmada kullanılma-
sı sağlanmaktadır. Her bir ünite ana boru hattına 
bağlanarak birbirinden bağımsız şekilde ayrı ayrı 
kontrol edilebilir. 

İç ünitelerin birbirinden bağımsız kontrolünü sağ-
layan ise genleşme (akış düzenleme) vanasının iç 
ünitelerde bulunmasıdır (Şekil 2).

VRF sistemleri çalışma prensiplerine göre iki ayrı 
şekilde gruplandırılır. 

A. Dış ünite kondenserinin soğutulma şekline 
göre; 

1. Hava soğutmalı; havadan havaya ısı pompası 
prensibindedir. 

• Dış ünite kondenserleri hava ile soğutulmak-
tadır.

• Dış ünite atmosfere açık bir alanda olmalıdır.
• Dış ortam sıcaklıkları cihazın verimini etkiler.
2. Su soğutmalı; havadan suya ısı pompası prensi-
bindedir.

• Dış ünite kondenserleri su ile soğutulmaktadır.

• Kondenseri soğutmak için su kaynağı, toprak, 
su kulesi, kazan gibi ikincil bir sistem gerek-
lidir.

• Dış ünite kapalı bir alanda olabilir.
• Dış ortam sıcaklıkları cihazın verimini etki-

lemez, dolayısıyla çok daha soğuk veya çok 
sıcak iklimlerde verimli bir şekilde kullanılır.

B. İşletme özelliklerine göre; 

1. Heat Pump (Isı Pompalı): 

• Aynı anda ya ısıtma ya soğutma yapabilen sis-
temlerdir.

• 2 borulu fan coil sisteminin alternatifidirler.
• Aynı anda ısıtma ve soğutma ihtiyacının olma-

dığı binalarda rahatlıkla kullanılabilir. 
2. Heat Recovery (Isı Geri Kazanımlı): 

• Aynı anda, ısıtma ve soğutma yapabilen sis-
temlerdir.

• 4 borulu fan coil sisteminin alternatifidirler.
• Aynı anda ısıtma ve soğutma ihtiyacının oldu-

ğu binalarda konforu sağlamak için kullanılır.
• Aynı anda ısıtma yapılan mahal ile soğutma 

yapılan mahal arasında enerjiyi taşıyabildiği 
için ısı geri kazanımı sağlar.

• Isı geri kazanımı yaptığı için işletmesi ekono-
mik sistemlerdir.

Şekil 2. VRF iç ünite
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Şekil 4. Hava soğutmalı VRF sistemleri

Şekil 5. Su soğutmalı VRF sistemleri

Markalara göre çeşitli isimlerle kodlanan (HR, BS, 
CH, PFD, MCU vb.) ısı geri kazanım üniteleri kul-
lanılmaktadır (Şekil 3). 

Sistem dış üniteden HR ünitesine üç borulu, HR 
ünitesinden iç üniteye iki borulu olarak yapılmak-
tadır. Dış ünite ile HR ünitesi arasındaki üçüncü 
boru düşük basınçlı (emme) gaz hattı olarak görev 
yapmaktadır.

Bu genel ayrımlara bağlı olarak VRF sistemleri; 
Şekil 4 ve Şekil 5’teki şekilde oluşmaktadır.

VRF sistemlerde dikkat edilmesi gereken nokta, 
soğutucu gaz miktarına göre iç ünite monte edi-
lecek en küçük hacimli mahallin belirlenmesidir. 
VRF sistemlerde kullanılan R410A gazı yanıcı ve 
zehirli değildir. Ancak ortamdaki oksijeni tüket-
mesi nedeniyle boğulma olayı riski vardır.

EN 378-1:2000 Standardı’na göre R410A gazı, or-
tamda 440 gr/m3 değerinin altında olmalıdır. Bu 
nedenle sistemdeki toplam gaz miktarının belirlen-
mesi ve buna bağlı olarak iç ünite monte edilecek 
en küçük hacimli mahal boyutu belirlenmelidir.

Şekil 3. HR üniteleri
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Sistemdeki R410A gaz miktarı: G (kg)
En küçük mahal hacmi: V (m3)
→ V = (G*1000) / 440

VRF sistemlerinde kullanılan R410A gazının ısı 
taşıma kapasitesi; suya göre 10 kat, havaya göre 20 
kat fazla olup bu da daha küçük çaplarda boru kul-
lanılmasına neden olmaktadır.

Küçük boru çapları ve buna bağlı olarak tesisat için 
küçük hacim/alan gerekmesi, montaj kolaylığı, ısıt-
ma ve soğutma işlemleri için ayrı ekipmanlara ihti-
yaç duyulmaması gibi etkenler VRF sistemlerinin 
tercih edilmesinde öne çıkmaktadır. 

3. PİK YÜK

Soğutma yükünün hesaplanmasında aynı yön için 
tarih ve saate bağlı olarak; eş değer sıcaklık farkı, 
gölgeleme faktörü, camlardan gelen güneş radyas-
yonu değişkendir. Dolayısı ile mahallin soğutma 
yükü, tarih ve saate bağlı olarak değişmektedir. Bu 
nedenle mahallerin yük toplamı, aynı tarih ve saat-
te sistemin ihtiyaç duyduğu maksimum yükü bize 
vermemektedir.

Sistemin ihtiyaç duyduğu maksimum yük veya bir 
başka deyişle sistemin pik yükü, mahallerin eş za-
manda ihtiyaç duyduğu soğutma yükü olmaktadır.

3.1. Pik Yükün Belirlenmesi

Örnek olarak Şekil 6’da yer alan yapının zon du-
rumlarına göre pik yükünü belirleyelim. Hesabın 
basitleştirilmesi amacıyla güneş radyasyonu ile 
pencerelere gelen ısı akısı (Tablo 1) ve mahallerin 
pencere alanları (Tablo 2) verileri kullanılarak sa-
dece camlardan gelen güneş radyasyonu yükleri 
üzerinden mahallerin ısı kazancı ihtiyaçları belir-
lenmiştir.

Tablo 1. Güneş Radyasyonu İle Pencerelere 
Gelen Isı Akısı (W/m2)

Tablo 2 – Pencere Alanları

Pencere no Alan
P1, P2, P5, P6 3 m2

P3. P8 4 m2

P4 5 m2

P7 6 m2

Şekil 6. Mimari plan

Tablo 3. Pencere Isı Kazançları

Pencere no Alan Yön
08:00 12:00 16:00

Isı akısı 
W/m2

Güneş rad. 
(W)

Isı akısı
W/m2

Güneş rad. 
(W)

Isı akısı
W/m2

Güneş rad. 
(W)

P1 3 KB 50 150 150 450 350 1050
P2 3 KB 50 150 150 450 350 1050
P3 4 KD 350 1400 50 200 50 200
P4 5 KD 350 1750 50 250 50 250
P5 3 GD 350 1050 150 450 50 150
P6 3 GD 350 1050 150 450 50 150
P7 6 GB 50 300 150 900 350 2100
P8 4 GB 50 200 150 600 350 1400
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Tablo 3’de pencerelerin yön ve saate bağlı olarak 
hesaplanan güneş radyasyonu ısı kazancı sonuçları 
verilmiştir.

Pencerelerden kaynaklanan güneş radyasyonuna 
bağlı olarak mahallerin maksimum ve sistem pik 
yükü Tablo 4’deki şekilde bulunmuştur.

Saatlere bağlı olarak bulunan mahallerin ısı kazancı 
incelendiğinde, mahal yüklerinin toplamı 9.050 W 
olmasına karşın, yapının saat 16:00’da maksimum 
düzeyde ısı kazancı olduğu görülmektedir. Dolayı-
sıyla yapının pik yükü 6.350 W olmaktadır.

3.2. Zon Sayısına Bağlı Olarak Pik Yükün 
Değişimi

Sistemin eş zamanda ihtiyaç duyduğu pik yük;

• Sistemin zonlanma türüne, 
• Yapının konum durumuna, 
• Yapının kullanım türüne
göre değişkenlik göstermektedir. Zonlamanın kat 
veya yön bazlı yapılması pik yükü etkilemektedir. 
Yapının tek veya çok cepheli olması bu etkide de-
ğişkenliğe neden olmaktadır. Örneğin tek cepheli 
bir yapıda yön bazlı zonlamadan bahsedilemeye-
ceği gibi pik yük de değişmeyecektir. Yapının kul-
lanım türü konut ise bu durumda aynı anda kulla-
nılacak mahaller pik yükün belirlenmesinde esas 
olacaktır.

Yukarıdaki örnek yapıyı iki zon olarak oluşturdu-
ğumuzda ise Tablo 5 ve Tablo 6’daki sonuçlar bu-
lunmuştur.

Tablo 5. Mahallerin ve Sistem Pik Yükü (Zon 1)

Mahal 
no

08:00 12:00 16:00
Mahal yükü

Yük Yük Yük
1 350 1050 2450 2450
2 1550 650 1250 1550
 1900 1700 3700 4000

Mahallerin maksimum yüklerinin toplamı         
4.000 W, Pik yük 3.700 W

Tablo 6. Mahallerin ve Sistem Pik Yükü (Zon 2 )

Mahal 
no

08:00 12:00 16:00
Mahal yükü

Yük Yük Yük
3 1750 250 250 1750
4 1050 450 150 1050
5 1350 1350 2250 2250
 4150 2050 2650 5050

Mahallerin maksimum yüklerinin toplamı           
5.050 W, Pik yük 4.150 W

Tablo 4, Tablo 5 ve Tablo 6’yı birlikte incelediği-
mizde, yapının tek veya iki zonlu olması yapının 
mahal yük toplamında değişiklik yaratmamakta-
dır. Ancak buna karşın zon pik yükleri açısından 
değişim söz konusudur. Yapı tek zon olduğunda pik 
yük değeri 6.350 W iken iki zon olarak tasarlandı-
ğında, iki zonun pik yük toplamı 7.850 W (3.700 + 
4.150) olmaktadır. Buna göre böyle bir yapıyı iki 
zon yerine tek zon olarak tasarlamak daha uygun 
olacaktır.

Tablo 4. Mahallerin Ve Sistem Pik Yükü

Mahal 
no Pencere Yön

08:00 12:00 16:00
Mahal 

yükü (W)Güneş 
rad. (W) Yük (W) Güneş 

rad. (W) Yük (W) Güneş 
rad. (W) Yük (W)

1
P1 KB 150

350
450

1050
1050

2450 2450
P8 GB 200 600 1400

2
P2 KB 150

1550
450

650
1050

1250 1550
P3 KD 1400 200 200

3 P4 KD 1750 250 250 1750
4 P5 GD 1050 450 150 1050

5
P6 GD 1050

1350
450

1350
150

2250 2250
P7 GB 300 900 2100
 6050 3750 6350 9050
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3.3. Sistem Diversitesi

VRF sistemleri ile ilgili bilgilerde diversite genel 
olarak iç ünite kapasite toplamının dış ünite ka-
pasitesine oranı olarak ifade edilmektedir. Ancak 
diversite kelimesi Türkçe’ye “Eş zamanlılık katsa-
yısı” olarak çevrilebilir. Bu açıdan değerlendirildi-
ğinde diversite iç ünite kapasitelerine değil siste-
min pik yüküne bağlı olmaktadır.

Sistem Diversitesi (%) : [1 - (Pik yük / Mahal mak-
simum yük toplamı)] * 100

Bu açıdan değerlendirdiğimizde yukarıdaki örnek-
te yer alan sistemlerin diversiteleri;

Tek zon ……… 
Sistem Diversitesi = [1 - (6.350 / 9.050)]*100 = %29

Zon 1 ………… 
Sistem Diversitesi = [1 - (3.700 / 4.000)]*100 = %7

Zon 2 ………… 
Sistem Diversitesi = [1 - (4.150 / 5.050)]*100 = %17

şeklindedir. Örnekteki gibi dört cepheli bir yapıda 
kat bazlı zonlama yapmanın daha avantajlı olduğu 
sonucu ortaya çıkmaktadır.

4. İÇ-DIŞ ÜNİTE SEÇİMİ

VRF sistemlerinde iç ve dış ünitelerin belirlenme-
si ve cihaz seçimlerinde genel olarak VRF üretici 
firmalarının dizayn programları kullanılmaktadır. 
VRF dizayn programları ile yapılan tasarımlarda 
her markanın cihaz özelliklerine bağlı olarak iç ve 

dış ünitelerde farklı cihaz seçimleri oluşabilmek-
tedir.

Cihaz seçimlerinde;

• İklim şartları
• İç ortam koşulları
• Bakır borulama mesafesi
• Dış ünite kondenserinin soğutulma şekli (hava 

veya su soğutmalı)
• İşletme şekli (heat pomp veya heat recovery)
etkili olmaktadır.

5. ÖRNEK PROJE VERİLERİ

VRF sistemlerinde nominal kapasite değerlerinin 
dış 35 °C KT - 24 °C YT, iç 27 °C KT - 19 °C YT 
olması nedeniyle çalışma bu koşullara yakın olan 
Afyonkarahisar ilindeki kurumsal bir hizmet bi-
nasının proje çalışması kullanılarak değerlendirme 
yapılmıştır. VRF pazarında önemli paya sahip iki 
firmanın dizayn programları kullanılarak iç ve dış 
üniteler belirlenmiştir.

5.1. İklim Verileri ve Tasarım Şartları

Yer : Afyonkarahisar 38° 45’ K 30° 32’ D 
Kış : - 12 °C rüzgarlı
Yaz KT : 34 °C
Yaz YT : 21 °C 
Dt : 17,1 °C 
İç ortam soğutma dizayn şartı: 26 °C KT - %50 RH

Şekil 7. Kat planı
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5.2. Yapı Mimarisi

Kurumsal bir hizmet binası olan yapı, 
bodrum+zemin+4 normal olmak üzere toplam 6 
kattan oluşmaktadır. Yapıda ısıtma doğal gazlı 
merkezi kazana bağlı panel tip radyatör ile yapı-
lacaktır. Soğutma ise VRF sistemi ile zemin+4 
normal katlarda bulunan ofisler, bekleme, koridor, 
yemekhane gibi mahallerde yapılacaktır. Binanın 
cephelerinin bütün yönlere bakması nedeniyle her 
kat ayrı zon olarak planlanmıştır. Bu çalışma Şekil 
7’de kat planı verilen 4 üncü kat üzerinden yapıl-
mıştır.

5.3. Isı Kaybı ve Kazancı Hesapları

Yapının TSE 825’e göre ısı yalıtımı hesabı yapıl-
mıştır. Isı kaybı ve kazancı hesapları MTH prog-
ramı kullanılarak yapılmıştır. Isı kazancı hesap-

lamaları sonucu Tablo 7’de verilen mahallerin 
maksimum ve zon pik soğutma yükü bulunmuştur.

Tablo 7’de görüleceği üzere, mahallerin maksimum 
ısı kazancı toplamı 37,54 kW olmasına karşın, zon 
pik yükü 25,21 kW olmaktadır. Buna göre zonun 
sistem diversitesi;

Sistem Diversitesi : 1 – (25,21 / 37,54) = %32,8 ola-
rak bulunmuştur.

6. İÇ ÜNİTE SEÇİMLERİ

İç ünitelerin seçiminde soğutma hesabına bağlı ka-
lınarak iç ortam 26 °C KT - %50 RH olarak alın-
mıştır. (X) ve (Y) markalarının VRF dizayn prog-
ramları kullanılarak mahallin duyulur ve toplam 
ısı kazancını karşılayacak şekilde Tablo 8’deki iç 
üniteler belirlenmiştir.

Tablo 7. Mahallerin Maksimum ve Pik Yükleri

 MAHAL MAKSİMUM

 

ZON PİK
Ay Saat ODI (Watt) OTI (Watt) Ay Saat ODI (Watt) OTI (Watt)

401 Eylül 10:00 5.339 6.556 Ağustos 15:00 3.653 4.870
402 Eylül 12:00 2.113 2.675 Ağustos 15:00 497 497
403 Eylül 12:00 10.643 14.387 Ağustos 15:00 6.034 6.034
409 Ağustos 15:00 1.170 1.591 Ağustos 15:00 1.170 1.591
410 Ağustos 15:00 2.133 2.606 Ağustos 15:00 2.133 2.606
411 Haziran 08:00 1.475 1.803 Ağustos 15:00 1.278 1.699
414 Haziran 08:00 1.108 1.163 Ağustos 15:00 1.083 1.153
415 Ağustos 15:00 1.613 2.034 Ağustos 15:00 1.613 2.034
416 Temmuz 15:00 4.068 4.728 Ağustos 15:00 4.068 4.728

 
37.543

 
25.212

37,54 kW 25,21 kW

Tablo 8. Mahal İç Ünite Seçim Listesi

Oda

Gerekli Kapasite (kW)
Seçilen iç ünite

Soğutma Isıtma

TK DK TK Tip Nominal 
kapasite Miktar Toplam

401 6,6 5,34 4,26 Duvar Tipi 3,6 2 7,2
402 2,7 2,11 2,24 Dört Yöne Üflemeli Kaset Tipi (600x600) 3,6 1 3,6
403 14 10,6 10,13 Dört Yöne Üflemeli Kaset Tipi (600x600) 4,5 4 18
409 1,6 1,17 1,81 Duvar Tipi 2,2 1 2,2
410 2,6 2,13 0,83 Duvar Tipi 2,8 1 2,8
411 1,8 1,48 1,95 Duvar Tipi 2,2 1 2,2
414 1,2 1,11 0,76 Duvar Tipi 2,2 1 2,2
415 2 1,61 2,46 Duvar Tipi 2,8 1 2,8
416 4,7 4,07 3,54 Dört Yöne Üflemeli Kaset Tipi (600x600) 2,8 2 5,6

TOPLAM 46,6
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7. DIŞ ÜNİTE SEÇİMLERİ

Afyonkarahisar ilinin iklim verileri olan 34 °C KT 
- 21 °C YT şartlarına göre dış ünite seçimleri ya-
pılmıştır. Dizayn programlarında ilk seçimler oto-
matik olarak programa yaptırılmıştır.

(X) firmasının dizayn programında;

a. Soğutmada minimum seviyedeki temel seçim
b. %100 iç ünite toplam kapasitesine en yakın 

seçim
olmak üzere iki farklı otomatik dış ünite seçim kri-
teri bulunmaktadır. Ayrıca 0 (sıfır) ile 35 arasında 
diversite faktörü uygulanabilinmektedir.

(Y) firmasının dizayn programında ise otomatik 
seçimde sadece 100-110-120-130 iç-dış ünite bağ-
lantı kombinasyonu seçimi bulunmaktadır.

Seçimlerde 3 farklı yöntem kullanılmıştır.

1. İç ünite toplam kapasitesine bağlı seçim

• (X) markasında %100 iç ünite toplam kapasi-
tesine en yakın 

• (Y) markasında kombinasyon oranı 100 (%100)

2. Mahal maksimum soğutma ihtiyacı 
toplamına göre seçim

• (X) markasında soğutma kapasitesi minimum 
seviyede 

• (Y) markasında manuel olarak (X) markasın-
daki dış ünite

3. Zon pik soğutma ihtiyacına göre seçim

• (X) markasında sistem diversite faktörü uygu-
laması ve soğutma kapasitesi minimum sevi-
yede

• (Y) markasında manuel olarak (X) markasın-
daki dış ünite

7.1. İç Ünite Toplam Kapasitesine Bağlı 
Seçim

Tablo 9.

7.2. Mahallerin Maksimum Soğutma İhtiyacı 
Toplamına Göre Seçim

Tablo 10.

Tablo 9. İç Ünite Kapasitesine Bağlı Dış Ünite Seçimi

İç ünite toplam kapasitesi Dış ünite nominal kapasitesi Dış ünite gerçek kapasitesi Oran
(X) MARKASI

46,6 kW 50,0 kW 47,90 kW  
Kombinasyon: 46,6 / 50,0 = %93

Kapasite kullanım oranı: 47,90 / 37,54 = %78
 

(Y) MARKASI
46,6 kW 50,0 kW 48,70 kW  

Kombinasyon: 46,6 / 50,0 = %93
Kapasite kullanım oranı: 48,70 / 37,54 = %77

Zon maksimum yük = 37,54 kW
Zon pik yük = 25,21 kW

Tablo 10. Mahal Maksimum Soğutma İhtiyacına Bağlı Dış Ünite Seçimi

İç ünite toplam kapasitesi Dış ünite nominal kapasitesi Dış ünite gerçek kapasitesi Oran
(X) MARKASI

46,6 kW 40,0 kW 40,36 kW  
Kombinasyon: 46,6 / 40,0 = %117

Kapasite kullanım oranı: 40,36 / 37,54 = %93
 

(Y) MARKASI
46,6 kW 40,0 kW 37,90 kW  

Kombinasyon: 46,6 / 40,0 = %117
Kapasite kullanım oranı: 37,90 / 37,54 = % 99

Zon maksimum yük = 37,54 kW
Zon pik yük = 25,21 kW
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7.3. Zon Pik Soğutma İhtiyacına Göre Seçim

Tablo 11.

VRF firmalarınca genel olarak kombinasyonun 
%130’u aşmaması önerilmektedir Kombinasyonun 
%166 olması nedeniyle bir üst kapasitede olan 33,5 

KW’lık dış ünite seçilmiştir. (Tablo 12)

Kombinasyonun %139 olması ve bu değerin VRF 
firmalarınca genel olarak belirlenen %130’u geç-
mesi nedeniyle bir üst kapasitede olan 40 KW’lık 
dış ünite seçilmiştir. (Tablo 13)

Tablo 11. Pik Soğutma İhtiyacına Bağlı Dış Ünite Seçimi

İç ünite toplam kapasitesi Dış ünite nominal kapasitesi Dış ünite gerçek kapasitesi Oran
(X) MARKASI

46,6 kW 28,0 kW 31,02 kW  
Kombinasyon: 46,6 / 28,0 = %166

Kapasite kullanım oranı: 31,02 / 25,21 = %81

(Y) MARKASI
46,6 kW 28,0 kW 27,02 kW  

Kombinasyon: 46,6 / 28,0 = %166
Kapasite kullanım oranı: 27,02 / 25,21 = %93

Zon maksimum yük = 37,54 kW
Zon pik yük = 25,21 kW

Tablo 12 Pik Soğutma İhtiyacına Bağlı Dış Ünite Seçimi

İç ünite toplam kapasitesi Dış ünite nominal kapasitesi Dış ünite gerçek kapasitesi Oran
(X) MARKASI

46,6 kW 33,5 kW 34,30 kW  
Kombinasyon: 46,6 / 33,5 = %139

Kapasite kullanım oranı: 34,30 / 25,21 = %74
 

(Y) MARKASI
46,6 kW 33,5 kW 32,50 kW  

Kombinasyon: 46,6 / 33,5 = %139
Kapasite kullanım oranı: 32,50 / 25,21 = %78

Zon maksimum yük = 37,54 kW
Zon pik yük = 25,21 kW

Tablo 13. Pik Soğutma İhtiyacına Bağlı Dış Ünite Seçimi

İç ünite toplam kapasitesi Dış ünite nominal kapasitesi Dış ünite gerçek kapasitesi Oran
(X) MARKASI

46,6 kW 40,0 kW 40,36 kW  
Kombinasyon: 46,6 / 40,0 = %117

Kapasite kullanım oranı: 40,36 / 25,21 = %62
 

(Y) MARKASI
46,6 kW 40,0 kW 37,90 kW  

Kombinasyon: 46,6 / 40,0 = %117
Kapasite kullanım oranı: 37,90 / 25,21 = %67

Zon maksimum yük = 37,54 kW
Zon pik yük = 25,21 kW
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7.4. Dış Ünite Seçim Sonucu

Seçim programları sonucu;

• İç ünite toplam kapasiteleri üzerinden yapılan 
dış ünite seçiminde 50,0 kW (18 HP)

• Mahallerin maksimum soğutma yükü topla-
mına göre yapılan seçimde 40,0 kW (14 HP)

• Sistem diversitesi uygulanarak zon pik soğut-
ma yüküne göre yapılan seçimde 28,0 kW (10 
HP)

Dış ünite kapasiteleri bulunmuştur. 

Ancak 28,0 kW (10 HP) kapasitede, iç ünitelerin 
kapasite toplamlarının dış ünite kapasitesine oranı 
olan kombinasyonun %166 olarak çıkması nede-
niyle manuel olarak 33,5 kW (12 HP) ve 40 kW (14 
HP) kapasiteli dış ünite seçimleri yapılarak durum 
değerlendirilmiştir.

VRF firmalarınca genel olarak kombinasyonun 
%130’u aşmaması önerilmektedir. Bu nedenle 40 
kW (14 HP) kapasiteli dış ünitenin kullanılması uy-
gun görülmüştür.

7.5. Dış Ünitenin Çalışma Kapasitesi Oranı 
Açısından Değerlendirilmesi

İç ünite toplam kapasitesine göre belirlenen 50 kW 
(18 HP) dış ünite ile zon pik soğutma ihtiyacına 
göre belirlenen ve kullanımı uygun görülen 40 kW 
(14 HP) kapasiteli dış ünite, kapasite kullanımı ve 
enerji tüketimi açısından incelenmiştir. Cihazların, 
kapasite kullanım ve enerji tüketim verileri, zon 
pik soğutma ihtiyacı olan 25,21 kW dikkate alına-
rak belirlenmiştir. Tablo 14’de söz konusu kapasite-
lerdeki dış ünitelerin (X) markasına ait veriler yer 
almaktadır.

Tablo 14. Kapasite Kullanımı

Dış ünite Qs (kW) Ps (kW) Kapasitesi kullanımı
40 kW 25,6 5,66 %64
50 kW 25,5 5,70 %51

(Dış 35 °C KT - 24 °C YT, İç 27 °C KT - 19 °C YT)

Tablo 14’de görüleceği üzere, zon pik yükün karşı-
lanması açısından değerlendirildiğinde; 40 kW’lık 
dış ünite %64 kapasitede, 50 kW’lık dış ünite ise 
%51 kapasitede çalışacaktır. Enerji tüketimleri açı-
dan baktığımızda da 40 kW’lık dış ünite, 50 kW’lık 
dış üniteye göre daha fazla enerji tüketmektedir. 
Ancak aradaki farkın göz ardı edilebilecek düzey-
de olduğu görülmektedir.

SONUÇ

İki borulu VRF sistemlerinde iç ünitelerin kapa-
site toplamlarına göre dış ünite belirlenmesi yapı-
nın gerçek soğutma ihtiyacının göz ardı edilmesi 
anlamına gelmektedir. Yukarıda görüldüğü üzere 
iç ünite kapasitesi toplamına göre yapılan seçim-
ler, mahallerin maksimum yük toplamından daha 
büyük kapasitede dış ünite seçilmesine neden ola-
bilmektedir.

Sistemin eş zamanda ihtiyaç duyduğu soğutma yü-
künün pik olduğu göz önünde bulundurulduğunda, 
reel soğutma ihtiyacı zon pik yükü olmaktadır. Bu 
nedenle ısı kazancı hesaplamalarında sadece ma-
hallerin maksimum yükleri değil zon pik yükünün 
de hesaplanması gerekmektedir.

Kombinasyonun izin verdiği durumlarda zon pik 
yüküne, bunun gerçekleşemediği durumlarda ise 
mahallerin maksimum yük toplamına göre dış üni-
te seçimlerinin yapılması uygun olacaktır.
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DERLEME MAKALE

Karbondioksit Akışkanlı Transkritik Soğutma 
Sistemlerinde Valf Seçim Kriterleri

ÖZ

Geçmişte iklimlendirme ve soğutma çevrimlerinde sıklıkla kullanılan CFC ve 
HCFC sınıfındaki gazların kullanımı; ozon tabakasına ve küresel ısınmaya negatif 
etkileri sebebi ile 1989 yılında imzalanan “Montreal Protokolü” kapsamında zama-
na yayılan bir biçimde kısıtlanmaktadır. Günümüz soğutma sistemlerde, kullanımı 
kısıtlanan gazların yerini karbondioksit gibi daha çevreci soğutucu akışkanlar al-
maktadır.
Soğutucu akışkan olarak karbondioksit (R744), özellikle transkritik çevrimlerde, 
diğer soğutucu akışkanlara göre çok daha yüksek basınçlara ve yüksek sıcaklıklara 
ulaşmaktadır. Karbondioksidin transkritik çevriminde kullanılacak sistem eleman-
ları da bu özel koşullara göre farklılık göstermektedir.
Transkritik sistemlerdeki basınçların ve sıcaklıkların farklılığı, sistem elemanları 
tasarlanırken pek çok farklı parametrenin değiştirilmesini beraberinde getirmek-
tedir. Makale içerisinde transkritik soğutma sistemlerinde kullanılacak olan valfle-
rin tasarım detayları verilmiştir. Soğutucu sistem tasarlanırken kullanılacak olan 
valflerin seçimlerine ve doğrulanmasına yönelik hesaplamalar ayrıca makale içe-
risinde sunulmaktadır. Son bölümde transkritik karbondioksit akışkanlı soğutma 
sistemlerinde kullanılacak olan elemanların gelecek 20 yıldaki gelişimleri öngörü-
lerek açıklanmıştır.
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ABSTRACT

Refrigeration gasses (CFC and HCFC) which previously used on refrigeration and 
air conditioning systems had restricted by “Montreal Protocol” ratified in 1989; 
because of their negative effects against ozone layer and global warming. Those 
fluids are replacing by environmentally friendly fluids on modern-day refrigeration 
systems.
Carbon dioxide as a refrigerant (R744), can reach higher pressures temperatures 
then other refrigerants especially with transcritical cycles. Refrigerant system 
equipment which is used on such systems should be differing from the other system 
solutions.
The difference in pressures and temperatures in transcritical systems brings about 
the alteration of many different parameters when designing the system elements. 
The calculations used for designing refigerant systems are presented on the paper. 
Design details of the valves to be used in transcritical cooling systems are given in 
the article. The development of the elements to be used in transcritical carbon diox-
ide cooling systems in the next 20 years is explained in the last chapter.
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1. GİRİŞ

İnsanoğlunun iklimlendirmeye olan ihtiyacı ve 
çözümleri antik çağlardan beri çalışılan bir konu 
olmasına rağmen, günümüzde mühendislik uygu-
lamalarında bildiğimiz anlamda soğutma sistem-
leri yaklaşık 200 yıllık bir geçmişe sahiptir [1]. 
Amerika Birleşik Devletleri’nde soğutma ile ilgili 
ilk patent Thomas Moore tarafından 1803 yılın-
da alınmıştır [2]. 1803 yılında icat edilen bu basit 
soğutucu kutudan bu yana soğutma sistemleri za-
manın şartlarına göre evirilerek ve gelişerek günü-
müzde kullandığımız halini almıştır.

Buhar sıkıştırmalı çevrimlerde soğutucu akışkan 
olarak karbondioksitten ise Alexander Twining ta-
rafından ilk defa 1850 yılında alınan patentte bah-
sedilmiştir [3]. 1800’lü yılların ikinci yarısından 
başlayarak, özellikle 1886’da karbondioksit komp-
resörlerinin icadı ile bu gaz, soğutucu akışkan ola-
rak yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır. Bu 
yıllarda kullanılan karbondioksit akışkanlı soğut-
ma sistemleri önce buz makinalarında, daha sonra 
gemiler gibi daha ziyade büyük hacimli uygulama-
larda kullanılarak gelişti (Şekil 1). Ancak karbon-
dioksit akışkanlı soğutma sistemleri gerek yüksek 
maliyetleri gerekse ekipmanlarının görece büyük 
olması sebebi ile bireysel kullanıcılara yaygın ola-
rak sunulamadılar. 1940’lı yıllarda kloraflorakar-
bon (CFC) soğutucu akışkanların yaygınlaşması 
ile soğutucu sistemlerdeki trendi bu akışkanlara 
bıraktı [4]. Bu yıllarda ticari adı “Freon” olan R12, 
R22, R410a gibi akışkanlar da “güvenli” olarak ni-
telendirilerek yaygınlaştılar.

1940’lı yılları takip eden yıllarda kloraflorakarbon 
(CFC), hidroflorakarbon (HFC) ve hidrokloaraf-
lorakarbon (HCFC) gazları soğutucu sistemlerde 
yaygın olarak kullanıldı. Soğutma sistemlerindeki 
teknolojinin de gelişimi ile özellikle buzdolapları 
ve sonrasında klimalar ile bireysel kullanıcılara 
ulaşan bu sistemler ve gazlar gün geçtikçe daha da 
yaygınlaşan şekilde kullanıldılar.

1985’de imzalanan “Ozon Tabakasının Korunma-
sına Yönelik Birleşmiş Milletler Sözleşmesi” diğer 
adı ile Montreal Protokolü uyarınca ozon taba-
kasına zararlı olan pek çok CFC, HFC ve HCFC 
türünde azaltılma ve ilerleyen tarihlerde tamamen 
yasaklama kararı alındı [5]. Montreal Protokolü, 
“güvenli gazların” yaygınlaşması için bir kilomet-
re taşı olarak görülmektedir. 1990’lı yıllardan baş-
layarak günümüze kadar olan bu süreçte Montreal 
Protokolü ile kısıtlanan gazlara alternatif soğutucu 
akışkan arayışları hızlanmış, aynı zamanda çevre-
ye zararlı olmayan soğutucu akışkanları kullanan 
sistemler tekrar yaygınlaşmıştır. Bu akışkanların 
başında ise karbondioksit gelmektedir. (Şekil 2).

Montreal Protokolü’nü takip eden yıllarda bir 
soğutucu sistem gazı olarak karbondioksite eği-
limlerde önemli ölçüde artış gözlemlenmektedir. 
Ancak makalenin devamında açıklanacağı üzere, 
diğer soğutucu akışkanlara göre farklı sistem pa-
rametrelerinde çevrimde kullanılan karbondioksit 
için tasarlanan sistemlerdeki elemanların da değiş-
kenlik göstermesi gerekmektedir.

Şekil 1. Carrier tarafından imal edilen karbondioksit kompresörleri 1933: Üç silindirli yatay karbondioksit 
kompresörü (Genellikle yolcu gemilerindeki uygulamalarda kullanılmıştır.) (a), Model EC12 çift silindirli 

eksantrik karbondioksit kompresörü (b), Model V-36 denizcilik uygulamaları için yatay tip iki silindirli 
karbondioksit kompresörü (c).

   (a)    (b)           (c)
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Şekil 2. 20. yy. boyunca soğutucu sistemlerde 
kullanılan bazı akışkanların Kuzey Amerika 

pazardaki kullanım trendleri [6]

2. KARBONDİOKSİT AKIŞKANLI 
SOĞUTMA SİSTEMLERİ

Günümüzde kullandığımız anlamda buhar sıkış-
tırmalı karbondioksit akışkanı kullanılan soğutma 
sistemleri, 1900’lü yılların başından beri özellikle 
büyük ölçekli sistemlerde kullanılmaktadır. Kar-
bondioksit akışkanlı soğutucu sistemler 1900-1940 
yılları arasında genellikle dökme demirden, büyük 
kompresörler ile kontrol edildiği için özellikle de-
nizcilik uygulamalarında kullanılmışlardır. 1912 
yılında ilk ve son seferini yapan Titanik transatlan-
tik gemisinde ilk defa iki adet yatay pistonlu dup-
leks karbondioksit kompresörlü soğutma sistemi 
kullanılmıştır [7].

1930-1940’lı yıllarda CFC gazlarının yaygınlaşma-
sı ile sistem tasarımı daha ekonomik olan bu gazlar 
soğutma sistemlerinde kullanılmaya başlanmıştır. 
Bu gazların yaygın kullanımı, gazların küresel 
ısınmaya ve ozon tabakasına etkilerinin ortaya 
çıkmaya başladığı 1980’li yıllara kadar sürmüştür. 
CFC ve HCFC gazlarının kullanımlarının kısıtlan-
ması ile soğutma sistemlerinde ozon tabakasına 
zararlı gazlara alternatif CFC-HCFC ve HFO gaz-
ları geliştirilmeye başlanmıştır. Bunun yanı sıra en 
çevreci ve verimli alternatiflerin başında soğutucu 
akışkan olarak Şekil 3’te faz diyagramı verilen kar-
bondioksit gelmektedir.

Karbondioksit gazı atmosfer basıncında sıvı fazda 
bulunmaz. Karbondioksit diğer soğutucu gazlara 
göre yüksek sıcaklık ve basınçtaki üçlü noktası ile 
soğutma çevrimlerinde nispeten daha yüksek eva-
porasyon basınçlarında çalıştırılmalıdır (Tablo 1). 

Şekil 3. Karbondioksit faz diyagramı [8]

Tablo 1. Karbondioksit ve Bazı Diğer Soğutucu 
Akışkanların Üçlü Nokta Basıncı ve Sıcaklıklarının 

Karşılaştırılması [9]

Soğutucu Akışkan Üçlü Nokta 
Sıcaklığı (K)

Üçlü Nokta 
Basıncı (Pa)

R134a 169,85 389
R22 115,73 0,37
R32 136,34 47

R744 (karbondioksit) 216,59 518000

Bu koşullar, karbondioksit soğutucu akışkanı ile 
sistem tasarımında seçilecek olan komponentlerde 
en önemli kıstas olarak karşımıza çıkmaktadır.

Karbondioksit gazının, buhar sıkıştırmalı soğutu-
cu sistemlerdeki çevrimi “transkritik çevrim” ve 
“subkritik çevrim” olarak ikiye ayrılabilir. Bu iki 
soğutma çevrimi tek başlarına sistemleri oluştura-
bilecekleri gibi başka akışkanlar ya da her iki çev-
rimin birlikte kullanıldıkları sistemler ile de so-
ğutma sistemi tasarlanabilir. Pratik uygulamalarda 
transkritik çevrim tek başına kullanılabilirken, 
subkritik karbondioksit çevrimleri ılıman iklim 
koşullarında tek başlarına verimli olmadığından 
amonyak ya da başka gazlarla (bazen transkritik 
kabondioksit çevirimi ile) birlikte kullanılırlar. Ör-
nek çevrim Şekil 3’teki grafikte gösterilmektedir.

Soğutucu sistemde kullanılacak olan doğru akış-
kan seçilirken ısıl kapasite, verim, kimyasal özel-
likler (kaynama noktası, kritik noktası vb.), bulu-
nabilirlik, ekonomi gibi pek çok parametre devreye 
girer. Soğutucu akışkan seçiminin temelinde yatan 
parametreleri aşağıdaki maddeler halinde toparla-
mak mümkündür. [11]

1. Soğutucu akışkanın normal kaynama sıcaklığı 
0 °C’nin altında olmalı, (Atmosfer koşulların-
da gaz halinde bulunmalı.)
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2. Sağlığa zararlı olmamalı,
3. Yanıcı olmamalı,
4. Çalışma koşullarında stabil olmalı,
5. Olası sızıntı durumlarında kolaylıkla fark edi-

lebilir olmalı (renk veya koku vasıtası ile),
6. Görece ekonomik olmalı,
7. Görece daha yüksek buharlaşma ısısına sahip 

olmalı,
Yukarıda sıralanan 7 temel maddenin yanı sıra;

8. Kullanımı sonrası kolaylıkla geri dönüştürebi-
lir olması,

9. Olası sızıntılar sonrasında düşük çevresel risk 
taşıması ve

10. Birim ısı çekmek için gerekli debinin görece 
düşük olması da soğutucu akışkan seçimine 
etki eden faktörlerdendir.

Pratik uygulamalarda ise soğutucu akışkan seçim-
leri, temelde, tasarlanacak sistemin boyutlarına 
göre değişkenlik gösterir (Tablo 2) [12].

Soğutucu akışkanların; sızıntılar, kazalar ve ka-
çaklar yolu ile ya da ömrünü tamamladıktan sonra 
geri dönüşüm yapılmaması durumunda, atmosfe-
re salınması çevresel riskler teşkil etmektedir. Bu 
çevresel riskleri son yıllarda yapılan araştırmalar 
ile “soğutucu akışkanların ozon tabakasına etki-
leri” ve “soğutucu akışkanların küresel ısınmaya 
etkileri” başlıkları altında inceleyen pek çok çalış-
ma yapılmıştır. Temelde bu çalışmalar, “Birleşmiş 
Milletler Çevre Programı (UNEP)” raporlarında 
veya “Uluslararası İklim Değişikliği Paneli” ben-
zeri kuruluşların raporlarında yayınlanmaktadır. 
Birleşmiş Milletler Çevre Programı’na göre soğu-
tucu gazların ozon tabakasına olan etkisi “Ozon 

Şekil 3. Transkritik karbondioksit soğutma çevrimi 
ile R134a soğutma çevriminin basınç-entalpi grafiği 

üzerinde şematik olarak gösterimi [10]

Tablo 2. Çeşitli Soğutucu Akışkanların Pratikteki 
Uygulama Alanlarına Göre Gruplandırılması

Uygulama Alanı Soğutucu Akışkan

Konut Tipi Soğutucular 
(Buzdolapları, klimalar vb.)

R12
R22

R134a
R600a

Ticari Soğutucular (market, 
hipermarket ve soğuk depo 

uygulamaları)

R22
R134a
R404a
R407c
R410a

R744 (karbondioksit)

Araçlarda (kara, deniz, hava 
taşımacılığı)

R12
R22

R502
R134a
R404a
R407c
R507a

R1234yf
R1234ze

Endüstriyel Soğutma (gıda, 
kimya, gaz, çimento, çelik vb. 

sanayi uygulamaları)

R12
R22

R502
R134a
R404a
R507c

R717 (Amonyak)
R744 (Karbondioksit)

Tüketme Potansiyeli (Ozone Depletion Potential 
- ODP)” olarak adlandırılan karşılaştırmalı deney-
sel yöntem ile hesaplanır. Bu yönteme göre, ozon 
tabakasına R11 gazının etkisi 1 olarak tanımlan-
maktadır. Küresel ısınmaya olan etki ise benzer şe-
kilde deneysel yöntemlerle “Küresel Isınmaya Etki 
Potansiyeli (Global Warming Potential - GWP)” 
tanımlaması altında hesaplanır ve karbondioksitin 
etkisi 1 olarak kabul edilir.

Montreal Protokolü Tablo 3’te de belirtilen ozon 
tüketme potansiyeli yüksek ve orta seviyede olan 
soğutucu akışkanları yasaklamış veya kullanımı-
nı kademeli olarak kısıtlamıştır. Ayrıca Avrupa 
Birliği Çevre Komisyonu’nun soğutucu gazlarda 
küresel ısınma potansiyeli olan ve ozon tabakası-
na zararlı bileşenleri yasaklama kararı mevcuttur 
(F-Gaz Regülasyonları). Yine Avrupa Birliği MAC 
Direktifi ile motorlu taşıtlarda halihazırda yaygın 
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Tablo 3. Soğutucu Akışkanların Ozon Tüketme Potansiyeli Ve Küresel Isınma Potansiyelleri [13]

Soğutucu Akışkan Sınıfı Soğutucu Akışkan Ozon Tüketme Potansiyeli Küresel Isınma Potansiyeli

CFC
R12 1 Yüksek 10900 Yüksek

R502 0,33 Yüksek 4657 Yüksek

HCFC

R22 0,055 Orta 1810 Orta
R123 0,06 Orta 77 Düşük

R401A 0,033 Orta 1182 Orta
R401B 0,036 Orta 1288 Orta
R402A 0,019 Orta 2788 Yüksek
R402B 0,03 Orta 2416 Orta
R408A 0,024 Orta 3152 Yüksek
R409A 0,046 Orta 1909 Orta

HFC

R23 0 Yok 14800 Yüksek
R32 0 Yok 675 Orta

R134a 0 Yok 1430 Orta
R404A 0 Yok 3922 Yüksek
R407A 0 Yok 2107 Orta
R407C 0 Yok 1774 Orta
R407F 0 Yok 2088 Orta
R417A 0 Yok 2346 Orta
R422A 0 Yok 3143 Yüksek
R422D 0 Yok 2729 Yüksek
R423A 0 Yok 2280 Orta
R424A 0 Yok 2440 Orta
R427A 0 Yok 2138 Orta
R428A 0 Yok 3607 Yüksek
R434A 0 Yok 3245 Yüksek
R437A 0 Yok 1805 Orta
R438A 0 Yok 2265 Orta
R442A 0 Yok 1888 Orta
R507A 0 Yok 3985 Yüksek
R508B 0 Yok 13396 Yüksek

HFO
R1234yf 0 Yok 4 Düşük
R1234ze 0 Yok 6 Düşük

Doğal Soğutucu 
Akışkanlar

R170 (Etan) 0 Yok 6 Düşük
R290 (Propan) 0 Yok 3 Düşük

R600a (İzobütan) 0 Yok 3 Düşük
R717 (Amonyak) 0 Yok 0 Sıfır

R744 (Karbondioksit) 0 Yok 1 Düşük
R1150 (Etilen) 0 Yok 4 Düşük

R1270 (Propilen) 0 Yok 2 Düşük

olarak kullanılan R134A yerine R1234-yf gibi 
küresel ısınma potansiyeli daha düşük akışkanlar 
kullanılmasını şart koşmaktadır. Bu çevresel etki-
lerin aza indirilmesi talepleri, geçmişte kullanılan 
CFC, HFC ve HCFC gazlarının yerine alternatif 
soğutucu gazlar araştırılmasının ve kullanılması-
nın önünü açmıştır (Tablo 4).

Karbondioksit ve amonyak benzeri doğal soğutucu 
gazlar hem ekonomik olmaları hem de çevresel et-
kilerinin diğer gazlara göre düşük olması aşısından 
önemli alternatifler olarak ön plana çıkmaktadır-
lar. 

Özellikle market tipi soğutma sistemlerinde gün 
geçtikçe yaygınlaşan soğutucu akışkanlardan olan 
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karbondioksit ve amonyak gibi doğal akışkanların; 
CFC, HFC ve HCFC gazlarına gelen çevresel kı-
sıtlamalar ile daha da yaygınlaşacağı tahmin edil-
mektedir. Bu iki doğal akışkandan karbondioksit, 
amonyağa göre zehirli olamaması açısından avan-
taj sağlamaktadır. Ayrıca karbondioksit yanıcılık 
/ parlayıcılık kıstaslarında da güvenli akışkan sı-
nıfında yer almaktadır. Soğutucu akışkanların gü-
venlik bilgileri Tablo 5 ve Tablo 6’da verilmiştir.

Piyasadaki ticari uygulamalarda soğutma siste-
minin yatırım maliyeti, işletme maliyetleri gibi 
soğutucu akışkanın da maliyetleri akışkan seçi-
minde etkilidir. Karbondioksit soğutucu akışkanın 
maliyeti diğer soğutucu akışkanlara göre oldukça 
düşüktür. Kolaylıkla imal edilebilen, saklanabilen 
ve transfer edilebilen bir gazdır. Tablo 7’de bazı so-
ğutucu akışkanların güncel maliyetleri verilmiştir.

Tablo 4. Pratikte Kullanılan Soğutucu Akışkanlara Alternatifler

Uygulama
Günümüzde Yaygın 
Kullanılan Soğutucu 

Akışkanlar

Kısa Dönemde Kullanılması 
Planlanan Alternatif 
Soğutucu Akışkanlar

Uzun Dönemde Geçişi 
Planlanan Soğutucu 

Akışkanlar

Konut Tipi Soğutucular (Buzdolapları)
R12
R22

R134a
R600a (İzobütan) R600a (İzobütan)

Konut Tipi Soğutucular (Klimalar)
R22

R410a
R410a
R290

R32
R290

Ticari Soğutucular (market, 
hipermarket ve soğuk depo 

uygulamaları)

R22
R134a
R410a

R134a
R717 (Amonyak), R744 

(Karbondioksit)

R290 (Propan)
R600a (İzobütan)
R717 (Amonyak)

R744 (Karbondioksit)

Araçlar (karayolu taşıtları)
R12

R134a
R134a R1234-yf

Endüstriyel Soğutma (gıda, kimya, 
gaz, çimento, çelik vb. sanayi 

uygulamaları)

R22
R123

R134a

R134a
R1234-ze

R1234-ze
R717 (Amonyak)

Tablo 6. Soğutucu Akışkanlar İçin Güvenlik Kategorileri [15]

Düşük Zehirleyicilik Yüksek Zehirleyicilik

Yüksek parlayıcılık A3 B3
LFL > 0.10 kg/m³ veya; 

yanma ısısı ≥ 19000 kj/kg

Düşük parlayıcılık

A2 B2
LFL ≤ 0.10 kg/m³ 

yanma ısısı ≥ 19000 kj/kg

A2L B2L
LFL ≤ 0.10 kg/m³ 

yanma ısısı ≥ 19000 kj/kg 
(Yanma hızı < 10 cm/s)

Alev almayan 
akışkanlar

A1 B1
LFL (düşük parlama sınırı) sıfır 

olan akışkanlar
≤400 ppm (milyonda parçacık 

sayısı) konsantrasyonda 
tanımlanan zehirlenme 

olmayan akışkanlar.

400 ppm’den (milyonda 
parçacık sayısı) düşük 

konsantrasyonda zehirleme 
belirtisi olan akışkanlar.

Tablo 5. AISI / ASHRAE 34 Standartlarına Göre 
Soğutucu Akışkanların Güvenlik Sınıfları [14]

Soğutucu 
Akışkan Sınıfı

Soğutucu Akışkan
Güvenlik 

Sınıfı

Doğal 
Soğutucu 
Akışkanlar

R717 (Amonyak) B2
R744 (Karbondioksit) A1

R170 (Etan) A3
R290 (Propan) A3

R600a (İzobütan) A3

CFC
R11 A1
R12 A1

HCFC
R22 A1

R141b A2
R142b A2

HFC

R32 A2
R125 A1

R134a A1
R143a A2
R152a A2
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Tüm bu özellikleri ile karbondioksit, günümüzde 
özellikle market soğutma sistemlerinde Orta ve 
Kuzey Avrupa Ülkeleri ile Kuzey Amerika’da yay-
gınlıkla soğutucu akışkan olarak kullanılmaktadır. 
Ülkemizde kullanım henüz sınırlı olsa da diğer 
akışkanlara göre avantajları sayesinde yaygınlaşa-
cağı öngörülmektedir.

Tablo 7. Bazı Sık Kullanılan Soğutucu Akışkanların 
Güncel Maliyetleri

Soğutucu Akışkan Maliyeti Kaynak
R134a 10.01 USD/kg C-GAS
R134a 12.34 USD/kg Honeywell
R134a 11.84 USD/kg Cantaş

R22 9.21 USD/kg GLF
R22 10.53 USD/kg Cantaş
R32 9.47 USD/kg C-GAS

R404a 11.82 USD/kg Cantaş
R410a 11.35 USD/kg Cantaş

R1234-yf 153.48 USD/kg Honeywell
R1234-ze 41.9 USD/kg Honeywell

R600a (İzobütan) 6.56 USD/kg Cantaş
R744 (Karbondioksit) 0.59 USD/kg Dupont

R717 (Amonyak) 1.49 USD/kg Dupont

Karbondioksit çevrimi; transkritik ve subkritik 
olarak iki farklı şekilde sınıflandırılabilir. Bu iki 
çevrim soğutucu akışkan bazında aynı olsa da çev-
rim sistematikleri; dolayısı ile sıcaklık ve basınç-
ları farklıdır. Sıcaklık ve basınçtaki farklılıklar bu 
iki çevrim için komponent dizaynında farklılıklara 
yol açacaktır.

2.1. Subkritik Karbondioksit Çevrimi

Kritik – altı olarak da tabir edilen subkritik karbon-
dioksit akışkanlı soğutucu çevrimi; karbondioksit 
akışkanının soğutucu çevrimin her aşamasında 
kritik altı basınç veya sıcaklıklarında bulunduğu 
çevirimdir.

Direkt genleşmeli subkritik karbondioksit çevrim-
lerinde (Şekil 4) kondanser sıcaklığı çok düşük se-
viyelerdedir. Bu durum soğuk iklimler haricinde 
kondanserde ısı değişimini güçleştirdiğinden pek 
tercih edilmezler. Bunun yerine kaskat sistemi şek-
linde karbondioksit çevrimine amonyak, R124a vb. 
akışkanların soğutucu çevrimini ısı değiştiricisi ile 
adapte etmek daha verimli sonuçlar getirecektir. 
Subkritik soğutma çevrimlerinde çalışma basınç-
ları 60 bar seviyelerindedir.

Şekil 4. Subkritik karbondioksit soğutma çevrimi 
basınç-entalpi diyagramı [16]

2.2. Transkritik Karbondioksit Çevrimi

Karbondioksit, düşük kritik nokta sıcaklığı ve 
yüksek kritik nokta basıncı sebebi ile klasik bu-
har sıkıştırmalı çevrimlerde olduğu gibi akışka-
nın kondanserde yoğunlaşarak atmosfere atılması 
mümkün olmayabilir. Süperkritik bölgede, çevreye 
ısı geçişi karbondioksit yoğunlaşmaksızın sıcaklı-
ğın düşmesi ile gerçekleşir. Bu sebeple transkritik 
karbondioksit soğutucu çevrimlerde kondanserin 
yerini gaz soğutucu alır (Şekil 5).

Şekil 5. Transkritik karbondioksit soğutma çevrimi 
basınç-entalpi diyagramı [16]

Transkritik soğutma çevrimlerinde özellikle basma 
tarafı basınçları çok yüksektir. Transkritik çevrim-
lerde basınçlar 120 bar mertebelerine sıcaklıklar 
ise 130 °C mertebelerine kadar ulaşabilir (Şekil 6).
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3. KARBONDİOKSİT AKIŞKANLI, 
TRANSKRİTİK SOĞUTMA 
SİSTEMLERİNDE SİSTEM 
ELEMANLARININ DİZAYNI

Soğutucu sistemlerde sistem elemanları geniş bir 
tanımdır ve sistemde en küçüğünden en büyüğü-
ne bağımsız olarak tasarlanan her parçayı ayrı ayrı 
ifade eder. Özel durumu dolayısı ile tüm sistem 
elemanları uygun sıcaklık, basınç ve amaca yö-
nelik tasarlanırlar ve imal edilirler. Nispeten yeni 

bir sistem olan transkritik soğutma çevrimlerinde 
sistem elemanlarının geliştirilmesi sürekli devam 
etmektedir.

Bu yayında tüm sistem elemanlarına yönelmek ye-
rine özellikle sistemde kullanılan valflere eğiline-
rek detaylı bir biçimde tasarım ve imalat kıstasları 
ile yeni teknolojiler aktarılacaktır.

Transkritik karbondioksit çevrimlerinin ilk yatı-
rım maliyetleri özellikle küçük ölçekteki soğutma 
sistemleri için nispeten daha yüksektir. Bu ekono-

Şekil 6. Transkritik, subkritik karbondioksit, R410a ve R404a soğutma çevrimlerinin emme ve basma hattı 
basınçlarının karşılaştırılması

Şekil 7. Örnek karbondioksit soğutma çevrimi. [17] Karbondioksit soğutma çevrimleri genellikle büyük 
uygulamalarda birden fazla evaparatörü beslemek amacı ile kullanılırlar. Bu durum sistem elemanları sayısını 

arttırmaktadır
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mik koşullar, piyasada transkritik karbondioksit 
çevrimlerini genellikle orta ve büyük ölçeklerdeki 
sistemlerde kullanılması pratiğini oturtmuştur.

Bir transkritik karbondioksit çevriminde birden 
fazla kompresör ve evaparatör bulunduran sistem-
ler, daha basit soğutma sistemlerine göre piyasa-
da daha yaygın olarak kullanılırlar. Birden fazla 
kompresör ve evaparatör kullanımı ise sistemde 
kullanılan valflerin sayısını arttırmaktadır (Şekil 7).

4. KARBONDİOKSİT AKIŞKANLI, 
TRANSKRİTİK SOĞUTMA 
SİSTEMLERİNDE KULLANILAN 
VALFLER

4.1. Açma – Kesme Valfleri (Küresel Valfler)

Küresel valfler; 1 olan boru eşdeğer katsayıları 
ile ana soğutma sistem elemanlarının (kompresör, 
evaparatör, kondanser vb.) giriş ve çıkışlarında 
açık pozisyonlarında debi kaybı olmadan akışkan 
kontrolü için kullanılırlar.

Soğutma sisteminde küresel valflerin kullanımı-
nın tavsiye edildiği durumlar:

1. Kompresör girişinde ve çıkışında; gerekli du-
rumlarda kompresörün kapatılarak değiştiril-
mesi veya servisinin / bakımının yapılabilmesi 
için veya sistemden çıkartılması için,

2. Katı cisimlerle gürültü taşınması (cisim gürül-
tüsü),

3. Kondanser girişinde ve çıkışında, gerektiğin-
de servis amaçlı,

4. Evaparatörlerin girişlerinde ve çıkışlarında, 
evaparatör girişlerinde genleşme valfinden 
önce,

5. Sistemin bir bölgesinin servis amaçlı ayrılma-
sının istenebileceği yerlerde kullanılabilir.

Soğutucu küresel valfler, kullanım amaçları gereği 
sistemde bir arıza durumu veya servis isteği olma-
dığı durumlarda sürekli açık olarak tutulurlar. Bu 
görevleri gereği sistemde debi kaybı yaratmayacak 
şekilde tasarlanmışlardır.

Soğutucu küresel valfler, iç sızdırmazlık (klape 
kapalı iken geçen akışkan miktarı) değerleri açısın-
dan diğer valf tiplerine göre genellikle daha yüksek 
sızdırmazlık değerlerine sahiptirler. Küresel valf-
lerin iç kaçak değerlerinin fazla olması; bu valfleri, 
soğutucu sistemin dışarıya bağlantılarını sağlamak 
için uygun elemanlar olmaktan çıkarmaktadır.

Soğutucu küresel valflerin iç kaçak değerleri Şekil 
8’de görülen küre ve sızdırmazlık halkası çiftini 
sıkılaştırarak arttırılabilir. Ancak küre ile sızdır-
mazlık halkaları arasındaki sıkılığın arttırılması 
küresel valfleri açmak veya kapatmak için gerek-
li olan torkun artmasını beraberinde getirecektir. 
Bu ters orantı, küresel valflerin dizaynında pazar 
ihtiyaçları, müşteri talebi vb. etkenler ile birlikte 
değerlendirilerek belirlenir.

Şekil 8. Soğutucu küresel valflerde mil-sızdırmazlık 
halkası ilişkisi

Karbondioksit akışkanlı transkritik soğutma çevri-
minin, sistem elemanlarının tasarımına en önemli 
etkisi yüksek sıcaklık ve yüksek basınca dayanık-
lı tasarımların yapılması gerkliliğidir. Standart 
olarak soğutucu küresel valfler için anma basıncı 
belirtilmese de karbondioksit çevrimlerinde kul-
lanılan tüm soğutma sistemi elemanları, Avrupa 
Birliği kriterlerine göre anma basıncının 3 katına 
dayanmalıdır [18].

Şekil 9. Transkritik karbondioksit akışkanlar için 
tasarlanan küresel valflerin birleşim noktaları

Transkritik karbondioksit çevrimlerinin 120 bar 
basınçlara çıktığı düşünüldüğünde, nominal basın-
cı 120 bar olan bir sistem için imal edilen ekipman 
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360 bar basınçta test edilmelidir. Ekipmanların aşı-
rı yüksek basınca dayanmasını sağlamak için soğu-
tucu küresel valflerin tüm birleştirme bölgelerinde 
lehim veya kaynak operasyonu yapılmalıdır. Soğu-
tucu küresel valflerin pirinç-pirinç bağlantılarında 
her ölçü için özel olarak parametreleri belirlenen 
TIG kaynağı, pirinç-bakır boru bağlantılarında ise 
%40 gümüş konsantrasyonlu tel ile yapılan lehim 
bağlantısı bu ekipmanların yüksek basınçlar altın-
da dış kaçak vermemesini sağlayacaktır (Şekil 9).

Transkritik karbondioksit akışkanı genellikle mar-
ket benzeri büyük ve orta ölçekli, genellikle çoklu 
kompresörlü ve evaparatörlü tasarlanan sistem-
lerde kullanılırlar. Ev kullanıcıları için tasarlanan 
buzdolapları ve klimaların kompresör çıkışlarında-
ki anma ölçüsü pratikte Ø12’den büyük olmazken; 
market soğutma sistemlerinde hattın kimi noktala-
rında anma ölçüsü Ø54’e kadar çıkabilir.

Özellikle büyük çaplardaki soğutucu sistem küresel 
valflerin patlatma basıncı konusunda zayıf nokta-
ları gövde – kapak birleşiğinin birbirine kaynatıldı-
ğı bölgelerdir. Bu bölgedeki kaynak nüfuziyetinin 
yeterli olmadığı durumdarda yüksek basınçlarda, 
ürün kaynak bölgesinden ayrılarak soğutma siste-
mi gazı sistem dışına salınabilir (Şekil 10).

Şekil 10. Aşırı basınç altında kaynak yerinden ayrılan 
soğutucu küresel valf

Soğutma sistemlerinde kullanılan küresel valfler, 
normal çalışma koşullarında (aşırı basınç, aşırı sı-
caklık etkisi olmadıkça) dış kaçağa en çok dinamik 
olarak tasarlanan mil kısmından müsaittir. Bu se-
beple normal küresel valflere göre tasarımda çift 
o-ring ve conta kullanılması gereklidir. Ayrıca iyi 
dizayn edilmiş bir soğutucu küresel valfte mil ka-
pağına ek güvenlik için elastomer eklenerek olası 
kaçak durumunda mamulün mühürlenmesi sağla-
nır (Şekil 11).

Şekil 11. Soğutucu küresel valflerde mil tasarımı

Soğutucu küresel valfler yüksek basınca karşı gü-
venliği arttırmak için kürelerin içersinde normal 
tesisatlarda kullanılan küresel valflerde olmayan 
bir tasarım detayı olan basınç dengeleme deliği 
bulundururlar (Şekil 12). Bu delik, küresel valf ka-
patıldığında yüksek basınç tarafını göstermelidir. 
Dengeleme deliği vasıtası ile kürenin içerisinde ba-
sınçlı akışkan kalması ve sıcaklık değişimlerinde 
faz değiştirebilecek olan karbondioksitin süblim-
leşmesi engellenecektir. Ayrıca yüksek basıncın 
kürenin içerisinde hapsolması kaynaklı süreksiz-
likleri de engellemiş olur.

Şekil 12. Soğutucu küresel valflerde dengeleme deliği

4.2. Servis-Şarj Valfleri

Küresel valflerden farklı olarak servis valfleri, ka-
palı olan sistemin dışarıya açıldığı noktalara konu-
larak soğutucu akışkan eklenmesine veya çıkartıl-
masına olanak veren sistem elemanlarıdır. Servis 
valflerinde küresel valfler gibi iç kısımdan sürekli 
akışkan geçmez. Sadece bakı vb. durum anlarında 
kullanılırlar. Kullanılmadıkları, yani sistemin çalı-
şır olduğu durumlarda ise genellikle kapalı olurlar.
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Bu valfler; sistemden dışarıya açılabilen kısımlar 
olduklarından iç kaçak konusunda daha hassas ol-
mak durumundadır.

Küresel valflerin aksine, servis valflerinin tasa-
rımında metal-metale sızdırmazlık sistemi kulla-
nılır. Valflerin milleri belirli bir torkla sıkılarak 
servis dışındaki durumlarda paslanmaz çelik kla-
penin pirinç gövdeyi ezerek tamamen kapatması 
sağlanır (Şekil 13).

Servis valfleri kapalı çevrimin içerisinde bulun-
madığından debi değerinin iyi olması beklenmez. 
Bu sebeple büyük sistemlerde dahi küçük anma 
çaplarında tasarlanırlar. Küçük anma çaplarında, 
sistem basıncı ne kadar yüksek olursa olsun, kuv-
vet düşük olacağından servis valflerinin kaynakla 
birleştirilmesi gerekmez. Ancak tasarımın daha 
mukavim olması için dışa açılan diş bölgesine ki-
litleyici kimyasallar uygulanır. Yine kapak contası, 
mamulde bir sorun olduğu taktirde sıkılarak kaça-
ğı gidermeye yarar.

4.3. Solenoid Valfler

Makale konusu olan transkritik soğutma çevrim-
lerinde birden fazla evaparatörün kontrol edilmesi 
gereklidir. Özellikle marketlerde çok farklı çeşitli 
ünitelerde, farklı sıcaklık aralıklarında tutulması 
istenen bölgeler bulunabilir. Bu bölgelerin her biri-
nin sıcaklığı, evaparatöre giren soğutucu akışkanın 
açılıp kesilmesi ile sağlanacaktır.

Elbette modern sistemlerde evaparatöre giren sı-
vının kontrolü manuel yerine elektronik olarak 
yapılmalıdır. Temelde soğutulması istenen hacim 
içerisinde bulunan bir termostat; sıcaklık belirle-

nen noktanın üzerine çıktığında solenoid valfi açar 
ve evaparatöre sıvı akışını sağlar. Sıcaklık düştü-
ğünde ise kapatarak ortam sıcaklığını ayarlar. Bu 
otomatik açma – kapatma işlemlerinin yapılması 
için solenoid valfler kullanılır.

Transkritik soğutma çevrimlerinde solenoid valfler 
evaparatörlerin girişlerinde yani, sistemin emme 
tarafında kullanılırlar. Bu tasarım parametresi so-
lenoid valflerin bulundukları yerin anma basıncı-
nın nispeten düşük (45 bar mertebesinde) olmasını 
beraberinde getirir. Elektriksel kuvveti manyetik 
kuvvete ve onu da hareket enerjisine çevirerek val-
fin açılması veya kapatılması sağlanır (Şekil 14).

Solenoid valfler, tasarımları gereği yüksek debi 
geçişlerine izin vermezler. Valfin elektronik ola-
rak kontrol edilmesi, bir manyetik güç ile klapenin 
açılması gerekliliğini de beraberinde getirmek-
tedir. Manyetik güç ile açılan valfin kapatılması 
için gerekli kuvvet ise yaylar ile sağlanır. Temelde 
(Normalde kapalı sistemlerde, normalde açık sis-
temlerde de tersi geçerlidir.) Valfi kapalı tutan etki 
yay baskısı, valfi açan etki ise manyetik kuvvettir. 
Yay baskısı ne kadar fazla olursa solenoid valfin 
klape sızdırmazlığı o kadar iyi olurken; açmak 
için gerekli manyetik kuvvet de bir o kadar arta-
caktır. Bu durumda yay kuvveti – manyetik kuvvet 
– sızdırmazlık parametrelerinin dengesi tasarımcı 
tarafından seçilir. Ancak manyetik kuvvetin çok 
fazla arttırılması, manyetik kuvveti sağlayan ele-
manların da boyutsal olarak büyümesi anlamına 
gelmektedir.

Solenoid valfler soğutma sistemlerinde iç kısımda 
(çevirimin dışa açılmadığı noktalarda) kullanıl-

Şekil 13. Servis valfi genel tasarımı
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dıkları için iç kaçak miktarı servis valfleri kadar 
önem arz etmez. Manyetik kuvveti aşırı derece 
arttırmamak için daha yumuşak yaylar ile sistemin 
kapanması sağlanabilir.

Diyafram pilotlu solenoid valflerde ise benzer şe-
killerde ancak basınç farkına dayanarak çalışan bir 
sistem vardır. Klape doğrudan değil, solenoid val-
fin iki tarafındaki basınç farkından yararlanılarak 
açılır (Şekil 15).

4.4. Rotalock Valfler

Rotalock (rotate and lock, döndürmek ve kilile-
mek) genellikle klapenin çevrimlemesi ile milin 
hareket ederek akışkan geçişini açması veya kap-
tatmasını sağlayan valfler için pratikte kullanlan 
bir tairdir. Çok çeşitli olmaları ile birlikte, rotalock 
valfler genellikle kompresör giriş ve çıkışlarında 
kulanılırlar.

Pratik uygulamalarda çok farklı tiplerde rotalock 
valfler görülmektedir. Kimi rotalcok valfler klape 
sızdırmazlığını metal-metale baskı ile sağlarken 
bazı uygulamalarda mil üzerine yataklanan conta 
ile sızdırmazlık sağlanabilir. Nadiren kullanılan 
rotalock valflerde ise sızdıramazlık elemanı olan 

conta, gövde içerisine yataklanmıştır ve metal olan 
klape gövdedeki conta üzerine kapatılır.

Rotalok valfler genellikle akışı 90° çevirerek ak-
tarırlar, bu durum küresel valflerden daha az debi 
değerlerine ulaşılmasını beraberinde getirirken 
yine de debi miktarları solenoid valflerden ve ser-
vis valflerinden yüksektir.

5.  SOĞUTUCU SİSTEMLERDE VALF 
SEÇİMİ ve BOYUTLANDIRMASI

5.1. Sistem Özelliklerine Göre Valf Seçimi

Soğutma sistemlerinde farklı tanımlamalar söz ko-
nusu olmakla birlikte, sistem elemanlarını pratik 
uygulamalarda iki ana grupta toplayabiliriz (Şekil 
16).

1. Ana sistem elemanları (kompresör, kondanser, 
genleşme valfi, evaparatör vb.)

2. Yardımcı sistem elemanları (solenoid valfler, 
çekvalfler, distrübitörler, fittreler, kurutucular 
vb.)

Transkritik soğutma sistemlerinde ve subkritik so-
ğutma sistemlerinde; sistemin idamesini sağlayan 
temel elemanlar ayrışabilir.

Şekil 14. Piston pilotlu solenoid valfler

Şekil 15. Diyafram pilotlu solenoid valfler
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Şekil 16. Subkritik buhar sıkıştırmalı sistemlerde 
temel sistem elemanları

Sistemde valf seçimi ve boyutlandırması ayrı ayrı 
incelenmesi gereken noktalardır. Her ara sistem 
elemanının soğutma sisteminde basınç kaybı yara-
tacağı ve sistemi ideallikten uzaklaştıracağı unu-
tulmamalıdır. Soğutucu sistemde valf seçimi için 
gerekli olan kriterler:

1. Valfin fonksiyonu (Sistemde valfe ihtiyacın 
sebebi değerlendirilmelidir.)

2. Basınç sınıfı
3. Sıcaklık aralığı
4. Kabul edilebilen iç kaçak miktarı
5. Kabul edilebilen basınç düşüşü miktarı

Şekil 17. Transkritik buhar sıkıştırmalı sistemlerde 
temel sistem elemanları

Soğutma sistemlerinde ana sistem elemanlarının 
(Şekil 17) arasında kalan hatlara yardımcı ele-
manlar yerleştirilmelidir. Karbondioksit akışkanlı 
transkritik soğutma sistemlerinde valflerin (yar-
dımcı sistem elemanlarının) seçim kriterlerini 
daha kolay ayrıştırmak için ana sistem elemanları 
arasındaki bölgeleri birbirlerinden ayırarak değer-
lendirmek gereklidir.

Şekil 18. Karbondioksitli transkrtik soğutma 
çevrimlerinde ara bölgelerin p-h diyagramında 

gösterimi

Karbondioksit akışkanlı soğutma sistemlerinde 
Şekil 18’de tanımlanan bölgelere göre sıcaklık ve 
basınç aralıkları ile faz durumu soğutucu sistem 
valflerinin seçiminde ilk basamağı oluşturur.

Tablo 8’de söz konusu hatlardaki yaklaşık basınç, 
sıcaklık ve faz belirtilmiştir. Sıcaklık ve basıncın, 
sistem tasarımına göre değişebileceği göz önüne 
alınmalıdır. Bu sebeple valf seçiminde, aşağıdaki 
basınçların üzerine güvenlik katsayısı eklenir ve 
tasarım yapılır.

Valf seçim kriterlerini daraltmak adına Tablo 8’de 
verilen 22 farklı nokta yerine bu kısımları gruplan-
dırarak ara eleman seçim sistematiği daraltılabilir.

Şekil 20’de belirtilen 9 farklı hat için ayrı valf 
seçim kriterleri belirlemek soğutucu sistem tasa-
rımında kullanılacak olan valflerin seçimini ve 
boyutlandırmasını kolaylaştıracaktır (Tablo 9). 
Ancak, her valf tipi soğutma sisteminin her nok-
tasında kullanılmaya uygun değildir. Şekil 19’da 
belirtilen soğutucu sistem hattının arasında valfle-
rin konumlandırılmasının yanı sıra çevirimin dışa 
açılan kısımlarında da valf kullanımına ihtiyaç du-
yulabilir. Çıkışlarda kullanılacak olan valfler için 
yine aynı basınç, sıcaklık ve akışkan sınıfı kıstas-
ları geçerlidir.
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Şekil 19. Transkritik karbondioksitli soğutma çevriminin P-h diyagramı

Tablo 8. Transkritik Soğutma Sistemlerinde Ara Bölgelerin Sıcaklık, Basınç, Yoğunluk, Entalpi ve Entropi 
Değerleri (AB, Alçak Basınç Kısmını YB ise Yüksek Basınç Kısmını Tanımlamaktadır)

Nokta Tanımlama
Sıcaklık Basınç Yoğunluk Entalpi Entropi

°C bar kg/m3 kJ/kg kJ/(kg·K)
1 YB kompressör emme -6,4 26,5 68,79 440,2 1,918
2 YB kompressör basma (tahmini) 101,8 89,37 160,6 514,6 1,974
3 Soğuk gaz çıkışı 35 89,37 652,3 300,8 1,322
4 Tank girişi 3 37,7 219,1 300,8 1,364
5s Tank doymuş sıvı 3 37,7 910,6 207,3 1,026
5 Tank çıkışı 3 37,7 910,6 207,3 1,026
6 Tank çıkışı gaz 3 37,7 107,2 429,2 1,829
7 YB genleşme valfi çıkışı -10 26,5 391,6 207,3 1,033
7s YB evaparatör buharlaşma noktası -10 26,5 983,6 176,9 0,917
8s YB evaparatör çiğ noktası -10 26,5 71,19 435,2 1,899
8a YB evaparatör çıkışı -2 26,5 66,21 446,1 1,94
8 YB emme hattı -2 26,5 66,21 446,1 1,94
9 AB sıvı hattı -0,1 37,7 929,6 199,7 0,9989

10 AB genleşme valfi çıkışı -30 14,3 152 199,7 1,023
10s AB evaparatör buharlaşma noktası -30 14,3 1076 133,8 0,7516
11s AB evaparatör çiğ noktası -30 14,3 37,18 436,7 1,997
11a AB evaparatör çıkışı -22 14,3 35,16 445,4 2,032
11 AB eşanjör çıkışı -14,7 14,3 33,58 453 2,062
12 YB kompressör emme -14,7 14,3 33,58 453 2,062
13 YB kompressör basma (tahmini) 37,7 26,5 51,61 492 2,098
14 AB ve YB emme -0,4 26,5 65,32 448,2 1,947
15 Gaz bypass çıkışı -10 26,5 72,74 429,2 1,876
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Tablo 9. Karbondioksit Akışkanlı Transkritik Soğutma Sistemlerinde Hat Üzerinde Valf ve Ara Eleman 
Kullanım Önerileri (++, Kullanılması Tavsiye Edilir; + Kullanılabilir, - Kullanılması Tavsiye Edilmez)

Soğutma Sistemi Ara Hattı Küresel 
Valfler

Servis 
Valfleri

Solenoid 
Valfler

Rotalock 
Valfler Çekvalfler Kurutucular

a- YB basma hattı + - - - ++ -
b- Gaz soğuma hattı + + + + + +
c- Gaz bypass hattı + + + + + -

d- Sıvı besleme hattı + + + + ++ -
e- AB besleme hattı + - - - ++ -

f- YB emme hattı + - - - + ++
g- YB sıvı hattı + + + + + -
h- AB sıvı hattı + + + + + -

ı- AB emme hattı + - - - + ++

Şekil 20: Transkritik karbondioksitli soğutma çevrimlerinde ara bölgeler: yüksek basınç basma hattı (a),  gaz 
soğuma hattı (b), gaz bypass hattı (c), sıvı besleme hattı (d), düşük basınç basma hattı (e), yüksek basınç emme 

hattı (f), yüksek basınç sıvı hattı (g), düşük basınç sıvı hattı (h), düşük basınç emme hattı (ı)
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5.2. Valflerin Debi Değerlerinin İmalatçılar 
Tarafından Hesaplanması

Soğutma sisteminde, akış üzerine eklenen her ele-
man kayıplara, dolayısı ile basınç düşüşüne sebep 
olacaktır. Bu temel yaklaşımdan yola çıkılarak 
yüksek verimlilikteki bir soğutma sistemi tasarı-
mı için mümkün mertebede az sayıda valfin sistem 
üzerinde konumlandırılması; konumlandırılacak 
ise bile valflerden daha az basınç düşüşü getirecek 
olanların seçilmesi gerekmektedir.

Örneğin pratik uygulamada kompresör giriş ve 
çıkışlarında servis (kompresörün bozulması du-
rumunda sistemden çıkartılması) maksadı ile rota-
lock valfler ile bağlantı yapılır. Bu valfler yerine 
kayıp katsayısı daha düşük olan küresel valflerin 
kullanımı sistem içerisindeki basınç kayıplarını 
azaltacaktır. Yine sistemin içerisinde elektronik 
kontrol gerekmeyen noktalar dışında küresel valf-
ler yerine solenoid valflerin kullanımı basınç ka-
yıplarını arttıracaktır.

Bu bağlamda, sistemde gerekli olan valf tipi seçil-
dikten sonra valfin akışa ve basınç düşüşüne göre 
boyutlandırılması gerekmektedir.

Boyutlandırma öncesinde her valfin, kütlesel de-
biden bağımsız olarak hesaplanan ve belirtilen Kv 
değerinin bilinmesi gerekmektedir. Valf üreticileri 
Kv değerlerini nümerik, bilgisayarlı analizler veya 
deneysel yöntemler ile hesaplayabilirler. Deneysel 
yöntemlerde kullanılan basit deney düzeneği Şekil 
21’de belirtilmiştir.

Valfler veya sistem elemanları için sıvılar ile ya-

pılan deneylerde Kv (akış katsayısı) aşağıdaki 
denklem ile hesaplanır. Burada Q, hacimsel debiyi 
(m3/h),  Δp giriş ve çıkış arasındaki basınç farkını,  
ρ ise akışkanın suya göre bağıl özkütlesini belirt-
mektedir. (4 °C’deki su için ρ= 1)

Q = Kv √(Δp/ρ) (m3/h)  (1)

ΔP = P2 − P1 (bar) (2)

Gazlar için ise denklem 3 veya denklem 4 kullanı-
lır. Burada Qn, 20 °C ve atmosfer basıncında gaz 
akış debisi, t ise girişteki akışkan sıcaklığını be-
lirtmektedir.

P2 ≥ P1/2 ise; Q = 514 ∙ Kv √[(ΔP∙P2)/ρT] (m3/h)    (3)

P2 < P1/2 ise; Q = 257 ∙ Kv P1/√[ρT] (m3/h) (4)

Seçilen soğutma sistemi ara hattı üzerindeki debi 
ve akışkanın fazı bilinmelidir. Bu veriller ile se-
çilen valfin Kv değeri eklenerek 1, 3 veya 4 nolu 
denklemlerde basınç kaybı hesaplanır.

Pek çok mühendislik uygulamasında soğutma sis-
temlerinde tasarımın basitleştirilmesi için valf gibi 
sistem elemanlarının basınç kayıpları “eşdeğer 
boru uzunluğu” ile ifade edilir. Kv değerini, eşde-
ğer boru uzunluğuna dönüştürmek için denklem 5 
kullanılabilir.

Kv = f (Le/D) (5)

Burada f borunun sürtünme faktörü, Le eşdeğer 
boru uzunluğunu ifade eder. Soğutucu sistem kom-
ponetleri imalatçıları Kv değeri olarak veya eşdeğer 
boru uzunluğu olarak komponentlerinin sabitlerini 
tablolar ile sunarlar.

Şekil 21. Kv değerinin tespiti için deney düzeneği
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5.3. Soğutma Sistemlerinde Basınç 
Kayıplarına Göre Valf Seçimi ve 
Doğrulaması

Soğutma sistemlerinde izin verilen basınç kaybı, 
sistemin her alanı için farklı olarak soğutma sis-
temi imalatçısı tarafından belirlenir. Öncelikle, 
sistemde gerekli olan elemanlar seçilir ve konum-
landırılır. Daha sonra basınç düşüşü; eşdeğer boru 
uzunluğu yöntemi veya Kv faktörü ile hesaplanır ve 
kontrol edilir.

Örnek hesaplaması yapılacak olan sistemdeki sı-
caklık ve basınçlar için Tablo 8’de belirtilen transk-
tritik çevrimli karbondioksit sisteminin tablosu ör-
nek alıncaktır.

Sistemdeki valf seçimi yapılırken aşağıdaki faktör-
ler hesaba katılmalıdır.

1. Sistemde valfin bulunacağı konuma göre ka-
bul edilebilen maksimum basınç kaybı belir-
lenir.

2. Sistem parçasına göre uygun ebatlarda boru 
seçimi yapılır.

3. Sistem parçasında valf gerektirecek ihtiyaçlar 
belirlenir.

4. İhtiyaca göre sistemde boru çapına uygun veya 
yakın valfler seçilir.

5. Boruların ve valflerin birlikte basınç kayıpları 
hesaplanarak sistemdeki kabul edilen basınç 
kaybına göre karşılaştırması, değerlendirilme-
si ve doğrulaması yapılır.

İlk etapta sistemde izin verilen maksimum basınç 
kaybını  ΔPmaks ve sistem parçasındaki toplam ba-
sınç kaybını ΔPtop olarak nitelendirirsek;

ΔPmaks > ΔPtop (6)

eşitliği sağlanmalıdır.

Burada ΔPtop ifadesi sistem parçasındaki tüm ka-
yıpların toplamını ifade eder. Sistemde n adet ele-
man olduğu kabul edilirse her elemanın ve borula-
rın basınç kayıplarının toplamı sistemdeki toplam 
basınç kaybını verecektir. 

ΔPtop = ΔPboru + ∑n
n-1 ΔPn  (7)

Laminer veya türbilanslı akışlarda borulardaki 
basınç kayıpları aşağıdaki formülle hesaplanabilir 
[19].

ΔPtop = f[L/D][(ρ V2
ort)/2] (8)

Her bir elemandaki basınç kaybının hesaplanması, 

sistemdeki akışkanın sıvı veya gaz fazında olması-
na göre farklı şekillerde yapılacaktır (Denklem 1, 
3 ve 4).

Kv değeri bilinen bir valfin basınç kaybı, akışkan 
sıvı fazında ise;

ΔPn (sıvı) = ρ (Q/Kvn
)2  (9)

denklemi ile ifade edilir. Akışkan gaz fazında iken 
sistemdeki basınç kaybı Denklem 3 ve 4’de veri-
len  P2 ≥ P1/2 ifadesini sağlamalıdır. Bu yaklaşım 
ile gaz fazındaki bir akışkan için sistemdeki basınç 
kaybı;

ΔPn (gaz) = Q2ρT / Kvn
2 P2 5142  (10)

denklemi ile hesaplanır.

Bir sistem parçasındaki toplam basınç kaybı for-
mülleri, sıvı fazı için denklem 11 gaz fazı için 
denklem 12’de belirtilmiştir. Bu iki denklem aynı 
zamanda sistemde en az basınç kaybı için seçilmesi 
gereken sistem elemanlarının özelliklerini de be-
lirtmektedir.

ΔPtop(sıvı)= f[L/D][(ρV2
ort)/2] + ∑n

n-1 ρ(Q/Kvn
)2    (11)

ΔPtop(gaz)= f[L/D][(ρV2
ort)/2]+∑n

n-1 Q
2ρT/ Kvn

2P25142     
(12)

Tüm bu bilgiler toplandığında; Bölüm 5’de verilen 
transkritik sistemlerde valf seçim kriterleri aşağıda 
verilen algoritma ile listelenebilir. (Tablo 10)

Tablo 10. Soğutma Sistem Elemanları Seçiminde 
İşlem Basamakları

1. Hesaplama yapıalcak sistem bölümünün 
seçimi

Şekil 20

2. Sistemde ihtiyaç duyulacak ekipmanların 
belirlenmesi

Tablo 9

3. Sistem bölümündeki fazın belirlenmesi Şekil 19
4. Sistemdeki maksimum basıncın belirlenmesi Tablo 8
5. Sistemdeki çalışma sıcaklığı aralığının 
belirlenmesi

Tablo 8

6. Dış ortam sıcaklığının belirlenmesi
7. İzin verilen basınç düşüşünün () tesit edilmesi
8. Sistemde gerekli boru uzunluğunun tespiti
9. Sistemde kullanılacak olan boru çapının 
tahmin edilmesi
10. 2. basamakta seçilen sistem elemanlarının Kv 
değerlerinin alınması
11. Belirlenen değerler ile toplam basınç kaybının 
hesaplanması

Denklem 
11, 12

12. Maliyet araştırması
13. 8. işlem basamağına geri dönülerek 
optimizasyon yapılması.
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6. TRANSKRİTİK SOĞUTMA 
SİSTEMLERİNDE KULLANILAN 
VALFLERDE GELECEK 
TEKNOLOJİLER

Soğutma sistemlerinde kullanılan gazların daha 
çevreci ve insan sağlığına daha duyarlı gazlardan 
seçilerek zararlı gazların kısıtlanması planlı bir 
biçimde uygulamaya koyulmaktadır. Soğutma sis-
temlerinin gelecekte daha çevreci ve insan sağlı-
ğına olan etkilerinin daha az olacağını öngörmek 
doğru olacaktır. Bu öngörüler ile sektörün daha 
verimli daha ekonomik ve kapasitesi daha fazla 
olan sistemlere evrilmeye devam ettiğini de hesa-
ba katarsak soğutma sistemlerinde kullanılan tüm 
ekipmanlar gibi soğutucu valflerin de bu trendi ya-
kalaması gerekliliği aşikârdır.

2020 sonrası soğutma sistemlerine kullanılacak 
olan soğutucu valflerin aşağıdaki özellikleri gös-
termesi planlanmaktadır (Tablo 11).

1. Daha hafif ve ekonomik tasarımlar,

2. Düşük basınç kaybı ile yüksek iç sızdırmazlık 
imkânlarının birleştirilmesi,

3. Manuel kontrol yerine elektronik kontrol ve 
kumanda,

4. Elektronik veya mekanik otomasyon, kendi 
kendini kumanda eden valfler, bağımsız sis-
temler,

5. Daha yüksek basınçlara dayanıklılık,
6. Yeni akışkan tiplerini uyumluluk,
7. Yanıcı gazlar ile kullanıldıklarında güvenlik.

SONUÇ

Soğutma sistemlerinde valflerin ve diğer sistem 
elemanların tasarımı ve seçimi transkritik çevrim-
lerde özel kriterlere bağlıdır.

Soğutucu sistemlerde kullanılan valflerin avantaj-
ları ve dezavantajları soğutma sisteminde kulla-
nım yerini ve kullanım koşullarını belirlemektedir 
(Tablo 12). Makalede listelenen soğutma sistemi 
valflerine göre soğutma sistemi içerisindeki kulla-
nım alanları Tablo 13’de listelenmiştir.

Tablo 11. Soğutucu Sistemlerde Kullanılan Valflerin Gelecek Trendleri

Günümüzdeki Özellikler 2020 Sonrası Sektörün Talepleri Alanı
Pirinç gövde Çevreye duyarlı kurşunsuz pirinç alaşımları,

Alüminyum vb. daha hafif ve daha ucuz 
alaşımlar,
Kurşunsuz çelik alaşımları

Tüm soğutucu sistem valfleri

El ile kumanda edilen valfler Elektronik sistemlerle entegre kontrol ve 
kumanda imkanı,
Motor bağlantılı küresel valfler

Küresel valfler

Solenoid valflerde debi 
değenlerinin düşük olması

Özellikle solenoid valflerde daha güçlü bobin 
tasarımları ile daha büyük geçiş çaplı ürünler,
Bobin yerine step motor kumandalı ürünler

Solenoid valfler

Tablo 12. Soğutucu Sistemlerde Kullanılan Valflerin Avantajları - Dezavantajları

Soğutucu valf tipi Avantajları Dezavantajları
Küresel Valfler Yüksek debi değerleri Nispeten yüksek iç kaçak değerleri

Açma – kapatma operasyonun görece zorluğu
Servis – Şarj Valfleri Klape doğru kapatıldığında yüksek iç 

sızdırmazlık sağlarlar.
Debi değerleri çok düşüktür. Basınç kaybı çok 
fazladır.
Sızdırmazlığın sağlanabilmesi için yüksek tork 
gereklidir.

Solenoid Valfler Elektronik kontrole imkân sunması Düşük debi değerleri ve yüksek basınç kaybı
Mekanik aksamı valflere göre daha düşük ömür
Çalışması için basınç farkı gerekliliği

Rotalock Valfler Klape doğru kapatıldığında yüksek iç 
sızdırmazlık sağlarlar.
Görece orta düzeyde debi geçişine 
müsaade ederler

Muadil ürünlere göre nispeten büyük ve 
pahalıdırlar.
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Tablo 13. Soğutucu Sistemlerde Kullanılan Valflerin Kullanım Alanları ve Kullanıma Uygun Olmayan 
Yerler

Valf tipi Kullanım alanı Kullanımı uygun olmayan yerler
Küresel Valfler Kompresör, evaparator veya kondanser giriş veya 

çıkışlarında,
Soğutucu sistemin içerisinde sistemin bölünmesi 
istenen yerlerde,
Sistemdeki ömrü boyunca, arıza harici açık 
olması gereken durumlarda,

Soğutucu sistemin dışa açılan yerlerinde 
kullanımı tavsiye edilmez,
Sürekli açılıp kapatılması gereken dinamik 
alanlarda kullanılması tavsiye edilmez.

Servis – Şarj Valfleri Soğutucu sistemden gaz besleme veya gaz 
çekme ihtiyacı doğan noktalarda
Sistemin dışa açılan noktalarında

Sistemin iç bölgelerinde kullanılması 
tavsiye edilmez.

Solenoid Valfler Sistemin içerisinde, otomasyon gerekli olan 
yerlerde
Genellikle evaparatör girişlerinde

Rotalock Valfler Kompresör giriş ve çıkışlarında
Evaparatör girişlerinde
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Birleşmiş Milletler'e bağlı Dünya Sağlık Örgütü 
(DSÖ) yeni hava kalitesi yönergesini açıkladı. Ge-
rekli standartlar yakalandığı ve kriterlere uyulduğu 
takdirde her yıl küresel olarak milyonlarca ölümün 
önlenebileceği belirtiliyor.

PM 2.5 olarak bilinen ince partikül madde, en kü-
çük kirletici ve en tehlikeli olan. Solunduğunda, 
kan dolaşımına girebiliyor, astım, kardiyovasküler 
hastalıklar ve diğer solunum yolu hastalıklarına se-
bebiyet veriyor. Akciğer dokusunun derinliklerine 
kadar gidebilen PM 2.5 dünyada çok sayıda ölüme 
neden oluyor.

15 yıldır güncellenmeyen DSÖ hava kirliliği kı-
lavuzları bu nedenle yenilendi ve bu zararlı mad-
denin dünya havasındaki konsantrasyonunun 
metreküp başına 10 mikrogramdan 5'e kadar indi-
rilmesini öneriyor.

Ölümler yüzde 80 oranında azaltılabilir

2016'da yaklaşık 4,1 milyon ölüm ince partikül 
madde ile ilişkilendirildi. Bu, hava kalitesi sorun-
larına atfedilebilen toplam ölümlerin yarısından 
fazlasına denk geliyor. DSÖ'ye göre, yeni 2021 
hava kalitesi yönergeleri uygulanmış olsaydı, PM 

2.5 ile ilgili erken ölümlerde yaklaşık yüzde 80 
oranında bir azalma veya 3,3 milyon daha az ölüm 
olabilirdi.

Hükümetlerin hava kalitesi düzenlemeleri oluş-
turmasına yardımcı olmak için tasarlanan bu yö-
nergeler, aynı zamanda küçük partikül maddelerin 
yanı sıra nitrojen dioksit, kükürt dioksit ve karbon 
monoksit gibi hem dış hem de iç mekanda sağlığa 
ve iklime zarar veren diğer önemli kirleticilerle de 
ilgili kriterler içeriyor.

Üçlü kazanç senaryosu

Rapor, dünya liderlerinin Covid-19 salgını ve ik-
lim değişikliğinin ikiz krizleriyle mücadele etmek 
için 76. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için New 
York'ta bir araya gelmesiyle aynı zamanda yayın-
landı.

DSÖ'nün yeni küresel yönergelerin geliştirilmesi-
ne yardımcı olan teknik lideri Dorota Jarosinska, 
yapılan güncellemeyi yalnızca halk sağlığını ko-
rumak ve hava kalitesini iyileştirmekle kalmayıp 
aynı zamanda iklim krizini de hafiflettiği için 
"üçlü kazanç senaryosu" olarak nitelendirdi.
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