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ÖNSÖZ
Nesnelerin interneti dönemine hızla girilirken, algoritmaların 
kucağında icat edilen yeni ritüeller tuhaf bir iyimserlik yaratıyor. 
Artık elektrikli ev süpürme robotunu cep telefonunuzdan 
aktive ediyor, taksi şoförüne konum atıyorsunuz. Ağ iletişimi 
kuramayan cihazlar pazarda demode konumda olup, yenilerinin 
eksikliği kusurlu bir haldir.
Belki de ‘ne kolay bir hayat düşüncesi’, bu çok acele iyimserlik 
altında, nüfus ve iklim değişikliğini anlamaya çalışarak; 
yanılsama kaldırılamasa da; hiç değilse yeni bir ışık için 
karamsarlık perdesi aralanabilir. Evet, dünya nüfusu çok hızla 
artmakta ve iklim değişmektedir. Dünyadaki gıda üretimi 
gerilemekte, su kaynaklarında kıtlık alametleri belirmektedir. 
Ülkemizde hem gıda fiyat enflasyonundaki gelişmeler hem de su 
kaynaklarındaki ürkütücü beklentiler bakımından bu kötümser 
tabloya maruzdur. Bir başka deyişle yapılacak her rasyonel 
çalışma değerlidir.
Makina mühendislerine düşen, yükümlülükleri altındaki 
başta tesisat mühendisliği olmak üzere tüm çalışmalarında 
su kullanımını düşürmeye yönelik tasarruf ve geri kazanım 
imkânlarını projelerine yansıtmalarıdır.
Geri kazanılarak su sarfını azaltmak bakımından buna ait 
tesisat alt yapısının hazır olması gereği proje yaparken göz 

önüne alındığında, ilk aşamada uygulanmasa da uygulanmak 
istendiğinde çözümün yarısı hazır olacaktır.
Belediyeler başta olmak üzere tüm kamu gruplarının konuyu 
tariflenen ölçülerde zorunlu tutmaları, uygulamaların kâğıt 
üzerinde kalmaktan kurtarılması için önemlidir.
Gri su tesisatını tanıtan ve bu tesisatın ayrı yapılma esaslarını 
anlatan bu kitabımızın, uygulamanın zorunlu bir parçası olma 
sürecinde başlangıç teşkil edeceğine inanıyoruz.
Kitabın hazırlanma sürecinde Sıhhi Tesisat Proje Hazırlama 
Esasları’nı oluşturan Makina Mühendisi Dr. Nuri Alpay 
KÜREKCİ’ye, katılımıyla bizi çoğaltan Çevre Mühendisi İrem 
REİS’e, yoğun gündeminde değerli proje katkılarıyla Makina 
Mühendisi Aydan ADANIR’a, iş güvenliği kısımlarını hazırlayan 
Kimya Mühendisi İlker ERDOĞAN’a, kapsam belirlemede çok 
yardımcı olan ve
tüm gözden geçirmeleri yapan Makina Mühendisi Umut Ahmet 
TECER’e, Kadıköy temsilcilikten Makina Mühendisi Mehtap 
ÖNCEL’e ve başlangıçtan sona her türlü desteğiyle devam 
etmemizi sağlayan Uzay Mühendisi Sema KEBAN’a yazım heyeti 
başkanı olarak teşekkür etmeyi borç kabul
ediyorum.

Makina Mühendisi
Celalettin Fırat Türe

2021, İstanbul
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EK 3. Gri su-siyah su tesisat ayrımı yapılan, gri suyun WC 
rezervuarı ve bahçe sulamasında kullanılması düşüncesi ile 
yapılan tesisat örneği (Alternatif 3)
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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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SUNUŞ

Değerli Okurlarımız,

TMMOB Makina Mühendisleri Odası 49. Olağan Genel Kurulu, 26 Mart 2022 tarihinde Kocatepe 
Kültür Merkezi’nde, genel kurul seçimleri 27 Mart 2022 tarihinde Odamızın Eğitim ve Kültür 
Merkezi’nde yapıldı. Genel kurulumuzda önceki genel kuruldan bu yana yapılan çalışmalar ile 
ülke ve dünya durumu değerlendirilerek; önümüzdeki yeni çalışma dönemine dair öneriler ve öner-
geler sunuldu; daha güçlü bir Oda ve üreten, sanayileşen, kalkınan, hakça bölüşen bağımsız, de-
mokratik bir Türkiye için mücadelenin sürdürülmesi gerekliliğine işaret edilerek; Oda ve TMMOB 
organlarında görev alacak arkadaşlarımız seçildi.

Genel kurulda Oda Ana Yönetmeliği ve diğer yönetmeliklerin TMMOB yönetmelikleri ile uyum-
laştırılması, uzmanlık alanlarımızdaki güncel gelişme ve gereksinimlere göre revize edilmesi ka-
rarları alındı. Bir önceki genel kurulda Oda Yönetim Kurulu’na verilen görev ve yetki çerçevesinde 
Kongre, Kurultay ve Sempozyum Düzenleme Yönetmeliği’nde yapılan değişiklik genel kurul de-
legeleri tarafından onandı.

Ayrıca, Oda merkez ve şubelerinde dijital dönüşüm çalışmalarının ürünü olan Makine Mobil, Ma-
kina Portal ve Makina Öğrenme Merkezi platformlarını yaygınlaştırma; işçi sağlığı ve iş güvenliği 
önlemlerinin sağlanması, iş cinayetlerine karşı aktif mücadele ve insanca bir çalışma yaşamı için 
mevzuat değişikliklerine yönelik mücadeleyi daha etkili biçimlerde kamuoyu gündemine getirme; 
TMMOB Yasası değişikliği girişimlerine karşı olağanüstü genel kurul toplanması dahil Anaya-
sal/yasal hakları kullanarak mücadele etmek; laikliğin yeniden kazanılması için mücadele etmek; 
ülkemizdeki ulaşım ve trafik politikaları ile uygulamalardaki sorunlar irdelenerek çözüm öneri-
leri sunmak; Ulusal Bina Sınıfı Kodlarının hazırlanması için çalışma grubu kurma; özel gerek-
sinimli üyelerimize yönelik çalışmalar yapmak; endüstriyel robot ve robotik sistemler mühendis 
yetkilendirmesi ve uygulama projeleri hazırlanması kapsamında çalışmalar yapmak; Bilirkişilik 
hizmetlerinin niteliğinin artırılması, bilirkişilik yapan üyelerimizin eğitimi, yetkilendirilmesi ve 
haklarının korunması kapsamında çalışmalar yapmak; Mekatronik Mühendisliği meslek dalıyla 
ilgili çalışmalar yapmak; uzaktan çalışma yönetmeliği kapsamında evden çalıştırılan kişilerin tüm 
sorunlarını irdelemek, değerlendirmek ve süreci çalışanlar açısından en sağlıklı hale getirmek için 
çalışmalar yapmak; mühendislerin özlük hakları, ekonomik ve sosyal gereksinimlerine yönelik 
çalışmalar yaparak kamuoyu ile paylaşmak; yurtdışında yaşayan üyelerimize yönelik olarak Ulus-
lararası İlişkiler Çalışma Grubu aracılığı ile çalışmalar yapmak; Odamız ve sektör dernekleri/
kuruluşları ile ortak komisyonlar kurmak kararları alındı ve iktidarın gerici, Cumhuriyet, laiklik, 
demokrasi karşıtı uygulamaları kınandı.

Genel kurulda yapılan konuşmalar, kabul edilen kararlar ve oybirliği ile benimsenen Sonuç Bil-
dirisi, genel kurulumuzun rantçı ve gerici totaliter iktidara karşı mesleki ve toplumsal temelde 
Cumhuriyetçi, laik, demokratik, halkçı, toplumcu/kamucu bir yanıt olduğunu göstermiştir.

***

Türkiye’nin üretim ve kalkınma serüvenini anlatan TMMOB Mühendislik ve Mimarlık Öyküle-
ri kitaplarının veritabanı kullanıma açıldı. Daha önce 8 kitapta toplanarak yayımlanan kitaplara 
https://muhendismimaroykuleri.org/portal/ bağlantısından ulaşılabilmektedir. 2002 yılında hazır-
lanmaya başlanan TMMOB Mühendislik ve Mimarlık Öyküleri ile; ülkemizdeki önemli sanayi 
tesislerini, sanayi ve teknoloji uygulamalarını bilmeyenlere anlatmak, unutanlara hatırlatmak, bu 
uygulamaların görünmez kahramanları olan mühendis ve mimarların yaşamsal önemlerini vur-
gulamak, meslektaşlarımıza karşı vefa görevimizi yerine getirmek ve ülkemizin ekonomik sosyal 
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gelişimine büyük katkılarda bulunmuş bazı ülke tesislerinin öykülerini birinci ellerden göstermek 
amaçlanmıştır.

***

Bu sayımızda aşağıdaki çalışmalara yer verilmiştir.

Çağrı Metin ve Mehmet A. Ezan, “Suyun Maksimum Yoğunluk Civarında Doğal Taşınımının Sa-
yısal İncelenmesi” isimli çalışmalarında; suyun üç boyutlu kavite içerisinde meydana gelen girdap 
yapıları incelenerek, kararlı girdap yapılarının davranışları ortaya çıkarılıp, doğal taşınım incele-
meleri yapılmıştır. Ayrıca ısı transfer mekanizması lokal ve global olarak incelenmiştir.

Ahmet Saim Paker, “Basınçlı Hava Nem Kontrolü: Enerji Verimliliği Bakışıyla Örnek Bir Uygula-
ma” isimli çalışmasında; basınçlı hava tesisindeki nem faktörünün enerji verimliliği açısından nem 
gidericinin seçimi, bakımı ve işletmesi üzerinde durulmuştur. Nem giderici sistemlerinin teknolo-
jik fonksiyonları araştırılmış, enerji tüketimleri ve verimlilikleri nominal değerleri üzerinden olası 
işletme şartlarına göre incelenmiştir.

Deniz Saylam Canım, “Yeşil Çatılarda Bitki Taşıyıcı Tabaka Derinliği ve Yaprak Alan İndeksinin 
Enerji Performans Değerlendirmesi” isimli çalışmasında; bir ısı emicisi olarak ihtiyacına göre 
enerjiyi toplayan, işleyen ve serbest bırakan aktif bir enerji cihazı işlevi gören, farklı bitki taşıyıcı 
tabaka derinliği ve yaprak alan indeksleri kombinasyonları ile oluşturulan yeşil çatı alternatifleri-
nin yıllık toplam ısı akısına etkisi değerlendirilmiştir. Çalışma üç farklı iklim bölgesi için gerçek-
leştirilmiştir.

Ali Etem Gürel ve arkadaşları, “Havalı Güneş Kolektörlerinin Hacim Isıtma Uygulamalarında 
Kullanımı” isimli çalışmalarında; havalı güneş kolektörlerinin hacim ısıtılmasında kullanımına 
yönelik dünyadaki farklı uygulamalar incelenerek, önerilen farklı tasarımlara yer verilmiş, çeşitli 
uygulama önerilerinde bulunulmuştur.

Doğan Engin Alnak ve arkadaşları, “Nanoakışkan Kullanılan Birleşik Jet Akışlı ve Kanatçıklı Ka-
nallarda Isı Transferi ve Performans Değerlendirme Sayısının İncelenmesi” isimli çalışmalarında; 
birleşik jet akışlı kanallarda bulunan sabit ısı akılı küp ve dairesel oyuklu desenlerde oluşan ısı 
transferi, su ve %0,02 hacimsel konsantrasyonlu Grafen Oksit-Su nanoakışkanı kullanılarak sayı-
sal olarak araştırılmıştır. Sayısal sonuçlar literatürdeki benzer araştırmalar sonucu deneysel elde 
edilen eşitliklere göre karşılaştırılmıştır. 300 kanatçıklı nanoakışkanlı küp ve dairesel oyuklu de-
senli yüzeylerde ortalama Nuselt değerlerinin kanatçıksız ve su kullanılan kanallara göre %18,66 
ve %15,93 daha büyük oldukları sonucuna ulaşmışlardır.

Bora Şiranlı ve İsmail Turanlı, “Yüksek Basınçlı Su Sisi (Water Mist) Sistemlerinin Endüstriyel 
Uygulamalarda Kullanımı ve Performans Değerleri” isimli çalışmalarında; yüksek basınçlı ve su 
sisi sistemlerinin endüstriyel kullanımı, kükürt depolama ve transfer hatları detayında incelenerek 
anlatılmıştır. Bu sistemlerin sağladığı avantajlar, endüstriyel örnek bir proje üzerinden incelenip, 
sistemin tasarımı konusunda önemli noktalar üzerinde durulmuştur.

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

Esenlik dileklerimizle.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu

Nisan 2022
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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

http://omys.mmo.org.tr/tesisat/
http://omys.mmo.org.tr/tesisat/
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38-45

İÇİNDEKİLER

7-18

19-28

ARAŞTIRMA

ARAŞTIRMA

DERLEME

• 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. 

Suyun Maksimum Yoğunluk Civarında 
Doğal Taşınımının Sayısal İncelenmesi

Numerical Investigation of Natural 
Convection of Water Near the Density 

Inversion Point
Çağrı METİN
Mehmet Akif EZAN

Basınçlı Hava Nem Kontrolü: Enerji 
Verimliliği Bakışıyla Örnek Bir 
Uygulama 

Compressed Air Humidity Control: Sample 
Application With Energy Efficiency 

Perspective
Ahmet Saim PAKER

Yeşil Çatılarda Bitki Taşıyıcı Tabaka 
Derinliği ve Yaprak Alan İndeksinin Enerji 
Performans Değerlendirmesi

Energy Performance Evaluation of Plant 
Carrier Layer Depth and Leaf Area Index in 

Green Roofs
Deniz SAYLAM CANIM

Havalı Güneş Kolektörlerinin Hacim Isıtma 
Uygulamalarında Kullanımı

The Use of Air Solar Collectors in Heating 
Applications

Ali Etem GÜREL
Gökhan YILDIZ
İlhan CEYLAN

Nanoakışkan Kullanılan Birleşik Jet Akışlı 
ve Kanatçıklı Kanallarda Isı Transferi 
ve Performans Değerlendirme Sayısının 
İncelenmesi

Examination of Heat Transfer and 
Performance Evaluation Number in 

Channels Used Nanofluid with Combined 
Jet Flow and Fin

Doğan Engin ALNAK
Koray KARABULUT
Öztürk TATAR

Yüksek Basınçlı Su Sisi (Water Mist) 
Sistemlerinin Endüstriyel Uygulamalarda 
Kullanımı ve Performans Değerleri

Industrial Applications and Performance 
Factors of High Pressure Water Mist 

Systems
Bora ŞİRANLI
İsmail TURANLI

DERLEME

46-58

ARAŞTIRMA

29-38

59-70

ARAŞTIRMA
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MMO TEKNİK YAYIN LİSTESİ
Y. No Yayın Adı

725 Biyokütle Enerjisi

722 Gri Su Geri Kazanım Tesisat Proje ve Uygulama Esasları

721 Sızdırmazlık Elemanları

715 Uluslararası Endüstriyel Projeler Şantiyeciliğine Giriş El Kitabı

707 Örneklerle Mekanizma Tekniği

697 Asansör Avan Projesi Hazırlama Teknik Esasları

687 Mekanik Tasarımda Korozyon ve Önlemleri
671 Mekanik Tasarımda Titanyum ve Özellikleri
666 Hava Kirliliği Kontrol Teknolojisi Absorsiyon Kuleleri İle Kirli Gaz ve P.T.

664 Yalıtım

663 Klima Tesisatı

650 Havalandırma Tesisatı

645 Soğutma Sistemleri

644 Endüstriyel ve Büyük Tüketimli Tes. Doğal Gaz Kullanımı ve Uyg. Es.

638 Araç İmal ve Tadilatına Ait Tarifler, Bazı Esaslar ve Asgari Şartlar

633 10 Derste Şantiye Tekniği

632 Buharlaşmalı Soğutma

631 Kızgın Sulu, Kızgın Yağlı ve Buharlı Isıtma Sistemleri

630 Atık Su Arıtma Tesisi Pratik Bilgiler El Kitabı

629 Krenlerde Çelik Konstrüksiyonlar

625 Statik

623 Basınçlı Hava Tesisatı Tasarım ve Uygulama Kitabı

612 Endüstriyel Tesislerde Buharlaştırıcılar

610 Plastisite Teorisi

606 Uygulamalı Nitel Yöntemlerle Kalite İyileştirme Teknikleri

604 LPG Dolum Tesisleri ve Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Kitabı

599 Havanın Nemlendirilmesi

598 Motorlu Taşıtlarda Hibrit Tahrik

596 Tesisatlarda Sismik Koruma

595 Duman Kontrolü ve Basınçlandırma Tesisatı Projelendirme Es.

594 Mekanik Tasarımda Alüminyum ve Özellikleri

593 Biyoyakıt Üretimi ve Kullanımı

577 Geometrik Toleranslar

576 Motor Konstrüksiyonu

575 Doğal Gaz İç Tesisat Uygulama Es.

572 Kaldırma Makinalarında Yorulma Test ve Analizleri

570 Çok Ölçütlü Karar Verme Yöntemleri ve Uygulamaları

560 Kompresörler

558 Tozlu Ortamlarda Patlama Güvenliği

557 Uçak Mühendisliği Terimleri Sözlüğü

554 Sığınak Havalandırma Projesi Hazırlama Es.

552 Kompozit Malzeme Temelleri-Polimer Matrisli

546 Yenilikçilik ve Mekan (Ankara’daki Teknoloji Geliştirme Bölgeleri)

545 Malzeme Bilimleri Serisi Cilt-2 Malzeme Bilgisine Giriş

544 Sayısal Kontrol ve Takım Tezgâhları

543 İşletme Problemleri için Optimizasyon-Adım Adım Uygulama

516 Mühendisler için Araç Proje El Kitabı

511 Motorlu Taşıtlar Çözümlü Problemleri

509 Pratik Proses Kontrol ve Otomasyon Sis. İçin Enstrümantasyon Kıl.

508 Dönen Makinaların Kontrolü ve Hassas Bakımı

507 Endüstriyel Fırçasız Servomotorlar

506 Mekanik Tahrik Sistemleri

505 Bağlama Elemanları (Cıvata ve Somun)

504 Geçme Toleransları

503 Hastane ve Klinikler için HVAC Tasarım Kılavuzu

502 Taşıt Lastikleri ve Kaplanmış Lastikler Kitabı

501 Yangın Söndürme Tesisatı Proje Hazırlama Es. Kitabı

500 LPG Tanker Şoförleri Eğitim Kitabı

499 Tüplü LPG Dağıtım Personeli Eğitim Kitabı

Y. No Yayın Adı

498 LPG Dolum ve Boşaltım Personeli Eğitim Kitabı

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

492 LPG Dolum Tesisleri ve Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür El Kitabı

488 Çalışma Yaşamı ve Ücretli Mühendisler

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

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

483 Krenlerde Çelik Konstrüksiyonlar II.Cilt

483 Krenlerde Çelik Konstrüksiyonlar I.Cilt

481 Hastane İklimlendirme Tesisatı ve Denetim Es.

464 Uçak Tasarım Projeleri

462 İmalat Sektöründe Proses Planlama

461 Paslanmaz Çelikler, Geliştirilen Yeni Türleri ve Kaynak Edilebilirlikleri

460 Sürtünen Eleman ile Kaynak (FSW) Yöntemi

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

445 Yanma ve Bacalar

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

441 Pratik Risk Değerlendirme El Kitabı: Tolley Yaklaşımı

434 Yapılarda Doğal gaz Dönüşümü ve Denetimi

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

425 Mekanik Tasarımda Çelik ve Özellikleri

423 Geometrik Toleranslar

422 Mekatronik Mühendisliği (Kavramlar ve Uygulamalar)

417 Enerji Politikaları Yerli, Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları Raporu

413 LPG’ye Dönüştürülmüş Araçlarda Denetim Uygulamaları

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

391 Kaldırma Makinaları (Krenler)

377 Doğal Gaz İç Tesisatı

375 Sulama Tekniği

369 Plastik Enjeksiyon Kalıpları

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

362 Teknik Terimler Sözlüğü

359 Makina İmalat Sanayi Sektör Araştırması

358 Kaldırma-İletme ve Basınçlı Kaplarda Denetimsizlik

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

355 Dökme LPG Sistemleri ve Dökme LPG Kullanımı

354 Atık Su Arıtma Tesisi Pratik Bilgiler El Kitabı

353 Mukavemet Değerleri

352 Kalorifer Tesisatı

343 Basınçlı Hava Tesisatı ve Kompresörler

325 Gaz Yakan Cihazlarda CE İşaretlemesi Uygulama Rehberi

325 Sıcak Su Kazanlarında CE İşaretlemesi Uygulama Rehberi

325 Basınçlı Ekipmanlarda CE İşaretlemesi Uygulama Rehberi

325 Makinalarda CE İşaretlemesi Uygulama Rehberi

324 Asansörlerde Denetimsizlik

318 Otomatik Kontrol Tesisatı

313 Hidrolik Pnömatik Türkçe-Almanca- İngilizce Sözlük

308 Pres İşleri Tekniği Cilt-3

307 Pres İşleri Tekniği Cilt-2

306 Pres İşleri Tekniği Cilt-1

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

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

303 İş Makinaları El Kitabı-2 (Kaldırma Makinaları)

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

300 Yangın Söndürme Sistemleri

299 LPG Tesisatı (Konutlarda ve Sanayide Dökmegaz Tesisi)

293 Pnömatik Devre Elemanları ve Uygulama Tek.

292 Hidrolik Devre Elemanları ve Uygulama Tek.
tamamı www.mmo.org.tr/merkez/satistaki-kitaplar adresinde...
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SUNUŞ

Değerli Okurlarımız,

TMMOB Makina Mühendisleri Odası 49. Olağan Genel Kurulu, 26 Mart 2022 tarihinde Kocatepe 
Kültür Merkezi’nde, genel kurul seçimleri 27 Mart 2022 tarihinde Odamızın Eğitim ve Kültür 
Merkezi’nde yapıldı. Genel kurulumuzda önceki genel kuruldan bu yana yapılan çalışmalar ile 
ülke ve dünya durumu değerlendirilerek; önümüzdeki yeni çalışma dönemine dair öneriler ve öner-
geler sunuldu; daha güçlü bir Oda ve üreten, sanayileşen, kalkınan, hakça bölüşen bağımsız, de-
mokratik bir Türkiye için mücadelenin sürdürülmesi gerekliliğine işaret edilerek; Oda ve TMMOB 
organlarında görev alacak arkadaşlarımız seçildi.

Genel kurulda Oda Ana Yönetmeliği ve diğer yönetmeliklerin TMMOB yönetmelikleri ile uyum-
laştırılması, uzmanlık alanlarımızdaki güncel gelişme ve gereksinimlere göre revize edilmesi ka-
rarları alındı. Bir önceki genel kurulda Oda Yönetim Kurulu’na verilen görev ve yetki çerçevesinde 
Kongre, Kurultay ve Sempozyum Düzenleme Yönetmeliği’nde yapılan değişiklik genel kurul de-
legeleri tarafından onandı.

Ayrıca, Oda merkez ve şubelerinde dijital dönüşüm çalışmalarının ürünü olan Makine Mobil, Ma-
kina Portal ve Makina Öğrenme Merkezi platformlarını yaygınlaştırma; işçi sağlığı ve iş güvenliği 
önlemlerinin sağlanması, iş cinayetlerine karşı aktif mücadele ve insanca bir çalışma yaşamı için 
mevzuat değişikliklerine yönelik mücadeleyi daha etkili biçimlerde kamuoyu gündemine getirme; 
TMMOB Yasası değişikliği girişimlerine karşı olağanüstü genel kurul toplanması dahil Anaya-
sal/yasal hakları kullanarak mücadele etmek; laikliğin yeniden kazanılması için mücadele etmek; 
ülkemizdeki ulaşım ve trafik politikaları ile uygulamalardaki sorunlar irdelenerek çözüm öneri-
leri sunmak; Ulusal Bina Sınıfı Kodlarının hazırlanması için çalışma grubu kurma; özel gerek-
sinimli üyelerimize yönelik çalışmalar yapmak; endüstriyel robot ve robotik sistemler mühendis 
yetkilendirmesi ve uygulama projeleri hazırlanması kapsamında çalışmalar yapmak; Bilirkişilik 
hizmetlerinin niteliğinin artırılması, bilirkişilik yapan üyelerimizin eğitimi, yetkilendirilmesi ve 
haklarının korunması kapsamında çalışmalar yapmak; Mekatronik Mühendisliği meslek dalıyla 
ilgili çalışmalar yapmak; uzaktan çalışma yönetmeliği kapsamında evden çalıştırılan kişilerin tüm 
sorunlarını irdelemek, değerlendirmek ve süreci çalışanlar açısından en sağlıklı hale getirmek için 
çalışmalar yapmak; mühendislerin özlük hakları, ekonomik ve sosyal gereksinimlerine yönelik 
çalışmalar yaparak kamuoyu ile paylaşmak; yurtdışında yaşayan üyelerimize yönelik olarak Ulus-
lararası İlişkiler Çalışma Grubu aracılığı ile çalışmalar yapmak; Odamız ve sektör dernekleri/
kuruluşları ile ortak komisyonlar kurmak kararları alındı ve iktidarın gerici, Cumhuriyet, laiklik, 
demokrasi karşıtı uygulamaları kınandı.

Genel kurulda yapılan konuşmalar, kabul edilen kararlar ve oybirliği ile benimsenen Sonuç Bil-
dirisi, genel kurulumuzun rantçı ve gerici totaliter iktidara karşı mesleki ve toplumsal temelde 
Cumhuriyetçi, laik, demokratik, halkçı, toplumcu/kamucu bir yanıt olduğunu göstermiştir.

***

Türkiye’nin üretim ve kalkınma serüvenini anlatan TMMOB Mühendislik ve Mimarlık Öyküle-
ri kitaplarının veritabanı kullanıma açıldı. Daha önce 8 kitapta toplanarak yayımlanan kitaplara 
https://muhendismimaroykuleri.org/portal/ bağlantısından ulaşılabilmektedir. 2002 yılında hazır-
lanmaya başlanan TMMOB Mühendislik ve Mimarlık Öyküleri ile; ülkemizdeki önemli sanayi 
tesislerini, sanayi ve teknoloji uygulamalarını bilmeyenlere anlatmak, unutanlara hatırlatmak, bu 
uygulamaların görünmez kahramanları olan mühendis ve mimarların yaşamsal önemlerini vur-
gulamak, meslektaşlarımıza karşı vefa görevimizi yerine getirmek ve ülkemizin ekonomik sosyal 
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gelişimine büyük katkılarda bulunmuş bazı ülke tesislerinin öykülerini birinci ellerden göstermek 
amaçlanmıştır.

***

Bu sayımızda aşağıdaki çalışmalara yer verilmiştir.

Çağrı Metin ve Mehmet A. Ezan, “Suyun Maksimum Yoğunluk Civarında Doğal Taşınımının Sa-
yısal İncelenmesi” isimli çalışmalarında; suyun üç boyutlu kavite içerisinde meydana gelen girdap 
yapıları incelenerek, kararlı girdap yapılarının davranışları ortaya çıkarılıp, doğal taşınım incele-
meleri yapılmıştır. Ayrıca ısı transfer mekanizması lokal ve global olarak incelenmiştir.

Ahmet Saim Paker, “Basınçlı Hava Nem Kontrolü: Enerji Verimliliği Bakışıyla Örnek Bir Uygula-
ma” isimli çalışmasında; basınçlı hava tesisindeki nem faktörünün enerji verimliliği açısından nem 
gidericinin seçimi, bakımı ve işletmesi üzerinde durulmuştur. Nem giderici sistemlerinin teknolo-
jik fonksiyonları araştırılmış, enerji tüketimleri ve verimlilikleri nominal değerleri üzerinden olası 
işletme şartlarına göre incelenmiştir.

Deniz Saylam Canım, “Yeşil Çatılarda Bitki Taşıyıcı Tabaka Derinliği ve Yaprak Alan İndeksinin 
Enerji Performans Değerlendirmesi” isimli çalışmasında; bir ısı emicisi olarak ihtiyacına göre 
enerjiyi toplayan, işleyen ve serbest bırakan aktif bir enerji cihazı işlevi gören, farklı bitki taşıyıcı 
tabaka derinliği ve yaprak alan indeksleri kombinasyonları ile oluşturulan yeşil çatı alternatifleri-
nin yıllık toplam ısı akısına etkisi değerlendirilmiştir. Çalışma üç farklı iklim bölgesi için gerçek-
leştirilmiştir.

Ali Etem Gürel ve arkadaşları, “Havalı Güneş Kolektörlerinin Hacim Isıtma Uygulamalarında 
Kullanımı” isimli çalışmalarında; havalı güneş kolektörlerinin hacim ısıtılmasında kullanımına 
yönelik dünyadaki farklı uygulamalar incelenerek, önerilen farklı tasarımlara yer verilmiş, çeşitli 
uygulama önerilerinde bulunulmuştur.

Doğan Engin Alnak ve arkadaşları, “Nanoakışkan Kullanılan Birleşik Jet Akışlı ve Kanatçıklı Ka-
nallarda Isı Transferi ve Performans Değerlendirme Sayısının İncelenmesi” isimli çalışmalarında; 
birleşik jet akışlı kanallarda bulunan sabit ısı akılı küp ve dairesel oyuklu desenlerde oluşan ısı 
transferi, su ve %0,02 hacimsel konsantrasyonlu Grafen Oksit-Su nanoakışkanı kullanılarak sayı-
sal olarak araştırılmıştır. Sayısal sonuçlar literatürdeki benzer araştırmalar sonucu deneysel elde 
edilen eşitliklere göre karşılaştırılmıştır. 300 kanatçıklı nanoakışkanlı küp ve dairesel oyuklu de-
senli yüzeylerde ortalama Nuselt değerlerinin kanatçıksız ve su kullanılan kanallara göre %18,66 
ve %15,93 daha büyük oldukları sonucuna ulaşmışlardır.

Bora Şiranlı ve İsmail Turanlı, “Yüksek Basınçlı Su Sisi (Water Mist) Sistemlerinin Endüstriyel 
Uygulamalarda Kullanımı ve Performans Değerleri” isimli çalışmalarında; yüksek basınçlı ve su 
sisi sistemlerinin endüstriyel kullanımı, kükürt depolama ve transfer hatları detayında incelenerek 
anlatılmıştır. Bu sistemlerin sağladığı avantajlar, endüstriyel örnek bir proje üzerinden incelenip, 
sistemin tasarımı konusunda önemli noktalar üzerinde durulmuştur.

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

Esenlik dileklerimizle.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu

Nisan 2022
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Suyun Maksimum Yoğunluk Civarında Doğal 
Taşınımının Sayısal İncelenmesi

ÖZ

Bu çalışma kapsamında doğal taşınım, üç boyutlu kavite içerisinde suyun yoğun-
luğun maksimum olduğu civarda sayısal yöntemler kullanılarak incelenmiştir. Sa-
yısal çalışma sonlu-hacimler yöntemi kullanarak PISO algoritması ile uygulanmış, 
yönetici denklemlerinde yer alan taşınım ve yayınım terimleri ikinci-dereceden 
merkezi farklar ile ayrıklaştırılmıştır. Üç boyutlu kavite içerisinde meydana gelen 
girdap yapıları bu çalışma kapsamında incelenmiş ve kararlı girdap yapılarının 
davranışları ortaya çıkartılmıştır. Ayrıca ısı transferi mekanizması lokal ve global 
olarak incelenmekte ve yoğunluğun maksimum noktada değişiminin bu büyüklükle-
re etkisi araştırılmıştır. Bu bağlamda yapılan çalışmanın çıktıları doğal taşınımın 
önemli olduğu mühendislik uygulamalarında çalışan araştırmacılara yol gösterici 
olabileceği beklenmektedir.
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ABSTRACT

In this study, natural convection of water was examined by using numerical meth-
od near the density inversion point of water in the three-dimensional cavity. The 
numerical study was conducted by the PISO algorithm using finite-volume method. 
Coherent vertical structures in the three-dimensional cavity were examined in this 
study and the characteristics of vertical structures was revealed. In addition, the 
heat transfer mechanism is investigated locally and globally, and the effect of den-
sity inversion point examined. It is expected that the results of the study may guide 
the engineers working in applications of natural convection.
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1. GİRİŞ

Doğal taşınım, çevre dostu binalar, elektronik ci-
hazların soğutulması, eşanjörler ve nükleer sant-
raller gibi geniş uygulama alanlarında gözlemlen-
mektedir. Bununla birlikte, kapalı kavite içinde 
doğal taşınım incelemesi gibi temel fizik çalış-
maları, bu cihazların veya binaların verimliliğini 
arttırmaya yardımcı olabilecek akış davranışının 
anlaşılmasına ve termal mekanizmaların ortaya 
çıkartılmasına yardımcı olmaktadır. Ayrıca, doğal 
taşınım doğada da sıkça gözlemlenen bir fiziksel 
durum olduğundan dolayı yapılacak çalışmalar 
önem arz etmektedir. Bu sebeplerden dolayı, doğal 
taşınım, araştırmacılar tarafından uzun yıllarca 
çalışılmış ve günümüzde de halen ilgi duyulan ko-
nular arasındadır [1].

Doğal taşınım çalışmalarının çoğunlukla Bousi-
nesq yaklaşımı kullanılarak yoğunluğun sıcaklıkla 
lineer değiştiği kabul edilmektedir [1]. Ancak do-
ğada bulunan su, Bismuth, Antimony, and Gallium 
gibi çeşitli akışkanlar için yoğunluğun sıcaklıkla 
lineer değişmediği gözlemlenmektedir. Bu akış-
kanlarda yoğunluk belirli değerlerde maksimum 
değerine ulaşmakta ve bu sıcaklığın dışında yoğun-
luk azalmaktadır [2 - 4]. Bu akışkanlar arasında su 
mühendislik alanlarında bir çok uygulamada kar-
şılaşılmaktadır; ayrıca, yaşam için vazgeçilmez-
dir. Su için, yoğunluk maksimum noktası atmos-
fer basıncında 4 °C’de meydana gelmektedir [3, 5, 
13]. Yoğunluğun maksimum olduğu nokta, akış 
yapılarında önemli rol oynamakta ve yoğunluk 
maksimum noktası bulunmayan akışkanlara göre 
daha farklı girdap yapıları meydana gelmektedir. 
Sıcak ve soğuk duvar sıcaklığının yoğunluk maksi-
mum noktasını kapsayacak şekilde çalışılan kapalı 
kavitelerde iki adet ters yönde dönen girdap çifti 
meydana gelmektedir [6, 8, 12]. Sıcaklığın yoğun-
luğun maksimum olduğu noktanın altında olduğu 
konumda (kavitenin soğuk duvarının civarında) 
akışkan yoğunluğun maksimum olduğu noktadan 
düşük olmasından dolayı doğal taşınım etkisiyle 
sıcaklığı 4 veya 6 °C ulaşana kadar yükselmekte-
dir [6]. Aynı sırada, benzer şekilde, yoğunluğun 
maksimum olduğu noktanın üstünde olduğu ko-
numda (kavitenin sıcak duvarının civarında) akış-
kan kavite içerisinde yer çekimi yönünün tersine 
kavite içerisinde yukarı doğru hareket etmektedir. 
Sonuç olarak iki jet akışkanı kavitenin üst duvarın-
da birleşmekte ve yoğunluğun maksimum değere 
ulaşması ile kavitenin orta bölmesi civarında yer 

çekimi yönünde aşağı doğru hareket etmektedir 
[7]. Aşağı yönde serbest düşüşünü gerçekleştiren 
jetin ilk aşamalarında dalgalı hareket gösterdiği 
gözlemlenmiştir [7]. Birbirinin tersi yönde dönen 
girdap çifti sıcak ve soğuk yüzey sıcaklığının sı-
rasıyla TH = 0 °C ve TC = 8 °C olduğu durumda 
simetrik olduğu gözlemlenmiştir. Bununla birlikte, 
birbirinin tersi yönde dönen girdap çiftinin simet-
riği yoğunluk dönüşüm parametresine bağlı olarak 
bozulmaktadır [5, 9]. Yoğunluk dönüşüm paramet-
resi (R) aşağıdaki gibi tanımlanmaktadır;

R = [(Tm−TH)/(TH−TC)] (1)

denklemde yer alan Tm yoğunluğun maksimum 
olduğu sıcaklığı, TH ve TC ise sırasıyla kapalı ka-
vitenin sıcak ve soğuk olduğu yüzeyleri ifade et-
mektedir. Birbiri tersine dönen girdaplar yoğun-
luk dönüşüm parametresine bağı olarak sıcak ya 
da soğuk duvar civarına yaklaşmaktadır [5, 8, 9]. 
Sıcak ve soğuk duvar sıcaklığının yoğunluğun 
maksimum olduğu noktanın dışında kalması du-
rumunda kavite içerisinde tek bir girdap meydana 
geldiği gözlemlenmiştir [8]. Meydana gelen bu tek 
girdabın yönü; sıcak duvar sıcaklığının maksimum 
yoğunluk sıcaklığından büyük olması durumunda 
saat yönünün tersi yönde hareket etmektedir. Sı-
cak duvar sıcaklığı maksimum yoğunluğun altında 
kaldığı durumda ise girdap saat yönünde hareket 
etmektedir [8]. Ayrıca kapalı kavite içerisinde sa-
bit ve üniform sıcaklık yerine araştırmacılar ısı 
üretim kaynağı kullanarak da doğal taşınım dav-
ranışını incelemişlerdir. Isı kaynağı kullanılarak 
modellenen suyun maksimum yoğunluk civarında 
doğal taşınımının incelendiği çalışmada ısı üretim 
parametresi ile akış yapılarının doğrudan ilişkili 
olduğu ortaya çıkartılmıştır [10]. Benzer şekilde 
yoğunluk dönüşüm parametresinin 0.5 değerinde 
girdap yapılarının simetrik gözlemlendiği ve bu 
değerinde altında ya da üstünde simetrik yapıların 
bozulduğu gibi ısı üretim parametresine bağlı ola-
rak oluşan girdapların simetrik yapıda oluştuğu ya 
da bu yapıların simetriğinin ısı üretim parametresi 
ile değiştiği gözlemlenmiştir [10]. Ayrıca ısı üretim 
katsayısının belli değerlerinde meydana gelen gir-
dapların tersi yönde hareket ettiği gözlemlenmiştir. 
Kavitenin boyunun enine oranının 8 değeri gibi 
yüksek olduğu durumlarda ise suyun yoğunlu-
ğunun maksimum olduğu durumda zamana bağlı 
olarak düzensiz yapıların oluşmaya başladığı ve 
girdap davranışlarında kararsızlıkların meydana 
geldiği gözlemlenmiştir. Laminer akış rejiminden 
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türbülanslı rejime geçiş belirtilerinin görüldüğü ve 
düzensizliklerin kavitenin alt kısmından başladığı 
gözlemlenmiştir [11]. Ayrıca birbirini tekrarlayan 
girdap yapılarının meydana geldiği ve düzensiz 
yapıların saat yönünün tersi yönde hareket ederek 
geçiş rejimini oluşturduğu elde edilmiştir [11]. Isı 
transferi kare kavite için yoğunluk değişim para-
metresinin 0,5 değerinde olduğu durumda maksi-
mum değerine ulaşmakta ve yoğunluk değişim pa-
rametresine bağlı olarak azaldığı gözlemlenmiştir 
[14]. 

Gerçekleştirilen bu çalışmanın ana amacı suyun 
yoğunluğunun maksimum olduğu civarda kapalı 
kavite içerisinde meydana gelen girdap yapılarının 
incelenmesidir. Bu amaç doğrultusunda sayısal ça-
lışmalar üç boyutlu kavite için sıcak yüzeyi 2 °C, 
4 °C, 6 °C, 8 °C ve 10 °C olacak şekilde incelen-
miştir. Elde edilen bulgular doğrultusunda anlık 
sıcaklık eş eğrileri ve akış çizgileri yardımıyla ter-
mal davranışın ortaya çıkartılması amaçlanmıştır. 
Ayrıca meydana gelen düzenli girdaplar yapıları, 
gidap yakalama kriteri ile belirlenmiş ve davranış-
ları çalışılmıştır. 

2. SAYISAL METHOD

Bu çalışma kapsamında üç boyutlu kapalı kavite 
içerisinde suyun yoğunluğunun maksimum oldu-
ğu civarda sayısal çalışmalar gerçekleştirilmiştir. 
Akışkan başlangıçta hareketsiz durumda kavite-
nin sol yüzeyi sabit ve üniform sıcaklıkta 0 °C’e 
aniden soğutulmaktadır (Şekil 1). Kavitenin sıcak 
yüzey sıcaklığı üniform olarak bu çalışmada 2 °C, 
4 °C, 6 °C, 8 °C ve 10 °C olarak atanmıştır. Üç 
boyutlu kavitenin alt, üst, ön ve arka yüzeyleri ad-
yabatik olduğu kabulü yapılarak sıcaklığın konuma 
bağlı gradyeni olmadığı varsayılmaktadır. Kapalı 
kavitenin tüm yüzeylerinde kaymama sınır koşulu 
uygulanmaktadır.

Şekil 1. Hesaplama alanının şematik gösterimi

Kütlenin, momentumun ve enerjinin korunum denklemleri düşük Mach sayısında (Ma < 0,3) sıkıştırılabilir 
akışkanlar için zamana bağlı olarak çözülmüştür. Kütlenin korunumu denklemi aşağıda verilmiştir: 

  (2)

Momentumun korunumu denklemleri aşağıda verilmiştir: 

x-yönündeki momentum,

  (3)

y-yönündeki momentum,

   (4)

z-yönündeki momentum,

  (5)
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Momentum denkleminde yer alan kayma gerilmeri terimi Stokes Hipotezine dayanarak bulk viskozitenin 
sıfır olduğu kabul edilmekte ve akışkan parçacıkları strain rate karşısında izotropik davranış gösterdiği 
düşünülmektedir. Ayrıca, Newtonian akışkan yaklaşımı ile gerilmenin viskozite ile lineer değiştiği kabulu 
yapılmıştır. 

Enerjinin korunumu denklemi aşağıda verilmiştir.

   (6)

Suyun özelliklerinden, ısı kapasitesi (C), ısı iletim 
katsayısı (k), yoğunluk ve viskozitesi sıcaklığın 
fonksiyonu olarak Tablo 1’de belirtildiği gibidir. 

Tablo 1. Suyun Termal Özellikleri [5]

Termal Özellik Foksiyon ya da değeri
Yoğunluk 
(kg/m3)

456,49 + 3,925T + 0,007085T2

Isı iletim 
katsayısı 
(W/mK)

-0,63262 + 7,1959×10-3T + 1,144×10-5T2

Isı kapasitesi 
(J/kgK)

4204

Viskozite 
(Ns/m2)

8,90×10-4

Sayısal çalışmada çözülen yönetici denklemler 
Sonlu Hacimler Yöntemi kullanılarak OpenFOAM 
programı yardımı ile çözülmüştür. Denklemlerde 
yer alan iletim ve taşınım terimleri ikinci derece-
den merkezi farklar yardımı ile ayrıklaştırılmıştır. 
Zamana bağlı terimler ise ikinci dereceden geri 
farklar yöntemi kullanılarak ayrıklaştırılmıştır. 
Basınç ve hız bileşenleri coupled olarak PISO algo-
ritması yardımıyla Courant sayısı 0,5 değerinden 
düşük olacak şekilde çözülmüştür. Zaman adımı 
gerçekleştirilen çalışmalarda ∆t = 0,5 s olacak şe-
kilde sabit tutulmuştur. Sonlu hacme sahip kontrol 
hacimleri duvar civarında sınır tabakayı çözmek 
amacıyla daha yoğun olacak şekilde oluşturulmuş-
tur ve duvar normali yönünde %10 artış oranı ile 
kapalı kavitenin merkezinde duvara göre daha sey-
rek kontrol hacimleri yer almaktadır. 

Yapılan çalışmanın doğrulanması ve sayısal me-
todun kalibrasyonu amacıyla sayısal çözücü lite-
ratürde yer alan deneysel ve sayısal çalışmalar ile 
karşılaştırılmıştır [2]. Şekil 2’de görüldüğü gibi 

Bragave ve Viskanta’nın çalışmasında yer alan R = 
0,5 durumunda suyun doğal taşınımı anlık olarak 
t = 300 s, t = 900 s ve t = 1800 s kavite içerisinde 
3 farklı yükseklikte karşılaştırılmıştır. Sıcaklığın 
kavitenin genişliği boyunca değişiminin deneysel 
çalışma ile örtüştüğü ve sayısal çalışmada meyda-
na gelen hatanın ihmal edilebilir mertebede olduğu 
gözlemlenmektedir. 

Şekil 2. Sayısal çalışmanın yatay hız bileşeni ile 
doğrulanması [2]
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t = 5 dakika

 

TH = 8 °C Durum 4 ve TH = 10 °C Durum 5 şek-
linde isimlendirilmiştir. Elde edilen bulgular sıcak 
eş eğrileri ve akış çizgileri ile görselleştirilmiştir. 
Ayrıca girdap yakalama kriterlerinden Q-kriteri 
kullanılarak anlık olarak girdap davranışlarının 
ortaya çıkartılması amaçlanmıştır.

Sıcaklık ve Akış Yapıları

Şekil 4’de Durum 1 için sıcaklık eş eğrileri ve akış 
çizgileri görülmektedir. Durum 1 için kavitenin 
sıcak ve soğuk yüzeyleri suyun maksimum yoğun-
luk değerinin dışında kalmaktadır. Bu durumdaki 
davranış maksimum yoğunluk değerinin olmadığı 
akışkanlardaki yapılarla benzerlik göstermektedir. 
Şekil 4’de t = 900 s’de görüldüğü üzere kapalı ka-
vitenin aniden soğutulması ile yoğunluğu düşük 
olan soğuk akışkan kavitenin üst bölgesine hareket 

a) t = 5 dakika

b) t = 15 dakika

c) t = 30 dakika

Sayısal çalışmaBraga &Viskanta 
(1992)

Sayısal çalışmaBraga &Viskanta 
(1992)

Sayısal çalışmaBraga &Viskanta 
(1992)

Şekil 3. Sıcaklık eş eğrileri a) t = 5 dakika, b) t = 15 dakika ve c) t = 30 dakika

Şekil 3’de elde edilen sıcaklık eş eğrilerinin refe-
rans çalışma ile karşılaştırılmaktadır. Elde edilen 
sıcaklık eş eğrilerinin anlık olarak 5., 15. ve 30. da-
kikalarda referans çalışma ile örtüştüğü görülmek-
tedir. Şekil 2’de ve Şekil 3’de elde edilen sonuçlar 
doğrultusunda sayısal çalışmanın kalibrasyonu 
gerçekleştirilmiş ve bu çalışma doğrultusunda ter-
mal ve akış yapılarının ihmal edilebilecek merte-
bede hata ile yakalanabileceği düşünülmektedir. 

3. SONUÇLAR ve TARTIŞMA

Bu çalışma kapsamında gerçekleştirilen sayısal 
çalışma farklı dönüşüm parametreleri, R, için ka-
palı kavitenin sıcak yüzeyinin değeri değiştirilerek 
gerçekleştirilmiştir. Değiştirilen sıcak yüzeyleri ile 
farklı senaryolar oluşturulmuş ve TH = 2 °C Du-
rum 1, TH = 4 °C Durum 2, TH = 6 °C Durum 3,              
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etmektedir. Aynı zamanda sıcak yüzeye yakın olan 
ağır akışkan kavitenin alt kısmını doldurmaktadır. 
Zamanla sıcak akışkanın kavitenin alt kısmında yer 
aldığı görülmektedir. Şekil 4’de görüldüğü üzere 
zamanla kavitenin soğuk yüzeyinde saat yönünde 
hareket eden tek bir girdap meydana gelmektedir. 
Durum 1’de olduğu gibi kavitenin sıcak ve soğuk 
yüzey sıcaklıklarının maksimum yoğunluk nokta-
sının altında kalması durumunda saat yönünde gir-
dap oluştuğu literatürde de gözlemlenmektedir [8].

Durum 2’de kavitenin sıcak yüzeyi suyun yoğun-
luğunun maksimum olduğu noktadaki sıcaklığa 
karşılık gelmektedir. Bu durumda akışkan hareketi 
Durum 1 ile benzerlik gösterdiği görülmektedir 
(Şekil 4). Yoğunluk daha büyük olan soğuk akışka-

nın kavitenin sol yüzeyine temas etmesi ile doğal 
taşınım etkisiyle kapalı kavitenin alt kısmına hare-
ket etmektedir (Şekil 5). Bu sırada sıcak yüzeydeki 
soğuk yüzeye göre düşük yoğunluktaki akışkan 
kavitenin üst kısmını doldurmaktadır. Meydana 
gelen büyük girdap merkezi Durum 1 ve Durum 
2’de soğuk yüzeye yakın konumda yer aldığı gö-
rülmektedir. Ancak Durum 2’de Durum 1’e göre 
farklı olarak kapalı kavitenin sağ alt kısmında ikin-
ci bir girdabın oluştuğu gözlemlenmektedir. Ancak 
bu küçük girdap yoğunluk maksimum noktası so-
nucu oluşan iki çift girdaptan farklı olarak düşük 
yoğunlukta akışkanın sıcak yüzeyin yakınında 
yukarı doğru hareketi ile kavitenin sağ alt kısmın-
da meydana gelen akış ayrılması sonucu oluştuğu 
düşünülmektedir. 

Şekil 4. Durum 1 için anlık sıcaklık eş eğrileri ve akış çizgiler
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Şekil 5. Durum 2 için anlık sıcaklık eş eğrileri ve akış çizgileri

Şekil 6. Durum 3 için anlık sıcaklık eş eğrileri ve akış çizgileri
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Durum 3’de suyun maksimum yoğunluk noktası 
kapalı kavitenin sıcak ve soğuk yüzey sıcaklıkları 
arasında kalmaktadır (Şekil 6). Bu durumda yo-
ğunluk değişim parametresi R = 0,67 değerinde-
dir. Sıcak ve soğuk yüzeyin sıcaklığı 6 °C ve 0 °C           
olacak şekilde sabit tutulmuştur. Bu durumdaki 
yapılar, Durum 1 ve 2’ye göre farklılık göster-
mekte ve kavite içerisinde meydana gelen girdap 
saat yönünün tersinde hareket etmektedir. Benzer 
şekilde kavite içerisinde sıcaklık dağılımı da akış-
kan hareketi ile etkilenmekte ve sıcak akışkan bu 
durumda kavitenin üst bölmesini doldurmaktadır. 
Kavitenin sıcak sağ yüzeyinde bulunan akışkanın 
yukarı doğru hareketi ile oluşan girdabın merkezi 
benzer şekilde Durum 1 ve Durum 2’deki gibi so-
ğuk yüzeye yakın olmaktadır. 

Şekil 7’de görüldüğü gibi Durum 4’de yoğunluk 
değişim parametresi R = 0,5 değeri için anlık sı-
caklık eş eğrileri ve akış çizgileri görülmektedir. 
Durum 4’de sol yüzeyin aniden soğutulması ile 
yoğunluğu kavite içerisinde daha düşük akışkan 
sıcak yüzeyden soğuk yüzeye doğru kavitenin üst 
kısmında hareket etmektedir. Bu sebepten dolayı 

kavitenin üst kısmı sıcak yüzeyin sıcaklığına ulaş-
makta ve alt kısım da ise akışkan sıcak yüzeyden 
soğuk yüzeye hareket ederek kavitenin alt kısmın-
da sıcaklık soğuk yüzey sıcaklığını almaktadır. 
Ayrıca kavitenin solt alt kısmında oluşan göreceli 
küçük girdap Durum 3’de meydana gelen girdabın 
aksine yoğunluğun maksimum değere ulaşması 
ile ulaşmaktadır. Durum 3’de akış ayrılması ile 
oluşan girdabın zamanla sirkülasyonunu yitirdiği 
görülmektedir. Ancak Durum 4’de kavitenin sol 
alt kısmında meydana gelen girdabın sirkülasyonu 
zamanla artmakta ve girdap alanı genişlemektedir. 
Zamanla sol alt kısımda meydana gelen girdabın 
genişleyerek kavite içerisinde saat yönünde dönen 
bir girdap oluşturulduğu gözlemlenmektedir. Ay-
rıca sağ sıcak yüzeyde oluşan girdap saat yönünün 
tersi yönde hareket ederek ikili girdap çifti Durum 
4 için zamanla meydana gelmesi beklenmektedir. 

Durum 5’de yoğunluk değişim parametresi R = 0,4 
durumu için analizler gerçekleştirilmiştir (Şekil 8). 
Durum 4’de meydana gelen akış yapılarına benzer 
girdapların meydana geldiği görülmektedir. Sıcak 
yüzey civarında düşük yoğunlukta akışkan kavite-

Şekil 7. Durum 4 için anlık sıcaklık eş eğrileri ve akış çizgileri
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nin üst kısmında soğuk yüzeye doğru hareket eder-
ken soğuk yüzeyde akışkan kavitenin alt kısmın-
dan sıcak yüzeye doğru hareket etmektedir. Şekil 
8’de sıcaklık eş eğrilerinden yola çıkarak anlık ola-
rak kavite içerisinde meydana gelen sıcak dağılımı 
görülmektedir. Ayrıca Durum 5’de, Durum 4’de 
benzer şekilde kavitenin sol alt kısmında girdap 
oluşmakta ve zamanla meydana gelen girdabın ge-
nişliğinin arttığı bu durum da gözlemlenmektedir.

Düzenli Girdap Yapıları

Soğuk yüzeyde doğal taşınım ile meydana gelen 
girdap davranışlarının ortaya çıkartılması ama-
cıyla girdap yakalama kriterlerinden Q-kriteri ile 
görselleştiriliştir. Tüm hesaplama alanı boyunca 
Q-kriteri aşağıda belirtildiği gibi hesaplanmıştır;

 
(7)

denklemde yer alan alt indeksler Einstein toplamı 
olarak gösterilmiştir. 

Şekil 9’da soğuk yüzey ve sıcak yüzey sıcaklığı      
0 °C ve 4 °C olan Durum 2 için meydana gelen gir-
dap merkezleri görülmektedir. Şekil 5’de incelenen 
akış çizgilerinde de görüldüğü üzere soğuk yüze-
yin yakınında saat yönünde hareket eden girdabın 
merkezi görülmektedir. Şekil 9’da da görüldüğü 
üzere girdap kavitenin sol üst yüzeyine yakın ko-
numda t = 600 s’de oluştuğu görülmektedir. Ayrıca 
soğuk yüzeyin bitişiğinde yoğunluğu düşük olan 
akışkanın kavite içerisinde yer çekiminin tersi yön-
de yukarı doğru hareket ettiği görülmektedir. Şekil 
9’da soğuk yüzeyin bitişiğinde hızın y-yönde bile-
şeninin pozitif olduğu gözlemlenmiştir. Zamanla 
oluşan girdap t = 1200 s genişleyerek kavitenin alt 
noktasına doğru uzanmaktadır. Girdabın genişle-
mesi t = 1800 s kadar devam etmekte ve sonrasında 
düzenli girdab yapısını t = 2400 – 3600 s arasında 
koruduğu gözlemlenmiştir.

Şekil 10’da görüldüğü üzere girdap yakalama kri-
terinden Q-kriteri Durum 4 için elde edilmiştir. 
Durum 4’de soğuk yüzeyin sıcaklığı 0 °C sabit tu-
tulurken sıcak yüzeyin sıcaklığı 8 °C olmaktadır. 

Şekil 8. Durum 5 için anlık sıcaklık eş eğrileri ve akış çizgileri
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Şekil 9. Durum 2 için Q= 0,001 değeri ile girdapların görselleştirilmesi

Şekil 10. Durum 4 için Q= 0,001 değeri ile girdapların görselleştirilmesi
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Bu durumda yoğunluk değişim parametresi, R, 0.5 
değerini almaktadır. Durum 2’nin aksine soğuk 
yüzeyin bitişiğinde düşey yönde y-hız bileşeninin 
negatif değeri aldığı görülmektedir. Soğuk yüze-
yin aniden soğutulması ile yoğunluk, başlangıç 
yoğunluğundan daha büyük değere ulaşmakta ve 
kavitenin sol alt kısmına doğru hareket etmektedir. 
Bu bölgede t = 600 s’de düzenli yapıda girdabın 
meydana geldiği gözlemlenmektedir. Zamanla olu-
şan girdabın merkezi t = 1200 s’de kavitenin üst 
bölmesine doğru hareket etmektedir. Bu süreçte 
sol duvar civarında meydana gelen girdab daha 
küçük girdabları meydana getirerek Durum 2’nin 
aksine türbülanslı akışa geçiş belirtisi göstermek-
tedir. Zaman adımının t = 2400 – 3600 s arasına 
ulaşması ile büyük girdablar daha küçük girdabları 
oluşturmakta ve zamana bağlı düzensizlikler mey-
dana gelmektedir. 

SONUÇ

Bu çalışma kapsamında kapalı kavite içerisinde su-
yun maksimum yoğunlukta olduğu civarda sıcak 
yüzeyin değeri değiştirilerek farklı senaryolar inc-
lenmiştir. Elde edilen çıktılar aşağıdaki gibi özet-
lenebilir;

• Yoğunluk maksimum noktasının kavitenin 
sıcak ve soğuk yüzey sıcaklıkları dışında 
kalması ile kavite içerisinde meydana gelen 
yapılar yoğunluğu maksimum noktası olma-
yan sıvılar ile benzerlik göstermektedir. Bu 
durumda akışkan sol yüzeyin aniden soğutul-
ması ile sol yüzeyden doğal taşınımın etkisi ile 
yukarı doğru hareket etmektedir.

• Yoğunluk maksimum noktasının kavitenin 
sıcak ve soğuk yüzey sıcaklıkları arasında 
kalması ile sol yüzeyde akışkan kavitenin alt 
bölmesine doğru hareket etmektedir. Doğal 
taşınımın etkisiyle hareket eden akışkan saat 
yönünün tersi yönde dönen girdabı meydana 
getirmektedir. Aynı sırada zamanla kavitenin 
sol alt kısmında yoğunluğun etkisiyle saat yö-
nünde dönen ikinci bir girdap oluşmakta ve 
girdabın boyutu zamanla artmaktadır.

• Suyun yoğunluğunun maksimum olması ile 
kavite içerisinde meydana gelen girdabın mer-
kezi zamanla kavitenin yüksekliği boyunca 
artmakta ve laminar rejimden türbülanslı re-
jime geçiş davranışı göstererek daha küçük ve 
kararsız gidapları meydana getirmektedir. 
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Basınçlı Hava Nem Kontrolü: Enerji Verimliliği 
Bakışıyla Örnek Bir Uygulama

ÖZ
Basınçlı hava üretim tesislerinde enerji tüketiminin %15 nem alma ünitelerinde har-
canmaktadır. Doğrudan maliyeti oluşturan bu değerin yanı sıra tesisatta yoğuşmaların 
olması durumunda; olası makine arızaları, amortisman ve verim kayıpları ayrıca bun-
lara bağlı olan duruşlardan kaynaklanan üretim zaman ve ürün miktar kayıpları ciddi 
maliyetlere sebep olabilmektedir. Kayıpların olası azami boyutları, konunun üzerinde 
durulmasında etkili olmuştur. Konuya açıklık getirmek amacıyla bu çalışma yapılmıştır.
Enerji verimliliğinin sağlanması genelde KİB anlayışının hayata geçirilmesi ile müm-
kündür. Bu Kapasite, İşletme, Bakım kavramlarının değerlendirilmesidir. Bu çalışmanın 
kapsamında; işletmenin vizyonuna bağlı olarak uyguladığı politik ve stratejik yaklaşım-
lara göre yaptığı kapasite seçimi üzerinde durulmaksızın, basınçlı hava tesisindeki nem 
faktörünün enerji verimliliği açısından nem gidericinin seçimi, bakım ve işletmesi üze-
rinde durulmuştur. Yöntem; ihtiyacın belirlenmesi, çözümler için gerekli teçhizat alter-
natiflerinin tanımlanması, maliyet analizi, uygun çözümün belirlenmesi ve gerekli tesisat 
tasarımlarının yapılarak doğrulanmasıdır.   Yatırım kararı inşa edilirken nem bertaraf 
sistemlerinin teknolojik yapıları araştırılmış, enerji tüketimleri ve verimlilikleri nominal 
değerleri üzerinden olası işletme şartlarına göre incelenmiştir. 
Çalışmada, karar inşa aşaması çalışmalarındaki bilgiler özetlenmiş, tercih edilen sis-
temin işletmesine yönelik  değerlendirmelerle konu irdelenmiştir. Geliştirilen basınç-
lı hat tesisatı, ileri teknoloji uygulamaları desteklenerek özgül tüketimde [kWh/m3]  
0,293/0,033 =8,9 kat iyileşme, birim hacim maliyetinde [Avro/m3] 3,17/0,3 =10,6 kat iyi-
leşme sağlanmıştır.
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ABSTRACT
15% of total energy is spent for humidity elimination on pressurized air production 
plants. In case of consideration; production time and quantity loss of sources such as 
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1. GİRİŞ

Endüstriyel faaliyetlerde; tüm çalışma ve yaşam 
ortamlarındaki faaliyet türlerine göre tesisatlarda 
ve çalışma hacimlerinde nemin belli bir düzeyde 
olması istenmektedir. Nem miktarı süreçlerin ih-
tiyaçlarına, korozyon mücadelesindeki olumsuz 
etkilerine göre sınırlandırılmakta ve maliyet un-
surlarına bağlı olarak kontrol edilmeye çalışılmak-
tadır. 

Nem tekstil sektörü, iplik üretiminde mukavemet 
açısından kontrol edilmesi gereken bir parametre-
dir. Kuru ip düşük mukavemeti sebebiyle kopacağı, 
yaş ipin de ağırlığı artacağı için belli bir düzeyde 
nemli hava üretim ortamında istenir. Basınçlı hava 
için tesisata ve basınçlı hava tüketilen proses olan 
olumsuz etkilerinden dolayı istenmeyen bir özel-
liktir. 

Katıların içinde bulunan su miktarına rutubet, hava 
içinde bulunan su miktarına da nem, denilmek-
tedir. Ortam havalarında nem miktarına da katkı 
sağlayan rutubetin basınçlı havaya katkısı komp-
resör emiş menfezlerinin bulunduğu ortamlardaki 
yoğunluğu açısından önemlidir. Çalışmamızda bu 
türden rutubet etkisiz kabul edilmiştir. Kompresör 
odaları rutubetten arındırılmış olmalıdır. 

2. KURUTUCU SEÇİMİ

İşletmenin hava ihtiyacının karşılanmasında ilk 
aşama, miktar ve kalite olarak hava ihtiyacını kar-
şılayacak kapasitenin tespit edilmesidir. Bu aşama 

en kritik basamak olmakla birlikte, enerji tüketimi 
açısından yatırıma konu olan tesisin işletme mali-
yeti, sahip olma maliyeti açısından önemli bir paya 
sahiptir. Ekipmanların teknolojik düzeyi perfor-
mans odaklı bakım maliyetlerini de etkilemekte-
dir. İhtiyaç olan teknolojinin doğru seçimi bu aşa-
mada önem kazanmaktadır. 

2.1. Basınçlı Hava İhtiyacın Belirlenmesi

İşletmelerin çalışma rejimleri üretim ihtiyaçlarına 
göre aktivite edilen süreçlere göre değişiklik gös-
terebilmektedir. Sürekli ve kesintili çalışan süreç-
lerin ihtiyaçları kapasite ihtiyacında dalgalanma-
lara da sebep olabilmektedir. Bu durum kapasite 
seçimi konusunda gelecek büyüme perspektifine 
bağlı olarak da hassas bir değerlendirmeyi gerekli 
kılmaktır. 

Basınçlı hava ile çalıştırılacak ekipmanların has-
sasiyet seviyeleri nem kalitesini belirlemektedir. 
CMM; Koordinat ölçme makinesi gibi hava yastık-
ları üzerinde hareket eden makineler, bazı hassas 
minyatür valfler içeren ve havalı fener miline sahip 
CNC işlem merkezleri de çok düşük nem içeren ha-
vaya ihtiyaç duymaktadır.

Standartların önerdiği hava kalite sınıflandırma-
sı Tablo 1’de verilmiştir. Makine imalatçılarının 
verdiği tavsiyeler CMM’ler için 1-2 kalite, CNC 
tezgahlar için 2-3 kalite olarak önerilmektedir. El 
aletleri ve diğer makine ve teçhizatlarda 4 kalite 
hava yeterli olmaktadır. 

Tablo 1. Çiyleşme Noktasına Göre Nemli Hava Kalite Sınıfları [1]

Sınıf Basınç altında çiyleşme noktası [°C]
0 Kullanıcı ya da tedarikçi tarafından belirlenen sınıf 1’den daha az nem içeren hava kaliteleri
1 İçindeki suyun -70 °C ve daha az sıcaklıklarda yoğuşturulan hava-su karışımları 

(Pneurop 6611 / -40 °C = 0,177g/m3 [2])
2 İçindeki suyun -40 °C ve daha az sıcaklıklarda yoğuşturulan hava-su karışımları 

(Pneurop 6611 / -20 °C = 0,88 g/m3 [2])
3 İçindeki suyun -20 °C ve daha az sıcaklıklarda yoğuşturulan hava-su karışımları 

(Pneurop 6611 / 2 °C = 5,57 g/m3 [2])
4 İçindeki suyun +3 °C ve daha az sıcaklıklarda yoğuşturulan hava-su karışımları 

(Pneurop 6611 / 10 °C = 9,36 g/m3 [2])
5 İçindeki suyun +7 °C ve daha az sıcaklıklarda yoğuşturulan hava-su karışımları
6 İçindeki suyun +10 °C ve daha az sıcaklıklarda yoğuşturulan hava-su karışımları
Sınıf Su konsantrasyonu Ks [g/m3]
7 1 m3’de 0,5 gram su ve daha azını içeren konsantrasyonlar
8 1 m3’de 0,5 gram sudan fazla su ile 5 gram ve daha az arasında su içeren konsantrasyonlar
9 1 m3’de 5 gram sudan fazla su ile 10 gram ve daha az arasında su içeren konsantrasyonlar
X 1 m3’de 10 gram sudan fazla su içeren konsantrasyonlar
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İşletmemizde kompresör seçiminde öngörülen ka-
pasite gelecek büyüme ve tesis büyütme ihtiyaçları 
da dikkate alınarak 6,7 m3/dakika olarak hesaplan-
mıştır. Tedarikteki teknoloji ve makineler değer-
lendirildiğinde 7-7,5 m3/dakika kapasitedeki maki-
nelerden birisi seçilmiştir. 

2.2. Kurutucu Cihaz Kapasitesinin Tespiti

Kompresör kapasitenin tespiti sonrası ihtiyaç ola-
cak havanın ortamdan seçimine yönelik olarak 
meteorolojik verilere başvurulmuştur. Tesis kuru-

luşun İstanbul il sınırları içinde Avrupa tarafındaki 
yerleşkesinde konumlanmıştır. Şekil 1’de atmosfe-
rik hava şartlarında nem miktarı ve ortam sıcaklık-
ları ortalama değerlerle ve sıcaklıkta geçmiş yıllar 
aralığı da tanımlanarak verilmiştir.
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Atmosferik havada bulunan nemin çiyleşme nokta-
sı; havadaki suyun yoğuşması için gerekli doyma 
sıcaklığı yaş termometre sıcaklığı olarak psikro-
metrik diyagramlardan erişilebilmektedir. Ancak 
başınçlandırılmış havadaki nemin atılması için 
daha düşük doyma sıcaklıkları gerekmektedir. Şe-
kil 2’de atmosferik basınç altındaki çiyleşme sıcak-
lıklarından basınç altındaki şartlarda çiyleşmenin 
gerçekleştiği sıcaklıkları gösteren grafik verilmiş-
tir.

Kaynaklardan [1] derlenen bilgilerle daha hassas 
çalışma imkanı oluşturmak amacıyla gerekli ola-
bilecek basınçlardaki santigrat birimindeki çiyleş-

me noktası sıcaklıkları için Tablo 2 hazırlanmıştır. 
Ara değerler için tablo satırları sonundaki doğrusal 
korelasyon denklemleri çalışmalarda kullanılmış-
tır. İlişki bire bir doğrusal olduğu için regresyon 
katsayısı 1’dir.

Kurutucu kapasitesi ihtiyaç olan havanın kalitesi 
ve miktarına bağlı olarak değerlendirilmiştir. Ba-
sınçlı hava kurutma teknolojileri ve özgül güç ihti-
yaçları Şekil 3’de derlenmiştir.

Şekil 4’de özet niteliğindeki grafik Şekil 3’ün daha 
iyi değerlendirilmesi için nem alma metotları ol-
maksızın verilmiştir. 

Şekil 2. Kalitelerine göre basınçlı hava kurutma yöntemleri ve özgül güç ihtiyaçları [3]

Şekil 3. Direkt ya da dolaylı kullanımda birim güç ihtiyacı [3]
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Basınçlı hava tesisatı için hava hazırlıkları ve dağı-
tımı için sınıflar bazında tesisat.

Kısaltmalar [4]

C Kompresör 
Compressor HE Yüksek verimli filtre

High efficiency filter

AC
Basınçlı hava 
kurutucusu
After-cooler

DD
Absorber / Adsorber 
kurutucu
Desiccant dryer

WS Su ayırıcı
Water separator DR Toz alıcı filtre

Dust remover filter

R Depolama tankı
Receiver CT Karbon kule

Carbon tower

GP Genel amaçlı filtre
General purpose fitler LB Yağlayıcı

Lubricator

RD Soğutuculu kurutucu
Refrigeration dryer BA Soluma hava cihazları

Breathing air setŞekil 4. Basit sistemler için tesisat (Sınıf 7 ve üstü) [4]

Şekil 5. Makineler için tesisat (Sınıf 4,5,6) [4]

Şekil 6. Hassas cihaz ve makineler için tesisat (Sınıf 2,3 ve altı) [4]

Şekil 7. Hava kalitesi için komple tesisat modellemesi [5]
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İşletme ihtiyacı hava kalite sınıfları %20 sınıf 7, 
%51 sınıf 4 ve %29 sınıf 2 kalitesindedir. Bu amaç-
la bu tesisat önerilerine uygun olarak Şekil 8’deki 
düzenleme Şekil 9’daki dağıtım biçimleri ile bir-
likte modellenmiştir. 

Tüm bu veriler ışığında öngördüğümüz basınçlı 
hava üretim tesisinin yapısı Şekil 10’da verildiği 
gibi bir yapıda olması planlanmıştır.

2.3. Kurutucu Cihazların Seçimi

Şekil 10. Kurutucu tipleri ve kapasiteleri [3]

Planlanan tesisat modellemesi Şekil 11’de verilen 
grafikteki kapasite değerlerine göre 1 ve 3 tipleri 
tercih edilmiştir. Membranlı kurutma kapasitesi-
nin ihtiyaçların karşılanmasında enerji tüketimin-
de yüksek değerlere ulaşması sebebiyle işletme 
maliyetini arttıracağı için tercih edilmemiştir.

2.3.1. Soğutuculu Kurutucunun Seçimi

Kompresör ve kurutucu tasarım ve testlerinde ça-
lışma havası referans koşulları; soğutuculu sistem-
lerde 20 °C hava sıcaklığı 100 kPa (1 bar) basınç. 
kabul edilmektedir. [1] İşletme koşullarında ka-
pasite analizi yapılarak seçimin yapılması gerek-
mektedir. Düzeltme katsayıları Tablo 3, 4 ve 5’de 
verilmiştir. Pek çok kaynakta hatta bazı ciddi fir-
maların kataloglarında da rastlanan tabloları kul-
lanmadan önce tabloların açıklamalarında verilen 
kullanım talimatlarını ve formüllerine dikkat et-
mek gereklidir. Bazı tablo katsayıları bölen olarak 
kullanılsa da Tablo 3, 4, 5 verilen katsayılar çarpan 
olarak kullanılmaktadır. 

Kataloglarda referans koşullara göre belirtilen ka-
pasite değerlerini, işletmemizdeki en kötü şartlara 
göre değerlendirmek ve kurutucu giriş koşullarına 
göre uygun olacaktır. Enerji yönetimi açısından 
ise bu durum enerji tüketimini kabul şartlarımızın 
belirlediği bir marjda arttıracağı için işletme ma-

Şekil 8. Tesisattan ekipmanlara dağıtım biçimleri [4]

Şekil 9. Planlanan adsorbsiyonlu ve gaz soğutma yoğuşmalı basınçlı hava tesisi [6]
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liyetlerimizi arttıracaktır. Düzeltilmiş Kurutucu 
Kapasitesi [m3/dak]: DKK, İstenen Kapasite Değeri 
[m3/dak]: IKD’ye göre hesaplanması denklem 1’de 
verilmiştir. 

DKK = IKD × K1 × K2 × K3 .....................................1

Kompresör çıkışı, kurutucu girişi hava sıcaklığı 50 
°C olarak alınması önerilmiştir. K1= 1,67

Ortam sıcaklığı Şekil 1’den 35 °C alınmıştır. K2= 
1,14

Kompresör çıkış basıncı 8 bar ayarlanacaktır. K3= 
0,96

İstenen kapasite değeri 7,5 m3/dak. Soğutucudan 
geçecek kapasite %80 olarak tasarlanmıştı. Hesap-
lamada kullanılacak kapasite 6 m3/dak. alınmıştır. 

Denklem 1’den DKK = 6 x 1,67 x 1,14 x 0,96 =10,97 
m3/dak. (658,2 m3/h) hesaplanmıştır.

Min 650 m3/h kapasiteli soğutuculu kurutucular 
için teklif alınması hedeflenmiştir.

2.3.2. Kimyasal Kurutucunun Seçimi

Kimyasal kurutucularda ortam sıcaklığının per-
formansa etkisi olmadığı için Denklem 1’de K2 

katsayısı hesaplamada dikkate alınmadan kapasite 
hesabı yapılmıştır. 

Denklem 1’den aşağıdaki denklem türetilmiştir.

DKK = IKD × K1 × K3 ..............................................2

Kompresör çıkışı, kurutucu girişi hava sıcaklığı   
50 °C olarak alınması önerilmiştir. K1= 1,67

Kompresör çıkış basıncı 8 bar ayarlanacaktır. K3= 
0,96

İstenen kapasite değeri 7,5 m3/dak. Soğutucudan 
geçecek kapasite %29 olarak tasarlanmıştı. Hesap-
lamada kullanılacak kapasite 2,18 m3/dak. alınmış-
tır. 

Denklem 2’den DKK = 2.18 x 1,67 x 0,96 =3,5 m3/
dak. (210 m3/h) hesaplanmıştır.

Min 210 m3/h kapasiteli soğutuculu kurutucular 
için teklif alınması hedeflenmiştir.

3. TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRMESİ 
SAHİP OLMA MALİYETİ ANALİZİ

Değerlendirme tekliflerde belirtilen 10 yıllık eko-
nomik kullanım ömrü esas alınarak yapılmıştır. 
Ekipmanların 10 yıl boyunca harcayacağı enerji, 
kullanıcı bakımlarında yapılan bakımlar, büyük 
bakım, küçük bakımlar öngörülen çalışma süreleri 
hesaplanarak maliyetlendirilmiştir. 

Çalışma süreleri kapasite ile orantılı olarak teklif-
lerde verilen süreler esas alınarak hesaplama yapıl-
mıştır. Kompresörlerde %15-40 arasında çalışma 
öngörüsü çoğunlukla soğutuculu kurutucularla 
aynı oranda olmakla birlikte kapasite kullanımla-
rına göre dalgalanma değerlerindeki öngörülen or-
talamalara göre tedarikçilerle değerlendirilmiştir. 
Oluşan senaryoların gerçekçiliği hesaplamadaki 
en büyük belirsizlik alanıdır. Tedarikçi değerlen-
dirmeleri bu çalışmada en önemli destek olmuştur.

Tablo 3. Kurutucu Seçiminde Giriş Hava Sıcaklığı Düzeltme Katsayısı [7]

Hava Giriş Sıcaklığı 30±2°C 35±2°C 40±2°C 45±2°C 50±2°C 60±2°C
K1 0,85 1 1,18 1,39 1,67 2,1

Tablo 4. Kurutucu Seçiminde Çalışma Ortam Sıcaklığı Düzeltme Katsayısı [7]

Ortam Sıcaklığı 22±2°C 25±2°C 30±2°C 35±2°C 40±2°C 55±2°C 50±2°C
K2 0,92 1 1,07 1,14 1,22 1,35 1,5

Tablo 5. Kurutucu Seçiminde Giriş Basıncı Düzeltme Katsayısı [7]

Basınç [bar] 4±0,14 6±0,14 7±0,14 8±0,14 10±0,14 12±0,14 14±0,14 16±0,14
K3 1,25 1,06 1 0,96 0,9 0,86 082 0,8
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Tablo 6. Yatırım Sahip Olma Maliyet Analizi

Model Birimler
C C C C D D E E F F G

ELDEKİ ELDEKİ Alternatif-
2

Alternatif-
2a

Alternatif-
3

Alternatif-
3a

Alternatif-
4

Alternatif-
4a

Alternatif-
5

Alternatif-
5a

Alternatif-
6

Kapasite Basınç BAR 7,5 7,5 7,5 7 7,5 7 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5
Kapasite Debi m3/dak 3,6 12,6 7,6 7,8 12,9 13,8 7,8 8,5 3,7 4,5 5,5

İlk Yatırım Tutarı

Satın alma Bedeli Avro 4.250,00 14.700,00 11.400,00 2.000,00 17.400,00 2.900,00 10.900,00 1.700,00 13.000,00 2.100,00 14.000,00

Finasman TL

Sigorta TL

İşletme Bedeli

Ekonomik ömür Yıl 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 20
Revizyon 
periyodu saat 30.000 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 20.000,00 2.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00

Çalışma Oranı % 40 18 30 30 15 15 30 30 40 40 40
Yükte Çalışma 

/ Yıl Saat 3.200,00 1.440,00 2.400,00 8.000,00 1.200,00 8.000,00 2.400,00 8.000,00 3.200,00 8.000,00 3.200,00

Boşta Çalışma 
/ Yıl Saat 4.800,00 6.560,00 5.600,00 2.400,00 6.800,00 1.200,00 5.600,00 2.400,00 4.800,00 3.200,00 4.800,00

Revizyon Sayısı Adet 1,07 0,48 0,80 2,67 0,40 2,67 1,20 4,00 0,80 2,00 1,60
Birim Revizyon 

Maliyeti Avro 1.600,00 4.000,00 2.000,00 200,00 3.850,00 150,00 2.300,00 200,00 11.000,00 100,00 1.300,00

Birim Hafif Bakım 
Maliyeti (3-4000 

saat)
Avro 180,00 400,00 200,00 50,00 400,00 400,00 160,00 160,00

Birim Ağır Bakım 
Maliyeti (6-8000 

saat)
Avro 280,00 640,00 400,00 220,00 640,00 280,00 400,00 100,00 400,00 140,00 400,00

Hafif Bakım Sayısı adet 13,33 13,33 13,33 17,33 13,33 15,33 13,33 17,33 10,00 18,67 20,00

Ağır Bakım Sayısı adet 5,33 2,40 4,00 13,33 2,00 13,33 4,00 1,33 4,00 8,00
Revizyon ve 

bakım Maliyetleri Avro 5.600,00 8.789,33 6.746,67 4.333,33 8.713,33 4.133,33 10.093,33 933,33 12.560,00 200,00 8.480,00

Elektrik Tüketimi 
Yükte kWh 318.848,00 87.920,64 334.032,00 52.800,00 140.340,00 264.000,00 360.000,00 528.000,00 307.200,00 704.000,00 896.000,00

Elektrik Tüketimi 
Boşta kWh 336.960,00 2.097.888,00 - 15.120,00 - 91.800,00 - 151.200,00 - 172.800,00 -

0,4 TL/ kWh TL 262.323,20 874.323,46 133.612,80 27.168,00 56.136,00 142.320,00 144.000,00 271.680,00 122.880,00 350.720,00 358.400,00

Elden Çıkarma Bedeli

Hurda Bedeli Avro -1000 - 3.675,00 - 2.682,35 - 100,00 - 4.094,12 - 100,00 - 4.360,00 - 100,00 - 2.265,00 - 100,00 - 2.800,00

1 AVRO TL 4,15 4,15 4,15 4,15 4,15 4,15 4,15 4,15 4,15 4,15 4,15

Sahip Olma Maliyeti

Toplam Maliyet AVRO 72.060,41 230.494,68 47.660,17 12.779,84 35.545,96 41.227,31 51.332,13 67.998,39 52.904,64 86.710,84 106.041,45

SET kWh/m3 0,095 0,20 0,031 0,002 0,015 0,005 0,032 0,017 0,043 0,041 0,042

Birim Maliyet Avro/m3 1,90 1,27 0,28 0,02 0,27 0,04 0,37 0,10 0,75 0,24 0,30
Üretim Kapasitesi 

m3 Hava/Ömür M3 6.912.000 10.886.400 10.944.000 37.440.000 9.288.000 66.240.000 11.232.000 40.800.000 7.104.000 21.600.000 21.120.000

Aylık enerji 
maliyeti TL/AY 2.186,03 7.286,03 1.113,44 226,40 467,80 1.186,00 1.200,00 2.264,00 1.024,00 2.922,67 1.493,33

Çalışmada öz kaynak kullanımı söz konusu olduğu 
için finansman; iç karlılık oranı hesaplamaları ve 
tedarikçi garantisi altındaki ürün grupları için si-
gorta maliyetleri değerlendirilmemiştir. 

Projenin fayda/masraf oranı elde edilecek gelirle-
rin hesaplamasındaki belirsizliklerin yüksek olma-
sından ve geçmiş olası hava kaynaklı bakım, tamir 
maliyetlerinin belirlenmesindeki güçlüklerden do-
layı ölçülebilir sonuçlara ulaşılamadığı için dikka-
te alınmamıştır.

Proje değerlendirmesinde bu günkü değer analiz-

lerinde enflasyon bazlı iskonto oranları döviz cin-
sinden değer değişimleri ile ölçülerek esas alınan 
ülkelerin enflasyon ortalamaları maliyet artırım 
faktörü olarak dikkate alınmamıştır. 

Yukarıdaki kısıtlar çerçevesinde ekipmanların 
üretim miktarları m3 hava, elden çıkarma maliyeti 
gözetilerek toplam maliyet hesaplanmış harcanan 
enerji esas alınarak Özgül tüketim kWh/m3 olarak 
hesaplanmıştır. Seçim kriteri olarak tüm harcama-
ların m3 başına maliyeti sahip olma maliyeti olarak 
esas alınmıştır. Detaylı çalışma Tablo 6’da veril-
miştir.
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Yüksek kapasiteli ürün öneren firmaların sahip 
olma maliyetleri yüksek çıkmıştır. Stratejik olarak 
10 yıllık büyüme projeksiyonuna uygun projelerin 
daha akılcı çözüm olduğu değerlendirilmiştir.

Tablodan birim üretim başına maliyetinin, çoğun-
luğu enerji maliyeti olan işletme maliyeti ile doğ-
rusal bir ilişki içindedir. En düşük birim maliyet 
aynı zamanda en yüksek enerji verimliliğinin ol-
duğu ekipmanları işaret etmektedir. Çalışmada 
tablodaki alternatif-2 kompresör ve 2a’da kurutu-
cuların bedeli tanımlanan alternatif-2 ekipmanları 
seçilmiştir. 

4. BULGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 
ve TARTIŞMA

Enerji tasarrufunda iki temel unsur ön plana çık-
maktadır. İlki tesisat yapısı ve bu yapının şekillen-
dirilme stratejisi, ikincisi ise; teknolojik yenilikler 
tesisat yapısı ve bu yapının şekillendirilme strate-
jisidir. 

Şekil 12’de öngörülen tesisat şeması verilmektedir. 
Birinci yaklaşım; Bu şemada A kesim noktası ol-
madan tüm donanım basınçlı hava tesis odasında 
yerleştirilip tüm işletmede 3 ayrı boru tesisatı ile 
Sınıf 7,4,2 kalite hava tüketim yerlerine ulaştırıla-
bilirdi. İkinci yaklaşımda; 2 ayrı tesisat ile sınıf 7 
ve 4 kalite hava tüketim yerlerine gönderilebilir, Sı-
nıf 2 kalite hava ihtiyacı olan makineler bir bölgede 
toplanır sınıf 4 ana boru tesisatından alınan hava 
A kesinti noktasından itibaren tüketim bölgesinde 
tesis edilerek tüketim yerlerine hava ulaştırılabilir.

4.1. Tesisat Yapısı

Basınçlı tesisatın ısıl izolasyonu yoktur. Tesisat 
işletme büyüklüğüne göre dış ortamdan da kısa 
uzunlukta da olsa geçmekte kışın soğuk yazın 
sıcak ortamdan etkilenebilmektedir. Bu durum 
ve sonrasında atölyelerdeki yüksek konumlardan 
geçen tesisat borularında yoğuşma sürmektedir. 
Sınıf 2 kalite tesisat yalıtılmış ve özel olmalıdır. 
Bu durum ilk yatırım maliyetini arttırmakta ve iş-
letme bakım masrafları yaratmaktadır. Bu durum-
dan sakınmak için Sınıf 2 tesisatı tüketim yerine 
konuşlandırılmıştır. Sınıf 2 kalite havanın içindeki 
eser miktar hava (Bakınız Tablo 1 - Pneurop 6611 
/ -20°C = 0,88 g/m3 [2] ) yoğuşmadan tüketilmek-
tedir. Bu durum verimsiz kurutma sebebiyle ek 
donanım kullanılmasını ve ekstra enerji tüketimini 
önlemiştir. Uygulamamızda ikinci yaklaşım tercih 
edilmiştir. 

4.2. Teknolojik Yenilikler

Hem soğutma sisteminde hem de kompresörde in-
vertörlü enerji tüketim kontrolü olması teknolojik 
yenilikti. Alınan tekliflerde üreticilerin çoğu sade-
ce kompresörlerinde invertör teknolojisini kullan-
makta soğutma sistemlerinde ise kullanmayı gerek 
görmemişlerdir.

İnvertörsüz makinelerde;Boşta çalışma sonrası 
yumuşak kalkış evresindeki enerji tüketiminin 
(kompresördeki 32 kW, kurutuculardaki takribi 1,5 
kW gücündeki motorların) enerji tüketimlerini art-
tırmaktadır. 

Şekil 11. Bileşik tesisat ihtiyaç sınıflarına göre modelleme (Sınıf 7, 4, 2) [4]

C Kompresör  
AC Basınçlı hava kurutucusu 
WS Su ayırıcı 
R Depolama tankı 
GP Genel amaçlı filtre 
RD Soğutuculu kurutucu 
HE Yüksek verimli filtre
DD Absorber / Adsorber kurutucu
DR Toz alıcı filtre
CT Karbon kule
LB Yağlayıcı
BA Soluma hava cihazları
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Kompresörün devreye girip çıkma miktarına göre 
kurutucunun durumu bazı şartlarda sürekli daha 
sık devreye girip çıkmayı gerektirdiği için komp-
resörün tüketimi enerji analizörlerinden yapılan 
tespitlere göre 3 katına kadar artabilmektedir. Bu 
şartlarda kurutucularda tüketilen enerji toplam tü-
ketilen enerjinin %15’ine yaklaşabilmektedir. 

Diğer bir enerji tasarrufu fırsatı da boşta çalışma 
sırasında elde edilmektedir. Boşta çalışan makine 
tesis gücünde çalıştığında yüksüz de olsa hatırı sa-
yılır bir enerji tüketmektedir. Oysa boşta gerekli 
enerji 3 kW olabilmekte 32 kW gücün boşta çektiği 
akım 3 kW güçte 10 kat daha azaltılabilmektedir.

5. SONUÇ ve ÖNERİLER

Aynı ölçekte değerlendirmek için eldeki ürünlerin 
tüketimlerini de aynı kıstaslara getirdiğimiz Tablo 
6’da C kolonda eldeki başlıklı model kolonlarında 
gerekli hesaplamalar yapılmıştır. Eski teknoloji ve 
tesisat yapısında 0,293 kWh/m3 toplam birim tüke-
tim ve 3,17 Avro/m3 birim hacim maliyeti bulun-
muştur. Bu değerler yeni teknoloji ve tesisat düzen-
lemeleri ile 0.033 kWh/m3 özgül tüketime ve birim 
maliyette de 0,30 Avro/m3 birim hacim maliyeti 
bulunmuştur. 

Özgül tüketimde [kWh/m3] 0,293/0,033 =8,9 kat 
iyileşme..

Birim hacim maliyetinde [Avro/m3] 3,17/0,3 =10,6 
kat iyileşme.. gözlenmektedir.

Hava tüketim hızı dikkate alındığında 10 yıllık ya-
tırım maliyetinin yaklaşık 1 yıl içinde karşılandığı 
anlaşılmaktadır.

Enerji tasarrufuna katkı sağlayan ve geri dönüş sü-
resi makul yatırımlar tercih edilmelidir. Teknoloji 
yatırımı tek başına yeterli değildir. İşletmeyi ve 
prosesleri bina mimarisini iyi değerlendirip en uy-
gun tesisat yapılandırmasını tesis etmek gereklidir. 
Doğru kapasitede, işletme şartlarını izleyip kont-
rol altında tutarak performans odaklı bakımlarla 
enerji verimliliği sağlanır. KİB (Kapasite, İşletme, 
Bakım) enerji verimliliğinin anahtarıdır. 
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Yeşil Çatılarda Bitki Taşıyıcı Tabaka Derinliği 
ve Yaprak Alan İndeksinin Enerji Performans 
Değerlendirmesi

ÖZ

Yeşil bina uygulamaları için önemli bir çözüm olarak karşımıza çıkan yeşil çatılar, 
su tutma kapasiteleri ile kentsel ısı adası etkisini azaltmakta, karbondioksit salımı-
nı düşürmekte, biyolojik çeşitliliğe katkı sağlamakta ve ses yalıtımı yapmaktadır. 
Yeşil çatılar geleneksel çatılardan farklıdır, çünkü bir ısı emicisi olarak ihtiyacına 
göre enerjiyi toplayan, işleyen ve serbest bırakan aktif bir enerji cihazı gibi hareket 
etmektedirler.
Bitki türü, yaprak alan indeksi (LAI), bitki taşıyıcı tabaka derinliği ve bulundu-
ğu iklim yeşil çatının enerji performansını etkileyen önemli parametrelerdir. Bu 
çalışmada konut binalarında farklı bitki taşıyıcı tabaka derinliği ve yaprak alan 
indeksleri kombinasyonları ile oluşturulan yeşil çatı alternatiflerinin yıllık toplam 
ısıtma ve soğutma enerji yüklerine ve çatıdan ısı akışına etkisi değerlendirilmiş-
tir. Çalışma Design Builder - 3D grafik tasarım modellemesi ve enerji simülasyon 
programı kullanılarak ılımlı-kuru, ılımlı-nemli ve sıcak-nemli olmak üzere üç fark-
lı iklim bölgesinde gerçekleştirilmiştir. Çalışmaların sonuçları yeşil çatının bina 
enerji yüklerini azalttığını göstermektedir. Yeşil çatı uygulamaları ile bina toplam 
ısıtma yüklerinde ortalama %9-20 aralığında verim elde etmek, çatıdan ısı akışını 
ise %40-75 oranlarında azaltmak mümkün olabilmektedir.
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ABSTRACT

Green roofs, which are an important solution for green building applications, re-
duce the effect of the urban heat island with their water holding capacities, reduce 
carbon dioxide emission, contribute to biodiversity and make a good sound insu-
lation. Green roofs are different from conventional roofs because they act as an 
active energy device that collects, processes and releases energy according to its 
needs as a heat sink.
Plant species, leaf area index (LAI), plant carrier layer depth and climate are im-
portant parameters affecting the energy performance of the green roof. In this study, 
the effect of green roof alternatives, which are formed by different plant carrier lay-
er depth and leaf area index in residential buildings, on total heating and cooling 
energy loads and heat flow from roof are evaluated. The study was carried out in 
three different climatic regions: moderate-dry, moderate-humid and hot-humid us-
ing Design Builder-3D graphic design modelling and energy simulation program. 
The results of the studies show that the green roof reduces building energy loads. 
With the green roof applications, it is possible to achieve an average efficiency of 
9-20% in total heating loads and to reduce the heat flow from the roof by 40-75%.
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1. GİRİŞ

Yeşil bina uygulamaları için önemli bir çözüm ola-
rak karşımıza çıkan yeşil çatılar, su tutma kapasite-
leri ile kentsel ısı adası etkisini [1] ve karbondioksit 
salımını azaltmakta, biyolojik çeşitliliğe katkı sağ-
lamakta ve ses yalıtımı yapmaktadır [2]. Ekolojik 
çatılar, canlı çatılar veya bitki örtülü çatılar olarak 
da bilinen bu çatılar kısmen veya tamamen bitki 
örtüsüyle kaplı, bitki taşıyıcı tabaka ile termal küt-
le etkisi oluşturan kök bariyer, drenaj ve sulama 
sistemleri gibi ek katmanlar da içerebilen çatılar-
dır. Yeşil çatılar geleneksel çatılardan farklıdır, 
çünkü bir ısı emicisi olarak ihtiyacına göre enerjiyi 
toplayan, işleyen ve serbest bırakan aktif bir enerji 
cihazı gibi hareket ederler. Çatıdaki bitkilerin eva-
potranspirasyonu bitki taşıyıcı tabakadaki ve bitki 
yüzeyindeki suyu buharlaştırmak için ısıyı kulla-
narak çatının serinlemesine yardımcı olmaktadır. 
Ayrıca, bitkiler tarafından sağlanan gölgelendirme, 
çatıya çarpan güneş ışığı miktarını azaltır. Bu du-
rum, binanın soğutma yükünü azaltmaya yardımcı 
olarak, enerji tüketiminin ve buna bağlı atmosferik 
karbon çıkışının azalmasına neden olur [3].

Bitki türü, yaprak alan indeksi (LAI), bitki taşıyıcı 
tabaka derinliği ve bulunduğu iklim yeşil çatının 
göstereceği enerji performansını etkileyen önemli 
parametrelerdir. Bu çalışmada konut binalarında 
farklı bitki taşıyıcı tabaka derinliği ve yaprak alan 
indeksleri kombinasyonları ile oluşturulan yeşil 
çatı alternatiflerinin yıllık ısıtma ve soğutma ener-
ji yüklerine ve çatı içerisindeki ısı akışına etkisi 
değerlendirilmiştir. Çalışma Design Builder - 3D 
grafik tasarım modellemesi ve enerji simülasyon 
programı kullanılarak ılımlı-kuru, ılımlı-nemli 
ve sıcak-nemli olmak üzere üç farklı iklim bölgesi 
için gerçekleştirilmiştir.

2. YEŞİL ÇATI SİSTEMLERİ ve 
ÖZELLİKLERİ

Yeşil çatılar bitki taşıyıcı tabaka derinliği ve bitki-
lendirilme durumuna göre ekstensif ve intensif ol-
mak üzere ikiye ayrılırlar. Ekstensif yeşil çatı sey-
rek bitkilendirilmiş yeşil çatılara verilen isimdir. 
Bitki taşıyıcı tabaka derinliği 60-200 mm arasında 
değişen, daha hafif bu nedenle de maliyeti daha 
düşük çatılardır. Ekstensif çatılara bakım amaçlı 
çıkılabilir. Seçilen bitki türleri genellikle kuraklı-
ğa ve hatta zaman zaman su içinde kalmaya daya-
nıklı, rejenerasyon yeteneği yüksek, çok az bakım 

gerektiren, sığ ve az verimli topraklarda yaşayabi-
len ve yatay yönde gelişen bitkilerdir. İntensif yeşil 
çatı ise bitki taşıyıcı tabaka derinliği 200-1000 mm 
olan, yoğun bitkilendirilmiş, sulama ve bakım ge-
rektiren, daha ağır, bu nedenlerle de daha maliyetli 
çatılardır. İntensif çatılar kökleri derin olan çalı ve 
ağaç gibi büyük bitkilerin yetişebileceği ortam su-
narlar.

2.1. Yeşil Çatıda Kullanılan Katmanlar

Çatılar bitkilere doğal ortamların aksine, sınırlı 
bakım ve gelişim olanaklarına uyum göstermeleri 
gereken özel bir mekan sunmaktadır. Gerek çatı-
nın yapısal özellikleri, gerekse bitkilendirme için 
hazırlanacak bitki taşıyıcı tabaka özellikleri nede-
niyle çatı örtüsünde belirli nitelikler aranır. Bu ni-
teliklerin tamamı tek bir tabakada bulunamayacağı 
için genellikle tabakalar halinde bir örtüleme yön-
temi uygulanmaktadır [4]. Yeşil çatıyı oluşturan 
tabakalar:

• Bitki 
• Bitki taşıyıcı tabaka
• Filtre ve drenaj tabakası
• Kök koruyucu,
• Su yalıtımı
• Isı yalıtımı (opsiyonlu)
• Çatı konstrüksiyonu
olarak sıralanabilir. Şekil 1’de örnek bir yeşil çatı 
kesiti verilmiştir.

Şekil 1. Yeşil çatı kesiti

1. Bitki

Yeşil çatılarda bitki seçimi yapılırken, bitkilerin 
köklerini geliştirebileceği toprak tabakası sınırlı 
olduğu için, en az besin maddeleriyle yetinebilecek 
bitki türlerinin tercih edilmesi önemlidir. Bitkile-
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rin sıcağa, kurağa ve dona dayanıklı olmaları ge-
rekmektedir [5]. 

Bitkilerin çatılardaki önemi sadece fiziksel ve psi-
kolojik olmayıp ayrıca kullanılan bitkinin yaprak 
cinsi, yaprak yüzey alanı gibi özelliklerinden de 
kaynaklı binaya ve çevreye sağlayacağı faydalar 
bulunmaktadır. Bitkileri birbirinden ayırmaya im-
kan sağlayan yaprak alan indeksi LAI (Leaf Area 
Indeks) de bitki seçiminde önemlidir. Bu değer 
toprak yüzeyindeki bitkinin birim alan başına dü-
şen yaprak alanıdır ve genelde 0,001 ile 5 değerleri 
arasındadır. Bu değer ile bitkinin çatılarda oluştur-
duğu yaprak alanına paralel evapotranspirasyon ve 
gölgeleme etkisi değişmektedir [6].

2. Bitki taşıyıcı tabaka 

Bitkilerin içinde kök geliştirebildikleri tabakadır. 
Bu tabaka fiziksel, kimyasal ve biyolojik özellik-
leri nedeniyle bitki yetişmesi için gerekli ortamı 
oluşturarak yağmur sularının ve sulama suyunun 
bir kısmını bitkinin kullanabileceği biçimde birik-
tirmekte ve suyun fazlasını drenaj tabakasına ilet-
mektedir [4].

3. Filtre ve drenaj tabakası

Bitki taşıyıcı katmanın su tutması nedeniyle fizik-
sel özelliklerinin bozulmasını önlemek için, fazla 
suyun da drene olması gerekmektedir. Drenaj ta-
bakasındaki suyun gönderilmesi köklerin oksijen 
gereksinimi için yeterli hava ha cmini elde etmesi 
bakımından da gereklidir. Materyal kural olarak; 
hafif, boşluklu, atmosfer koşullarına ve suya daya-
nıklı, uzun ömürlü, kimyasal ve fiziksel ayrışmaya 
uğramayan, bitkilere zararlı olacak reaksiyonlara 
girmeyen bir yapıya sahip yapay veya doğal mal-
zemelerden seçilir [7].

4. Kök koruyucu

Yeşil çatıyı oluşturan katmanların ve bitki kökle-
rinin yalıtım malzemelerine zarar vermesini önle-
mek için keçe veya benzeri materyalden yapılmış 
ayırıcı bir tabakadır. Kök tutucu katman iki şekilde 
oluşturulabilir. İlk yöntem diğer katmanlarda oldu-
ğu gibi bu gereksinim için keçe gibi bir koruyucu 
malzemenin kullanılmasıdır. İkinci yöntem ise ya-
lıtım üzerine kullanılan şap gibi beton yüzeylere 
çeşitli kimyasallar yardımı ile kök tutuculuk özel-
liğinin kazandırılmasıdır [7].

5. Yalıtım ve çatı konstrüksiyonu

Yeşil çatının en önemli ön şartı, iyi bir su yalıtımı-

nın ve yeterli taşıyıcılığı olan sağlam bir çatı kons-
trüksiyonunun varlığıdır.

2.2. Yeşil Çatıda Isı Transferi

Yeşil çatıların yüzyıllar boyunca çevre dostu bir 
çözüm olarak kullanılmış olması ve daha sürdü-
rülebilir yapılara ve şehirlere sağlayabileceği kat-
kılar farklı iklim koşullarına sahip birçok ülkede 
önerilmesini ve teşvik edilmesini sağlamıştır. Yeşil 
çatının bina enerji yüklerine etkisi meydana gelen 
üç ana olay ile açıklanabilmektedir [8]:

• Toprak, yüksek termal kapasite ve düşük ısı 
iletimi ile termal bir kütle olarak davranır;

• Yapraklar, konveksiyon ile ısı değişimini önle-
yen bir gölgeleme cihazı gibi davranarak foto-
sentezin hayati süreci için termal enerjinin bir 
kısmını emer;

• Bitki ve bitki taşıyıcı tabaka, buharlaşma ve 
evapotranspirasyon ile soğutma sağlar.

Yeşil çatılar, gelen güneş radyasyonunun binaya 
ulaşmasını engelleyen pasif bir soğutma tekniği-
dir. Geçtiğimiz 10 yıl boyunca, yeşil çatıların bina 
enerji yüklerine potansiyel faydalarını değerlen-
dirmek için birçok çalışma yapılmış ve kış ısıtma-
sında azaltma, yaz soğutmasında ise fayda sağlaya-
bilecekleri gösterilmiştir [9].

3. YEŞİL ÇATILARIN ENERJİ 
PERFORMANSI ÜZERİNE ÖRNEK 
ÇALIŞMA

Konut binalarında farklı bitki taşıyıcı tabaka derin-
liği ve yaprak alan indeksleri kombinasyonları ile 
oluşturulan yeşil çatı alternatiflerinin yıllık ısıtma 
ve soğutma enerji yüklerine ve çatı içerisindeki ısı 
akışına etkisini değerlendirmek amacıyla yapılan 
bu çalışmada kullanılmak üzere örnek bir referans 
bina oluşturulmuştur. Oluşturulan referans bina, 
15 mx10 m boyutlarında yaklaşık 150 m2 taban ala-
nına sahip tek katlı, teras çatılı bir konut binasıdır. 
Referans bina plan ve model görünüşü Şekil 2’de 
verilmiştir.

Çalışmada, seçilen parametrelerin sonuca etkisini 
karşılaştırabilmek için referans binanın çatısı önce 
teras çatı olarak oluşturulmuştur. Çatıya basınca 
dayanımından dolayı XPS ısı yalıtımı uygulanmış, 
çatı bileşenlerini dış etkenlere karşı korumak ama-
cıyla en üst katman olarak çakıl tercih edilmiştir. 
Dış duvar gövde malzemesi olarak ısı geçirgenliği-
nin düşük olmasından dolayı gazbeton, ısı yalıtım 
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malzemesi olarak ise yaygın kullanımından dolayı 
Genleştirilmiş Polistren (EPS) tercih edilmiştir. 
Binanın toplam kabuk saydamlık oranı %30, pen-
cere sistemi, çift cam üniteli, PVC doğramalı, boş-
luk gazı argon 6 mmx13 mmx6 mm olarak kabul 
edilmiştir. Referans bina kabuk bileşen kesitleri ve 
özellikleri Tablo 1’de verilmiştir.

Daha sonra aynı referans bina üzerine, seyrek ve 
yoğun yeşil çatı sistemi uygulanmıştır. Design Bu-
ilder modelleme ortamında, yeşil çatı, çatı kons-
trüksiyonunun dış katmanını oluşturan “Ecoroof” 
malzemesi olarak bulunmaktadır. Modellenen ye-
şil çatı, dıştan içe bitki tabakası, belirli derinlikte 
bitki taşıyıcı tabaka (toprak), filtre ve drenaj (çakıl) 
tabakası, bir kök koruyucu membranı, su yalıtım 
membranı, eğim betonu, ısı yalıtımı (XPS) ve be-
tonarme çatı döşemesinden oluşmaktadır. Model-
lenen yeşil çatı kesiti Şekil 3.a’da, yeşil çatı tipini 
tanımlamaya yardımcı olan bitki ve bitki taşıyıcı 
tabakaya ait belirli parametreler ise Şekil 3.b’de 
gösterilmiştir.

Yeşil çatıyı oluşturan her bir katmandan ısı geçişi 
farklı şekilde oluşur. Bitki taşıyıcı tabaka derinliği 
ve seçilen bitki türü farklı U-değerleri nedeniyle 
yalıtım değerlerini değiştirir. Ayrıca, topraktaki 
nem içeriği, içinden geçen ısı akışını etkiler. Mo-
dellenen yeşil çatı sulanmamaktadır. 

Oluşturulan referans teras çatı ve farklı yeşil çatı 
alternatifleri ılımlı-kuru (ısıtma + soğutma hakim 
iklimlendirme), ılımlı-nemli (ısıtma hakim iklim-
lendirme) ve sıcak-nemli (soğutma hakim iklim-
lendirme) olmak üzere üç farklı iklim bölgesinden 
seçilen pilot illerde (sırasıyla Ankara, Trabzon, İz-
mir) test edilmiştir. Hesaplamaların yapılabilmesi 
için ihtiyaç duyulan iklimsel veriler Ankara (En-
lem: 40,120, Boylam 33,000, Deniz seviyesinden 
yükseklik: 949 m) ve İzmir (Enlem: 38,520, Boy-
lam: 27,020, Deniz seviyesinden yükseklik: 5 m) il-
leri için yazılımın içerisinde bulunan iklimsel veri-
lerin yer aldığı dosyalardan sağlanmıştır. Trabzon 
iline ait iklim verileri ise, “.epw” ve “.stat” uzantılı 
dosyalar ile programda tanımlanmıştır.

a b

Şekil 3. a. Design Builder’da modellenen yeşil çatı katmanları, b. Bitki ve bitki taşıyıcı tabakaya ait parametreler
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Şekil 2. Referans bina plan ve model görünüşü
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Design Builder Simülasyon programında bitki taşı-
yıcı tabaka derinliği >5 cm, <70 cm olarak sınırlan-
dırılmıştır. Bu nedenle oluşturulan extensif ve in-
tensif yeşil çatının bitki taşıyıcı tabaka derinlikleri 
belirlenirken minimum değerler olması nedeniyle 
60 ve 200 mm derinlikler baz alınmış, bitki yaprak 
alan indeksi (LAI) olarak ise 1, 3 ve 5 katsayıları 
belirlenmiştir. Bütün bu parametrelerin kombinas-
yonu sonucunda toplam 18 farklı yeşil çatı alterna-
tifi oluşturulmuş (Tablo 2) ve her bir alternatifin 
modellemesi yapılarak simülasyonu gerçekleştiril-
miştir. Simülasyon sonunda yıllık ısıtma-soğutma 
enerji yükleri ve çatıdan ısı akışı belirlenmiş, so-
nuçlar referans çatı ile kıyaslanmıştır.

Tablo 2. Test Edilen Yeşil Çatı Parametreleri

İklim
bölgesi

Sıcak - Nemli, İzmir
Ilımlı - Kuru, Ankara

Ilımlı - Nemli, Trabzon

Bitki taşıyıcı tabaka 
derinliği

6 cm
20 cm

Yaprak alan 
indeksi

LAI 1
LAI 3
LAI 5

Toplam 
kombinasyon 

sayısı
18

Tablo 1. Referans Bina Kabuk Bileşen Kesitleri ve Özellikleri

Bileşenler Katmanlar λ d (cm) U (W/m2K)
Te

ra
s 

Ça
tı

Çakıl 0,36 4

0,39

Su yalıtımı 0,027 1,3
Eğim betonu 0,8 5

XPS ısı yalıtımı 0,034 7
B.A Döşeme 2,5 12

Alçı sıva 0,25 2,5

D
ış

 D
uv

ar

 

Dış sıva 0,3 2,5

0,50

EPS ısı yalıtımı 0,040 5

Gazbeton blok 0,51 20

Alçı sıva 0,25 2,5

Ze
m

in
 D

öş
em

es
i

Ahşap parke 0,14 2

0,32

Koruma betonu 0,8 5

XPS ısı yalıtımı 0,034 7

Eğim betonu 0,8 5
Su yalıtımı 0,027 1,3
Grobeton 0,8 10

Blokaj 0,36 15

Sa
yd

am
 B

ile
şe

n

 

Cam (6 mm) 
Argon gazı (13 mm)

Cam (6 mm)
2,66
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4. BULGULAR ve TARTIŞMA

Türkiye’nin ılımlı-kuru iklim bölgesinde bulunan 
Ankara, ılımlı-nemli iklim bölgesinde bulunan 
Trabzon ve sıcak-nemli iklim bölgesinde bulunan 
İzmir illerinde; oluşturulan referans bina ve yeşil 
çatı alternatiflerinin 1 yıllık periyoda göre simü-
lasyonları yapılmış, sonuçlar Tablo 3’te verilmiştir.

Tablo 3’te verilen sonuçlara göre birim alandaki 
yıllık toplam ısıtma yükleri üç ilde analiz edil-
diğinde; Ankara ilinde 6 cm bitki taşıyıcı tabaka 
derinliğindeki yeşil çatı ile yapılan hesaplamalarda 
yıllık toplam ısıtma yükünde referans çatıya göre 
ortalama %8,8 verim elde edilmiştir. 6 cm bitki 
taşıyıcı tabaka derinliği ve yaprak alan indeksinin 
(LAI) 3 kabul edildiği alternatif LAI:1 ve LAI:5’e 
göre daha iyi sonuç vermiş ve yıllık toplam ısıtma 
yükünde %9 verim sağlamıştır. 20 cm bitki taşıyıcı 
tabaka derinliğindeki yeşil çatı ile yapılan hesapla-
malarda ise, yıllık toplam ısıtma yükünde referans 

çatıya göre ortalama %13 verim elde edilmiştir. 20 
cm bitki taşıyıcı tabaka derinliği ve yaprak alan in-
deksinin (LAI) 1 kabul edildiği alternatif LAI:3 ve 
LAI:5’e göre daha iyi sonuç vermiş ve yıllık toplam 
ısıtma yükünde %13,6 verim sağlamıştır.

Trabzon ilinde 6 cm bitki taşıyıcı tabaka derinli-
ğindeki yeşil çatı ile yapılan hesaplamalarda yıllık 
toplam ısıtma yükünde referans çatıya göre ortala-
ma %11 verim elde edilmiştir. 6 cm bitki taşıyıcı 
tabaka derinliği ve yaprak alan indeksinin (LAI) 
1 kabul edildiği alternatif LAI:3 ve LAI:5’e göre 
daha iyi sonuç vermiş ve yıllık toplam ısıtma yü-
künde %12,2 verim sağlamıştır. 20 cm bitki taşıyıcı 
tabaka derinliğindeki yeşil çatı ile yapılan hesapla-
malarda ise, yıllık toplam ısıtma yükünde referans 
çatıya göre ortalama %16 verim elde edilmiş, 20 
cm bitki taşıyıcı tabaka derinliği ve yaprak alan in-
deksinin (LAI) 1 kabul edildiği alternatif LAI:3 ve 
LAI:5’e göre daha iyi sonuç vermiş ve yıllık toplam 
ısıtma yükünde %17,1 verim sağlamıştır.

Tablo 3. Ankara, Trabzon ve İzmir İlinde Gerçekleştirilen Simülasyon Sonuçları

Birim Alandaki 
Yıllık Top. Isıtma 

Yükü 
(KW/m²)

Verim 
%

Birim 
Alandaki Yıllık Top. 

Soğutma Yükü 
(KW/m²)

Verim 
%

Birim 
Alandaki Çatıdan 
Yıllık Top. Isı Kaybı 

(KW/m²)

Verim %

A
N

KA
RA

Teras Çatı 
(Referans)

73,94  - -20,31  - -35,31  -

YÇ:6 cm-LAI:1 67,44 %8,8 -23,08 -%13,6 -22,18 %37,2
YÇ:6 cm-LAI:3 67,32 %9 -22,85 -%12,5 -22,36 %36,7

YÇ:6 cm-LAI:5 67,53 %8,7 -22,02 -%8,4 -23,88 %32,4

YÇ:20 cm-LAI:1 63,90 %13,6 -21,39 -%5,3 -18,78 %46,8

YÇ:20 cm-LAI:3 64,08 %13,3 -21,16 -%4,1 -19,34 %45,2

YÇ:20 cm-LAI:5 64,31 %13 -20,44 -%0,6 -20,72 %41,3

TR
A

BZ
O

N

Teras Çatı
(Referans)

33,06   - -17,31   - 17,73   -

YÇ:6 cm-LAI:1 29,03 %12,2 -18,84 -%8,9 8,92 %49,7

YÇ:6 cm-LAI:3 29,19 %11,2 -18,40 -%6,3 9,77 %44,9

YÇ:6 cm-LAI:5 29,49 %10,8 -17,69 -%2,2 11,27 %36,4

YÇ:20 cm-LAI:1 27,40 %17,1 -17,45 -%0,8 7,21 %59,3

YÇ:20 cm-LAI:3 27,77 %16 -17,05  %1,5 8,30 %53,2

YÇ:20 cm-LAI:5 28,06 %15,1 -16,42  %5,1 9,66 %45,5

İZ
M

İR

Teras Çatı 25,27  - 33,71  - 15,54  -

YÇ:6 cm-LAI:1 21,66 %14,3 36,26 -%7,6 5,17 %66,7

YÇ:6 cm-LAI:3 21,76 %13,9 36,33 -%7,8 5,19 %66,6

YÇ:6 cm-LAI:5 22,04 %12,8 35,45 -%5,2 6,85 %55,9

YÇ:20 cm-LAI:1 20,45 %19,1 33,96 -%0,7 3,91 %74,8

YÇ:20 cm-LAI:3 20,73 %18 33,97 -%0,7 4,28 %72,4

YÇ:20 cm-LAI:5 20,99 %16,9 33,21  %1,5 5,75 %63
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İzmir ilinde ise, 6 cm bitki taşıyıcı tabaka derinli-
ğindeki yeşil çatı ile yapılan hesaplamalarda yıllık 
toplam ısıtma yükünde referans çatıya göre ortala-
ma %14 verim elde edilmiştir. 6 cm bitki taşıyıcı 
tabaka derinliği ve yaprak alan indeksinin (LAI) 
1 kabul edildiği alternatif LAI:3 ve LAI:5’e göre 
daha iyi sonuç vermiş ve yıllık toplam ısıtma yü-
künde %14,3 verim sağlamıştır (Tablo 3). 20 cm 
bitki taşıyıcı tabaka derinliğindeki yeşil çatı ile 
yapılan hesaplamalarda ise, yıllık toplam ısıtma 
yükünde referans çatıya göre ortalama %18 verim 
elde edilmiştir. 20 cm bitki taşıyıcı tabaka derinliği 
ve yaprak alan indeksinin (LAI) 1 kabul edildiği 
alternatif LAI:3 ve LAI:5’e göre daha iyi sonuç ver-
miş ve yıllık toplam ısıtma yükünde %19,1 verim 
sağlamıştır. Alternatiflerin Ankara, Trabzon ve 
İzmir illerinde birim alandaki yıllık toplam ısıtma 
yüklerinin karşılaştırılması Şekil 4’te verilmiştir.

Birim alandaki yıllık toplam soğutma yükleri ana-
liz edildiğinde; Ankara ilinde 6 cm bitki taşıyıcı 

tabaka derinliğindeki yeşil çatı ile yapılan hesapla-
malarda toplam soğutma yükü referans çatıya göre 
ortalama %11 artmış, 6 cm bitki taşıyıcı tabaka 
derinliği ve yaprak alan indeksinin (LAI) 5 kabul 
edildiği alternatif -%8,4’lük oran ile referans çatıya 
göre kaybın en az olduğu alternatif olmuştur (Tablo 
3). 20 cm bitki taşıyıcı tabaka derinliğindeki yeşil 
çatı ile yapılan hesaplamalarda ise, toplam soğut-
ma yükü referans çatıya göre ortalama %3,5 art-
mış, 20 cm bitki taşıyıcı tabaka derinliği ve yaprak 
alan indeksinin (LAI) 5 kabul edildiği alternatif 
-%0,6’lık oran ile referans çatıya göre kaybın en az 
olduğu alternatif olmuştur.

Trabzon ilinde 6 cm bitki taşıyıcı tabaka derinli-
ğindeki yeşil çatı ile yapılan hesaplamalarda top-
lam soğutma yükü referans çatıya göre ortalama 
%6 artmış, 6 cm bitki taşıyıcı tabaka derinliği 
ve yaprak alan indeksinin (LAI) 5 kabul edildiği 
alternatif -%2,2’lik oran ile referans çatıya göre 
kaybın en az olduğu alternatif olmuştur (Tablo 3).       

Şekil 4. Alternatiflerin Ankara, Trabzon ve İzmir illerinde birim alandaki yıllık toplam ısıtma yüklerinin 
karşılaştırılması

Şekil 5. Alternatiflerin Ankara, Trabzon ve İzmir illerinde birim alandaki yıllık toplam soğutma yüklerinin 
karşılaştırılması
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20 cm bitki taşıyıcı tabaka derinliğindeki yeşil çatı 
ile yapılan hesaplamalarda ise, toplam soğutma yü-
künde referans çatıya göre ortalama %2’lik verim 
elde edilmiş, 20 cm bitki taşıyıcı tabaka derinliği 
ve yaprak alan indeksinin (LAI) 5 kabul edildiği 
alternatif %5,1’lik oran ile referans çatıya göre en 
fazla verim elde edilen alternatif olmuştur. 

İzmir ilinde 6 cm bitki taşıyıcı tabaka derinliğin-
deki yeşil çatı ile yapılan hesaplamalarda toplam 
soğutma yükü referans çatıya göre ortalama %7 
artmış, 6 cm bitki taşıyıcı tabaka derinliği ve yap-
rak alan indeksinin (LAI) 5 kabul edildiği alterna-
tif -%5,2’lik oran ile referans çatıya göre kaybın en 
az olduğu alternatif olmuştur (Tablo 3). 20 cm bitki 
taşıyıcı tabaka derinliğindeki yeşil çatı ile yapılan 
hesaplamalarda ise, toplam soğutma yükü referans 
çatı ile neredeyse aynı performansı göstermiş, 20 
cm bitki taşıyıcı tabaka derinliği ve yaprak alan in-
deksinin (LAI) 5 kabul edildiği alternatif referans 
çatıya göre %1,5 daha verimli sonuç vererek en iyi 
alternatif olmuştur. Alternatiflerin Ankara, Trab-
zon ve İzmir illerinde birim alandaki yıllık toplam 
soğutma yüklerinin karşılaştırılması Şekil 5’te ve-
rilmiştir.

Birim alandaki çatıdan yıllık toplam ısı kaybı 
analiz edildiğinde ise; Ankara ilinde 6 cm bitki 
taşıyıcı tabaka derinliğindeki yeşil çatı referans 
çatıya oranla ortalama %35 daha verimli sonuçlar 
vermiş, 6 cm bitki taşıyıcı tabaka derinliği ve yap-
rak alan indeksinin (LAI) 1 kabul edildiği alterna-
tif %37,2’lik verim ile çatıdan ısı kaybının en az 
yaşandığı alternatif olmuştur. 20 cm bitki taşıyıcı 
tabaka derinliğindeki yeşil çatı ise, referans çatıya 

oranla ortalama %44 daha verimli sonuçlar ver-
miş, 20 cm bitki taşıyıcı tabaka derinliği ve yaprak 
alan indeksinin (LAI) 1 kabul edildiği alternatif 
%46,8’lik verim ile çatıdan ısı kaybının en az ya-
şandığı alternatif olmuştur (Tablo 3). 

Trabzon ilinde 6 cm bitki taşıyıcı tabaka derinli-
ğindeki yeşil çatı referans çatıya oranla ortalama 
%44 daha verimli sonuçlar vermiş, 6 cm bitki ta-
şıyıcı tabaka derinliği ve yaprak alan indeksinin 
(LAI) 1 kabul edildiği alternatif %49,7’lik verim 
ile çatıdan ısı kaybının en az yaşandığı alternatif 
olmuştur. 20 cm bitki taşıyıcı tabaka derinliğindeki 
yeşil çatı ise, refera ns çatıya oranla ortalama %51 
daha verimli sonuçlar vermiş, 20 cm bitki taşıyıcı 
tabaka derinliği ve yaprak alan indeksinin (LAI) 1 
kabul edildiği alternatif %59,3’lük verim ile çatı-
dan ısı kaybının en az yaşandığı alternatif olmuştur 
(Tablo 3). 

İzmir ilinde ise, 6 cm bitki taşıyıcı tabaka derinli-
ğindeki yeşil çatı referans çatıya oranla ortalama 
%62 daha verimli sonuçlar vermiş, 6 cm bitki ta-
şıyıcı tabaka derinliği ve yaprak alan indeksinin 
(LAI) 1 kabul edildiği alternatif %66,7’lik verim 
ile çatıdan ısı kaybının en az yaşandığı alternatif 
olmuştur. 20 cm bitki taşıyıcı tabaka derinliğindeki 
yeşil çatı ise, referans çatıya oranla ortalama %70 
daha verimli sonuçlar vermiş, 20 cm bitki taşıyıcı 
tabaka derinliği ve yaprak alan indeksinin (LAI) 
1 kabul edildiği alternatif %74,8’lik verim ile çatı-
dan ısı kaybının en az yaşandığı alternatif olmuştur 
(Tablo 3). Alternatiflerin Ankara, Trabzon ve İz-
mir illerinde birim alandaki çatıdan yıllık toplam 
ısı kaybının karşılaştırılması Şekil 6’da verilmiştir.

Şekil 6. Alternatiflerin Ankara, Trabzon ve İzmir illerinde birim alandaki çatıdan yıllık toplam ısı kaybının 
karşılaştırılması
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5. SONUÇ

Isıtma yükleri açısından bakıldığında yeşil çatı al-
ternatifleri üç iklim bölgesinde de referans çatıya 
göre daha verimli sonuçlar vermiştir. Ilımlı-kuru 
Ankara ilinde YÇ:6 cm-LAI:3 ve YÇ:20-LAI:1 al-
ternatifleri, ılımlı-nemli Trabzon ve sıcak-nemli 
İzmir ilinde ise YÇ:6 cm-LAI:1 ve YÇ:20-LAI:1 al-
ternatifleri en verimli sonuçları veren alternatifler-
dir. Bu duruma yetişme ortamının yaptığı termal 
kütle etkisi sebep olmuş, LAI:1 oranı bitkilerin göl-
geleme etkisi ve fotosentez yolu ile oluşan ısı kaybı 
etkisinin en az olması nedeni ile ısıtma yükünde 
sonuçları olumlu yönde etkilemiştir. 

Soğutma yükleri açısından bakıldığında refe-
rans çatı ılımlı-kuru Ankara ilinde daha verimli 
olmuş, buna karşılık ılımlı-nemli Trabzon ve sı-
cak-nemli İzmir illerinde 20 cm yetişme tabakası 
kalınlığındaki yeşil çatı alternatiflerinin bazıları 
ile (İzmir-YÇ:20-LAI:5, Trabzon-YÇ:20-LAI:3, 
Trabzon-YÇ:20-LAI:5) referans çatıya göre daha 
verimli sonuçlar elde edilmiştir. Referans çatının 
soğutma yüklerinde verimli olduğu alternatif sa-
yısının daha fazla çıkma sebebi olarak: yeşil çatı 
alternatiflerinde çatıdan ısı kaybının azalması so-
nucu binanın gece soğutmasından faydalanama-
ması düşünülmektedir. Yeşil çatı alternatifleri ile 
yapılan hesaplamalar karşılaştırıldığında ise YÇ:6 
cm-LAI:5 ve YÇ:20-LAI:5 alternatifleri üç iklim 
bölgesinde de daha olumlu sonuçlar vermiş, LAI:5 
oranı bitkilerin gölgeleme etkisi ve fotosentez yolu 
ile oluşan ısı kaybı etkisinin en fazla olması nedeni 
ile toplam soğutma yükünde sonuçları olumlu yön-
de etkilemiştir.

Çatıdan toplam ısı kaybına bakıldığında ise, üç ik-
lim bölgesinde de yeşil çatı alternatifleri referans 
çatıya oranla daha verimli sonuçlar vermiş, YÇ:6 
cm-LAI:1 ve YÇ:20-LAI:1 alternatifleri ile en ve-
rimli sonuçlar elde edilmiştir.

Yeşil çatı alternatifleri oluşturulurken yetişme ta-
bakası kalınlığı olarak belirlenen 6 cm ve 20 cm 
parametrelerinin performans karşılaştırması yapı-
lacak olunursa; Ankara ilinde 20 cm yetişme tabası 
kalınlığı 6 cm’e göre toplam ısıtma yükünde %5, 
soğutma yükünde %7, çatıdan ısı kaybında ise %15 
daha fazla verim sağlamıştır. Trabzon ilinde, 20 
cm yetişme tabası kalınlığı 6 cm’e göre toplam ısıt-
ma yükünde %5,5, toplam soğutma yükünde %7 
çatıdan toplam ısı kaybında ise %19 daha verimli 
sonuçlar vermiştir. İzmir ilinde ise, 20 cm yetişme 

tabası kalınlığı 6 cm’e göre toplam ısıtma yükünde 
%5,5 soğutma yükünde %6 çatıdan ısı kaybında 
ise %24 daha verimli sonuçlar vermiştir.

Sonuçlar, yeşil çatının bina enerji yükleri bakımın-
dan yadsınamaz faydalarını göstermektedir. Bu-
nun yanında ses yalıtımı yapma, kentsel ısı adası 
etkisini ve yağmur suyu akış miktarını azaltma, 
biyo çeşitliliğe katkı sağlama, havadaki tozu tutma 
gibi birçok çevresel ve ekolojik faydaları da bulu-
nan yeşil çatıları teşvik etmek için gelişmiş ülke-
lerde olduğu gibi ülkemizde de yeni politikalar ve 
programların geliştirilmesi, disiplinler arası çalış-
maların gerekliliği kaçınılmaz bir gerçektir.
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DERLEME MAKALE

Havalı Güneş Kolektörlerinin Hacim Isıtma 
Uygulamalarında Kullanımı

ÖZ

Güneş enerjisi, doğrudan güneşten elde edilen temiz ve yenilenebilir bir enerji kay-
nağıdır. Güneş enerjisi sistemleri üzerine yapılan çalışmalar, enerji fiyatlarındaki 
artışlar, küresel ısınma ve sera etkisi gibi çevresel etkiler nedeniyle özellikle son yıl-
larda ciddi bir artış göstermiştir. Türkiye güneş enerjili sıcak su ısıtma sistemlerin-
den önemli ölçüde yararlanmaktadır. Bunun yanında fotovoltaik teknoloji üzerinde, 
özellikle getirilen yeni yasal düzenlemeler ve coğrafi konumun da avantajları ile 
Türkiye özelinde önemli yatırımlar yapılmaktadır. Ancak havalı güneş kolektörleri 
ile hacim ısıtma uygulamalarından Türkiye’de yeterli ölçüde yararlanılmamakta-
dır. Oysa bu tip kolektörler, %100 taze havalı klima sistemlerinde ön ısıtma/ısıt-
ma, hayvan barınaklarının ısıtılması, sera ısıtılması, kargo depolarının ısıtılması, 
kurutma vb. pek çok uygulama için oldukça elverişlidirler. Bu çalışmada, havalı 
güneş kolektörlerinin hacim ısıtılmasında kullanımına yönelik dünyadaki farklı uy-
gulamalar incelenecektir. Bunun yanında havalı güneş kolektörleri ile hacim ısıtıl-
masına dair önerilen farklı tasarımlar da verilecektir. Bu inceleme ve tasarımlar 
neticesinde çeşitli öneriler getirilecektir.
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ABSTRACT

Solar energy is a clean and renewable energy resources which is obtained directly 
from the sun. Studies on solar energy systems have shown a significant increase 
especially in recent years due to environmental impacts such as the increase in en-
ergy prices, global warming and greenhouse effect. Turkey is benefited significantly 
from the solar hot water heating systems. In addition, the photovoltaic technology, 
especially brought significant investments in Turkey with advantages of the new 
statutory regulations and special geographical location. However, in Turkey, it is 
not benefited sufficient from applications of space heating with air solar collec-
tor. However, such collectors, 100% fresh air air-conditioning systems preheating / 
heating, heating of animal shelters, greenhouse heating, heating of cargo storages, 
drying and so on. they are very convenient for many applications. In this study, 
different applications in the world for the use of air solar collectors in space heating 
will be examined. In addition to this, different designs will be also given for space 
heating with air solar collectors. As a result of these reviews and designs, various 
suggestions will be introduced.
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1. GİRİŞ

Enerjinin üretiminde kullanılan fosil yakıtların 
maliyeti, talepteki artışlar ve çevreye olan etkisi 
insanları yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelt-
miştir. Temiz ve yenilenebilir enerji kaynağı olarak 
bilinen güneş enerjisi her zaman popüler olmasına 
rağmen, son yıllarda bu enerji kaynağına olan ilgi 
daha da artmıştır. Güneş enerjisini, faydalı ısıya 
dönüştürmek için ısı değiştiricisi olarak güneş ko-
lektörleri kullanılmaktadır. Bu güneş kolektörleri 
yaygın olarak sıvılı ve havalı olmak üzere ikiye 
ayrılmaktadır. Isı transferindeki avantajından ve 
uygulamalardaki konumundan dolayı daha yaygın 
olarak sıvılı, özellikle sulu güneş kolektörleri kul-
lanılmaktadır. Fakat havalı güneş kolektörleri de 
çok yaygın olmasa da çeşitli uygulamalarda kul-
lanılmaktadır. 

Havalı güneş kolektörleri genellikle binaların ısı-
tılmasında ve tarım ürünlerinin kurutulmasında 
kullanılmaktadır. Güneş enerjili kurutucularda ha-
valı güneş kollektörleri, kurutucu ile birlikte veya 
ayrı olarak kullanılmaktadır. Ayrıca binalarda or-
tam havalandırmasında havanın ön ısıtılmasında 
da kullanılmaktadır [1]. Türkiye’de değişik tipte 
havalı güneş kolektörleri ile uygulamalar bulun-
maktadır. Fakat Türkiye’deki konuyla alakalı çalış-
maların büyük çoğunluğu kurutma sistemleri üze-
rinedir. Bu çalışmada, havalı güneş kolektörlerinin 
hacim ısıtılmasında kullanımına yönelik dünyada-

ki farklı uygulamalar incelenecektir. Bunun yanın-
da havalı güneş kolektörleri ile hacim ısıtılmasına 
dair önerilen farklı tasarımlar da verilecektir.

2. HAVALI GÜNEŞ KOLEKTÖRLERİ 

Havalı kolektörler endüstriyel binalar ve tamir 
atölyeleri, okul binaları, apartmanlar, ticari bina-
lar, uçak hangarları, terminaller ve spor salonları 
gibi yaygın uygulama alanlarına sahiptirler. Havalı 
kolektörlerin özellikleri şu şekilde sıralanabilir [2]:

1. İlk yatırım maliyetleri oldukça düşüktür,
2. Oldukça güvenliklidirler. Fan haricinde hare-

ket eden başka bir parçası yoktur,
3. Onarım ve bakım maliyetleri yoktur,
4. %80’nin üzerinde verimleri vardır,
5. Çevre sıcaklıklarında çalışırlar,
6. Donma, sızdırma ve akma problemleri yoktur,
7. Depolama gerektirmezler. 
Havalı güneş kolektörleri uzun ömürlü, ağırlıkça 
hafif, hacim ısıtması için uygun, donma ve koroz-
yona karşı dayanıklı basit cihazlardır. Havalı güneş 
kolektörleri ek ısıtıcılarla birlikte bina ısıtılması ve 
tarımsal ürünlerin kurutulmasında kullanılmakta-
dır [2]. Standart bir havalı güneş kolektörü, yutucu 
plaka, en üstte cam veya plastik örtü ve alt ve yan 
taraflarda bulunan yalıtılmış kasadan oluşmakta-
dır [3]. Havalı güneş kolektörlerinde korozyon ve 
sızıntı problemleri, sıvılı güneş kolektörlerine göre 

Şekil 1. Düzgün akış [4]

Şekil 2. İki geçişli havalı güneş kolektörü (a) Karşı akış (b) Paralel akış [4]
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daha azdır. Yutucu plaka ile hava arasındaki ısı 
transferini artırmak için birçok farklı uygulama 
yapılmaktadır. Bunlar; plakaya kanatçık takmak, 
dalgalı yutucu plakalar kullanmak, katı dolgulu 
malzemeler kullanmak, delikli küre ve V şekli ve-
rilmiş yutucu plakalı uygulamalardır [4].

Havalı güneş kolektörlerini tek ve çift geçişli ol-
mak üzere ikiye ayırabiliriz. Tek geçişli hava gü-
neş enerjili ısıtıcıda Şekil 1’de gösterildiği gibi 
hava yutucu plakanın üstünden girişten çıkışa doğ-
ru olacak şekilde akar.

Çift geçişli hava güneş enerjisi ısıtıcısında hava iki 
şekilde akar. Şekil 2’de gösterildiği gibi karşı veya 
paralel olabilir.

3. HAVALI GÜNEŞ KOLEKTÖRLERİNİN 
FARKLI UYGULAMALARI

Havalı güneş kolektörleri, günümüz uygulamala-
rında farklı tasarımlara sahip olarak yapılandırı-
labilmektedirler. Bu tip kolektörlerden en yaygın 
olarak kullanılanları camlı tip havalı kolektörler-
dir. Camlı havalı kolektörler, kış mevsiminde evsel 
ısıtma işlemlerinde kullanılabilmektedir. Havalı 
kolektör, çift ısı cam, oluklu emici yüzey, izolas-
yon malzemesi ve kolektör kasasından oluşur. Ko-
lektörde ısınan havanın ısıtılacak mekâna dağıtımı 
için fan kullanılmaktadır. Fanın kontrolü bir fark 
termostatı ile oda sıcaklığı ve kolektör sıcaklığı 
farkına göre sağlanmaktadır. Şekil 3’te camlı gü-
neş kolektörü gösterilmektedir [5]. 

Havalı güneş kolektörlerinde, kolektöre giren ha-
vanın sıcaklığını artırabilmek için yapılabilecek 
uygulamalardan biri de havanın temas ettiği yüzey 
alanını artırmaktır. Bunun için havalı kolektörlerin 
geleneksel olarak düzlemsel tasarlanan emici yü-
zeylerine kanatçıklar ilave edilebilmektedir. Bu sa-
yede hava daha geniş bir yüzey alanı ile temas eder 
ve sıcaklığı, dolayısıyla da sisteme aktaracağı ısı 
miktarı artırılmış olur. Şekil 4’te bu tip tasarlanmış 
bir kolektör yapısı görülmektedir [6]. 

Bu kolektör sisteminde dış hava öncelikle düzlem-
sel emici yüzeyli havalı kolektörden geçmektedir. 
Bu sırada havanın sıcaklığı artmakta ve ikinci 
kolektöre doğru akmaktadır. İkinci kolektör yapı-
sı, birinci kolektörden faklı olarak, zigzag yapıda 
tasarlanmıştır. Bu sayede birinci kolektörde zaten 
ısınmış olan havanın, ikinci kolektörde daha da 
fazla ısıtılması amaçlanmıştır. Başka bir ifadeyle, 

birinci kolektör ön ısıtma amacı ile kullanılmıştır. 

Aynı amaçla üretilen farklı emici yüzeyli tasarım-
lar da vardır. Bunlar üçgen, dikdörtgen ve yaprak 
modelinde tasarlanmışlardır. Bu tasarımlar Şekil 
5’te gösterilmiştir.

Havalı güneş kolektörlerinin en önemli dezavan-
tajlarından birisi, ısı kayıplarının oldukça fazla ol-
masıdır. Su ısıtma sistemlerinin aksine, hava ısısını 
uzun süre koruyamaz. Bu nedenle bu tip sistemle-

Şekil 3. Camlı güneş kolektörü [5]

Şekil 4. Zigzag ve düz emici yüzeyli havalı bir güneş 
kolektörü [6]

Şekil 5. Farklı tasarımlardaki emici yüzeyli havalı 
kolektörler (a) Üçgen (b) Yaprak (c) Dikdörtgen [4]
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rin enerji depolama materyalleri ile birlikte değer-
lendirilmesi oldukça önemlidir. Enerji depolanma-
sı, enerjinin korunmasında sadece önemli bir rol 
oynamakla kalmaz, aynı zamanda çok çeşitli ener-
ji sistemlerinin performansını ve güvenilirliğini de 
arttırır. Güneş enerjisi sistemlerinde olduğu gibi 
enerji kaynağının kesintili olduğu uygulamalarda 
enerjinin depolanması daha önemli hale gelmekte-
dir. Enerji depolama işlemi, enerji arzı ve enerji ta-
lebi arasındaki oran uyumsuzluğunu da azaltabilir. 

Güneş enerjili ısıtma sistemlerinde, duyulur ısı de-
polama için oldukça farklı materyallerden yararla-
nılmakladır. Bu malzemelerden en önemlisi ve en 
çok kullanılanı kuşkusuz sudur. Su oldukça iyi bir 
ısı depolama malzemesi olmasına karşın, 100 °C 
sıcaklık üzerinde depolarda buhar basıncına uygun 
bir tasarım gerekmektedir. Bu nedenle yüksek sı-
caklık sistemlerinde depolama maliyetleri de art-
maktadır. Su haricinde kalan yağlar, erimiş tuzlar 
ve sıvı metaller kullanıldığında basınç sorunları 
ile karşılaşılmaz. Ancak bu tip materyallerin de 
işletme, depolama, kapasite, kullanılabilir sıcaklık 
aralıkları ve maliyet gibi problemleri vardır [7]. 
Duyulur ısı depolama için katı materyallerden de 
yararlanılabilir ancak bu tip malzemelerin ısı de-
polama kapasiteleri, sıvı materyallerden daha dü-
şüktür. 

Bir başka ısı depolama yöntemi de gizli ısı depo-
lama yöntemidir. Gizli ısı depolama amacıyla faz 
değiştiren materyaller (FDM) kullanılmaktadır. 
Gizli ısı depolama sistemlerinde ısının depolan-

ması veya bırakılması ise faz değişimi sırasındaki 
füzyon (erime)/katılaşma ile gerçekleşir. Faz değiş-
tiren malzemelerle gizli ısı depolama faz değişim 
sırasında yüksek yoğunlukta ve yüksek miktarda 
ısı depolamaya düşük sıcaklık ve hacim değişimi 
göstererek imkân verir [8]. FDM’ler, organikler, 
inorganikler ve bunların birleşiminden oluşurlar. 
Dünyada ısı depolamalı havalı güneş kolektörleri 
ile yapılmış farklı çalışmalar bulunmaktadır. 

Saman ve ark., bir çatıya entegre güneş ısıtma sis-
teminin bir bileşeni olarak bir faz değişim depola-
ma biriminin ısıl performansını analiz etmişlerdir. 
Ünite, 29 °C erime sıcaklığına sahip birkaç kat-
manlı bir FDM plakasından oluşmaktadır. Çatıya 
entegre bir kolektör tarafından verilen ılık hava, 
Şekil 5’de gösterildiği gibi depolama ünitesini dol-
durmak için PCM katmanları arasındaki boşluk-
lardan geçirilir. Şekil 5’de gösterildiği gibi depola-
nan ısı, ortama verilecek havanın ön ısıtılması için 
kullanılır. [9].

Öztürk yaptığı çalışmada, 180 m2 alana sahip bir 
seranın ısıtılmasında FDM kullanımını incelemiş-
tir. Tasarlanan sistem Şekil 6’da görülmektedir. 
Sistem esas olarak beş üniteden oluşmaktadır: (1) 
27 m2 yassı plakalı güneş hava toplayıcıları, (2) 
tankta depolanan 11,6 m3 gizli ısı depolama biri-
mi, (3) deneysel sera, (4) ısı transfer ünitesi ve (5) 
veri toplama ünitesi. Sistemde FDM olarak parafin 
kullanılmıştır. Seranın her birim alanı için yakla-
şık 33 kg olmak üzere toplam 6000 kg parafin kul-
lanılmıştır. Sistem verimliliğini değerlendirmek 

Şekil 5. Depolama üniteli tavana entegre havalı güneş enerjisi ısıtma sistemi [9]
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için enerji ve ekserji analizleri yapılmıştır. Deney 
dönemi boyunca ortalama net enerji ve ekserji ve-
rimlerinin sırasıyla %40,4 ve %4,2 olduğu tespit 
edilmiştir [10].

El Khadraoui ve ark., ısı depolama yöntemini kul-
lanarak bir güneş enerjili ısıtıcının etkinliğini ar-
tırmak için deneysel bir çalışma yapmışlar. Parafin 
balmumu ile doldurulmuş bir dikdörtgen boşluk, 
gizli ısı depolama birimi olarak kullanılmıştır. 
FDM ünitesinin önemini değerlendirmek için ben-
zer şekilde tasarlanmış iki güneş enerjisi toplayı-
cısı üzerinde (FDM olan ve olmayan) deneysel bir 
çalışma yapılmıştır. Sonuçlar, gece boyunca güneş 
hava kolektörünün çıkış hava sıcaklığının FDM 
kullanılarak arttırılabildiğini göstermiştir. FDM 
olmadan güneş hava kolektörünün günlük enerji 

verimliliği %17’ye ulaşırken, FDM ile güneş hava 
kolektörünün günlük enerji verimliliğinin %33’e 
ulaştığı görülmüştür. Şekil 7’de bu deneysel çalış-
ma gösterilmiştir [11].

Havalı güneş kolektörleri çok farklı tasarımlarla 
karşımıza çıkabilmektedirler. Bu kolektörlerin ve-
rimli olması kadar istenilen bir başka özellik de es-
tetik olmaları ve yapı ile bütünleşik bir görünüme 
sahip olmalarıdır. Bu tip uygulamaların en güzel 
örneklerinden biri de güneş duvarı olarak isim-
lendirilen tasarımlardır. Güneş duvarının çalışma 
prensibi esasında Trombe duvarına benzemektedir. 
Güneş duvarlarının Trombe duvarlarından başlıca 
farkı ise, dışarıdan taze hava almalarıdır. Bu saye-
de iklimlendirme uygulamalarında daha geniş bir 
kullanım alanına sahiptirler. 

Şekil 6. Depolama malzemesi ile hava ısıtıcı görünümü [10]

Şekil 7. Faz değişkenli havalı güneş kollektörünün şematik gösterimi ve boyutları [11]
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Akhan ve Eryener’in yapmış oldukları çalışmada 
Türkiye’nin ilk hava sızdırmalı güneş duvarı kul-
lanılan Çayırova-Kocaeli’nde bulunan bir otomotiv 
firmasının performans analizini yapmışlardır. İki 
yıllık bir süre zarfında kış dönemlerinde üçer aylık 
periyotlar halinde analiz edilmiştir. Bu analizler 
sonucunda dönemsel olarak %62 enerji tasarrufu 
elde edilmiştir. Şekil 8’de bu tesisin güneş duvarı 
ve havalandırma ünitesi gösterilmektedir [12].

Al-Damook, Irak’ta yapmış olduğu çalışmada kış 
ayı için güneşli ve bulutlu günlerde güneş duva-
rının performansını incelemiştir. Havalı güneş 
kolektörü 2 mm kalınlığında, 20 cm genişlik, 100 
cm yükseklik ve 150 cm uzunluğunda dikdörtgen 
iç kesite sahiptir. Yapılan deney sonucunda açık 
günlerde %82, bulutlu günlerde ise %50 verime 
ulaşılmıştır [13]. Bu sistem, Şekil 9’da verilmiştir. 

Dünya genelinde güneş duvarı uygulamalarından 
bazı örnekler Şekil 10’da gösterilmiştir.

Havalı kolektörlerden iklimlendirme sistemlerinde 
de faydalanılabilmektedir. Bu kolektörler, sistem-
den dönüş havasının dış hava ile karıştırılarak ısı-
tılması, sisteme verilen dış havanın ısıtılması ya da 
%100 dış havalı sistemlerde, sistem havasının ön 
veya tümden ısıtılması şeklinde kendisine yer bul-
maktadır. Bahsi geçen uygulamalara aşağıda yer 
verilmiştir (Şekil 11 ve Şekil 12).

Karışım havalı bir klima santraline kışın dışarıdan 
alınan taze hava A ve B damperleri uygun pozis-
yonda konumlandırılarak ön ısıtma işlemine tabi 
tutulur. Yaz mevsiminde ise B damperi kapatılıp 
A damperi açılarak sisteme giren taze havanın ko-
lektörler üzerinden geçmesi engellenir. Tümden 
taze havalı sistemlerde ısı geri kazanım cihazı kul-
lanılıyor olmuş olsa bile sisteme giren havanın bir 
ön ısıtmadan geçirilerek klima santraline girmesi 
önemli derecede enerji tasarrufu sağlayacaktır. 
Tümden taze havalı sistemlerde dışarıdan alınan 

Şekil 8. Otomotiv üretim tesisi (a) Güneş duvarı (b) Güneş duvarı hava kontrol ünitesi [12]

Şekil 9. Analiz edilen deneysel sistem [13]
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   a   b
Şekil 10. Güneş duvarı örnekleri (a) Ford Engine Assembly, Kanada (b) Federal Express, Denver

Şekil 11. Karışım havalı iklimlendirme sistemi örnek uygulaması

Şekil 12. Taze havalı iklimlendirme sistemi örnek uygulaması
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taze hava miktarları karışım havalı sistemlere göre 
oldukça fazladır. %100 dış havalı sistemlerde ha-
valı kolektörler ile havanın ön ısıtılması ısı geri 
kazanım cihazına giren ve çıkan havalar arasında-
ki farkı azalttığından bu cihazın verimini düşür-
mektedir. Fakat klima santralinde kullanılan ısıtıcı 
serpantinlerde önemli derecede enerji tasarrufu 
sağlanabilmektedir [2].

4. SONUÇ ve ÖNERİLER

Bu çalışmada, havalı güneş kolektörlerinin kul-
lanımına yönelik bazı örnekler verilmiştir. Ör-
neklerden de anlaşılabileceği üzere havalı güneş 
kolektörleri oldukça geniş bir uygulama alanına 
sahiptirler. Dünya genelinde bu tip kolektörlerin 
çeşitli uygulamaları yaygın olarak kullanılsa da 
Türkiye’de bu kolektörlerin kullanımları oldukça 
kısıtlıdır. Aslında Türkiye iklim koşulları havalı 
güneş kolektörlerinin kullanımına oldukça uy-
gundur. Türkiye’de güneş enerjili sıcak su ısıtma 
sistemlerinin yaygın olarak kullanılmasına karşın, 
havalı güneş kolektörü uygulamaları aynı başarı-
yı elde edememiştir. Bunun önemli nedenlerinden 
biri, bu tip kolektörlerin bireysel kullanıma çok 
fazla uygun olmayışıdır. Çünkü havalı güneş ko-
lektörleri özellikle büyük yüzey alanlarında çok 
daha başarılı olabilmektedirler. Bu nedenle havalı 
güneş kolektörlerinin özellikle endüstriyel uygula-
malarda değerlendirilmesi çok daha başarılı sonuç-
lar verecektir. Özellikle kargo depoları, hangarlar, 
kapalı otoparklar, hayvan barınakları gibi hacimle-
rin ön ısıtma/ısıtma uygulamaları için havalı güneş 
kolektörleri güvenle kullanılabilir. Havalı güneş 
kolektörlerinin kullanımını kısıtlayan bir diğer 
nokta ise, estetik görünüşleri ve oldukça fazla yer 
kaplamalarıdır. Geleneksel kolektör yapıları, çatı 
veya zemin üzerinde geniş bir yer kaplamaktadır. 
Bunun çözümü için güneş duvarı vb. sistem uygu-
lamaları oldukça iyi sonuçlar verebilmektedir. Bu 
sistemlere yapılacak otomasyon uygulamaları ile 
sistemin HVAC sistemine entegre olarak çalışması 
da mümkün olabilmektedir.
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ARAŞTIRMA MAKALESİ

Nanoakışkan Kullanılan Birleşik Jet Akışlı ve 
Kanatçıklı Kanallarda Isı Transferi ve Performans 
Değerlendirme Sayısının İncelenmesi

ÖZ
Bu çalışmada, birleşik jet akışlı kanallarda bulunan sabit ısı akılı küp ve dairesel oyuklu 
desenlerden olan ısı transferi su ve %0,02 hacimsel konsantrasyonlu GO (Grafen Oksit)-
Su nanoakışkanı kullanılarak sayısal olarak araştırılmıştır. Sayısal çalışma, sürekli ve 
üç boyutlu olarak k-ε türbülans modelli Ansys-Fluent programının kullanılmasıyla ger-
çekleştirilmiştir. Nanoakışkanın termofiziksel özellikleri deneysel olarak elde edilmiş-
tir. Literatürdeki çalışmalar da göz önüne alınarak kanallara üçer adet desenli yüzey 
yerleştirilmiştir. Kanallara ayrıca jet girişinden itibaren 1,5D jet giriş çapı ölçüsünde 
sabit bir uzaklıkta (N) 30° ve 90° açılı kanatçıklar eklenmiştir. Kanal yükseklikleri 3D 
iken akışkanların Re sayısı aralığı 7000-11000’dir. Çalışmadan elde edilen sonuçların 
doğruluğu ve kabul edilebilirliği deneysel araştırmalar sonucu elde edilen eşitlik kulla-
nılarak kanıtlanmıştır. Çalışmanın sonuçları, kanallardaki her bir desen için ortalama 
Nu sayısının değişimleri olarak su ve nanoakışkan kullanılarak kanatçıksız ve kanatçıklı 
durumlarda karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Bununla birlikte, kanallardaki her üç 
desenli yüzeyin tümü için farklı Reynolds sayılarında performans değerlendirme sayıları 
(PEC) ve ortalama Nu sayısı (Num) ve yüzey sıcaklık değerleri (Tm) Re=11000 için değer-
lendirilmiştir. Ayrıca, birleşik jet akışlı kanallarda nanoakışkanın hız ve sıcaklık konturu 
dağılımları sunulmuştur. 30° kanatçıklı nanoakışkanlı küp ve dairesel oyuklu desenli 
yüzeylerde ortalama Num değerlerinin kanatçıksız ve su akışkanı kullanılan kanallara 
göre %18,66 ve %15,93 daha fazla oldukları bulunmuştur.
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ABSTRACT
In this study, heat transfer from fixed heat flux cube and circular cavity patterns in com-
bined jet flow channels was investigated numerically by using water and 0.02% volu-
metric concentration GO (Graphene Oxide)-Water nanofluid. The numerical study was 
carried out steady and in three dimensions by using the Ansys-Fluent program with k-ε 
turbulence model. The thermophysical properties of the nanofluid were obtained experi-
mentally. Considering the studies in the literature, three patterned surfaces were placed 
on the channels. Also, 30° and 90° angled fins have been added to the channels at a fixed 
distance (N) of 1.5D jet inlet diameter from the jet inlet. While the channel heights are 
3D, the Re number range of the fluids is 7000-11000. The accuracy and acceptability of 
the results obtained from the study has been proven by using the equation obtained as a 
result of experimental research. The results of the study were examined comparatively 
using water and nanofluid in the finless and finned conditions as the mean Nu number 
variations for each pattern in the channels. However, performance evaluation numbers 
(PEC) at different Reynolds numbers and average Nu number (Num) and surface tem-
perature values   (Tm) were evaluated at Re=11000 for all three patterned surfaces in the 
channels. Besides, velocity and temperature contour distributions of the nanofluid in the 
the combined jet flow channels were presented. It was found that the average Num values   
on the 30° finned nanofluid cube and circular cavity patterned surfaces were 18.66% and 
15.93% higher than the channels without fins and using water fluid.
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Combined Jet with Impinging Jet-Cross Flow, Nanofluid, GO (Graphene Oxide), Numer-
ical Heat Transfer.
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1. GİRİŞ

Elektronik sistemlerde yaşanan hacimsel olarak 
küçülme, teknoloji üzerinde büyük bir etkiye sahip 
olup onları son derece verimli bir hale getirmek-
tedir. Bununla birlikte, modern ve yüksek güçlü 
kompakt elektronik bileşenlerin kullanım ömrü, 
onların ısı yayma kapasitesinden etkilenmektedir 
[1].

Gelişen teknolojiyle birlikte günümüzde kullanım 
alanı oldukça yaygınlaşan ve boyutları küçülen 
mikroçiplerin ısınma problemi ortaya çıkmış ve 
soğutulmaları oldukça önemli hale gelmiştir. Bu 
elemanların soğutulmasında çeşitli soğutma tek-
nikleri uygulanmaktadır. Çapraz akış ile soğutma 
yöntemi, bu tekniklerden en yaygın olarak biline-
nidir. Bu yöntem, soğuk akışkanın bir fanla tüm 
bileşenler üzerine gönderilmesi ve bu sayede elekt-
ronik bileşenlerin bütününün soğutulması esasına 
dayanmaktadır. Ancak, bu metot bütün devre ele-
manlarının soğutulması esasında olduğundan çok 
yüksek sıcaklıklardaki bileşenlerin soğutulmasın-
da başarısız olabilir. Bir diğer soğutma yöntemi 
de çarpan jetle soğutmadır. Bu yöntemde, soğuk 
akışkan lüleyle sıcaklığı yüksek bir elemana yersel 
şekilde püskürtülür. Çarpan jet ile sıcaklığı yüksek 
bir devre bileşeninin soğutulması sağlanabilirken, 
devrenin bütününün soğutulmasında yetersiz ka-
labilmektedir. Bir elektronik devrede sıcaklıkları 
birbirlerinden oldukça farklı birden çok eleman bu-
lunabilir. Bu sebeple, tek çeşit soğutma yöntemi ile 
bütün devreyi güvenli şekilde tutabilecek şartlara 
erişilmekte sıkıntı olabilir. Bu nedenle; çarpan jet 
ve çapraz akış soğutma yönteminin bir arada işle-
me alınarak birleşik jet akışı şeklinde uygulanması 
soğutma kapasitesi yüksek faydalı bir durum oluş-
turabilir. Çapraz akışla devre elemanları bir bütün 
olarak belirli bir aşamaya kadar soğutulabilirken, 
devrede sadece çok yüksek sıcaklıktaki elemanlar 
ise çarpan jet akışıyla noktasal olarak soğutulabil-
mektedir [2, 3].

Literatürde, yalnızca çapraz akış veya yalnızca jet 
akışın değerlendirildiği çok sayıda çalışma bulun-
maktadır. Bu çalışma için incelenen model daha 
ziyade jet akışa benzediğinden, literatür incele-
mesinde daha çok jet akış üzerine odaklanılmıştır. 
Bununla birlikte, literatürde çarpan jetler hakkında 
birçok sayısal ve deneysel araştırma mevcuttur. Bu 
çalışmalarda ise temel olarak çarpan jetler için kul-
lanılan akışkanın türü, akış alanına ait geometri, 

türbülanslı model, Reynolds sayısı, jet mesafesi ve 
ısı akısı gibi değişkenlerin devre bileşenlerinden 
olan ısı transferine etkileri üzerinde incelemeler-
de bulunulmuştur. Bunun yanı sıra, çapraz akış 
ve çarpan jet akışın birlikte kullanıldığı soğut-
ma yöntemleriyle ilgili yapılan çalışmalar sınırlı 
olup, akışkanın kanal içerisindeki ısınmış yüzey-
lere yönlendirilmesiyle ilgili olarak bu çalışmada 
araştırıldığı gibi ayrıntılı kanal ve ısınmış yüzey 
tasarımlarının olduğu ve son yıllarda önemi ve 
kullanımı giderek artan karbon kökenli GO-Su na-
noakışkanının kullanıldığı bir çalışmaya elde edi-
len literatürde rastlanmamıştır.

Hadipour ve Zargarabadi [4] çarpan dairesel bir jet 
akışının sabit ısı akılı iç bükey bir yüzey üzerin-
deki akış ve ısı transferi özelliklerini, değişik jet-
plaka arası oranlarında sayısal ve deneysel olarak 
incelemişlerdir. Farklı H/D (kanal yükseklik/jet 
giriş çapı) oranları, Re sayıları ve jet çapı değer-
lerinde araştırmalar gerçekleştirmişlerdir. Sabit Re 
sayısında jet çapı artışıyla ısı transferinin arttığını 
görmüşlerdir. Karabulut ve Alnak [5] dikdörtgen 
kesitli kanallardaki çatı ve ters yamuk şeklinde iki 
farklı desene sahip bakır plakalı yüzeylerin farklı 
jet giriş genişliklerinde tek bir hava jeti akışı ile so-
ğutulmasını sayısal olarak incelemişlerdir. Çalış-
malarında kullandıkları jet giriş genişlikleri 0,5 Dh 
ve Dh iken jet-plaka arası uzaklıkları (H/Dh) 3 ve 6 
olarak almışlardır. Sonuç olarak, 0,5 Dh jet genişli-
ğinde, H/Dh = 6 iken Re = 5000 değerinde ortalama 
Nu sayısının çatı desenli yüzeyde ters yamuk de-
senli yüzeyden %25,92 daha fazla olduğunu belir-
lemişlerdir. Demircan [6] elektronik devre elema-
nından olan ısı transferini çapraz akış-çarpan jetle 
sayısal olarak incelemiştir. Re sayısı, jet-kanal hız 
oranlarının farklı değerlerinde araştırmalar yap-
mıştır. Çalışmasında, Re sayısı ve hız oranlarının 
iyileşmesiyle ısı transferinin kayda değer oranda 
arttığı sonucuna ulaşmıştır. Sabit ısı akısına sahip 
elektronik bir elemanın çarpan hava jeti ve çapraz 
akış kombinasyonu ile soğutulması sayısal olarak 
Öztürk ve Demircan [7] tarafından araştırılmıştır. 
Çalışmalarında farklı jet giriş hızının kanal gi-
riş hızına göre oranları (0, 1, 2 ve 3) ve 0°, 22,5°, 
45°, 67,5° ve 90° olmak üzere kanala yerleştirilen 
kanatçıkların farklı açıları için kanaldaki tek bir 
elemandan olan ısı transferi incelenmiştir. Kanal 
yüksekliğinin jet çapına oranı sabit ve 3 olarak alı-
nırken, kanalda akışkan olarak hava kullanılmıştır. 
Elemandan olan en yüksek ısı transferinin, giriş 
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hızının kanal giriş hızına oranının 3 ve kanatçık 
açısının 90° olduğu durumda erişildiği belirlen-
miştir. Maghrabie ve ark. [8] kanal boyunca sıralı 
yedi adet devre elemanından meydana gelen bir 
sistemin çarpan jet-çapraz akış kombinasyonuyla 
ısı transferini sayısal olarak değerlendirmişler ve 
ısı transferi üzerinde jet konumu değişikliğinin et-
kisini belirlemişlerdir. 

Nanoakışkanların kullanıldığı jet çarpmalı çalış-
malar incelendiğinde; Chang ve Yang [9] Al2O3-su 
nanoakışkanını kullanarak jet çarpmalı akış kay-
namasının ısı transfer performansını incelemişler-
dir. Al2O3-su nanoakışkanın jet çarpma akışının 
ısı transferi performansının, çalışma sıvısı olarak 
kullanılan sudan daha kötü olduğu bulunmuştur. 
Isı transfer performansındaki azalmanın ısıl diren-
cin artmasıyla sonuçlanan ısıtılmış yüzey üzerin-
deki bir nano-soğurma tabakasının oluşmasından 
kaynaklandığı belirlenmiştir. Bununla birlikte, 
ısıtılan yüzeye akustik titreşim uygulanarak na-
no-soğurma tabakasının oluşumu önlenirken, bu 
durumda Al2O3-su nanoakışkanı kullanılarak elde 
edilen ısı transfer performansı su kullanılarak elde 
edilenden daha iyi olmaktadır. Kumar ve ark. [10] 
ısı transfer oranını artırmak için jet çarpmalı du-
rumda kanat profili sütunlarıyla birleştirilmiş bir 
ısı emici kullanmışlardır. Bunu gerçekleştirirken 
araştırmalarında su ve %1 konsantrasyonlu CuO-
su nanoakışkanından yararlanmışlardır. Sonuç-
larında, ısı emici sıcaklığında jet akışkanı olarak 
su akışkanı kullandıklarında %10’luk bir azalma 
elde ederlerken, nanoakışkan kullandıklarında ise 
sıcaklık düşüşünün %14’ü bulduğunu saptamışlar-
dır. Mikrokanalın üst duvarında tırtıklı enjeksiyon 
jeti bulunan ve 0-40 Hartman yoğunluğunda man-
yetik alan kullanan bir mikrokanal içindeki %0-6 
Al2O3-Su nanoakışkanın akışı Jalali ve ark. [11] 
tarafından incelenmiştir. Jet çarpma bölmeli alt 
mikro kanal duvarı sabit bir sıcaklığa sahipken üst 
mikro kanal duvarı çarpan jetler arasında yalıtıl-
mıştır. Isı transferini artırmak amacıyla çarpan jet-
ler için girintili mod uygulanmıştır. Sonuçlar, tırtık 
çentik yüksekliğinin fazla olmasının ısı transferini 
o ölçüde artırdığını göstermiştir. Abdullah ve ark. 
[12] çalışmalarında alüminyum bir plaka yüzeyine 
çift jet çarpmasının ısı transferi üzerinde TiO2 nano 
çözeltisi konsantrasyonunun etkisini deneysel ana-
liz yoluyla incelemişlerdir. Bunun haricinde değiş-
kenler olarak çift jetin lüle mesafesini ve lüle-plaka 
mesafesini göz önüne almışlardır. Bu verilere bağlı 

olarak çift jetin akış yapısının ısı transferi artışını 
etkileyen önemli bir durum olduğunu bulmuşlar-
dır. Ayrıca, mesafelerin ve akış yapısını etkileyen 
nanoparçacık konsantrasyonunun da Re sayısıyla 
birlikte Nu sayısını etkilediğini belirlemişlerdir.

Ulaşılan literatür incelemelerinden de anlaşıldığı 
üzere çarpan jetlerle ilgili bir çok çalışma bulun-
maktadır. Ancak, nanoakışkanın kullanıldığı ve 
çarpan jet-çapraz akışın birlikte uygulandığı birle-
şik jet akışlı çalışma sayısı oldukça azdır. Bu çalış-
mada, küp ve dairesel oyuklu desenli bakır plakalı 
yüzeylerden olan ısı transferi çarpan jet-çapraz 
akış birleşik su ve %0,02 GO-Su nanoakışkan jet 
akışıyla kanatçıksız, 30° ve 90° açılı kanatçıklı 
sabit kanal yükseklikli (H=3D) ve sabit kanatçık 
mesafeli (N=1,5D) kanallarda sayısal olarak araştı-
rılmıştır. Sayısal incelemede, sürekli ve üç boyutlu 
enerji ve Navier-Stokes denklemleri k-ε türbülans 
modelli Ansys-Fluent programı kullanılarak çö-
zülmüştür. Kanatçık ve kanalın alt ve üst yüzeyleri 
adyabatik iken desenli yüzeyler 1000 W/m2 sabit 
ısı akısına sahiptir. Akışkanların çalışma Rey-
nolds sayısı aralığı 7000-11000’dir. Akışkanların 
kanala giriş sıcaklıkları sabit 303 K’dir. Çalışmada 
kullanılan %0,02 hacimsel konsantrasyonlu GO-
Su nanoakışkanının ısıl iletkenliği, yoğunluğu ve 
viskozitesi deneysel olarak elde edilmiş olup yal-
nızca özgül ısısı Pak and Cho [13] tarafından tü-
retilen eşitlik yardımıyla bulunmuştur. Çalışmanın 
sonuçları, literatürdeki deneysel çalışma sonucu 
elde edilen denklemin sonuçlarıyla kıyaslanmış ve 
birbirleriyle uyumlu oldukları saptanmıştır. So-
nuçlar, her bir küp ve dairesel oyuklu desenli yü-
zeyde ortalama Nu sayısının değişimleri şeklinde 
incelenmiştir. Bununla birlikte, nanoakışkanın hız 
ve sıcaklık konturu dağılımları desen aralarında-
ki jet akış etkisi de dikkate alınarak sunulmuştur. 
Ayrıca, kanatçıkların ve nanoakışkanın birleşik 
jet akışlı kanallarda kanatçıksız ve su kullanılan 
durumlara göre ortalama Nu sayısı artışına karşı 
basınç düşüşleri, performans değerlendirme sayısı 
(PEC) göz önüne alınarak yorumlanmıştır. 

1.1. Nanoakışkanın Hazırlanması

Bu çalışmada kullanılan Grafen Oksit (GO) nano-
parçacığı grafitten sentezlenmiştir. GO nanoparça-
cığı sentezlenirken grafit bazı kimyasal işlemler-
den geçirilmiştir. Bu işlemlerden sonra grafit asit 
ve kimyasallardan ayrıştırılması için saf sudan ge-
çirilmiş ve daha sonrasında GO nanoparçacığı elde 
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edilmesi için fırında kurutma işlemine tabi tutul-
muştur ([14], [15]). GO-Su nanoakışkanı, sentez-
lenen GO nanoparçacığı kullanılarak iki aşamalı 
nanoakışkan hazırlama yöntemiyle elde edilmiştir. 
İki aşamalı prosedür, doğrudan nanoparçacıklarla 
suyu karıştırma ve elde edilen nanoakışkandaki 
nanoparçacıkların kümeleşmesini önlemek için 
ultrasonik ses dalgaları üreten ultrasonifikatör 
cihazından geçirmekten oluşmaktadır. Bu amaç-
la istenilen hacimsel konsantrasyona bağlı olarak 
0,1 mg hassasiyetli hassas terazi ile ölçülerek GO 
nanoparçacıkları hazırlanmıştır. %0,02 hacimsel 
konsantrasyonlu GO-Su nanoakışkanı elde etmek 
için 0,8 g GO nanoparçacığı kullanılmıştır. Elde 
edilen nanoakışkan kararlılığını sağlamak için ult-
rasonikatör cihazı ile ses dalgalarına maruz bıra-
kılmıştır.

Nanoakışkandaki hacimsel nanoparçacık konsant-
rasyonu Eşitlik (1) ile hesaplanır.

 

(1) 

Eşitlik (1)’de mp ve mbf sırasıyla nanoparçacık ve 
suyun kütlelerini, ρbf ve ρf ise sırasıyla suyun ve 
nanoparçacığın kütlelerini göstermektedir.

1.2. GO-Su Nanoakışkanının Termofiziksel 
Özellikleri

Hazırlanan nanoakışkanın viskozite değeri Mal-
vern Kinexsus Pro koni ve plaka gerilimi kontrollü 
reometre ile ölçülürken, ısıl iletkenlik katsayısının 
ölçümü ise günümüzde literatürde yaygın olarak 
kullanılan sıcak tel yöntemi ile KD2 Pro ısıl ilet-
kenlik ölçer kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Na-
noakışkanın yoğunluk ölçümleri Anton-Paar DMA 
4200 Yoğunluk Ölçer ile deneysel olarak yapılmış-
tır. Bununla birlikte, nanoakışkanın özgül ısı de-
ğerine Eşitlik (2)’deki Pak ve Cho, [13] tarafından 
önerilen analitik model sonucunda ulaşılmıştır.

cpnf = (1−φ)cpbf + φcpp (2) 

Eşitlik (2)’deki p, nf ve bf sırasıyla parçacık, nano-
akışkan ve su akışkanını ifade etmektedir. Ayrıca, 
konsantrasyonun düşük olması (%0,02) nedeniyle 
nanoakışkanın hesaplanması sonucunda elde edi-
len özgül ısı değeri suya yakın olduğu için suyla 
birbirine eşit alınmıştır.

Nanoakışkanın ve suyun özgül ısısı dışında diğer 
termofiziksel özellikleri deneysel olarak elde edil-
miş ve Tablo 1’de gösterilmiştir ([5]).

Ölçülen değerlerin belirsizlik analizleri, Taylor 
[16]’un belirsizlik analizi yöntemi kullanılarak 
elde edilmiş ve Tablo 2’de verilmiştir. Gösterilen 
değerler, tüm deneysel durumlar dikkate alınarak 
verilen parametreler için maksimum değerlerdir.

Tablo 1. 303 K Sıcaklıkta Akışkanların 
Termofiziksel Özellikleri [5]

 Akışkan  k 
(W/mK)

ρ 
(kg/m3)

 cp 
(J/kgK)

µ 
(Ns/m2)

Su  0,6172 995,8 4178,4  803,4x10-6

GO-Su 
nanoakışkanı

 0,678 996,1 4178,4  1060x10-6

Tablo 2. Deneysel Değerler İçin Belirsizlik 
Analizinin Sonuçları

Değişken Mutlak belirsizlik aralığı Birim
k ±0,006 W/mK
ρ ±9,9 kg/m3

µ ±1,2x10-6 Ns/m2

cp ±41,78 J/kgK

2. SAYISAL METOT

Desenli yüzeylerdeki birleşik jet akışın zorlanmış 
taşınımlı ısı transferinin çözümünde Ansys-Fluent 
programı kullanılmıştır.

Akış ve ısı transferi, aşağıdaki gibi gövde kuvveti-
nin bulunmadığı sürekli, kanaldaki birleşik jet akış 
nedeniyle gerçekleşen türbülanslı akış için kütle, 
momentum ve enerjinin korunumu denklemlerin-
den zaman ortalamalı olarak türetilen diferansiyel 
denklemlerin çözümleriyle yapılmıştır ([17]).
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Türbülanslı kinetik enerji üretimi (Gk) ve türbü-
lanslı akışın viskozitesini (μt) gösteren eşitlikler 
aşağıdaki gibidir ([19-20]).

Türbülans yutulma Pr sayısı σε ile belirtilirken, 
C1ε=1,44, C2ε=1,92, Cμ=0,09 ve σε=1,3 değerlerine 
sahip olan eşitliklerdeki katsayılardır.

Desenli yüzey boyunca noktasal ısı taşınım katsa-
yısı h, Eş. 10 ve noktasal Nusselt sayısı (Nu) ise Eş. 
11 ile hesaplanmaktadır.

Bu eşitlikte, Ak ve Pk sırasıyla kanalın kesit alanı 
ve ıslak çevresini gösterirken, kanalın yükseklik 
ve genişliği ise H ve W ile temsil edilmektedir. 
Jet giriş çapı D, dairesel girişli jet hidrolik çapına 
(Dhjet) eşittir. 

Kanalın ve jetin Re sayıları ise sırasıyla Eş. (15) ve 
(16) kullanılarak belirlenmektedir.

Bu eşitliklerde, akışkanın kanal ve jet akış hızları 
sırasıyla Vk ve Vj (m/s) ile gösterilmektedir. 

Kanal boyunca basınç düşüşü (∆P) aşağıdaki eşit-
lik ile hesaplanmaktadır. 

Bu eşitlikte, ∆P kanatçıksız ve kanatçıklı kanal-
ların giriş ve çıkışları arasındaki basınç düşüşünü 
(Pa), f sürtünme faktörünü ve L kanalın uzunluğu-
nu (m) temsil etmektedir. Performans değerlendir-
me sayısı (PEC) ise aşağıda belirtilen Eşitlik (18) 
ile bulunmaktadır.

Performans değerlendirme sayısı (PEC) 
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3. DESEN GEOMETRİLERİ

Çalışmadaki çarpan jet-çapraz akış birleşik jet 
akışlı kanatçıklı kanallar ve kanallardaki küp ve 
dairesel oyuklu desenli yüzeylere sahip eleman-
ların ölçüleri ve sınır şartları Şekil 1 (a) ve (b)’de 
verilirken, kanalların boyutsal ölçüleri ise Tablo 
3’de verilmiştir. Bunun yanı sıra, bu çalışmadaki 
kabuller şu şekildedir: a) Sürekli, üç boyutlu ve 
türbülanslı akış hacmi kullanılmıştır b) Sıkıştırıla-
maz akışkan olarak su ve %0,02 GO-Su nanoakış-
kanı, hem jet hem de çapraz akış akışkanı olarak 
kullanılmışlardır c) Akışkanların ısıl özellikleri 
sabit olup, sıcaklıktan bağımsızdır d) Kanalın ve 
kanatçığın yüzeyleri adyabatiktir e) Akışkan ola-
rak kullanılan su ve nanoakışkanda ve desenli yü-
zeylerde ısı kaynağı bulunmamaktadır. Ayrıca, bir-
leşik jet akışlı kanalların sayısal hesaplamalarında 
kullanılan düzgün dörtyüzlü ağ yapısı Şekil 2’de 
gösterilmektedir.

Tablo 3. Kanalların Boyutsal Ölçüleri

4. BULGULAR ve TARTIŞMA

Çalışmada, Şekil 3’de gösterildiği gibi sadece jet 
akışın olduğu durumda farklı Reynolds sayılarında 
incelemelerde bulunularak ulaşılan sonuçlar ile Ma 
ve Bergles [18]’in deneysel incelemeleri sonucunda 
ulaştıkları eşitlik kullanılarak (Nu = 1,29Re0,5Pr0,4) 
edinilen sonuçlar kendi aralarında karşılaştırılmış 
ve Ma ve Bergles [18]’in deneysel sonuçları ile su-
nulan çalışmanın sonuçlarının uyumlu oldukları 
belirlenmiştir.

Ağ sayısına bağlı Nu sayısının değişimini belir-
lemek kaydıyla kanaldaki en uygun sayıdaki ağ 
elemanı belirlenerek kanatçıksız birleşik jet akışlı 
kanaldaki ağ sayısının ortalama Nu sayısı (Num) 
üzerindeki etkisi farklı Reynolds sayılarında Tablo 
4’de sunulmuştur. Buna göre kanatçıksız kanal için 
2022840 adet ağ elemanının güvenilir ve doğru so-
nucu vereceği bulunmuştur.

Değişken Ölçü
D 15 mm
L 66D

W 4D
H 3D
M 20 mm
θ 30o, 90o

 N 1,5D

Şekil 1. (a) Küp (b) Dairesel oyuklu desenli yüzeyli kanalların görünüşleri

Şekil 2. Kanalda kullanılan düzgün dörtyüzlü ağ 
yapısının gösterimi
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Şekil 4 ve Şekil 5’de sırasıyla kanatçıksız, 30° ve 
90° açılı kanatçıklı çarpan jet-çapraz akış birleşik 
jet akışlı kanallarda küp ve dairesel oyuklu desen-
li yüzeylere ait; desen sıralarına göre ortalama Nu 
sayılarının Re sayısına göre değişimleri su akışka-
nı ve hacimsel olarak %0,02 konsantrasyonlu GO 
(Grafen Oksit)-Su nanoakışkanı kullanılması du-
rumlarına göre verilmektedir. Her iki desenli kanal 
için en düşük Nu sayısı değerlerine kanatçıksız ve 
su akışkanı kullanılan birleşik jet akışlı kanallarda 
ulaşılırken, en yüksek Nu sayısı değerleri ise 90o 
açılı kanatçıklı kanallarda GO-Su nanoakışkanı 
için elde edilmektedir. Bununla birlikte, daha çok 
kanal girişinden gelen çapraz akış etkisinde olan, 
kanalın birinci sırasındaki Desen 1 incelendiğinde 
kanatçıksız durumda her iki akışkan türünde de 
dairesel oyuklu desendeki Nu sayısı değerleri daha 
fazladır. Kanatçık eklenmesi durumunda ise küp 
desenli yüzeyde dairesel oyuklu desenli yüzeylere 
göre Nu sayısı değerleri artmaktadır. Desen 1 için 
Re=11000’de 90° açılı kanatçıklı durumda GO-Su 
nanoakışkanının, kanatçıksız ve su akışkanlı ka-
nala göre ortalama Nu sayısı artışları küp ve da-
iresel oyuklu desenli yüzeylerde sırasıyla %55,78 

ve %44,90 olmaktadır. Kanalda ikinci sırada bu-
lunan Desen 2 ise üzerlerinde bulunan çarpan jetin 
de katkısıyla tam olarak birleşik jetin etkisi altına 
girmektedir. Bu nedenle, her iki desenli kanalda 
da hem kanatçıksız hem de kanatçıklı durumda-
ki kanallara göre Desen 2’deki Nu sayıları Desen 
1’e göre daha yüksek olup, Desen 2 yüzeylerinin 
soğuma performansları artmaktadır. Re=7000 ve 
90° açılı GO-Su nanoakışkanı için Desen 2’deki 
ortalama Nu sayısı değerleri Desen 1’den sırasıy-
la küp ve dairesel oyuklu desenli yüzeyler için 
%22,71 ve %19,64 daha fazladır. Aynı zamanda, 
Desen 2’de küp desenli yüzeylerdeki ortalama Nu 
sayısı değerleri, dairesel oyuklu desenli yüzeylere 
göre daha yüksek seyretmektedir. Re=9000’de ve 
30° açılı kanatçıklı kanalda GO-Su nanoakışkanı 
kullanılması durumunda; Desen 2 için küp de-
senli yüzeydeki Nu sayısı dairesel oyuklu desenli 
yüzeyden %5,60 daha fazladır. Kanalın sonunda 
bulunan Desen 3’de ise birleşik jet akışının genel 
olarak etkisi azalmakla birlikte kanatçıksız durum-
larda özellikle dairesel oyuklu desenli yüzeylerde 
Desen 2’ye göre Nu sayısı değerleri daha fazla ol-
maktadır. Ancak, kanatçıklı kanallarda kanatçığın 
birleşik jet akışı kanal girişindeki desenli yüzey-
lere doğru yönlendirmesi zaten kanal sonunda da 
bulunan Desen 3’deki Nu sayısı değerlerinin azal-
masına neden olmaktadır. Bunun yanı sıra, Desen 
3’de Desen 2’ye göre azalan Nu sayısı değerlerinin, 
Desen 1 yüzeylerinden daha fazla olduğu grafik-
lerden görülebilmektedir.

Şekil 6 ve 7’de birleşik jet akışlı kanallarda sıra-
sıyla küp ve dairesel oyuklu desenli yüzeyler için 
30° ve 90° açılı kanatçıklı kanallarda, kanatçıksız 
kanallara göre ortalama Nu sayılarının basınç ka-
yıplarına göre oranlarını belirten performans de-
ğerlendirme sayılarının (PEC) Re sayısına göre de-
ğişimleri belirtilmektedir. Kanallara kanatçıkların 
eklenmesi, Nu sayısını artırırken; kanaldaki akışa 
engel teşkil ettikleri için basınç kayıplarında artışa 
neden olmaktadır. Bu durum da akışı pompalamak 
için gerekli olan enerjinin artışına sebep olmakta-

Tablo 4. Ağ Elemanı Sayısına Bağlı Olarak NuM’nin Reynolds Sayısıyla Değişimi 

Ağ elemanı 
sayısı

Re = 5000
Num

Re = 7000 
Num

Re = 9000 
 Num

1758412 86,48 108,84  127,40
2022840 86,52 108,88  127,43
2245786 86,52 108,87  127,42

Şekil 3. Sunulan çalışma ve Ma ve Bergles [18]’ in 
sonuçlarının kıyaslanması
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Şekil 4. Kanatçıksız, 30o ve 90o açılı kanatçıklı birleşik 
jet akışlı kanallarda küp desenli yüzeyler için desen 

sırasına göre ortalama Nu sayısının Re sayısı ile 
değişimi

Şekil 5. Kanatçıksız, 30o ve 90o açılı
kanatçıklı birleşik jet akışlı kanallarda dairesel
oyuklu desenli yüzeyler için desen sırasına göre 

ortalama Nu sayısının Re sayısı ile değişimi
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dır. Bu nedenle, kanala eklenen kanatçık; basınç 
kayıpları da göz önüne alınacak şekilde birlikte de-
ğerlendirilmelidir. Şekil 6 ve 7’de de görülebildiği 
gibi nanoakışkanın ısıl iletkenliğinin su akışkanın-
dan daha fazla olması, Nu sayısını artırmakla bir-
likte; viskozite ve yoğunluğunun su akışkanından 
yüksek olması basınç kaybı artışına neden olarak 
PEC sayısı değerlerinin her iki desenli yüzey için 
de sudan daha düşük olmasına neden olmaktadır. 
Re=11000’de 90° açılı birleşik jet akışlı kanallarda 
su akışkanının PEC sayısı değeri nanoakışkandan 
sırasıyla küp ve oyuklu desenli yüzeyler için %1,88 
ve %1,83 daha fazla iken aynı şartlarda Re=7000 
için bu değerler azalarak sırasıyla %1,63 ve %1,23 
olmaktadır. Bununla birlikte, 30° açılı kanatçıklı 
kanallarda daha düşük değerler elde edilmektedir. 
Ulaşılan bu sonuçlar, küp desenli yüzeyde özellikle 
90° açılı kanatçıklı kanal kullanılmasının; dairesel 
oyuklu desenli kanal kullanımına göre basınç ka-
yıpları da dikkate alındığında daha iyi performans 
sergilediğini göstermektedir. 

Tablo 5’de Reynolds sayısının 11000 olduğu de-
ğerde H=3D kanal yüksekliğinde su akışkanı ve 
GO-Su nanoakışkanı kullanılan kanatçıksız, 30° 
ve 90° açılı kanatçıklı birleşik jet akışlı kanallarda 
bulunan her üç küp ve dairesel oyuklu desenli yü-
zeyin tümü için ortalama Nu sayısı (Num) ve yüzey 
sıcaklık (Tm) değerleri verilmektedir. Kanatçıklı 
kanallarda, kanatçıksız olanlara göre birleşik jet 
akışkanının desenli yüzeylere daha iyi yönlendi-
rilebilmesi nedeniyle daha yüksek Num değerleri 
elde edilirken; Tm değerleri de daha düşük olmak-

tadır. Ayrıca, küp desenli yüzeyler için dairesel 
oyuklu olanlara göre Num değerlerinin her iki akış-
kan için de daha yüksek olduğu Tablo 5’den görü-
lebilmektedir. 30° kanatçıklı nanoakışkanlı küp 
desenli yüzeyde ortalama Num değeri, kanatçıksız 
ve su akışkanı kullanılan kanala göre %18,66 daha 
fazla iken; dairesel oyuklu desenli yüzey için bu 
artış değeri %15,93 olmaktadır. Buna bağlı olarak, 
nanoakışkan kullanılan kanatçıklı kanallarda; ka-
natçıksız ve su akışkanı kullanılan kanallara göre 
daha düşük Tm değerleri elde edilmektedir. 

Tablo 5. Birleşik jet akışlı kanallarda bulunan her 
üç küp ve dairesel oyuklu desenli yüzeyin tümü 

için Re=11000’de Num ve Tm değerleri

Re=11000
H=3D

Küp 
Desen

Dairesel 
Oyuklu Desen

Kanatçıksız, Su Num 143,88 140,39
30° Su Num 156,44 148,28
90° Su Num 194,05 188,30

Kanatçıksız, GO-Su Num 158,32 153,93
30° GO-Su Num 170,73 162,76
90° GO-Su Num 209,60 204,22

Kanatçıksız, Su Tm (K) 304,57 304,68
30° Su Tm (K) 304,50 304,61
90° Su Tm (K) 303,92 303,96

Kanatçıksız, GO-Su Tm (K) 304,23 304,35
30° GO-Su Tm (K) 304,18 304,26
90° GO-Su Tm (K) 303,72 303,75

Şekil 6. Birleşik jet akışlı kanallarda küp desenli
yüzeyler için PEC sayısının Re sayısı ile değişimi

Şekil 7. Birleşik jet akışlı kanallarda dairesel
oyuklu desenli yüzeyler için PEC sayısının Re

sayısı ile değişimi
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Şekil 8. GO-Su nanoakışkanı kullanılan kanatçıksız, 30o ve 90o açılı kanatçıklı birleşik jet akışlı kanallarda küp 
ve dairesel oyuklu desenli yüzeyler için (a) hız (b) sıcaklık konturu dağılımları (Re=11000, H=3D)
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Şekil 8’de kanatçıksız, 30° ve 90° açılı kanatçıklı 
küp ve dairesel oyuklu desenlerin olduğu birleşik 
jet akışlı kanallarda (a) hız ve (b) sıcaklık konturu 
dağılımları sunulmaktadır. Kanatçıksız desenli ka-
nallarda (a) hız konturu dağılımlarında görüldüğü 
gibi kanallarda birinci sıradaki Desen 1 yüzeyleri 
çarpan jet akışından ziyade çapraz akışın etkisinde 
olup, küp desenli yüzeyin üzerinde oluşan küçük 
yeniden dolaşım bölgesi nedeniyle dairesel oyuk 
desenli yüzeye göre yüzey sıcaklık değerinin daha 
fazla olduğu sıcaklık konturu dağılımlarından (b) 
görülebilmektedir. Bununla birlikte, kanatçıksız 
durumda kanalın girişinden gelen çapraz akış, De-
sen 2’nin üzerindeki çarpan jeti Desen 3’ün üzeri-
ne doğru yönlendirmekte olup; böylece Desen 2 ve 
Desen 3 etrafındaki sıcaklık değerlerinin azalma-
sı sağlanmaktadır. Ayrıca, her iki desenli yüzeyli 
kanalda çarpan jet akışının girişinde kanalın sağ 
tarafında oluşan yeniden dolaşım bölgeleri; birle-
şik jet akışı desenli yüzeylere doğru baskılayarak; 
soğutma etkisini artırmaktadır. Kanallara kanatçık 
eklendiğinde (30° ve 90°) birleşik jet akışı, Desen 
1 ve Desen 2’ye doğru yönlenmekte ve desen ara-
larındaki yeniden dolaşım bölgelerini de hızlandı-
rarak; bu desenlerdeki ısı transferini artırdığından 
sıcaklık konturlarından da görüldüğü gibi her iki 
desenli yüzey etrafındaki akışkan sıcaklığı da art-
maktadır. Bununla birlikte, kanatçık açısı 90°’ye 
çıkarıldığında ise desenli yüzeyler ve kanatçık 
arasındaki mesafe azaldığından desenli yüzeyler 
üzerindeki birleşik jet akışı etkisi; 30° açılı kanat-
çıklı kanala göre daha da artırılarak her iki desenli 
yüzeyde tüm desen sıraları için ısı transferi artı-
rılmaktadır. Bunun yanı sıra, 90° açılı kanatçıklı 
kanallarda desenlerin köşe noktalarında var olan 
yeniden dolaşım bölgeleri kanatçıksız ve 30o açılı 
kanatçıklı kanallara göre oldukça azaltılmış olup, 
bu kısımlarda oluşan sıcaklık artışları incelenen 
durumlar için en az düzeye çekilebilmiş durumda-
dır. 

5. GENEL SONUÇLAR ve 
DEĞERLENDİRME

Bu çalışmada, kanatçıksız, 30° ve 90° açılı kanat-
çıklı ve H=3D yükseklikli birleşik jet akışlı (çapraz 
akış ve çarpan jet akış) kanallardaki küp ve dairesel 
oyuklu desen şekilli yüzeylerden olan ısı transferi 
akışkan olarak su ve %0,02 hacimsel konsantras-
yonlu karbon kökenli GO (Grafen Oksit)-Su nano-
akışkanı kullanılması durumlarında sayısal olarak 

incelenmiştir. Sayısal inceleme, üç boyutlu ve za-
mandan bağımsız olarak enerji ve Navier-Stokes 
denklemlerinin Ansys-Fluent programı kullanıla-
rak çözülmesiyle gerçekleştirilmiştir. Birleşik jet 
akışlı kanallarda bulunan desenli yüzeylere sabit 
1000 W/m2’lik ısı akısı uygulanmıştır. Kanaldaki 
kanatçığın konumu sabit N=1,5D mesafesindedir. 
Her iki kanal için küp ve dairesel oyuklu desenli 
yüzeyler literatürde yapılan çalışmalardaki kanal 
ölçüleri dikkate alınarak üçer adet olacak şekilde 
kanallara yerleştirilmiştir. Çalışmanın sonuçları, 
kanallardaki her bir küp ve dairesel oyuklu desenli 
yüzey için desen sıralarına göre ortalama Nu sa-
yısının değişimleri olarak araştırılmıştır. Ayrıca, 
her üç desenli yüzey için ortalama Nu sayısı (Num) 
ve ortalama yüzey sıcaklığı (Tm) değerleri tablo 
halinde verilerek karşılaştırılmıştır. Nanoakışkan 
için birleşik jet akışlı kanallardaki hız ve sıcaklık 
konturu dağılımları sunulmuştur. Kanallara kanat-
çık eklenmesinin Nu sayısı artışı yanında basınç 
düşüşü artışı üzerindeki etkileri performans değer-
lendirme sayısı (PEC) incelenerek yorumlanmıştır. 
Buna göre, bu çalışma neticesinde elde edilen so-
nuçlar aşağıda verildiği şekilde özetlenebilir:

- Her iki desenli birleşik jet akışlı kanal için en dü-
şük ortalama Nu sayısı değerlerine kanatçıksız ve 
su akışkanı kullanılan birleşik jet akışlı kanallarda 
ulaşılırken; en yüksek Nu sayısı değerleri ise 90° 
açılı kanatçıklı kanallarda GO-Su nanoakışkanı 
için elde edilmektedir. 

- Daha çok kanal girişinden gelen çapraz akış etki-
sinde olan, kanalın birinci sırasındaki Desen 1 in-
celendiğinde kanatçıksız durumda her iki akışkan 
türünde de dairesel oyuklu desendeki Nu sayısı de-
ğerlerinin daha fazla olduğu görülmektedir.

- Kanala kanatçık eklenmesi durumunda ise küp 
desenli Desen 1 yüzeyinde dairesel oyuklu desenli 
yüzeylere göre Nu sayısı değerleri artmaktadır. 

- Desen 1 için Re=11000’de 90° açılı kanatçıklı du-
rumda GO-Su nanoakışkanının, kanatçıksız ve su 
akışkanlı kanala göre ortalama Nu sayısı artışları 
küp ve dairesel oyuklu desenli yüzeylerde sırasıyla 
%55,78 ve %44,90 olmaktadır. 

- Desen 2, üzerlerinde bulunan çarpan jetin de 
katkısıyla tam olarak birleşik jetin etkisi altına 
girmektedir. Bu nedenle, her iki desenli kanalda 
da hem kanatçıksız hem de kanatçıklı durumdaki 
kanallara göre Desen 2’deki Nu sayıları Desen 1’e 
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göre daha yüksek olup; Desen 2 yüzeylerinin soğu-
ma performansları artmaktadır. 

- Re=7000 ve 90° açılı GO-Su nanoakışkanı için 
Desen 2’deki ortalama Nu sayısı değerleri Desen 
1’den sırasıyla küp ve dairesel oyuklu desenli yü-
zeyler için %22,71 ve %19,64 daha fazladır. 

- Desen 2’de küp desenli yüzeylerdeki ortalama Nu 
sayısı değerleri, dairesel oyuklu desenli yüzeylere 
göre daha yüksek seyretmektedir. Re=9000’de ve 
30° açılı kanatçıklı kanalda GO-Su nanoakışkanı 
kullanılması durumunda Desen 2 için küp desenli 
yüzeydeki Nu sayısı dairesel oyuklu desenli yü-
zeyden %5,60 daha fazladır. 

- Desen 3’de birleşik jet akışının genel olarak etkisi 
azalmakla birlikte kanatçıksız durumlarda özellik-
le dairesel oyuklu desenli yüzeylerde Desen 2’ye 
göre Nu sayısı değerleri daha fazla olmaktadır. 

- Birleşik jet akışlı kanallardaki her üç desenli yü-
zey göz önüne alındığında, küp desenli yüzeyler 
için dairesel oyuklu desenli olanlara göre Num de-
ğerleri her iki akışkan için de daha yüksektir. 

- Kanatçıklı kanallarda, kanatçıksız olanlara göre 
birleşik jet akışkanının desenli yüzeylere daha iyi 
yönlendirilebilmesi nedeniyle daha yüksek Num 
değerleri elde edilirken Tm değerleri de daha düşük 
olmaktadır. 

- 30o kanatçıklı nanoakışkanlı küp desenli yüzey-
de ortalama Num değeri kanatçıksız ve su akışka-
nı kullanılan kanala göre %18,66 daha fazla iken; 
dairesel oyuklu desenli yüzey için bu artış değeri 
%15,93 olmaktadır. Buna bağlı olarak, nanoakış-
kan kullanılan ve kanatçıklı kanallarda kanatçıksız 
ve su akışkanı kullanılan kanallara göre daha dü-
şük Tm değerleri elde edilmektedir. 

- Re=11000’de 90o açılı birleşik jet akışlı kanallarda 
su akışkanının PEC sayısı değeri nanoakışkandan 
sırasıyla küp ve oyuklu desenli yüzeyler için %1,88 
ve %1,83 daha fazla iken; aynı şartlarda Re=7000 
için bu değerler azalarak sırasıyla %1,63 ve %1,23 
olmaktadır. 

- PEC sayısına göre ulaşılan sonuçlar, küp desenli 
yüzeyde özellikle 90o açılı kanatçıklı kanal kulla-
nılmasının dairesel oyuklu desenli kanal kullanı-
mına göre basınç kayıpları da dikkate alındığında 
daha iyi performans sergilediğini göstermektedir. 

Sonuç itibariyle, elektronik elemanlardaki ısı 
transferinin iyileşmesi doğrudan kanal tasarımına 

bağlı olmasının yanında soğutulacak yüzeylere ve-
rilecek desen şekliyle de oldukça ilişkilidir. Ayrıca, 
kanaldaki akışı desenli yüzeylere yönlendirecek 
kanatçıkların belirli bir açıda kanala eklenmesinin 
ve yenilikçi bir akışkan olan GO-Su nanoakışka-
nının düşük nanoparçacık konsantrasyonunda kul-
lanılmasının soğutulması gereken desenli yüzey-
lerden olan ısı transferinde önemli olduğu da bu 
çalışmadan elde edilen sonuçlar neticesinde görü-
lebilmektedir. Bunun yanı sıra, enerjinin her geçen 
gün maliyetinin arttığı ve küresel iklim değişik-
liğinin kendini daha fazla hissettirdiği bu günler-
de kanaldaki basınç düşüşleri nedeniyle akışkanı 
pompalamada kullanılacak enerji hakkında fikir 
sahibi olunmasını sağlayacak PEC sayısı değerle-
rinin de bu çalışmadaki önemli bulgulardan biri 
olduğunu belirtmekte fayda olacağı düşünülmek-
tedir. 

SEMBOLLER
Ak  Kanalın kesit alanı, m2 
D  Jet giriş çapı, mm
L  Kanalın boyu, mm
W  Kanalın genişliği, mm
H  Kanalın yüksekliği, mm
m  Desenin bir kenar uzunluğu, mm
Pk  Kanalın ıslak çevresi, m2 
θ  Kanat açısı, o

f  Sürtünme faktörü, boyutsuz
h  Isı taşınım katsayısı, Wm-2K-1

ka  Akışkanın ısıl iletkenliği, Wm-1K-1

V  Akışkanın kanal girişindeki hızı, ms-1

cp  Akışkanın özgül ısısı, Jkg-1K-1

p  Basınç, Pa
q’’ Desenli yüzeylerdeki ısı akısı, Wm-2

N  Kanatçığın jet girişinden olan uzaklığı, mm
T  Sıcaklık, K
ui  x, y ve z yönlerindeki hız bileşenleri, ms-1

Re  Reynolds sayısı (=V∞D/ν), 
Nu  Nusselt sayısı (=hD/k), boyutsuz
µ  Dinamik viskozite, kgs-1m-1

µt  Türbülans viskozitesi, kgs-1m-1

ν  Kinematik viskozite, m2s-1

ρ  Akışkanın yoğunluğu, kgm-3

k  Türbülanslı akışın kinetik enerjisi, m2s-2

ε  Türbülans dağılımı terimi, m2s-3

Alt İndisler
a  Akışkan
h  Hidrolik
j  Jet
k  Kanal
m  Ortalama
y  Yüzey
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Yüksek Basınçlı Su Sisi (Water Mist) 
Sistemlerinin Endüstriyel Uygulamalarda 
Kullanımı ve Performans Değerleri

ÖZ

Bu çalışmada, yüksek basınçlı su sisi sistemlerinin endüstriyel uygulamalar içeri-
sindeki kullanımı, kükürt depolama ve transfer hatları detayında incelenerek anla-
tılmıştır. Çalışmada öncelikle su sisi sistemleri ve temel ekipmanları tanıtılmakta, 
yangın söndürme ve toz baskılama kavramları irdelenerek sistemin dizayn kriterle-
rinin üzerinde durulmaktadır. Endüstriyel ölçekteki aktif yangınla mücadele sistem-
leri arasında yüksek basınçlı su sisi sistemleri diğer yangın söndürme sistemlerine 
göre birtakım avantajlar sunmaktadır. Su sisi sistemlerinin bu avantajları, yangın 
ve patlama riskinin yüksek olduğu kükürtün depolanması ve transferi süreçlerinde 
oldukça ön plana çıkmaktadır. Bu riskler karşısında su sisi sistemlerinin sağladığı 
avantajlar, endüstriyel örnek bir proje üzerinden incelenmekte ve sistemin tasarımı 
konusunda önemli noktaların altı çizilmektedir.
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ABSTRACT

In this study, the industrial applications of high pressure water mist systems are 
evaluated by limiting the subject to the storage and transfer of sulphur. In the study, 
first the water mist systems and system components are introduced, then fire extin-
guishing and dust suppression concepts are explained and details about the design 
criterias of the system shared. Between industrial active fire protection systems, 
high pressure water mist systems provides several advantages against other alter-
native systems. These advantages come into prominence especially at the storage 
and transfer processes of sulphur where fire and explosion risks are considerably 
high. These advantages provided by high pressure water mist systems against these 
risks are examined over an example industrial project applied previously and im-
portant points are underlined regarding the design of the system.
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1. GİRİŞ

Günümüzde su sisi sistemleri birçok yangından 
korunum uygulamasında yaygın olarak tercih edil-
mektedir. Su sisi sistemlerinin yaygın olarak tercih 
edilme sebeplerinin başında etkin söndürme ve toz 
baskılama özellikleri gelmektedir. Özellikle en-
düstriyel tesislerde ve madenlerde su sisi sistemleri 
yanıcı toz bulutu oluşumlarına karşı toz baskılama 
yapabilmek ve olası yangınların efektif olarak sön-
dürülebilmesi ve kontrol altına alınabilmesi için 
sıklıkla kullanılmaktadır.

2. SU SİSİ (WATER MIST) SİSTEMİ

Su sisi sistemleri, suyun çok küçük taneciklere 
ayrıştırılarak bölgeye gönderilmesi ile yangınla 
mücadele edilen sistem tipidir. Sistem genelinde 
birçok ekipman kullanılması karşın temel olarak 
suyun depolandığı alandan mahale gönderilme-
si aşamasında 3 temel ekipman kullanılır. Bunlar 
basınçlı suyun küçük tanecik boyutların indirgen-
mesine olanak sağlayan nozullar, yüksek basıncın 
sağlanmasını sağlayan pompa gibi basınçlandırma 
ekipmanları ve bu basınçlara uygun olarak tasar-
lanmış alarm vanalarından oluşmaktadır.

Yanma reaksiyonunun meydana gelebilmesi ve 
sonrasında devam edebilmesi için oksijen, ısı ve 
yanıcı materyale yani yakıta gerek vardır. Bu üç-
gen içerisinde yer alan elementlerden bir veya bir-
kaçının denklemden çekilmesi durumunda reaksi-
yon ve buna bağlı olarak yangın duracaktır. Su sisi 
sistemleri bu elementlerden oksijen ve ısıyı odak 
noktasına alan sistemlerdir.

Su sisi sistemlerinde sistemler farklı basınç sınıf-
larında ve nozul tiplerinde üretilmektedir. Buna 
bağlı olarak elde edilen tanecik boyutları da fark-
lılık göstermektedir. Yüksek basınçlı sistemlerde 
değerler üreticilere göre değişebilmekle birlikte 
120 bar çalışma basıncında 50-100 mikron tane-
cik boyutlarına ulaşılabilmektedir. Konvansiyonel 
sprinkler sistemlerine bakılacak olduğunda tane-
cik boyutları 1000 mikronun üzerinde kalmakta-
dır. Su sisi sistemlerinin avantajları incelendiğinde 
en çok ön plana çıkan noktanın söndürmedeki et-
kinliği olduğu bilinmektedir.

Aşağıda bulunan Şekil 2.2 ve 2.3’de yer alan ör-
nek test sonuçları, yangın başladıktan yaklaşık 5,5 
dakika sonra operasyona alınan bir su sisi siste-
minin yangın üzerindeki oksijen deplasesi ve so-
ğutma efekti etkilerini incelemektedir. Sonuçlara 
bakacak olduğumuzda alev çevresindeki oksijen 
konsantrasyonunun %21’den %16.8’e önemli mik-
tarda düştüğünü ve 30 saniye içerisinde sıcaklığın              
590 °C’den 50 °C’ye indiği görülebilmektedir.

Su sisi sistemlerinin performansı, basınca bağlı 
olarak tane hızının ve tane büyüklüğünün dağılı-
mı parametrelerine temel olarak bağlıdır. Bu para-
metrelerin ölçümü PDPA (Phase Doppler Particle 
Analyzer) sistemi ile sağlanabilmektedir. PDPA 
sisteminin çalışma prensibi Doppler frekans kay-
dırımı (Doppler frequency shift) ve Doppler faz 
kaydırımı teorilerine dayanmaktadır. LDV cihazı 
(Lazer Doppler Velocimetry) su sisinin hızını ve 
farklı pozisyonlarda hız dağılımını ölçmek için 
kullanılan güvenilir bir cihazdır.

Şekil 2.1. Yüksek basınç su sis sistemlerini oluşturan temel ekipmanlar
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Jun Qina ve W.K. Chowb PDPA sistemini kullana-
rak su sis sistemleri üzerinde yaptıkları deneyler, 
su sisinin basınç ve uzaklık karşısında su tane-
ciklerinin hız ve boyutunu hakkında bilgi sağla-
maktadır. Yapılmış olan ölçümler Şekil 2.4, 2.5 ve 
2.6’da gösterilmektedir.

Şekil 2.5. Su sisi içerisinde tane boyutlarının dağılımı

Şekil 2.6. Farklı basınçlarda su sisi taneciklerinin 
mesafe karşısında tanecik boyutları

Çalışmada içerisinde yapılan bu ölçümler sonu-
cunda su sisi sistemlerinin performansında tanecik 
boyutu, tanecik boyutu dağılımı ve oluşturulan su 
sisinin merkezine olan mesafenin çok önemli bir 
yere sahip olduğu ve tüm bu verilere PDFA siste-
mi ile sağlıklı bir şekilde ulaşılabildiği sonucuna 
varılmıştır.

Su sisi sistemlerinde suyun küçük su damlalarına 
bölünmesi, düşük su miktarına oranla yüksek yü-
zey alanı elde edilebilmesiyle ortamdaki ısı enerjisi 
hızlı bir şekilde çekerek çok kısa bir sürede suyun 
sıvı fazından buhar fazına geçiş yapmasına ola-
nak sağlar. Su sisi sistemlerinde söndürme olayın-
da etkili faktörlerden biri taneciklerin ortamdaki 
ısıyla buluştuğunda hızlı bir şekilde hal değişimi-
ne girmesi ve buna bağlı olarak yüksek oranlara 
genleşmesidir. Her damlacığın yanıcı materyale 
yaklaşırken volumetrik olarak yaklaşık 1700 kat 
genleşmesi ve buna bağlı olarak alev etrafında-

Oksijenin deplase edilmesinin avantajları

Soğutma efektinin avantajları

Şekil 2.2. Yüksek basınçlı su sisi sisteminin çalışması 
sırasında alev çevresinde oksijen konsantrasyonunun 

%21’den %16,8’e düşürülmesi

Şekil 2.3. Boşalmanın ilk 30 saniyesinde sıcaklığın 
590 °C’den 50 °C’ye düşürülmesi

Şekil 2.4. Su sisinin farklı basınçlarda mesafeye göre 
hızı
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ki oksijen ve yanma sonucu oluşan sıcak gazların 
deplase etmesi, birincil söndürme efekti olan ısının 
soğurulmasından sonra göz önünde bulundurul-
ması gereken efektler arasında oldukça ön plana 
çıkmaktadır.

Su sisi sistemlerinde birincil söndürme efekti olan 
ısının soğurulması, günümüzde birçok sistemin 
dizayn prensibinde kullanılan sıvıların faz değişti-
rirken ortamdan yüksek enerji çekmeleri termodi-
namik olayı ile gerçekleşmektedir. 1 lt suyun enerji 
emme kapasitesinin 20 °C’den 100 °C’ye ısınırken 
335 kJ, buna karşın 1lt suyun sıvı fazından gaz fa-
zına geçerken 2257 kJ olması, yangına müdahale 
etmek için ortama gönderilen suyun ısınmasından 
ziyade faz değiştirmesinin soğutma efekti açısın-
dan çok daha fazla istenen bir durum olduğunun 
bilimsel göstergesidir.

Su sisi sistemlerinde soğutma mekanizması ile ya-
pılacak söndürme kabaca alevin soğutulması ve 
yakıt yüzeyinin ıslatılması ve soğutulması ile ger-
çekleşmektedir. Alevin soğutulması temel olarak 
yüksek miktardaki su damlacıklarının çok hızlı 
bir şekilde faz değiştirerek alev çevresinde su fa-
zından buhar fazına geçmesiyle sağlanmaktadır. 
Bir yangın, adyabatik alev sıcaklığının alt sıcaklık 
limitinin altına düşürülerek hava yakıt karışımının 
yanmaya devam etmesinin engellenmesi ile son-
landırılabilmektedir. Birçok hidrokarbon ve orga-
nik buharlar için alt sıcaklık limiti yaklaşık 1327 
°C’dir. 

Su taneciklerinin oluşturulmasıyla, suyun alevden 
ve sıcak gazlardan ısı soğurma hızının çok yüksel-
diği görülmüştür. Denklemde yer alan ısı transfer 
katsayısı H, direk olarak taneciğin çapı ile aşağı-
daki formül ile ilişkilendirilmiş olup taneciğinin 
çapının düşmesi ile ısı transfer katsayısının arttığı 
görülebilmektedir. 

H = (0,6/d) KPr1,5Re0,5

H : Isı transfer katsayısı
d : Taneciğin çapı,
K : Havanın ısıl iletkenlik katsayısı,
Pr : Prandtl sayısı
Re : Reynold sayısı

Çapı 100 ile 1000 mikron arasında olan su sisi ta-
necikleri en az 1000 mikron üzerinde tanecik ça-
pına sahip sprinkler sistemleri ile karşılaştırılırsa, 
buna bağlı olarak su sisi sistemlerinde ısı transfer 
katsayısı sprinkler sistemlerine göre yaklaşık 10 

kata kadar daha yüksek olduğu sonucuna varıla-
bilmektedir.

Yangın büyüklüğü ve yangını söndürmek için ge-
rekli su miktarı arasında bir dizayn ilişkisi kurabil-
mek için bugüne kadar birçok girişim yapılmıştır. 
Norveç yangın araştırma laboratuvarından Wig-
hus, 1990 yılında propan yangınlarının su sisi ile 
söndürülmesi üzerine yaptığı bir yaptığı çalışma 
ile sprey ısı soğurma oranını (SHAR) geliştirmiş-
tir. SHAR değeri, sprey tarafından absorbe edilen 
ısı ile yangın tarafından ortaya çıkan ısının oranı-
dır.

SHAR = Qwater / Qfire

Deneylerin sonucunda Wighus SHAR değerleri 
üzerinden yangının söndürülmesi için gerekli olan 
su miktarının, ciddi bir şekilde oluşacak yangının 
senaryosuna bağlı olduğunu sonucuna varmıştır. 
Bunun en büyük sebebi olarak ise, su sisinin alev 
içerisine gönderilme etkinliğinin neredeyse öngö-
rülemez olduğu sonucunu çıkarmıştır. Çalışma-
dan örnek vermek gerekirse, bir propan alevinin 
söndürülmesi için gerekli SHAR değeri optimum 
koşullar altında 0,3 gibi düşük bir değer iken, ger-
çekçi bir mekanik odada (machinery space) yapılan 
deneylerde 0,6 değerlerinde iki kata yakın farkın 
çıktığı sonuçlar alınmıştır.

Bir yangın aynı zamanda yakıt yüzeyinin soğutu-
larak, sıcaklığın yanma noktasının altına indiril-
mesi veya buhar/hava karışımı konsantrasyonunun 
yakıt yüzeyinde tutuşma limitinin altına indiril-
mesi ile de söndürülebilmektedir. Yakıt yüzeyinin 
soğutulabilmesi için su spreyinin alev zonunu ge-
çip yakıt yüzeyine ulaşabilmesi ve yakıtın devamlı 
oluşturduğu ısıya oranla daha hızlı bir şekilde yakıt 
yüzeyinden ısıyı götürmesi gerekmektedir. 

Bu olayın ısı transfer mekanizmaları incelendiğin-
de, ısının yakıttan aleve doğru transferinin temel 
olarak taşınım ve radyasyon ile, su sisinin soğut-
ma efektinin temel olarak suyun faz değişimi ile 
gerçekleştiği bilinmektedir. Bu sebeplerden dola-
yı, yangını söndürebilmek için su tarafından birim 
alandan soğurulması gereken ısı miktarı aşağıdaki 
gibi formüle edilebilmektedir:

Sh = (Hf − λf) ṁb + Ra − Rs

Sh : Su spreyi tarafından birim alandan soğuru-
lan ısı
Hf : Taşınım ile birim yakıt kütlesinden alevlere 
taşınım ile yapılan ısı transferi
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λf : Birim miktarda buhar oluşturmak için ge-
rekli ısı
ṁb : Birim alanın yanma hızı
Ra : Yakıt yüzeyine farklı şekillerde yapılan ısı 
transferleri
Rs : Radyant ısı transferi gibi faktörler ile yüzey-
den kaybedilen ısı miktarı

Su sisi ile yakıtın ıslatılması ve soğutulması, ayrıca 
yeniden tutuşmanın önüne geçmeye yardımcı olan 
faktörlerden biridir. Özellikle derin (deep-seated) 
yangın tiplerinde yangını söndürmek için gönderi-
len yüksek debide su, alevleri daha hızlı söndürse 
de, yakıt yeniden tutuşma sıcaklığının altına indi-
rilemediği taktirde yanma olayı yakıtın en sıcak 
noktasından tekrar gerçekleşmeye başlamaktadır. 
Bu sebepten dolayı, su ile yapılacak yüksek debi-
li söndürme uygulamalarında spreyleme, alevler 
söndüğü andan kesildiği taktirde yeniden tutuşma 
riski gündeme gelmektedir.

Su sisi ile yakıtın ıslatılması ve soğutulması, özel-
likle uçucu olmayan katı yakıtlar için oldukça bas-
kın bir söndürme mekanizmasını oluşturmaktadır. 
Katı yakıtlar gibi yakıtlarda, yakıt yüzeyindeki bi-
rincil yanma reaksiyonu, yakıtın karbonca zengin 
olan alanlarının üstünde gerçekleşmektedir. Bu tip 
yangınlarda sadece oluşan alevlerin soğutulması, 
yangının söndürülmesi için yeterli olmayacaktır. 
Bu tip yangınlarda hem yakıt yüzeyinin soğutul-
ması, hem de daha derin bir içten yanma noktası 
oluşmadan su damlacıklarının içten yanma nokta-
sına ulaşıp yanan ve yanmayan yüzeyler arasında 
bir katman oluşturabilmesi gerekmektedir. Su sisi 
sistemleri küçük tanecik yapıları hem alevlerin so-
ğutulmasında hem de derin noktalara nüfuz ede-
bilme kabiliyetleri ile bu tip yangınları etkin bir 
biçimde söndürebilmektedirler.

3. SU SİSİ (WATER MIST) 
SİSTEMLERİNİN TASARIMI

’90’lı yıllarda su sis teknolojisi ortaya çıktığında 
aslında geleneksel bir dizayn yaklaşımının izle-
nemeyeceği de anlaşılmıştır. Su sisi sistemlerinin 
yangınla mücadele mekanizmaları, mühendislik 
parametrelerinin belirlenmesi açısından yangın 
risklerinin olası kombinasyonlarına karşı genel 
dizayn kriterleri oluşturulabilmesi kolay olan sis-
temler değildir. 

Bu aşamada su sisi sistemlerinin tasarımı, perfor-
mans tabanlı dizayn çözümleri ile üreticinin ilgili 

risk için yaptığı spesifik testler ve bu test sonuçları 
doğrultusunda ortaya çıkan dizayn parametreleri-
nin kullanılması ile gerçekleştirilmektedir. Buna 
bağlı olarak sistemlerin dizayn kriterleri üreticiye 
göre birbirinden farklılık gösterebilmektedir. 

Bu sebeplerden dolayı su sisi sistemleri sistem 
onaylarında belirtilen koruma hedeflerini karşıla-
yacak şekilde söz konusu riske göre dizayn edilme-
li ve uygulanmalıdır. Mahalin değişkenleri ve risk 
sınıfı gibi uygulama yapılacak alanının karakteris-
tik özellikleri sistemin onaylarında (listing) belir-
tilen kıstaslar ile tutarlı olmalıdır.

Su sisi sistemlerinin ve ekipmanlarının onaylı ol-
ması; yangın test protokollerinin, sistem ekipman-
larının, üreticinin dizayn ve montaj manuellerinin 
ortak olarak bir bütün içerisinde değerlendirilme-
sini kapsayan bir konudur.

Bu konuda standartlar temel olarak sistem sınıf-
lamalarını, risk sınıflarını, operasyon alanlarını, 
operasyon sürelerini ve üreticinin yapacağı test-
lerin protokoller gibi noktaları belirlenmektedir. 
Üreticileri kendi sistemlerini standartlarda belir-
tilen bu şartlara göre akredite olmuş kuruluşlarca 
test ettirerek sistemin nozul yerleşimi, nozul basın-
cını ve buna bağlı olarak sistem kapasitesini, boru-
lama ve uygulama kriterlerini belirlemektedir.

Bu konuda literatürde yaygın olarak kullanılan ve 
yararlanılan standartlar Tablo 3.1’de gösterilmek-
tedir.

Su sisi sistemlerinin tasarımı performans tabanlı 
yapılmakta olup tasarımlar üretici dizayn manuel-
leri göz önünde bulundurularak gerçekleştirilmek-
tedir. Buna bağlı olarak sprinkler sistemlerinde 
olduğu gibi sprinkler yerleşimi ve sistem limitas-
yonları gibi konular standartlaştırılabilmiş husus-
lar olamamakla birlikte üreticilerin yapmış olduk-
ları testler ve ürün özellikleri ile belirlenmektedir. 
Konuya açıklık getirmesi açısından bir su sisi siste-
mi tasarımında izlenilen adımlar sırasıyla şöyledir;

1. Tasarım standardının belirlenmesi,
2. Risk alanının standartta hangi yanıcılık sınıfı-

na dahil olduğunun belirlenmesi,
3. Sistem tipinin belirlenmesi, 

Sistemleri sprinkler sistemlerinde de olduğu 
gibi Islak, Kuru ve Ön-Tepkili sistemler olarak 
tasarlanabilmektedir.

4. Standarttan operasyon alanının ve operasyon 
süresinin tespit edilmesi,
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5. Üreticinin seçilen tasarım standardına ve ya-
nıcılık sınıfına göre özel olarak hazırlanmış 
dizayn manuellerine ulaşılması,

6. Dizayn manuellerinden belirlenen şartlarda 
için kullanılması uygun nozul opsiyonlarının 
belirlenmesi,

7. Mahalin yüksekliğine ve nozulun kullanılabi-
leceği maksimum yüksekliğe göre tasarımda 
kullanılabilecek nozul opsiyonlarının belirlen-
mesi,

8. Maliyet optimizasyonu,
• Nozul yerleşim mesafelerine göre nozul adedi-

nin belirlenmesi,
• Seçilmiş nozulların çalışma basıncı ve K fak-

törüne göre nozul birim debisinin hesaplan-
ması,

• Toplam debi ihtiyacının belirlenmesi,
• Belirlenen debi için gerekli ekipmenların top-

lam maliyeti,
• Farklı nozul tiplerine göre çıkacak farklı mali-

yetlerin karşılaştırılması.
9. Alarm vanaları ve yardımcı ekipmanlar ile il-

gili limitasyonlarının tespit edilmesi,
10. Kullanılacak borunun spesifikasyonları, su-

yun kalitesi gibi gerekliliklerin belirlenmesi,
11. Tasarım ve Hidrolik Hesap ve Uygulamanın 

yapılması
Nozul yerleşimleri ve ekipmanların montaj detay-
ları için manuellerden, borulama ve supportlama 
detayları için standartlardan yararlanılmaktadır. 
Hidrolik hesaplamalar ise sprinkler sistemlerinden 

Tablo 3.1. Su Sis Sistemleri İçin Literatürde Yaygın Olarak Kullanılan Ve Yararlanılan Standartlar

Avrupa Standartları;

CEN/TS 14972
- Fixed Firefighting Systems - Watermist Systems - Design and Installation

Sabit Yangınla Mücadele Sistemleri - Su Sis Sistemleri – Dizayn ve Uygulama

VdS 2344

- Procedure for the Testing, Approval, Certification and Conformity Assessment of Products and 
Systems for Fire Protection and Security Technologies

 Yangın Korunum ve Güvenlik Teknolojileri EKipmanlarının Test, Onay, Sertifikasyon ve Uygunluk 
Prosedürleri

BS 8458

- Fixed fire protection systems. Residential and domestic watermist systems. Code of practice for 
design and installation

Sabit Yangın Korunum Sistemleri. Konut ve Benzeri Alanlar için Su Sis Sistemleri. Dizayn ve 
Uygulama İçin Teknik Kurallar

Amerika Standartları;

NFPA 750
- Standard on Water Mist Fire Protection Systems

Su Sisi Yangın Korunum Sistemleri Standardı

FM DS 4-2
- Water Mist Systems

Su Sis Sistemleri

FM 5560
- Approval Standard for Water Mist Systems

Su Sisi Sistemleri için Onay Standardı

UL 2167
- Standard for Water Mist Nozzles for Fire Protection Service

Yangından Korunum için Su Sisi Sistemi Nozul Standardı

IMO (International Maritime Organization) Standartları;

- IMO resoulution MSC/circ. 1387 for local application

Bölgesel Su Sisi Uygulamaları için Uluslararası Denizcilik Örgütü Çözümü

- IMO resoulution MSC/circ. 265(84) for accommodation

Konutlar için Su Sisi Uygulamalarında Uluslararası Denizcilik Örgütü Çözümü

- IMO resoulution MSC/circ. 1165 for total flooding

Bölgesel Su Sisi Uygulamaları için Uluslararası Denizcilik Örgütü Çözümü
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farklı olarak Hazen Williams metodunu kullanan 
programlar yerine daha doğru sonuçların ulaşıldığı 
Darcy-Weisbach metodu kullanan programlar ile 
yapılmaktadır.

4. YANICI TOZLAR, KÜKÜRT VE 
RİSKLER

Geleneksel olarak “Toz” 500 μm ve altı katı parti-
küller olarak tanımlanmaktadır. Yanıcı toz (com-
bustible dust) ise NFPA 652 standardında havada 
bir kütle olarak asılı kaldığında patlamaya veya 
parlayarak yangına sebebiyet veren düzgün bir şe-
kilde bölünmüş yanıcı katı partikül olarak tanım-
lanmaktadır. 

Bu yapıda yanıcılığın belirlenmesinde temel faktör 
partikülün yüzey alanı ve hacmi arasındaki oran-
dır. Boyutu 500 μm üzerinde olan yanıcı katı parti-
küller hacimlerine göre daha yüksek yüzey alanına 
sahip olduklarından genellikle parlama (deflagra-
tion) riski taşınmazlar. 500 μm altındaki yanıcı 
tozlar incelendiğinde ise tozların prosese girdiği 
veya taşındığı her an parlama riski oluşturabildiği 
gözlemlenmektedir. Bu noktada parlama riskinin 
derecesi, yanıcı tozun cinsine ve ilgili proses meto-
duna göre değişkenlik göstermektedir. Bu noktada 
riskin oluşması için NFPA 652 standardına göre 
aşağıdaki noktaların bir araya gelmesi gerekmek-
tedir.

1. Yanıcı toz,
2. Yanıcı tozun havada veya diğer oksidanda ya-

yılması,
3. Minimum patlama konsantrasyonun sağlan-

ması (MEC),
4. Elektrostatik boşalma, elektrik akım arkı, kor, 

sıcak yüzey, kaynak cürufu, sürtünme ısısı 
veya alev gibi yeterince kuvvetli bir tutuştur-
ma kaynağı.

Bu şartlar sağlandığında ve eğer parlama belli bir 
sınırlandırmaya tabi tutulduğu taktirde bulunduğu 
alanda ani bir basınç artışı yaşanacağından dolayı 
patlama olayı gerçekleşecektir. Patlamaya sebep 
olan bu ani basınç artışı tesise ve binaya zarar vere-
bildiği gibi yaralanmalara da sebep olabilmektedir.

Tesislerde genellikle bu ilk patlama makine bölge-
leri gibi kapalı alanlarda gerçekleşmektedir. Fakat 
patlama, çevre alanlar ile etkileşim içerisinde olan 
yerlerde gerçekleştiği taktirde oluşan etki çevrede-
ki mevcut toz tabakalarını kaldırmakta ve oluşan 

yeni toz bulutları ikincil daha büyük patlamalara 
sebep olabilmektedir.

Yanıcı tozların patlayabilirliği incelendiğinde, pat-
layabilirliğin partikülün boyutu, nem miktarı ve 
inertleme (Inerting) durumuna göre değişkenlik 
gösterdiği sonucuna varılmıştır. 

Partikülün boyutu düştükçe, yüzey alanı ve hacmi 
arasındaki oranı artmakta, tozun daha az tutuş-
ma enerji ihtiyacı ile daha kolay yanmasına sebep 
olmaktadır. Buna karşın toz bulutu içerisinde yer 
alan 500 μm ve üzerindeki göreceli olarak daha iri 
parçaların bulunması, karışımdaki patlama riskini 
nispeten azaltmaktadır. Bu nispeten iri parçacık-
lar normal şartlar altında her ne kadar olumlu bir 
etki yaratıyor olsa da, patlama olayı gerçekleştiği 
taktirde, patlama bu parçacıklarında yanmasına ve 
patlamaya enerji ilavesi yapılmasına sebep olmak-
tadır.

Ortamdaki nemin etkisi incelenecek olduğunda, 
nem toz partiküllerinin yapışkanlıklarını arttır-
makta ve topaklar oluşturmalarına sebep olmak-
tadır. Bu durum oluşan yeni formun daha zor tu-
tuşması ve yayılması anlamına gelmektedir. Fakat 
birçok toz için patlama riskinin önlenebilmesi adı-
na nem oranının %30 gibi yüksek oranlarda olması 
gerekmektedir.

İnertleme, mevcut atmosfere yanma reaksiyonuna 
girmeyen gazların gönderilmesi ile oransal olarak 
oluşan lokal atmosfer içerisinde oksijen oranının 
düşürülmesidir. Konu yanıcı tozların tutuşması 
için incelendiğinde, toz, seyreltici etkisi yaratacak 
inert gazlar ile karıştığında, karışım daha az patla-
yıcı etki göstermektedir. Birçok toz için %8 veya 
daha az oksijen bulunan bir atmosfer yaratılması 
durumunda patlama gerçekleşmemektedir. 

Günümüzde birçok proseste kullanılan riskli mal-
zemelerden biri de kükürttür. Kükürt gerekli gü-
venlik önlemleri alınmamak suretiyle kontrollü bir 
şekilde kullanılmadığı taktirde tesislerde büyük 
toz patlamalarına sebep olmakta, can ve mal gü-
venliği üzerinde ciddi tehditler oluşturmaktadır.

Kükürt, hem sıvı hem de katı fazında yanıcı bir 
maddedir. Toz karakteristiği incelendiğinde, diğer 
yanıcı tozlara kıyasla 190°C gibi oldukça düşük 
bir tutuşma noktasına sahip olduğu görülmekte 
ve partiküller arasında oluşan sürtünme kıvılcım-
larından dolayı hali hazırda tutuşmaya hazır du-
rumda toz bulutları oluşturmaktadırlar. Kükürtün 
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bu özelliklerinden dolayı toz bulutlarında %25 ve 
üstünde kükürt bulunması, toz bulutlarının nere-
deyse saf kükürt bulutu kadar patlayıcı olmalarını 
sağlamaktadır.

Kükürt tozunun oluşturduğu patlama risklerinin 
yanında, yanması durumunda farklı riskler orta-
ya çıkmaktadır. Katı ve sıvı kükürt yangınlarına 
reaksiyon sonunda kükürtdioksit gazı ortaya çık-
maktadır. Kükürtdioksit gazı çok yüksek oranda 
tahriş edici ve toksit bir gazdır. Kükürtdioksit at-
mosfere karıştığında, 6-20 ppm seviyelerinde göz, 
kulak, boğaz ve ciğerleri tahriş etmekte, 150 ppm 
seviyelerinde tahribat çok ciddi miktarlara ulaş-
makta, 400 ppm üzerinde ise boğulmaya sebep 
olmaktadır.

5. ENDÜSTRİYEL TESİSLERDE 
KÜKÜRTÜN DEPOLANMASI VE 
TRANSFERİ

Endüstriyel tesislerde kükürtün depolanması ve 
transferi sırasında yangın ve patlama riskleri oluş-
maktadır. Bu risklerin oluşumundaki temel sebep-
ler incelenecek olduğunda patlama riski yanıcı kü-
kürt toz bulutlarının oluşmasından, yangın riski ise 
kükürtün tutuşma sıcaklığının üzerine çıkmasıyla 
oluşmaktadır. 

Proseslerinde kükürt kullanan endüstriyel tesisler-
de kükürtün tesise getirilmesinden kullanılacağı 
prosese ulaştırılmasına kadarki süreçler içerisinde 
depolama ve transfer işlemleri gerçekleşmektedir. 
Bu işlemler esnasında özellikle kükürtün hatlar 
arasında geçişi, dökülmesi suretiyle gerçekleşti-
rildiğinden dolayı yanıcı toz bulutları oluşumları 
olmaktadır.

Kükürt, tesise ilk ulaştırıldığında öncelikle 10.000 
m2 alanlara varan depolarda depolanmaktadır. Kü-
kürtün depolama alanına girmesi kükürtün araç-
lardan depoya direk dökülmesi ile gerçekleşebildi-
ği gibi önce araçtan taşıyıcı bir banda, daha sonra 
taşıyıcı banttan kükürt yığının üzerine dökülmesi 
suretiyle de gerçekleşebilir. 

Depolama sürecinde kükürtün depoya boşaltıl-
ması, depodan taşıyıcı banda aktarılması ve depo 
içerisinde kükürt yığınlarının depolama alanlarına 
yayılması sırasında birtakım önlemler alınsa dahi 
önemli miktarda toz bulutu oluşumu gerçekleş-
mektedir. Toz bulutlarının oluşma şekli, yüksekten 
düşen kükürt parçalarının mevcutta depolanmış 

sert kükürt yığınlarına çarparak daha küçük tane-
lere bölünmesi ve düşüş enerjsi ile yüzeydeki par-
çacıkların havalanması ile gerçekleşmektedir.

Bu oluşan toz bulutu, depolarda kullanılan iş maki-
nelerinden çıkan sıcak egzost gazları, motor sıcak-
lığı, yükleyicilerin sertleştirilmiş alaşım çelikten 
yapılmış taşıyıcıların beton duvarlara teması sonu-
cu oluşan kıvılcımlar gibi birçok unsur sebebiyle 
tutuşabilmekte ve patlamalara sebebiyet verebil-
mektedir.

Kükürtün depolardan kullanım alanına transfer 
hatları ile yolculuğu ise risk faktörü oluşturan bir 
diğer alandır. Bu noktada dış etmenlerden dolayı 
bant üzerinde oluşan tozlu atmosfer ve bantlar ara-
sı transferlerde kükürtün şutlardan geçerek dağıtıl-
ması sırasında ufalanması, toz bulutu oluşmasına, 
patlama ve yangın oluşması için zemin hazırla-
maktadır.

Bu riskli zemin üzerinde bantlarda statik elektri-
ğin oluşması, döner makine elemanları ve kükürt 
arasında oluşan sürtünmeler sebebiyle ortaya çıkan 
ısı gibi etmenler yangınların çıkmasına, doğru ko-
ruma sınıfında seçilmemiş elektrikli ekipmanların 
oluşturabileceği elektrik arkı gibi tetikleyici unsur-
lar patlamalara sebep vermektedir.

Her konuda olduğu, bir eylem gerçekleşmeden 
önce alınabilecek birçok önlem mevcuttur. Alına-
cak bu önlemler, uygulama bazında oluşabilecek 
risk faktörlerinin spesifik olarak belirlenmesi ile 
mümkün olmaktadır. Bu aksiyonlar, olayların ya-
şanma olasılığını, risk alanlarını ve olası etkileri-
ni azaltıyor olsa da engellenemediği durumlarda 
mücadele etmek için tesislerde yangınla mücadele 
ekipmanları bulundurulmakta ve yangın söndürme 
sistemleri kurulmaktadır.

Kükürtün depolanması ve transferinin getirdiği 
yangın ve patlama riskleri ile mücadele etmek için 
su müdahaleye uygun bir ajandır. Bu müdahaleler 
insan kontrolü ile kullanılan ekipmanlarla yapıla-
bileceği gibi yangınla mücadele sistemlerinin ku-
rulması ile çok daha kontrollü ve etkili yapılmakta-
dır. Su ile çalışacak bu sistemleri incelediğimizde 
toz baskılama ve yangın söndürme işlerini yapacak 
sprinkler ve su sisi sistemleri gündeme gelmekte-
dir. 

Sprinkler ve su sisi sistemleri arasında ilk yatırım 
maliyetlerinin dışında değerlendirilmesi gereken 
birtakım temel unsurlar yer almaktadır. Bu unsur-
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lar arasında ön plana çıkan noktalar sistemlerin 
yangın ve toz baskılama performansları, kaynak 
kullanım oranları, işletmeye verebilecekleri zarar-
lar ve sebep olabilecekleri ilave maliyetlerdir.

5.1. Yangın Performansları

Geleneksel sprinkler sistemlerinde yangınla mü-
cadele prensibi sprinklerler ile belirlenen bir alana 
su damlacıkları göndermek ve ortamı soğutmak 
üzerine kurgulanmaktadır. Su sisi sistemleri ile 
kıyaslandığında sprinkler sistemlerinde tanecik 
boyutları 1000 mikron ve üzerinde olduğundan 
dolayı su kütlesine oranla daha düşük yüzey alanı 
elde edilebilmektedir. 

Su sisi sistemlerine kıyasla daha düşük olan bu ısı 
transfer alanından dolayı, su damlacıklarının bü-
yük bir kısmı buharlaşmak için gerekli olan ısıyı 
ortamdan yeterli miktarda alamamakta, yere sıvı 
fazında su olarak düşmekte ve soğutma efektini 
düşürmektedir. Buna karşın su sisi sistemlerinde 
elde edilen küçük su damlacıkları yere daha yavaş 
düşmektedir. Taneciklerin daha hızlı buharlaşa-
bilme avantajının yanında ortamla daha fazla süre 
temas halinde kalma olanağı yakalayan tanecikler, 
düşüşleri sırasında daha yüksek miktarda ısıyı so-
ğurmaktadır. 

5.2. Toz Baskılama Performansları

Toz kütlelerinin baskılanabilmesi için yanıcı toz 
bulutu içerisine gönderilen sudaki tanecik boyut-
larının önemi büyüktür. Eğer gönderilen su dam-
lacıkları boyut olarak çok büyük olursa, yanıcı toz 
tanecikleri oluşan hava akımıyla sadece hava içeri-
sinde savrulacak, sadece çok az bir kısmı havadan 
ayrılacaktır. Kükürt tozlarının havadan ayrılma-
sı için ortama gönderilen su tanecik boyutlarının 
kükürt taneleri ile yakın boyutlarda olması gerek-
mektedir. Bu sayede su taneleri kükürt tanelerini 
itmek yerine su tanelerine tutunacak ve yer çekimi 
ile yere düşürecektir.

5.3. Kaynak kullanım oranları

Yapılan araştırmalara göre 1 litre su ile su sis sis-
temleri ile yapılacak bir uygulama, 1 litre su ile 
geleneksel sprinkler sistemleri ile yapılacak bir uy-
gulamaya göre 7 kat daha verimli soğutma efekti 
sağlamakta, ek olarak sprinkler sistemlerine göre 
çok daha düşük su ihtiyaçları ortaya çıkmaktadır.

Su sisi sistemlerinin bu avantajları, sprinkler sis-
temlerine göre daha az suyun kullanılması, ve 
suyun çok büyük bir kısmının buharlaşması, sön-
dürme sırasında suyun bina ve ekipmanlar üzerin-
de oluşturacağı hasarları da önemli miktarda düş-
mektedir. 

5.4. İşletmeye Verebilecekleri Zararlar

İstatistiklere göre endüstride 10 işletmenin ancak 
ortalama 4’ü büyük bir yangın geçirdikten sonra 
tekrar üretime devam edebilmektedir. İşletmenin 
üretim hatlarında yaşanacak bu uzun süreli duruş-
lar, uzun vadelerde ekonomik olarak negatif etkiler 
oluşturabilmekte ve yangının verdiği zararlardan 
daha büyük olarak işletmenin pazar payında düşüş 
riskini doğurabilmektedir. 

Buna bağlı olarak endüstriyel uygulamalarda göz 
önünde bulundurulan bir diğer konu ise yangının 
söndürülmesinin ardından tesisin tekrar faaliyete 
geçirilme süresidir. Su sisi sistemlerinde suyun 
oluşturduğu hasarların düşük olmasından daha 
önemli olarak, üretimin yeniden işletmeye alına-
bilme süresinin de düşük olması önemli bir unsur-
dur. 

5.5. Sebep Olabilecekleri İlave Maliyetler

Endüstriyel fabrikalarda proseslerde kullanılan kü-
kürtün içerisindeki nem oranı proses maliyetlerini 
etkileyebilen bir unsurdur. Örneğin gübre fabri-
kalarında kükürt içerisindeki nemin %1 oranında 
artması, %20 maliyet artışına sebep olmaktadır. 
Bu noktada toz baskılama için kükürün su ile ıs-

Şekil 5.2.1. Toz baskılamada su tanecik boyutunun etkisi
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latılması kükürtün nemini arttırmaktadır. Bu ma-
liyetlerin olabildiğince önüne geçebilmek için ku-
rulacak sistemin yanıcı toz bulutlarına minimum 
miktarda suyun uygulanması gerekmektedir.

Sprinkler ve su sisi sistemlerini bu noktada kar-
şılaştıracak olursak kullanılan nozulların çalışma 
basıncı ve K faktörlerine göre toz bulutu üzerine 
gönderecekleri su miktarlarının hesaplanması ge-
rekmektedir. 

Tablo 5.5.1. Standart Bir Sprinkler Ve Yüksek 
Basınçlı Bir Su Sisi Nozulundan Çıkan Su 

Debilerinin Karşılaştırılması

Kriterler Sprinkler Yüksek Basınç 
Su Sisi Nozulu

K-Faktörü [(lt/dk)/bar 0,5] 80 2,75

Minimum Çalışma Basıncı 
(Bar)

0,5 100

Su Debisi (lt/dk) 56,57 27,50

Tablo 5.5.1.’de standart bir sprinkler ve yüksek ba-
sınçlı bir su sisi nozulundan çıkan su debilerinin 
karşılaştırılması incelenmiştir. Uygulamada kul-
lanılacak sprinkler miktarının kullanılacak su sisi 
nozul miktarından daha az olmayacağı üzerinden 
gidilirse, K-faktörü çok daha düşük su sisi nozulla-
rı olmasına rağmen örnek için seçilen ortalama bir 
nozuldan dahi çıkan su miktarı sprinklere göre 2 
kat daha azdır.

Kükürt depolama ve transfer hatların su sisi sistem-
leri dizayn edilirken göz önünde bulundurulması 
gereken birtakım noktalar mevcuttur. Öncelikle 
yangın ve patlama risk alanları doğru belirlenme-
li, işletmeler ile ortak bir risk analizi yapılmalıdır. 
Yapılan uygulamalarda görülmüştür ki depolama 

alanlarında kükürtün depoya boşaltılması belli bir 
alan içerisinde yapılmakta ve riskli alan depolanan 
malzemenin üst yüzeyinde başlamaktadır. Su sisi 
uygulaması yapılırken seçilecek operasyon alanı 
depolanan malzemenin üst yüzeyine ve kükürtün 
depoya boşaltıldığı alan ile sınırlandırılarak yapıl-
malıdır.

Göz önünde bulundurulması gereken bir diğer nok-
ta ise uzunluğu yüzlerce metreyi bulabilen transfer 
hatlarının tümünde bant üzerine ve şut transfer böl-
gelerine uygulama yapmaktır. Bu uygulama yapı-
lırken zonlama mümkün olduğunca her bir bandı 
minimum miktarda bölecek şekilde yapılmalıdır. 

Ayrıca yapılan uygulamalarda su sisi sisteminin, 
prosese uygun ex-proof bir algılama sistemiyle bir-
likte çalışacak, hem otomatik hem manuel modda 
kullanılacak şekilde tasarlanması, hem insan ve 
hem de sistem hata faktörünü minimuma indir-
mektedir.

6. YATIRIM MALİYETİ

Su sisi sistemini oluşturan bu ekipmanlar konvan-
siyonel sprinkler sistemleri ile karşılaştırıldığında 
su sisi sistemlerindeki ekipmanların gerek yüksek 
basınç altında çalışmaya uygun uygulamaya özel 
ürünler olarak tasarlanmalarından, gerekse ürün-
lerin imalatlarında daha yüksek üretim teknoloji-
leri kullanılmasından kaynaklı olarak birim ürün 
maliyetleri sprinkler sistemlerine kıyasla göreceli 
olarak daha yüksektir. Fakat konu yatırım maliyeti 
olarak ele alındığında konu proje özelinde değer-
lendirilmeli ve yatırım maliyetleri karşılaştırılma-
lıdır. Konuya örnek oluşturması açısından yüksek 
bir bina için Tablo 6.1’de yapı detayları verilmiş, 
Tablo 6.2’de proje için temel sistem maliyetleri ve 

Şekil 5.3.1. Su sisi ve Sprinkler sistemlerinde suyun oluşturduğu hasarın kıyaslanması
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Tablo 6.3’de kat işgal maliyetleri hesaplanmış,Tablo 
6.4’de toplam yatırım maliyet karşılaştırması ya-
pılmıştır.

Tablo 6.1. Örnek Yüksek Yapıya Ait Proje 
Detayları

Yapı Proje Detayları Birim Değer
Bina Yüksekliği (m) 150
Kat Sayısı # 31
Ortalama Kat Alanı (m2) 1.800
Katların Toplam Alanı (m2) 55.800
Toplam Otopark Alanı (m2) 7.850
Toplam Proje Alanı (m2) 63.650

Yaklaşık maliyetler ile yapılan bu örnek karşılaş-
tırma incelendiğinde temel olarak su sis isistem-
lerinin ekipman ve uygulama maliyetleri sprink-
ler sistemlerine kıyasla daha yüksek hesaplanmış 
fakat sprinkler sistemi için gerekli ana ve ara se-
viye pompa dairesi ve su tankı için kullanılacak 
yapı alanının getirdiği ilave maliyetler göz önünde 
bulundurulduğunda sistemlerin yatırım maliyet-
lerinin eş çıktığı gözlemlenmektedir. Bu koşullar 
altında su sisi sisteminin getirdiği aşağıdaki avan-
tajlar göz önüne alındığında sistemler arasından su 
sisi sisteminin seçilmesi daha makul olmaktadır.

• Su sisi sistemleri söndürme performansı açı-
sından daha üstün bir teknolojiye ve etkinliğe 
sahiptir,

Tablo 6.2. Yapıya Yapılması Planlanan Sprinkler ve Su Sisi Sistemleri için Örnek Sistem Maliyetleri

Sistem Maliyet Detayları Birim Sprinkler 
Sistemi

Su Sisi 
Sistemi

Birim Boru, Fittings, Askılama, Sprinkler, Vana ve Diğer Ekipman Maliyetleri (USD/m2) 18 23
Birim Boru, Fittings, Askılama, Sprinkler, Vana ve Diğer Ekipman Maliyetler 
Toplamı

(USD) 1.145.700 1.463.950

Bodrum Katlarda Yer Alan Ana Pompa Maliyeti (USD) 80.000 120.000
Yüksek Katlar İçin İlave Pompa Maliyeti (USD) 80.000 0
Toplam Sistem Maliyeti (USD) 1.305.700 1.583.950

Tablo 6.3. Sprinkler ve Su Sisi Sistemlerinin Yapı İçerisinde Oluşturacakları İlave Örnek Kat İşgal 
Maliyetleri

Kat İşgal Maliyet Detayları Birim Sprinkler 
Sistemi

Su Sisi 
Sistemi

Bodrum Katlarda Kat Alanı Bedeli (USD/m2) 1.000  
Yüksek Katlarda Kat Alanı Bedeli (USD/m2) 3.000  
Bodrum Kat Ana Pompa Odası için Gerekli Alan m2 40 10
Yüksek Katlarda ilave Pompa Odası için Gerekli Alan m2 40 0
Bodrum Kat Ana Su Tankı için Gerekli Alan m2 100 20
Yüksek Katlarda İlave Su Tankı için Gerekli Alan m2 20 0
Bodrum Kat Pompa Odası için Gerekli Alan Maliyeti (USD) 40.000 10.000
Yüksek Katlarda İlave Pompa Odası için Gerekli Alan Maliyeti (USD) 120.000 0
Bodrum Kat Su Tankı için Alan Maliyeti (USD) 100.000 20.000
Yüksek Katlarda Su tankı için Alan Maliyeti (USD) 60.000 0
Toplam Kat İşgal Maliyeti (USD) 320.000 30.000

Tablo 6.4. Yapılması Planlanan Sprinkler ve Su Sisi Sistemlerinin Toplam Yatırım Maliyeti

Yatırım Maliyeti Birim Sprinkler 
Sistemi

Su Sisi 
Sistemi

Toplam Sistem Maliyeti (USD) 1.305.700 1.583.950
Toplam Kat İşgal Maliyeti (USD) 320.000 30.000
Toplam Yatırım Maliyeti (USD) 1.625.700 1.613.950
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• Su sisi sistemi tesisat ve ekipman açısından 
daha sade ve herhangi bir ara seviye basınç-
landırma ihtiyacına gerek duymamaktadır,

• Ana hatlarda yaklaşık DN40, branşmanlarda 
DN9 daha düşük çaplarda boru kullanımı ge-
rektirir,

• Boru hatları paslanmaz çelikten yapıldığından 
dolayı 40 yıla varan kullanım ömrü sunmak-
tadır,

• Kullanılan nozul adedi sprinkler adedine göre 
çok daha azdır. Bu sayede daha estetik bir su-
num imkanı da sağlanabilmektedir.

Su sisi sistemleri söndürme etkinlikleri bakımın-
dan alternatif sistemlere kıyasla daha yüksek bir 
performans sergilemektedirler. Bu yüksek perfor-
manslarının altında etkin söndürme mekanizmala-
rı yer almaktadır. 

7. SONUÇ

Teknolojinin gelişmesi ile birçok alanda olduğu 
gibi yangın söndürme sistemlerinde de yenilik-
ler yapılmaktadır. Bu yenilikler sistemlerin doğal 
kaynakları daha az kullanarak daha verimli çalış-
malarını ve yangın sistemleri özelinde insanların 
can ve mal güvenliği çok daha iyi sağlamaya yöne-
lik iyileştirmelerdir. 

Günümüzde birçok konvansiyonel uygulama yerini 
daha modern ve verimli sistemlere bırakmaktadır. 
Yüksek basınçlı su sisi sistemleri de birçok alan-
da kullanımı yaygınlaşmış, kanıtlanmış söndürme 
etkinliklerinden dolayı veri merkezleri, madenler, 
hastaneler, oteller, müzeler, kablo kanalları ve ya-
nıcı parlayıcı sıvıların olduğu alanlar gibi birçok 
farklı alanda kullanılmaktadır. Fakat birçok yan-
gın sisteminin tasarımında olduğu gibi sistemin 
efektif çalışabilmesi için risklerin profesyonellerce 
belirlenmesi ve karşı karşıya olunan riskler doğru 
analiz edilerek sistemlerin doğru dizayn edilmesi 
gerekmektedir. 

Yapılmış olan bu çalışmada su sisi sistemlerinin 
söndürme mekanizmalarını detaylandırılmış, kon-
vansiyonel sprinkler sistemleri ile kıyaslanmış, 
kükürt depolama ve transfer hatları özelinde risk-
leri ve çözümleri irdelenmiş ve sonuç olarak toz 
baskılama ve yangınla mücadele açısından yüksek 
basınçlı sistemlerin etkili, ekonomik ve doğru bir 
çözüm olduğuna varılmıştır.
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